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A 
vida das Associações sempre foi difícil e tem vindo a piorar. Entre as 
razões para tal, suponho, podemos encontrar um cada vez maior 
individualismo. Cada vez mais as pessoas se isolam e menos consi-
deram as outras e por isso serem levadas a entender que o associa-

tivismo é perfeitamente dispensável. Eu penso que estão errados os que assim 
pensam, mesmo que sejam muitos.
Se a vida das Associações é difícil, a vida dos seus símbolos ou dos seus apêndi-
ces é ainda mais difícil. No nosso caso a associação é o Sindicato e um dos seus 
símbolos é esta revista que tenho o prazer e orgulho de dirigir.
Ainda não desistimos de voltar à impressão em papel, mas neste momento 
continuamos sem condições de o conseguir, tendo de nos contentar com a 
edição digital. Mas esta situação deixa de fora, sem acesso à revista, um gran-
de número de colegas nossos que não tem acesso à internet.

Algumas vezes nos questionamos sobre o interesse real do nosso trabalho. 
Para quem trabalhamos? Será que eles o acham importante? Será que eles o 
querem? Porque continuamos? 
Como é do conhecimento de todos, têm direito a receber gratuitamente a 
revista todos os sócios do Sindicato com as quotas em dia. Hoje, quando me 
preparava para escrever esta nota de abertura, sobre outro assunto, telefonou 
um Colega com 88 anos para saber quanto devia, porque queria pagar as suas 
quotas do Sindicato. Não tem acesso à revista e a sua necessidade do Sindi-
cato é só sentimental, mas acha que devem continuar a pagar para manter o 
Sindicato e o “O Propulsor” vivos.
Foi aí que eu obtive as respostas para as minhas anteriores perguntas e decidi 
escrever sobre isso. Sobre resiliência, que é uma palavra que conhecemos da 
nossa formação como a propriedade que um material possui, que lhe permite 
resistir ao choque ou a capacidade que um corpo tem de reaver o seu formato 
original após ficar deformado por efeito de uma força ou de um impacto.
Conhecemos também o seu sentido figurado como sendo a competência ou 
capacidade de recuperar ou de se restabelecer, ou de ultrapassar obstáculos, 
problemas e/ou situações adversas. No fundo, levantar-se após a queda e con-
tinuar. Fazer dos obstáculos força e carregar o que há para carregar.
Mas meus caros leitores o que de facto alimenta essa resiliência são atitudes 
como a de hoje, do Colega Pato Martins, que nos mostram que temos obriga-
ção de manter vivos, para as gerações vindouras, as organizações e símbolos 
de uma Classe como a nossa.
Aproveito para dar os nossos parabéns à “Revista de Marinha” que comemora 
o seu 80º Aniversário, desejando que a sua resiliência lhe permita manter-se 
entre nós por muitos mais anos.

O Director
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TRANSPORTE NA EUROPA: 
fAcTOS chAvE E TENDêNcIAS

Contentores num porto 
A Europa é conectada através de uma rede de estradas, 
vias férreas, vias navegáveis, portos de navegação interior 
e marítimos, aeroportos e terminais rodoferroviários. Sem 
contar com as estradas e linhas ferroviárias secundárias, a 
rede transeuropeia de transportes (TEN-T) consiste em mais 
de 138 000 km de linhas ferroviárias, 136 700 quilómetros 
de estradas e 23 506 km de vias interiores navegáveis. Cerca 
879 milhões de passageiros viajaram por via aérea na União 
Europeia em 2014, dos quais 73 milhões usaram o aeropor-
to de Heathrow em Londres. Finalmente, perto de 3,8 mil 
milhões de toneladas de mercadorias foram movimentadas 
em portos da UE, sendo que Roterdão movimentou 10% 
desse volume de carga.

Mais carga e mais passageiros
O volume de carga aumentou consideravelmente desde a 
década de 1990, apesar de uma relativa diminuição após a 
recessão económica em 2008. Este aumento tem sido aco-
modado em grande parte pelo transporte rodoviário, o que 
representou 49% da carga transportada na UE em 2013 e 
em menor extensão ao transporte marítimo e ao ferroviário. 
No entanto, o transporte rodoviário emite consideravelmen-

te mais dióxido de carbono (CO
2
) por quilómetro do que 

outros modos, tais como o ferroviário e as vias navegáveis 
interiores. Da mesma forma, a procura de transporte de 
passageiros (medido em passageiro quilómetro) também 
cresceu em mais de 8% entre 2000 e 2013 na UE, com o 
crescimento mais rápido no transporte aéreo. Finalmente, os 
cidadãos da UE viajaram aproximadamente 12 850 km por 
pessoa em 2013 — mais de 70% de carro — que o repre-
senta um aumento de 5% desde 2000.

Mais carros na estrada
Este crescimento significa que o transporte rodoviário é ago-
ra responsável por quase três quartos da energia utilizada 
nos transportes na UE. As vendas de automóveis novos de 
passageiros na EU, aumentou 9% em 2015, em compara-
ção com o ano anterior, com um total de 13,7 milhões de 
novos carros registados.
Dados recentes apontam para um crescimento no consumo 
de diesel no transporte rodoviário, passando dos 52% do 
total do consumo de combustível em 2000 para os 70% em 
2014. Da mesma forma, mais de metade dos veículos vendi-
dos na Europa são diesel, correspondendo a 52% das vendas 
em 2015. A quota parte das vendas de veículos diesel varia de 

	  
Apesar de abrandamentos temporários, a procura de transportes tanto de mercadorias como de passageiros tem vindo 
a aumentar constantemente e prevê-se que seja para continuar. Como tal, mais e mais carros são vendidos na Europa, 
a maioria dos quais alimentados a diesel. E enquanto os motores se estão a tornar mais eficientes, este crescimento da 
procura significa que as emissões de GEE são uma ainda maior preocupação.



AMBIENTE

5Fevereiro 2017 - Digital 26Revista Técnica de Engenharia

país para país, desde 71% na Irlanda e Luxemburgo a 29% 
na Holanda e 28% na Dinamarca. Os veículos maiores são 
mais propensos a usar diesel, e nas quatro últimas décadas, a 
massa média dos automóveis de passageiros aumentou, prin-
cipalmente devido às preferências dos consumidores e às nor-
mas de segurança, entretanto implementadas. Carros mais 
pesados tendem a gastar mais combustível e emitem mais 
gases de efeito estufa e poluentes. Diferentes tipos de veí-
culos elétricos estão agora disponíveis no mercado europeu. 
Alguns dependem inteiramente de uma bateria elétrica para 
alimentar o veículo, enquanto outros usam uma combinação 
de eletricidade e gasolina/diesel-híbridos.
Na União Europeia cada vez se vendem mais veículos hí-
bridos e elétricos. Embora eles ainda representam apenas 
1,3% de todos os automóveis novos vendidos, em alguns 
países os carros elétricos estão a tornar-se uma visão mais 
comum. De acordo com dados provisórios, nos Países Bai-
xos 12% e na Dinamarca 8% dos novos carros vendidos 
em 2015 foram elétricos ou híbridos. Em termos de carros 
puramente elétricos, o maior número de registos foi obtido 
em França (mais de 17.650 veículos), Alemanha (mais de 
12.350 veículos) e no Reino Unido (mais de 9.900 veículos). 
Os veículos elétricos de duas rodas também se tornaram 
mais comuns, especialmente para viagens dentro de áreas 
urbanas. Incentivos financeiros, tais como subsídios ou tra-
tamento preferencial (por exemplo, estacionamento gratui-
to no centro da cidade, possibilidade de movimentação em 
corredores de autocarro, portagens gratuitas, combustível 
inferior ou imposto de registo), têm um papel importante 
na escolha, pelo consumidor, do tipo do carro a comprar.

Transporte e emissões de gases com efeito de 
estufa
Os veículos motorizados precisam da energia gerada a partir 
de combustível (por exemplo, gasolina, diesel, eletricidade, 
gás natural, biocombustíveis) para se mover. Mas a combus-
tão de combustíveis fósseis em motores de alta temperatura 
liberta poluentes do ar e CO

2
 para a atmosfera.A procura de 

transporte está intimamente ligada à actividade económica: 
em períodos de crescimento, os sinais da actividade econó-
mica sobem, mais mercadorias transportadas e mais e mais 
pessoas a viajar. A recessão económica de 2008 resultou em 
menor procura de transporte e, consequentemente, menos 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) do sector nos anos 
seguintes. Apesar desse período de baixa, as emissões glo-
bais dos transportes da UE em 2014 foram 20% mais eleva-
das [1] do que os seus níveis de 1990.    
Em 2014, cerca de um quarto do total das emissões GEE da 
UE veio dos transportes. [2] De acordo com dados prelimi-
nares, os automóveis de passageiros contribuíram com 44% 
das emissões do sector dos transportes e os veículos pesa-
dos e autocarros com mais 18%. As emissões dos diferentes 
modos de transporte variaram substancialmente ao longo 
do tempo. As emissões da aviação internacional quase du-
plicaram e as do transporte rodoviário aumentaram 17% 

neste período, enquanto que as emissões dos transportes 
ferroviários e de navegação interior diminuíram, respectiva-
mente, mais de 50% e quase 37%.

Objectivos de redução
A UE estabeleceu vários objectivos para reduzir as emissões 
de GEE dos transportes. No seu livro branco publicado em 
2011, a Comissão Europeia definiu como alvo, até 2050, 
uma redução de 60% dos níveis de 1990. Isto significa que 
os níveis atuais têm de ser reduzidos em dois terços.
O transporte deve também contribuir para os objectivos 
globais da UE de redução de emissões de GEE de 2020 e 
2030. Parte do objectivo de 2030 será alcançado através do 
regime de comércio de licenças de emissão de gases com 
efeito de estufa na UE (CELE). Embora isto inclua emissões 
da aviação, excluem-se outras emissões dos transportes. Isto 
significa que, com excepção da aviação interna da UE, os 
restantes modos de transporte precisarão de contribuir para 
o esforço de redução de 30% para os sectores excluídos [3] 
do EU ETS. Para conseguir reduções de emissões de GEE 
nestes sectores não-ETS, o esforço global de EU é compar-
tilhado entre os Estados-Membros. Cada país decide como 
alcançar o seu objectivo nacional. Isso é conhecido como a 
decisão de partilha do esforço e contribuirá para uma redu-
ção de 30% até 2030. Atualmente, cerca de um terço das 
emissões de GEE dos sectores não-ETS vêm do sector dos 
transportes.
O sector de transportes da UE depende do petróleo para 
94% de seu combustível, 90% do qual é importado. Isto 
torna-o particularmente vulnerável à instabilidade e às mu-
danças no mercado global de energia. Uma interrupção 
no fornecimento de energia poderia minar severamente a 
economia e prejudicar a qualidade de vida na UE. Para este 
efeito, a UE pretende reduzir o seu consumo de petróleo nos 
transportes (incluindo bancas marítimas) em 70% até 2050 
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comparado com os níveis de 2008. Todos estes objectivos 
exigem um confiável e eficaz sistema de monitorização de 
forma a medir o seu progresso. A Agência Europeia do Am-
biente ajuda a avaliar o progresso através de conjuntos de 
dados, indicadores e relatórios, incluindo o relatório anual 
sobre transporte e ambiente (TERM).

Dióxido de carbono de carros e vans
Para ajudar a reduzir as emissões globais de GEE, a UE pôs 
em marcha um conjunto de rigorosas metas obrigatórias 
para as emissões médias de CO

2
 para os automóveis novos 

de passageiros e vans. Até 2015, os automóveis novos ma-
triculados na União Europeia tinham que concretizar o ob-
jectivo de emissões médias de 130 gramas de CO

2
 por qui-

lómetro (g CO
2
/km). Este objectivo foi alcançado dois anos 

antes do prazo. De acordo com os dados mais recentes da 
AEA, os automóveis novos matriculados em 2015 emitiram 
em média 119,6 g CO

2
/km. O próximo alvo é fixado em 95 g 

de CO
2
/km até 2021. Objectivos semelhantes foram fixados 

para veículos comerciais leves (vans). As vans novas regis-
tradas na UE deviam atingir as metas de emissões médias 
de 175 g de CO

2
/km até 2017 e 147 g CO

2
/km até 2020. O 

alvo de 2017 foi alcançado quatro anos antes do previsto. 
Em 2015, a média de emissões para vans novas ascendeu 
a 168,2 g CO

2
/km. Testes oficiais aos resultados mostram 

que os veículos estão a tornar-se mais eficientes e poluem 
menos. No entanto, existem preocupações quanto ao mé-
todo usado na medição das emissões. As metas estabeleci-

das na legislação da UE são baseadas em um procedimento 
normalizado, o que é necessário comparar entre modelos 
diferentes ao longo do tempo. O procedimento de teste ac-
tualmente utilizado na União Europeia — o novo ciclo Euro-
peu de condução — foi introduzido em 1970 e atualizado 
em 1997. Já não reflecte as condições reais de condução 
na Europa. O tráfego europeu mudou consideravelmente 
desde então. Os carros tornaram-se mais pesados e mais 
rápidos; as estradas mais congestionadas. O procedimento 
atual também permite aos fabricantes muitas flexibilidades 
em testes de parâmetros, tais como a massa do veículo, a 
pressão dos pneus e ajustes nos travões. Como resultado 
de todos esses factores combinados, carros e vans tendem 
a emitir quantidades significativamente maiores de dióxido 
de carbono na estrada do que num laboratório no âmbito 
do procedimento de teste atual. De acordo com a pesquisa 
realizada pelo Conselho Internacional sobre Transporte Lim-
po (ICCT), no mundo real as emissões de CO2

 são até 40% 
maiores do que as emissões medidas nos testes de laborató-
rio. Reconhecendo essas deficiências, em janeiro de 2016, a 
Comissão Europeia propôs uma série de mudanças ao actual 
quadro de homologação dos veículos. Estes são projetados 
para fortalecer a independência dos testes ao veículo e me-
lhorar a aplicação e regimes de vigilância do mercado. Um 
novo procedimento de testes das emissões conhecido como 
“regulamento técnico global relativo aos procedimentos 
de ensaio harmonizados a nível mundial para os veículos 
ligeiros (WLTP) será também introduzido no futuro para que 
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os resultados laboratoriais possam melhor representar o de-
sempenho real do veículo na estrada. No entanto, a data da 
sua introdução ainda espera uma decisão. Este regulamento 
deverá ajudar a garantir relatórios mais precisos sobre dados 
das emissões e do combustível, o que também fornecerá 
uma melhor orientação aos consumidores para ajudá-los a 
tomar decisões informadas.

Poluentes atmosféricos
Em 2013, o sector de transportes da UE contribuiu com 
13% e 15% do total das emissões primárias PM

10
 e PM

2.5
, 

respectivamente. Enquanto as emissões de gases de escape 
dos veículos caíram desde 1990, refletindo os avanços nas 
tecnologias de veículo, tais como filtros de partículas, em con-
trapartida, as emissões não-exaustão de partículas provenien-
tes dos travões e do desgaste dos pneus aumentaram. Hoje, 
essas fontes de não-exaustão compõem uma grande parte 
das emissões de partículas em suspensão total do veículo — 
cerca de metade de PM

10
 e um terço das emissões de PM2,5. 

Além disso, as emissões de transporte marítimo internacional, 
dentro de mares europeus, contribuem um adicional de 15% 
do total das emissões PM

2.5
 da UE. Isto é principalmente um 

problema nas cidades com grandes portos.
O dióxido de azoto (NO

2
) e as partículas finas (PM

2,5
) são os 

dois principais poluentes do ar provenientes do transporte 
rodoviário. Para limitar as emissões de escape dos veículos 
de passageiros, a UE introduziu ‘Normas Euro’ para vários 
poluentes atmosféricos, incluindo NOx e PM. Os euro-pa-
drões definem limites diferentes para veículos a gasolina e 
diesel por poluente e tornaram-se cada vez mais rigorosas 
ao longo do tempo. Por exemplo, um carro diesel testado de 
acordo com a mais recente tecnologia de ‘Euro 6’ é permi-
tido emitir apenas 3% das partículas em suspensão que um 
carro diesel testado sob o Euro 1 tecnologia poderia emitir 
há 20 anos atrás.
Essas normas têm sido fundamentais para reduzir a poluição 
do ar provocada pelos transportes. As emissões de óxidos de 
azoto (NOx) [4] de carros a gasolina diminuíram significati-
vamente desde 2000, embora aquelas provenientes de car-
ros a diesel não tenham diminuído na mesma medida. Sem 
pós-tratamento eficaz, os motores a diesel, em particular, 
são altos emissores de dióxido de azoto (NO2

). O NO
2
 é um 

problema significativo ao nível do solo em áreas urbanas, 
sendo o sector dos transportes o maior contribuinte para as 
emissões, representando 46% do total das emissões de NOx 
na União Europeia em 2013. O número de veículos a diesel 
na estrada tem aumentado nos últimos anos, afetando a 
qualidade do ar. Sem esse ‘dieselisation’, a qualidade do ar 
na Europa teria melhorado ainda mais.
Existem discrepâncias entre as medidas reais e as dos testes 
de NOx. No estudo do ICCT estima-se que as emissões de 
NOx do mundo real dos veículos a diesel foram em média 
sete vezes superiores aos limites definidos pela norma Euro 
6. Para ajudar a reduzir essa lacuna, a UE concordou re-
centemente com um procedimento de teste ‘Emissões em 
Condução Real’ para as emissões de NOx de carros novos 

a partir de 2017. A consciência pública sobre as elevadas 
emissões em estrada de NOx aumentou também muito após 
as revelações feitas em Setembro de 2015 de que a Volkswa-
gen tinha usado um dispositivo chamado ‘defeat device’ em 
carros a diesel para reduzir as emissões durante os testes 
dos veículos nos EUA. A União Europeia e as autoridades 
nacionais estão actualmente a realizar investigações sobre a 
questão das emissões dos veículos, incluindo o potencial uso 
de tais dispositivos de fraude na Europa.

Energia limpa para os transportes
Os transportes continuam a depender fortemente dos com-
bustíveis fósseis, especialmente a gasolina e a gasóleo. Os 
impactos do transporte sobre as alterações climáticas, am-
biente e saúde humana estão intimamente ligados à escolha 
do combustível. Combustíveis limpos alternativos, incluindo 
electricidade, já estão disponíveis e podem constituir opções 
viáveis à gasolina e ao diesel. O comprimento da viagem de-
sempenha um papel na determinação da adequação do tipo 
de combustível. Por exemplo, a eletricidade poderia ser mais 
adequada para veículos de passageiros em ambiente urba-
no, ou aqueles que viajam distâncias mais curtas. A escolha 
de combustíveis mais limpos também depende da extensão 
das infra-estruturas e dos incentivos oferecidos aos poten-
ciais proprietários (menor tributação, portagens grátis, etc.).
A legislação da UE [5] exige que, até 2020, cada Estado-
membro da UE atinja 10% do seu consumo de energia nos 
transportes proveniente de fontes de energias renováveis. 
A legislação identifica certos critérios de sustentabilidade e 
apenas os biocombustíveis que cumpram estes critérios são 
considerados ‘sustentáveis’ de acordo com esta legislação. 
Além disso, o produto final (electricidade, os biocombustí-
veis, etc.) não é o único fator que determina quão ambien-
talmente sustentável é um combustível. A maneira como 
o combustível real é produzido também deve ser tido em 
conta. Por exemplo, a eletricidade gerada por energia eólica 
é certamente mais limpa que a electricidade produzida por 
carvão. A procura dos transportes por energia, pode ser me-
lhor abordada através de uma análise e visão abrangentes 
de todo o sistema de energia, tendo em conta a procura de 
todos os sectores económicos e o potencial de suprimento 
por um misto de fontes de energia.

Notas de rodapé
[1]  Dados preliminares para 2014, incluindo a aviação internacional e 

excluindo as emissões de GEE marítimas internacionais.
[2]  Um quinto, excluindo aviação internacional e o transporte ma-

rítimo.
[3] Edifícios, agricultura, pequena indústria e resíduos
[4]  Óxidos de nitrogénio (NOx) é um termo genérico, referindo-se 

ao óxido nítrico (NO) e dióxidos de azoto (NO
2
). Os gases NOx 

formam-se sempre que a combustão ocorre na presença de nitro-
gênio (no ar e/ou no combustível), por exemplo, numa máquina de 
respiração. O NOx pode também ser formado naturalmente, por 
exemplo, por um raio.

[5]  Objectivo Indicativo estipulado na directiva da energia renovável.
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E
m artigos anteriores temos ve-
rificado como a frota mercante 
nacional chegara obsoleta ao 
momento de início da Segun-

da Guerra Mundial, onde teria sido 
fundamental ser outra a realidade 
então existente pela súbita redução 
da oferta de transportes marítimos de 
países neutros para o outro lado do 
Atlântico, tanto mais que se iniciava o 
fluxo intenso de desesperados para os 
quais essa viagem constituía, de facto, 
uma questão de vida ou de morte. No 
entanto o governo de Salazar demora 
a reagir e entre 1939 e os finais de 
1949, apenas duas novas unidades 
entram ao serviço e uma delas desti-
nadas ao tráfego costeiro em Moçam-
bique. Falamos do «Inharrime», que 
foi lançado á água em 13 de janeiro 
de 1939 nos estaleiros Cantieri Navali 

Riuniti em Ancona, e doravante inte-
graria a frota da Companhia Nacional 
de Navegação. A imprensa da época 
dava conta de tal festa ter contado 
com a presença de Taborda Ferreira, 
em representação do armador portu-
guês, e das autoridades locais entre as 
quais não podiam faltar as do Partido 
Fascista local. Informava o «Diário de 
Lisboa» que, “à noite, o ‘Inharrime’ 
acendeu as caldeiras para as primei-
ras experiências. O novo barco, que é 
uma unidade de belas linhas e corres-
ponde inteiramente às exigências da 
navegação costeira de Moçambique, 
deve seguir para Lourenço Marques, 
pelo canal do Suez, nos princípios de 
março”.
Em 19 de abril do ano seguinte dava 
entrada no Tejo o paquete «Serpa 
Pinto», adquirido na Jugoslávia pela 

Companhia Colonial de Navegação e 
destinado às carreiras de África.  Pro-
jetava-se convertê-lo no maior paque-
te da frota nacional dado ainda não 
vir pronto para iniciar a sua operação: 
em Lisboa iria ser objeto de trabalhos 
de ampliação dos camarotes para pas-
sageiros. 
Bernardino Correia, então presidente 
da Administração da empresa, vinha 
a bordo com o engenheiro chefe da 
CCN, Acúrsio de Araújo, tendo ambos 
desembarcado à chegada á Rocha de 
Conde d’Óbidos.
Não se podia dizer que se tratasse de 
aquisição deslumbrante: o navio já ti-
nha vinte seis anos de existência, pois 
fora construído em 1914 no estaleiro 
irlandês da Workman & Clark e lan-
çado ao mar em setembro com o seu 
primeiro nome: «RMS Ebro».

hISTóRIA DO SOEMMM
PASSAGEIROS ERAM MUITOS,      
fALTAvAM OS NAvIOS
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Durante a Primeira Guerra Mundial 
não cumprira o desígnio de satisfa-
zer o tráfego de passageiros para as 
Caraíbas, porque fora convertido em 
cruzador auxiliar da Marinha de Guer-
ra britânica, dotado de oito canhões e 
de minas antinavios. Durante o confli-
to andara a servir de escolta a com-
boios de outros navios. 
Entre o fim da guerra e 1930 estivera 
ao serviço da Pacific Steam Navigation 
Company nas viagens da rota regular 
entre Nova Iorque e os portos chilenos 
através do Canal do Panamá. Chegara 
então a Grande Depressão, que levara 
o armador à falência e eis o navio fun-
deado sem préstimo no rio Avon.
Em 1935 voltara a operar ao serviço 
de um armador jugoslavo, que o re-
batizara como «Princesa Olga» para 
as viagens entre os portos mediterrâ-
nicos de Dubrovnik e Haifa.
A 9 de maio já crismado como «Serpa 
Pinto» saíra para a viagem inaugural 
às colónias portuguesas em África 
levando 260 passageiros. Mas, em 
agosto, com a Guerra já em curso 

por toda a Europa, houvera que ga-
rantir o transporte do fluxo de refu-
giados interessados em, através de 
Lisboa, alcançarem a América do Sul. 
Nos anos seguintes seria nessas via-
gens transatlânticas, que o navio en-
contraria lucrativo negócio.
Em junho já a Companhia Colonial de 
Navegação desviara para a nova rota 
entre Portugal e o Brasil um outro 
paquete, o «Colonial». Depois do fra-
casso clamoroso da Companhia Na-
cional de Navegação em investir nes-
sa frota e que quase levara a empresa 
à falência, a sua direta rival repetia a 
aposta, mas em condições muito mais 
favoráveis, pela garantia de ter sem-
pre lotação esgotada, ou perto disso, 
no trajeto de ida.
Em outubro de 1940 as perspetivas 
de renovação da frota voltaram a 
surgir, mas para a da pesca do baca-
lhau. Logo nos primeiros dias do mês 
ocorreu a cerimónia de cravação dos 
primeiros rebites nas quilhas de dois 
arrastões de cerca de 1000 toneladas, 
que viriam a ser, depois de lançados 

à água, os maiores navios lusos des-
sa classe. Na festa esteve o inevitável 
Henrique Tenreiro, em representação 
do Grémio da Pesca do Bacalhau 
além de outras proeminentes figuras 
do regime. No ano anterior, tinham 
sido lançados à água o «Santa Maria 
Madalena» e o «São Ruy» destina-
dos à Empresa de Pescarias de Viana 
do Castelo, que eram os primeiros 
vapores a serem introduzidos naque-
la tão importante frota.
Ao chegar ao final do ano a capital 
ganhava peculiar animação com os 
candidatos aos lugares disponíveis 
nos paquetes, que partiam ou faziam 
escala em Lisboa para além-Atlânti-
co, criando um nervoso miudinho em 
Salazar, temeroso das consequências 
de tão súbito despertar da curiosida-
de dos lisboetas pelo trajar e pelos 
costumes cosmopolitas dos recém-
chegados. Eram muitos os passagei-
ros potenciais, navios é que pecavam 
pela escassez...  

Jorge Rocha Eng. Maq. M. M.
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REESTRUTURAR A EMPRESA NA ALTURA cERTA

A 
cultura da empresa deve implicar uma atenção 
permanente ao ambiente de mudança em que 
opera. Essa capacidade constitui uma das suas 
principais variáveis-chave para o sucesso. Longe 

vão os tempos em que os produtos e serviços não tinham 
de ser reaferidos, porque correspondiam ao pretendido pe-
los clientes, sem que estes dispusessem de alternativas mais 
atraentes ou de melhor preço. A competitividade e a con-
corrência aceleraram-se com um ritmo tal, que o desafio 
deve colocar-se dentro da própria empresa, auscultando os 
clientes quanto aos seus níveis de satisfação. 
Joseph Kotter e James Heskett estudaram empresas, que 
demonstraram essa capacidade ao criarem ou adaptarem 
estratégias de negócio atendendo aos seus três atores-cha-
ve: os acionistas, os clientes e os trabalhadores. 
Um exemplo interessante por eles aprofundado aconte-
ceu nos anos 80 com a concorrência entre duas marcas de 
cerveja do Colorado - a Anheuser-Bosch e a Coors -, que 
pretenderam alargar o mercado para além do seu Estado. 
Mais conservadores face à mudança, os gestores da Coors 
acreditaram que “um bom produto vende-se a si mesmo”, 
sem terem em conta o desconhecimento dos consumidores 
quanto à marca, o seu comportamento e a concorrência fe-
roz em que ela se veria inserida. Pelo contrário a Anheuser-
Bosch segmentou a oferta, triplicando os tipos de cerveja do 
seu portfolio e fazendo uma campanha de marketing com 
musica de fundo e vozes off em espanhol para captar um 
tipo de cliente latino, que começava a ter peso significativo 
nos Estados onde ampliava a operação.

Este caso paradigmático é ilustrativo dos riscos inerentes a 
empresas lideradas por gestores com exagerada autossufi-
ciência, incapazes de reconhecer as mudanças em curso à 
sua volta. Mas igualmente, da relatividade das estratégias 
bem sucedidas, porque a Coors continua a existir, enquanto 
a Anheuser-Bosch acaba de ser comprada por uma empresa 
chinesa, cujos objetivos ainda estão por conhecer.
Não é tarefa fácil a de mudar uma cultura de empresa, so-
bretudo se ela foi duradouramente bem sucedida e continua 
liderada por quem comandou os seus destinos nos períodos 
mais faustosos. Embora existam muitos casos de líderes que, 
na altura certa, puseram de parte as certezas e convicções, 
abrindo-se para possibilidades com outro potencial, são 
igualmente conhecidos os de empresas que deveriam ter-se 
precavido com a mudança no topo como forma de evitarem 
os percalços subsequentes. 
É que a cultura tem raízes profundas só podendo ser alte-
rada por quem nela não se imbuíu ao ponto de ignorar as 
que foram proliferando nessa conjuntura. Não basta alterar 
as regras e regulamentos de funcionamento, porque a sua 
aplicação é muito condicionada por mitos e histórias intan-
gíveis, que podem causar entropias no processo de mudan-
ça. As reações emotivas à mudança da cultura podem ser 
obstáculo importante ao sucesso pretendido.
No novo contexto são fundamentais as novas expetativas 
sobre os papéis e o desempenho de forma a moldar os 
comportamentos e as ações de todos os envolvidos na sua 
aplicação. Podem ser criados fatores de motivação como 
incentivos financeiros, bónus e benefícios, mas são conhe-
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cidos melhores resultados nos exemplos em que os gesto-
res passaram a tratar os trabalhadores como ativos valiosos 
para a empresa, dando-lhes oportunidades para crescerem 
e desenvolverem-se, clarificando-lhes as funções e as res-
ponsabilidades. As mudanças duradouras surgem quando 
incentivos intangíveis trazem satisfação, ajudando os em-
pregados a identificar-se com os objectivos organizacionais, 
a aceitar e interiorizar os valores nucleares e a comprometer-
se face a significados partilhados num nível profundo. 
A mudança não deixa de constituir um processo difícil e até 
doloroso, sobretudo quando  implica eventual reestrutura-
ção com redução de colaboradores, sobretudo se se opera 
num mercado em declínio. Nesses casos a gestão tem de ser 
irrepreensivelmente honesta para lhes demonstrar as opções 
disponíveis, tornando racional a que corresponder ao menor 
dos males.
Existe uma ligação forte entre cultura e sucesso - e para o 
preço, económico e social, pago por todos devido a culturas 
pouco saudáveis. Os estudos mostraram que empresas com 
culturas saudáveis aumentaram rendimentos e resultados lí-
quidos, muito para além das companhias com problemas de 
cultura. Também empregaram mais pessoas. 
Quando as empresas são lucrativas, existe mais capital dis-
ponível para o crescimento. Quando são bem sucedidas, as 

pessoas têm emprego. Quando as culturas organizacionais 
são saudáveis, a força de trabalho está bem. Se os traba-
lhadores se sentem bem no trabalho, tomam-se mais pro-
dutivos e o seu sentido do bem-estar é realçado. À medida 
que aumenta o seu bem-estar, este não tem apenas uma 
influência positiva na produtividade, mas um impacto que 
se faz sentir para além dos muros da organização, em clien-
tes e fornecedores, influenciando uma esfera mais vasta de 
pessoas.
À medida que as empresas aprenderem a gerir melhor as 
culturas, farão mais progressos nas melhorias do desempe-
nho e da produtividade.  



MAR

12 Fevereiro 2017 - Digital 26 Revista Técnica de Engenharia

S
erá um projeto que Donald 
Trump não conseguirá travar 
apesar do evidente entusias-
mo com a exploração de hi-

drocarbonetos e carvão: a inaugura-
ção da primeira instalação de energia 
eólica offshore ao largo de Rhode 
Island, no que constitui uma réplica 
das que já existem nas zonas costei-
ras do Norte da Europa e têm justifi-
cado acentuado otimismo quanto à 
redução efetiva de gases de estufa. 
O parque Gemini, na Holanda, por 
exemplo, conta com 150 turbinas 
deste tipo.
Para a montagem das novas eólicas 
foi necessária a utilização do navio 
«Brave Tern» da companhia de na-
vegação Fred Olsen, adaptado para a 
nova função de windcarrier, que tan-
to transporta os materiais necessários 
como apoia a sua montagem. Proje-
tado para resistir a tempestades tem 
como limitação a proximidade exces-
siva entre o convés e a linha de água.
Precavendo-se contra os mares mais 
agitados, que varrem o convés, fo-
ram ali instalados cinco comparti-
mentos para transporte das peças da 

O NAvIO QUE ESTÁ A cONSTRUIR UMA 
AMÉRIcA MAIS vERDE
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turbina, cada um com as dimensões 
de um autocarro escolar, e devida-
mente fixados em módulos, com 50 
toneladas, para impedi-los de serem 
arrastados. De qualquer forma o na-
vio optou pela rota mais curta do 
Atlântico e com a tripulação sempre 
atenta às condições de ventos, cor-
rentes e outros indicadores meteoro-
lógicos de forma a evitarem as condi-
ções climáticas extremas.
Ao chegar às coordenadas definidas 
para plantar a primeira turbina, o na-
vio transformou-se num estaleiro de 
construção, fixado no solo oceânico 
a cem metros de profundidade com 
sapatas, cada uma com quase 5 me-
tros de largura, que permitiram elevar 
todo o casco com recurso a macacos 
hidráulicos de forma a transformá-lo 
numa plataforma estável. Trata-se de 
um processo lento ao ritmo de 12 
cm por minuto, mas convenhamos 
que o navio e o equipamento pesam 
mais de 19 mil toneladas. Quando 
essa lenta elevação ficou concluída a 
distância do convés à linha de água 
passa de 3,5 metros para mais de 20.
Iniciou-se, então, a fase da constru-
ção: os pilares de betão pré-fabrica-
do já tinham sido fixados no leito do 
mar com armaduras de aço capazes 
de resistirem às tempestades e cor-
rentes mais agrestes só verificáveis 
de mil em mil anos. 
Os guindastes do «Brave Tern» co-
meçam então a içar as nacelas para 
as fixar no topo de cada torre, apara-
fusando-as localmente. A parte mais 
difícil veio a seguir com os garfos a 
elevarem cada uma das pás, cada 
uma com 29 toneladas e posicio-
nando-as corretamente. Devido à 
sua forma, as lâminas poderiam ser 
impelidas pelo vento e saírem da sua 
posição correta.
O posicionamento foi comandado 
por um técnico que estava dentro do 
cubo da turbina. Outros dois técnicos 
fixaram as lâminas com cento vinte e 
oito parafusos gigantes e três metros 
de comprimento cada um. Todo esse 
processo demorou entre um ou dois 
dias em função das condições mete-
orológicas.

Toda a instalação, designada Block Is-
land demorou duas semanas a mon-
tar e foi concluída em 18 de agosto 
de 2016. As cinco turbinas têm 180 
metros de altura e cada uma gera seis 
megawatts, com capacidade para ali-
mentar 17 mil habitações.
Se as nova Administração não alte-
rar o plano em curso estão previstos 
novos projetos eólicos offshore para 
toda a costa dos EUA e para os Gran-
des Lagos, para os quais o «Brave 
Tern» foi adaptado. 	  
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D
urante anos a fio muitos En-
genheiros Maquinistas per-
correram os fiordes da No-
ruega a Bordo do «Funchal». 

Mesmo que o navio ainda estivesse 
em condições de operacionalidade 
para repetir esses memoráveis verões 
nórdicos, a nova legislação ambiental 
torná-lo-ia obsoleto para esse tipo de 
cruzeiros. 
Decididos a abocanhar um mercado 
muito rentável e atrativo a nível turís-
tico, os armadores nórdicos apressam-
se encomendar novas unidades, que 
os tornem particularmente habilitados 
a ficarem com a parte de leão desse 
negócio. Mormente no ativo segmen-
to dos ferries de transporte de passa-
geiros e automóveis. No mês transato 
duas notícias dão conta do dinamismo 
nele verificado.
Numa delas ficámos a saber que o es-
taleiro Finkerstrand, situado perto de 
Alesund, quer encontrar soluções de 
propulsão ecologicamente mais de-
senvolvidas, tendo por objetivo zero 
emissões de carbono para correspon-
der às fortes restrições ambientais aos 
navios frequentadores dos portos nór-
dicos a partir de 2020. Após o recurso 
ao gás natural e à eletricidade, será o 
hidrogénio a ser explorado como po-
tencial fonte de energia utilizada na 
propulsão.
O projeto chama-se Hybridships, en-
volve outras organizações envolvidas 

em novas soluções tecnológicas e 
focaliza-se, numa primeira fase, em 
construir um ferry já em operação da-
qui a três anos em que se associe a 
propulsão a hidrogénio com as de pi-
lhas de combustível e com um parque 
de baterias. O grupo designado para o 
concretizar iniciou os trabalhos a 9 de 
janeiro com a identificação de todas as 
exigências técnicas e regulamentares 
a cumprir e com o teste de pilhas de 
combustíveis em ambiente marítimo, 
só depois orientando os esforços para 
o hidrogénio. A arquitetura do navio 
será o que estará em questão na ter-
ceira fase.
Noutra notícia dá-se conta que o es-
taleiro Ulstein, anunciou em 26 de ja-
neiro a construção de um novo ferry, o 
«Color Hybrid», que será o maior da 
frota mundial nesse nicho: 160 me-
tros de comprimento e 27 de largura 
para transportar 2000 passageiros e 
500 carros. O início da operação está 
previsto para 2019 para a ligação entre 
Sandefjord, na Noruega, e Strömstad 
na Suécia e substituirá o «Bohus», que 
tem metade dessa prevista capacidade.
O armador, a Color Line, já possui seis 
navios deste tipo, que navegam entre 
a Noruega, a Dinamarca, a Suécia e a 
Alemanha.
O custo do navio será de 110 milhões 
de euros e constituirá um dos novos ni-
chos de um grupo de construção naval 
gerido por uma família, que o possui 

há precisamente cem anos. Daí a sa-
tisfação com este ambicioso contrato, 
que permite superar a crise verificada 
desde há alguns anos no tipo de negó-
cio em que se especializara: as plata-
formas offshore. Outras encomendas 
confirmam essa diversificação de ofer-
ta: dois navios de apoio a eólicas para 
a empresa Bernard Schutte, um navio 
de construção desses equipamentos 
para a holandesa Acta Marine e um 
iate para expedições. Assegura-se as-
sim a atividade plena do estaleiro para 
os próximos dezoito meses. 
As características técnicas do novo fer-
ry ainda não são conhecidas, mas cal-
cula-se que o parque de baterias será 
superior a 4 MW podendo ser recarre-
gadas em menos de 30 minutos ao cais 
e pelos motores principais no alto mar. 
Recorrer-se-á, pois, á energia elétrica 
para as entradas e saídas dos portos e 
em toda a extensão do fiorde Sande-
fjord de forma a satisfazer os requisitos 
de emissões zero de carbono previstos 
na legislação norueguesa.
A Color Line manifestou a ambição de 
ser a empresa líder no respeito pelos 
imperativos ambientais a nível euro-
peu, o que se justifica até por motivos 
económicos: há autoridades portuárias 
a definirem como prioritários, para a 
atracação aos seus cais, os navios mais 
respeitadores desses objetivos, mar-
cando para desoras os que os cum-
prem com menos ambição. 

fERRIES A PROPULSÃO hÍBRIDA NA NORUEGA
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Q
ue cuidados se devem ter 
com o encaminhamento de 
efluentes de combustão, 
quando criados no interior 

de edifícios? - eis a questão que os ar-
tigos contidos no capítulo V do Regu-
lamento Técnico de Segurança Contra 
Incêndio em Edifícios define.
Os materiais que constituem as con-
dutas devem ser da classe A1, ou seja, 
do tipo que, em ensaios laboratoriais, 
nem fizeram fumo, nem muito menos 
se inflamaram. Ademais deverão con-
templar reduzida permeabilidade e, 
se em sobrepressão, estejam alojados 
em ductos devidamente ventilados 
que, chegados ao exterior, respeitem 
as distâncias de segurança em relação 
aos vãos abertos nas fachadas e co-
berturas. 
A sensatez também aconselha, e a lei 
impõe, que não se canalizem essas 
condutas por locais onde se armaze-
nem combustíveis ou haja riscos sig-
nificativos de incêndio. Outra regra 
incontornável é prever uma conduta 
independente para cada aparelho de 
combustão de fogo aberto.
Essas condutas referidas devem ter o 
seu lado menor não inferior a metade 
do maior, se forem de secção regular e 
servir no máximo cinco locais, exceto 
se destinadas exclusivamente a apare-

lhos a gás do tipo B, caso em que se 
admite um número máximo de sete. 
Os ramais de ligação não devem ter 
altura superior a um piso.
Só é permitida a existência de exaus-
tores mecânicos nas condutas cole-
tivas quando todos os aparelhos a 
gás a elas ligados forem dotados de 
dispositivos de corte de respetiva ali-
mentação em caso de paragem dos 
exaustores.
No caso da ventilação mecânica ser 
assegurada por exaustores mecânicos 
nos locais de captação, devem existir 
exaustores estáticos no topo das con-
dutas, cujos socos devem possuir pa-
rede dupla, para evitar o arrefecimen-
to do fumo.
As aberturas exteriores das condutas 
para escape de efluentes de combus-
tão devem ser instaladas de modo a 
que:
a)  Estejam elevadas no mínimo 0,5 m 

acima da cobertura do edifício que 
servem;

b)  A distância, medida na horizontal, 
a qualquer obstáculo que lhes seja 
mais elevado não seja inferior à di-
ferença de alturas, com um máxi-
mo exigível de 10 m;

c)  O seu acesso seja garantido, para 
efeitos de limpeza, manutenção ou 
intervenção em caso de incêndio.

No capítulo seguinte do Regulamento 
definem-se as regras a respeitar pelos 
Sistemas de Ventilação e de Condicio-
namento de Ar. 
Quando montadas na cobertura de 
um edifício serão instaladas em ter-
raços acessíveis, respeitando as res-
trições de área ocupada. Sempre que 
comportem aparelhos de combustão 
com potência útil superior a 200 kW, 
devem ser alojadas em centrais tér-
micas. Quando a temperatura do ar 
na conduta ultrapasse os 120ºC um 
dispositivo de segurança, montado 
no seu início, deverá assegurar auto-
maticamente a paragem dos ventila-
dores e dos aparelhos de aquecimen-
to. Devem ser igualmente previstos 
dispositivos de acionamento manual 
bem visíveis e convenientemente si-
nalizados.
Os dispositivos centrais de seguran-
ça não são requeridos nos casos em 
que o aquecimento do ar se realize 
em permutadores de calor nos quais 
a temperatura do fluido no circuito 
primário não possa exceder 110º C.
As baterias de resistências elétricas 
alhetadas dispostas nos circuitos de ar 
forçado devem ser protegidas por in-
vólucros constituídos por materiais da 
classe A1. Os materiais combustíveis 
de condutores elétricos eventualmen-

REGULAMENTO TÉcNIcO DE SEGURANÇAcONTRA INcêNDIO EM EDIfÍcIOS 

AS cONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA EfLUENTES 
DE cOMBUSTÃO E SISTEMAS DE vENTILAÇÃO E 
cONDIcIONAMENTO DE AR
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te existentes no interior de condutas 
devem ser resguardados da radiação 
direta dessas resistências. 
Imediatamente a jusante de cada 
bateria, a uma distância máxima de 
0,15 m, devem ser instalados corta-
circuitos térmicos que assegurem o 
corte no fornecimento de energia às 
baterias quando a temperatura do ar 
na conduta ultrapasse 120º C.
A alimentação de energia elétrica das 
baterias centrais ou terminais deve 
ser impossibilitada em caso de não 
funcionamento dos ventiladores.
Os materiais das condutas de distri-
buição de ar, bem como quaisquer 
outros aplicados no seu interior, de-
vem ser da classe A1. Os materiais de 
isolamento térmico aplicados na face 
exterior das condutas devem garantir 
a classe BL-s2d0.  Não é exigida qua-
lificação de reação ao fogo às juntas 
das condutas.
Os motores dos ventiladores devem 
ser instalados fora dos circuitos de ar, 
exceto se forem equipados com dis-
positivos térmicos de corte automáti-
co da alimentação de energia elétrica 
em caso de sobreaquecimento.
 Os elementos de filtragem de ar utili-
zados em centrais de tratamento com 
capacidade superior a 10 000 m3 de 
ar por hora devem estar inseridos em 
caixas construídas com materiais da 
classe A1, exceto no que se refere a 
colas e a juntas de estanquidade, e 
ser afastadas de 0,2 m de quaisquer 
materiais combustíveis, ou deles se-
paradas por painéis que assegurem 
proteção equivalente.
Os materiais constituintes dos filtros 
devem, em geral, garantir a classe 
D-s1 d2 de reação ao fogo, poden-
do, contudo, ser da classe F, desde 
que sejam regeneráveis através de 
lavagem por água nas suas caixas e 
a massa dos materiais referidos seja 

limitada a 0,5 g por metro cúbico por 
hora de caudal da instalação. 
Imediatamente a jusante de cada con-
junto de filtros, devem ser instalados 
detetores de fumo que assegurem, 
quando ativados, o corte no forneci-
mento de energia aos ventiladores e 
às baterias de aquecimento, quando 
existam, bem como a interrupção da 
conduta respetiva.
Deve ser controlado o grau de colma-
tação de cada conjunto de filtros.
No caso de utilização de filtros de 
óleo, devem ser tomadas medidas 
para evitar o seu derrame acidental 
para as condutas.
Junto ao acesso das caixas que alojam 
filtros devem ser afixados sinais com a 
inscrição: «Perigo de incêndio - Filtro 
com poeiras inflamáveis» ou com pic-
tograma equivalente.
As bocas de insuflação e de extra-
ção acessíveis ao público devem ser 
protegidas por grelhas com malha de 

dimensões não superiores a 10 mm, 
ou por outros elementos de eficácia 
semelhante contra a introdução de 
objetos estranhos nas condutas.
A pressurização de recintos insufláveis 
deve ser assegurada por um grupo 
de pressurização normal e outro de 
emergência, que devem ser ligados 
às estruturas por condutas construí-
das com materiais da classe A2-s1d0 
no mínimo, equipadas na origem com 
dispositivo de antirretorno ou com 
dispositivo de obturação em caso de 
incêndio da classe EI 30, ou superior 
comandado por fusível térmico cali-
brado para 70 ºC;
Em caso de bloqueio do grupo de 
pressurização normal por um perío-
do superior a dez minutos, deve ser 
dada ordem de evacuação, exceto se, 
naquele período, entrar em funciona-
mento o grupo de emergência.
Os grupos de pressurização, sempre 
que acionados por motores térmicos, 
devem situar-se no exterior a uma dis-
tância não inferior a 5 m da envolven-
te da estrutura insuflável.
Os recintos alojados em estruturas in-
sufláveis devem ser dotados de siste-
mas de deteção automática de abai-
xamento anormal de pressão no seu 
interior. 

	  

	  

	  


