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acesso ao ensino superior público é um processo complexo e demorado
que nem sempre contempla os candidatos com a sua principal preferência e, em alguns casos, nem os chega a contemplar, apesar de ficarem
sempre um conjunto de vagas por preencher.
Este processo decorre em três fases ou etapas de forma a permitir que os candidatos
recorram numa segunda e numa terceira fase às suas preferências secundárias. Há
dias saíram os resultados, da colocação para este ano lectivo, na primeira fase.
No que diz respeito à Escola Superior Náutica Infante D. Henrique os dados obtidos
mostram-nos que os dois cursos com maiores características marítimas, ou seja, máquinas e pilotagem obtêm respostas diferentes: enquanto o Curso de Engenharia
de Máquinas Marítimas que tinha disponíveis 56 vagas apenas convenceu 9 (nove)
candidatos desta primeira fase, já o Curso de Pilotagem, que tinha disponibilizado 28
vagas, ficou sem qualquer vaga disponível para as fases seguintes, o mesmo é dizer
ocupou todas essas vagas.
O terceiro Curso, que antes era de Radiotecnia, mas que teve de ser requalificado
face à inexistência actual desta profissão a bordo e agora se chama Engenharia Electrotécnica Marítima, não ocupou nenhuma das 25 vagas que disponibilizou.
Esta situação levanta algumas questões e, no sector, algumas pessoas daquelas que
se preocupam com o assunto tiveram oportunidade de exprimir os seus receios sobre
o caminho que este assunto está a seguir, havendo mesmo Colegas que referem
o que acham ser a perda da identidade marítima nacional. Aliás, este meu texto é
precisamente motivado por contactos de outros colegas que me questionaram sobre
este tema. Estará o ensino náutico em risco?
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Ano

Vagas
M

1ª
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2018
2017
2016
2015
2014

56
56
30
35
35

13
14
8
9
4

Pilotagem
Total
Coloc
M
30
27
20
20
11

Vagas
P

1ª
Fase

29
29
28
28
28

32
30
28
29
28

EEM
Total
Coloc
P
38
33
31
37
34

Vagas
EEM

1ª
Fase

30
30
20
25
25

2
6
2
1
0

Total
Coloc
EEM
8
14
3
2
2

Não é que não nos deva preocupar o facto de termos apenas 9 colocados em
máquinas, quando a oferta era de 56 vagas, mas não será por aí que ficamos em
risco, ou que o ensino fique em perigo.
Primeiro porque se analisarmos, por exemplo, os resultados dos últimos cinco
anos, verificamos que, regra geral, a situação tem vindo a ser sempre idêntica a
esta, como se pode ver nesta tabela. Segundo porque se atentarmos nos navios
da nossa frota, quer no registo tradicional, quer no registo do mar, constatamos
que não temos lugares suficientes para os poucos profissionais que formamos.
O nosso problema não é o ensino náutico. O nosso problema é a falta de navios
de armadores portugueses.
Já agora, eu vejo mais, a médio prazo, um problema para os profissionais do
mar, nomeadamente os oficiais, por poderem vir a ser dispensados e substituídos
pelas novas tecnologias, pela robótica, pela automatização.
De facto, pese embora ainda não haver legislação que permita a navegação regular de navios autónomos, ou seja, sem tripulantes, o que é facto é que já há
alguns em testes, portanto, o futuro não é muito longe. A ENIDH, salvo melhor
opinião deve ir-se preparando para esta próxima e radical alteração do transporte
marítimo.
Director
Revista Técnica de Engenharia
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GOVERNAÇÃO — ÁGUA EM MOVIMENTO

A água está em constante movimento. A água também facilita a circulação dos navios, dos peixes
e de todos os outros animais e plantas que vivem na água. A saúde dos rios, lagos e oceanos deve
ter em conta a circulação da água através das fronteiras geopolíticas. Neste contexto, a cooperação
regional e internacional tem sido profundamente integrada nas políticas da União Europeia relacionadas com a água desde a década de 1970.

D

esde a sua nascente na Floresta Negra, na Alemanha,
até ao seu delta na costa do
mar Negro, o Danúbio atravessa montanhas, vales, planícies,
inúmeras cidades, incluindo Viena,
Bratislava, Budapeste e Belgrado, e
10 países. Ao longo da sua viagem
de quase 3 000 quilómetros, o Danúbio converge com afluentes que
transportam água de mais nove países. Actualmente, milhões de pessoas em todo o continente europeu
estão ligadas, de uma forma ou outra, ao Danúbio e aos seus afluentes.
O que acontece a montante tem
um impacto a jusante, mas não só.
É evidente que os poluentes lançados a montante serão transportados
para jusante, mas os navios que viajam para montante podem facilitar
a propagação de espécies exóticas,
como a amêijoa asiática84, que se
movimenta no Danúbio na direcção
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oeste, e que pode colonizar grandes
áreas, frequentemente em detrimento
das espécies nativas. Quando os poluentes ou as espécies exóticas entram
numa massa de água, tornam-se imediatamente um problema comum.

Governação para além 		
da massa terrestre
As actuais estruturas de governação
baseiam-se quase exclusivamente
numa atribuição comum da massa
terrestre aos territórios. Podemos
chegar a acordo sobre regras comuns
aplicáveis numa determinada área
e criar organismos para fazer cumprir estas regras comuns. Podemos
até chegar a acordo sobre as zonas
económicas no mar e fazer reivindicações sobre os recursos que essas
zonas contêm. Certas embarcações
podem ser autorizadas a pescar nessas zonas; podem ser concedidos direitos às empresas que lhes permitam

explorar minerais no leito dos mares.
Mas o que acontece quando os peixes migram para norte, ou quando
ilhas flutuantes constituídas por plástico vão dar às nossas costas?
Ao contrário do que acontece com
a massa terrestre, a água está em
movimento constante, independentemente da sua forma, desde uma
simples gota de água da chuva a
uma forte corrente oceânica ou a
uma tempestade. Os peixes e os
poluentes, incluindo as substâncias
químicas invisíveis, como os pesticidas, e os poluentes visíveis, como os
plásticos, não respeitam as fronteiras
geopolíticas nem as zonas económicas definidas pelos acordos internacionais entre Estados. Tal como o ar
que respiramos, rios, lagos e oceanos mais limpos e mais saudáveis exigem uma abordagem mais ampla da
governação baseada na cooperação
regional e internacional.
Revista Técnica de Engenharia
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Gestão das bacias hidrográficas
A abordagem para uma cooperação
mais ampla é um dos princípios fundamentais subjacentes às políticas
da UE no domínio da água. A Directiva-Quadro «Água» da UE85 — uma
das pedras angulares da legislação
da UE no domínio da água — considera que um sistema fluvial é uma
unidade geográfica e hidrológica
única, independentemente das fronteiras administrativas e políticas. A
directiva exige que os Estados-Membros elaborem planos de gestão por
região hidrográfica. Dado que muitos dos rios europeus atravessam as
fronteiras nacionais, estes planos de
gestão são elaborados e executados
em cooperação com outros países,
incluindo países europeus que não
são membros da UE.
A cooperação em torno do Danúbio
é uma das mais antigas iniciativas
de gestão transfronteiriça dos recursos hídricos, remontando ao final
do século XIX. Ao longo do tempo,
a tónica passou da navegação para
questões ambientais, como a poluição e a qualidade da água. Hoje,
as iniciativas destinadas a garantir a
utilização e a gestão sustentáveis do
Danúbio são coordenadas em torno
da Comissão Internacional para a
protecção do rio Danúbio86 (ICPDR),
que reúne 14 Estados colaborantes
(tanto Estados da UE como países
terceiros) e a própria UE, com um
mandato sobre toda a bacia do rio
Danúbio, que inclui os seus afluentes, bem como os recursos hídricos
subterrâneos. A ICPDR é reconhecida
como o organismo responsável pelo
desenvolvimento e pela execução do
plano de gestão das regiões hidrográficas do Danúbio. Existem organismos de governação semelhantes
para outras bacias hidrográficas internacionais na UE, incluindo o Reno
e o Meuse.
A Directiva-Quadro «Água» também
exige que as autoridades públicas
envolvam o público nos processos de
tomada de decisão relacionados com
o desenvolvimento e a execução de
planos de gestão. Os Estados-Membros ou as autoridades de gestão das
Revista Técnica de Engenharia

bacias hidrográficas podem cumprir
esta exigência de participação do público de várias formas. Por exemplo,
a ICPDR promove a participação do
público sobretudo através de acções
destinadas a envolver organizações
de partes interessadas e da consulta
do público durante a fase de desenvolvimento dos planos de gestão das
regiões hidrográficas.
Dada a sua vasta dimensão, a governação dos oceanos continua a
representar um desafio ainda mais
complexo.

Oceanos - Das rotas comerciais
aos direitos de extracção mineira no alto mar
Durante a maior parte da história
humana, os mares e oceanos foram
um mistério a explorar por todos os
marinheiros. Os comerciantes, os invasores e os exploradores utilizavam-nos como corredores de transporte,
ligando um porto a outro. O controlo dos principais portos e das rotas
marítimas que os ligam resultava em
poder político e económico. Foi só
no início do século XVII, no auge dos
monopólios nacionais de certas rotas
comerciais, que esta abordagem de
acesso exclusivo foi posta em causa.
Em 1609, o filósofo e jurista holan-

dês Hugo Grotius afirmou, na obra
Mare Liberum (Mar livre), que os
mares eram território internacional
e que nenhum Estado podia reivindicar a soberania sobre eles. A obra de
Grotius não só conferiu legitimidade
a outras nações com tradição marítima que participavam no comércio
global, como também desempenhou
um papel fundamental na concepção do direito do mar moderno. Até
ao início do século XX, os direitos de
uma nação abrangiam as águas até
ao limite de um tiro de canhão (correspondente a cerca de 3 milhas marítimas, ou a 5,6 quilómetros) a partir
da sua costa.
Com o passar do tempo, o debate
internacional sobre o direito das nações de aceder às rotas comerciais
marítimas transformou-se num debate sobre o direito de extrair recursos. Durante o século XX, quase todos os países (vii) alargaram as suas
reivindicações. Estas reivindicações
variam entre 12 milhas marítimas
(22 km) de águas territoriais e 200
milhas marítimas (370 km) para as
zonas económicas exclusivas, e 350
milhas marítimas (650 quilómetros)
para a plataforma continental. O
direito internacional em vigor é largamente moldado pela Convenção
Setembro 2019 - Digital 57
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das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar (CNUDM), que entrou em vigor
em 1994.
Para além da introdução de regras
comuns para definir diferentes zonas
de jurisdição nacional, a Convenção
estabelece que os Estados têm a
obrigação de proteger e preservar o
meio marinho e apela à cooperação
internacional e regional. Além disso,
a Convenção refere-se ao princípio
do património comum da Humanidade, que sustenta que o património
cultural e natural em zonas definidas
(neste caso, o leito do mar, o fundo
dos oceanos e o subsolo) deve ser
preservado para as gerações futuras
e protegido contra a exploração.
Com estruturas de governação tão
complexas, é sempre um desafio
chegar a acordo quanto a regras comuns e encontrar o equilíbrio certo
entre a protecção do património natural e os interesses económicos.
A ratificação da Convenção demorou
quase duas décadas, principalmente
devido a divergências quanto à propriedade e exploração de minerais
no fundo do mar e no leito oceânico.
A Convenção instituiu um organismo
internacional, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos,87 para
controlar e autorizar a prospecção e
exploração mineira nos fundos marinhos para além dos limites das áreas
reivindicadas pelos países.
Outras estruturas de governação e
convenções abrangem diferentes aspectos da governação dos oceanos.
A Organização Marítima Internacional88 (IMO), por exemplo, é uma
agência das Nações Unidas especializada no transporte marítimo e trabalha, nomeadamente, na prevenção
da poluição marinha causada por
navios. Inicialmente, o seu trabalho
de protecção do meio marinho centrou-se principalmente na poluição
causada por hidrocarbonetos, mas,
nas últimas décadas, foi alargado
através de uma série de convenções
internacionais passando a abranger
a poluição química e outras formas
de poluição, bem como as espécies
invasoras transportadas pelas águas
de lastro.
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A poluição da água pode ser causada por poluentes rejeitados directamente na água ou libertados para a
atmosfera. Alguns desses poluentes
libertados para a atmosfera podem,
mais tarde, acabar por ser depositados em terra e nas superfícies aquáticas. Alguns destes poluentes que
afectam os meios aquáticos são também regulados por acordos internacionais, como a Convenção de Estocolmo89 sobre poluentes orgânicos
persistentes, a Convenção de Minamata90 sobre o mercúrio e a Convenção sobre Poluição Atmosférica
Transfronteiriça a Longa Distância.91

Governação nos mares da
Europa - a nível global, europeu e regional
O relatório da AEA sobre o estado dos
mares da Europa (State of Europe’s
Seas92) conclui que os mares da Europa podem ser considerados produtivos, mas não podem ser considerados
«saudáveis» ou «limpos». Apesar de
algumas melhorias, algumas actividades económicas no mar (por exemplo,
a sobreexploração pesqueira de algumas populações de peixes com interesse comercial e a poluição causada
pelos navios ou a exploração mineira)
e a poluição resultante de actividades
em terra colocam uma pressão cada
vez maior sobre os mares da Europa.

Estas pressões são também agravadas
pelas alterações climáticas.
Algumas destas pressões estão relacionadas com actividades realizadas
fora das fronteiras da UE. O inverso
também é verdade. As actividades económicas e a poluição originárias da UE
têm impactos fora das fronteiras e dos
mares da UE. A cooperação regional e
internacional é a única forma de combater eficazmente estas pressões.
Neste contexto, não surpreende que a
UE seja parte na Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar. Nesses
casos, a legislação da UE respeita os
acordos internacionais, mas estabeleceu objectivos específicos e estruturas
de governação para gerir e proteger os
recursos comuns. Por exemplo, a directiva-Quadro «Estratégia Marinha»93
da UE visa alcançar um bom estado
ambiental nos mares da Europa e proteger os recursos de que dependem as
actividades económicas e sociais. Para
o efeito, fixa objectivos gerais e exige
que os Estados-Membros da UE desenvolvam uma estratégia e implementem
medidas relevantes. A política comum
da pesca94 estabelece regras comuns
para a gestão da frota de pesca da UE
e para a conservação das populações
de peixes.
À semelhança dos acordos internacionais, as políticas marítimas da UE
apelam à cooperação regional e interRevista Técnica de Engenharia
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nacional. Em todos os quatro mares
regionais da UE (o mar Báltico, o Atlântico Nordeste, o mar Mediterrâneo e o
mar Negro), os Estados-Membros da
UE partilham as águas marinhas com
outros Estados costeiros vizinhos. Cada
um destes mares regionais possui uma
estrutura de cooperação criada por diferentes acordos regionais.
A UE é parte em três das quatro convenções marítimas regionais europeias:95 a Convenção de Helsínquia
para o mar Báltico, a Convenção OSPAR para o Atlântico Nordeste e a
Convenção de Barcelona para o mar
Mediterrâneo. A Convenção de Bucareste para o mar Negro precisa de ser
alterada para permitir a adesão da UE
na qualidade de parte.
Não obstante as diferenças quanto
ao seu grau de ambição e às suas estruturas de governação, todas estas
convenções marítimas regionais visam
proteger o ambiente marinho nas respectivas zonas e promover uma cooperação mais estreita entre Estados costeiros e signatários.
A nível mundial, o Programa para os
Mares Regionais96, sob a égide do
Programa das Nações Unidas para o
Ambiente, promove uma abordagem
combinada de «mares comuns» entre
as 18 convenções regionais de todo o
mundo. A Agenda 2030 das Nações

Revista Técnica de Engenharia

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável inclui igualmente um objectivo específico, o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 14, Proteger a vida
marinha,97 destinado a proteger os
ecossistemas marinhos e costeiros. A UE
contribuiu ativamente98 para o processo da Agenda 2030 e já tomou medidas
para dar início à sua implementação.

Quando os interesses
ultrapassam os Estados
Os objectivos e regras comuns funcionam melhor quando são implementados de forma adequada e são
respeitados por todas as partes envolvidas.
As autoridades nacionais podem fixar
quotas de pesca, mas a sua aplicação depende das frotas de pesca. A
utilização de artes de pesca ilegais, a
captura de peixes de dimensões inferiores às dimensões mínimas autorizadas, a pesca nas águas de outros
países ou a sobreexploração pesqueira não podem ser erradicadas sem o
cumprimento por parte dos pescadores e sem a fiscalização por parte
das autoridades. Os impactos — neste caso, uma diminuição das populações de peixes, um aumento do
desemprego nas comunidades piscatórias ou preços mais altos — são
muitas vezes sentidos por outros gru-

pos da sociedade e em vários países.
Reconhecendo que várias partes
interessadas afectam a saúde global dos oceanos, as discussões previamente dirigidas pelos governos
têm vindo a envolver cada vez mais
partes interessadas não estatais. Na
mais recente Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos99,
realizada em Junho de 2017, em
Nova Iorque, governos, partes interessadas não estatais, como universidades, a comunidade científica
e o sector privado assumiram quase 1400 compromissos voluntários
no sentido de tomar medidas concretas para proteger os oceanos,
contribuindo para o Objectivo de
Desenvolvimento Sustentável n.º
14. Um destes compromissos foi
assumido por nove das maiores
empresas de pesca do mundo, com
uma receita combinada de cerca de
um terço das 100 maiores empresas do sector das pescas. Comprometeram-se a eliminar as capturas
ilegais100 (incluindo a utilização de
artes de pesca ilegais e as capturas
além das quotas) nas suas cadeias
de fornecimento. À medida que
mais empresas e pessoas assumem
compromissos como estes e tomam
medidas concretas, juntos podemos
fazer a diferença.
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O EFEITO DOS LEDS NA SAÚDE
de aumentar a degenerescência macular inerente ao envelhecimento torna-se muito significativo.

2. Nefasto para os olhos,
sobretudo dos mais jovens
Uma longa exposição à luz azul pode
diminuir a visão. Esta toxicidade tem
particular expressão nos jovens com
menos de 20 anos porque o cristalino,
ainda em desenvolvimento, é demasiado claro e filtra mal, essa luz. Numa
pessoa de 60 anos a taxa de filtragem
é duas vezes superior à de um jovem
dessa idade. A ANSES recomenda a
compra de LEDs com uma temperatura
de cor (indicativa da quantidade de luz
azul) à volta dos 3000K.

3. Suscetível de provocar
enxaquecas e fadiga

P

erigosos ou inofensivos? Apontados há vários anos pelo seu potencial efeito na saúde os LEDs
voltam a estar na berlinda na sequência de um relatório científico. Será
necessário limitar o seu uso? A que riscos estamos sujeitos?
O último relatório datava de 2010 e
deixava algumas questões em suspenso. Desta feita a ANSES (Agência Francesa para a Segurança e Saúde Alimentar, Ambiental e Ocupacional) publicou
uma atualização dos seus estudos sobre o impacto dos LEDs de acordo com
seiscentos artigos científicos recentes.
O veredito não deixa espaço para qualquer ambiguidade: a luz emitida pelos
LEDs é nociva por diversas razões, não
só na visão, mas também no ritmo biológico.
A constatação merece justificada atenção porque estes dispositivos eletrónicos tornaram-se omnipresentes na sociedade em que vivemos: iluminação,
ecrãs televisivos, smartphones, faróis
de automóveis, brinquedos. Desde que
desapareceram as lâmpadas incandes-
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centes e as de halogéneo tornaram-se
nas principais fontes de iluminação na
Europa e representam mais de 3/4 das
vendidas nos seus mercados.
Há que reconhecer que gastam menos
energia e são muito mais duradouras,
já que têm 40 mil horas de vida útil
em comparação com as 8 mil das suas
principais concorrentes. Razões mais
do que justificadas para que se equacione o seu uso e a correspondente
regulamentação.
Eis uma síntese em cinco pontos sobre
o ponto da situação.

1. Uma luz mais rica em azuis
do que as outras
Comparativamente com as outras lâmpadas os LEDs emitem uma luz rica
em comprimentos de onda curtos,
que correspondem aos azuis. Ora eles
afetam a camada superficial da vista
e aumentam o fenómeno da secura
ocular. Os foto-receptores e o epitélio
pigmentário da retina sofrem um acelerado envelhecimento. E, após anos
de exposição crónica à luz azul, o risco

Mais do que deslumbrar, perto dos
mais de metade dos LEDs estudados
pela ANSES apresentam rápidas e significativas variações de intensidade.
Esse fenómeno produz efeitos estroboscópicos, uma espécie de tremulação que é causadora de enxaquecas e
fadiga.

4. Utilizadas à noite, iludem 		
a hora de adormecer
Mesmo que fraca, a exposição noturna
à luz azul dos LEDs é interpretada pelo
cérebro como sendo luz do dia, que
bloqueia a produção da melatonina,
a hormona do sono, e retarda o adormecimento. Os diversos ecrãs do nosso
quotidiano são os que estão no foco
das acusações mais pertinentes.

5. Falta de regulamentação
europeia
Hoje só as lâmpadas estão sujeitas a
uma norma europeia, estando classificadas ora no grupo 0 (sem risco em
exposição ilimitada), ora no grupo 1
(risco fraco num máximo de três horas
de exposição). Pelo contrário não existe regulamentação dedicada aos riscos
dos LEDs, mesmo sabendo-se que alguns incorrem num risco elevado a partir de 100 segundos de exposição.
Revista Técnica de Engenharia

CENTENÁRIO DO SOEMMM

HISTÓRIA DO SOEMMM

O NAVIO MAIS AZARADO DA FROTA PORTUGUESA?

A

miúde vimos aqui abordando as dificuldades surgidas na investigação que nos tem ocupado há já
uns quantos anos na abordagem da História da
Marinha de Comércio e das Pescas desde que o
nosso Sindicato foi fundado em 1911 e a nova Associação
passou a representar os muitos colegas que já vinham a ocupar os lugares inicialmente cumpridos por profissionais ingleses desde que chegara à nossa frota a propulsão a vapor.
Uma das dificuldades mais frequentes é a da contradição
dos dados, que vamos apurando e o caso do navio a motor
«Comandante Tenreiro» é um bom exemplo. Se nos fiarmos
no Blogue Alernavios, que publicou mais de dois mil textos entre 2007 e janeiro deste ano, as informações parecem
muito precisas a propósito daquele que foi um dos mais efémeros navios da frota de pescas nacional. Reproduzamos
então esse texto datado de 1 de fevereiro de 2013:
«Navio-motor realizado em 1943 no estaleiro da Murraceira,
na Figueira da Foz, por Benjamim Bolais Mónica, membro
de uma ilustre família de construtores de navios. Destinado
ao serviço da Lusitânia – Sociedade Portuguesa de Pesca, da
mesma cidade da foz do Mondego, este bacalhoeiro tinha
casco de madeira e um desenho que rompia com o dos lugres em uso na frota de pesca portuguesa. Este navio, de 2
mastros, apresentava 717,15 toneladas de arqueação bruta,
media 51,50 metros de comprimento e foi dotado com duas

máquinas Sulzer de 535 cv, que lhe proporcionavam uma
velocidade de cruzeiro de 10 nós. Estava equipado com luz
elétrica, frigorífico, TSF e outra aparelhagem ausente nos
seus predecessores. Também tinha um castelo com espaço
próprio para abrigar os dóris. Este pesqueiro teve um gémeo
no navio «Bissaya Barreto», pertencente ao mesmo armador figueirense. O seu nome foi-lhe dado para homenagear
Henrique Tenreiro, oficial da Armada e figura grada do salazarismo, que ocupou, entre outros, os cargos de delegado
do governo junto do Grémio dos Armadores de Navios de
Pesca do Bacalhau e de dirigente da Junta Central das Casas
de Pescadores. Tenreiro atingiu o posto de contra-almirante
e exilou-se no Brasil (onde faleceu) em 1974, após o triunfo
da revolução do 25 de Abril. Referentemente ao navio, diga-se que fez apenas duas campanhas de pesca no Atlântico
Norte, pois perdeu-se nos mares da Groenlândia no dia 20
de Junho de 1946, devido à sua colisão acidental com uma
ilha de gelo. Toda a sua tripulação (constituída por várias dezenas de homens) pôde ser salva pela equipagem do já mencionado e idêntico navio-motor «Bissaya Barreto».»
Não duvidaríamos de tão taxativa informação se não encontrássemos outra, de teor completamente diferente, no «Diário de Lisboa» de 3 de março de 1945 e da responsabilidade
de um dos seus repórteres no Porto:
«Às 3 horas da madrugada de hoje, os bombeiros conseguiram
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extinguir o violento incêndio que destruiu todo o interior do
navio-motor «Comandante Tenreiro», ancorado no rio Douro
e agora encalhado na Afurada. A bordo do navio, do qual
apenas resta praticamente o casco, permanece ainda um piquete de bombeiros que trabalha no esgotamento da grande quantidade de água utilizada no combate ao incêndio.
Os prejuízos são tão elevados e a reconstrução do barco
será tão demorada, que o «Comandante Tenreiro» já não
poderá tomar parte na campanha deste ano na Terra Nova
e na Gronelândia.
Os diretores da empresa proprietária do navio, srs. Carlos Lino
Gaspar e capitão Oliveira, encontram-se já nesta cidade onde
ainda assistiram aos últimos trabalhos de ataque ao fogo.
O «Comandante Tenreiro» não era nem um lugre nem um
arrastão, mas um novo tipo de navio-motor com doris, de

conceção portuguesa, cujas provas, nas duas primeiras campanhas, em que tomou parte com o navio gémeo «Bissaya
Barreto», foram as melhores.
Construído, em madeira, com 45,5 metros de comprimento,
tinha o deslocamento aproximado de 1400 toneladas e um
porão de peixe com 710 metros cúbicos de capacidade.»
Perante estas duas notícias aparentemente contraditórias,
e à falta de outra documentação, que as esclareça, fica a
dúvida: será que o «Comandante Tenreiro» teve o seu definitivo fim em 1945 como assinala o «Diário de Lisboa» ou
foi rapidamente reconstruído e, no ano seguinte, estava a
naufragar depois de um embate com um icebergue? A ter
sido este o caso poderemos estar perante um navio capaz
de competir na liça de se saber qual terá sido o mais azarado
da frota nacional.

O GÉMEO “BISSAYA BARRETO”

O

s gémeos podem ser
verdadeiros ou falsos,
dependendo da forma
como os óvulos são fecundados. Sem dissertar sobre o
tema, porque não vem ao caso,
realcemos apenas que quando são
verdadeiros, além de parecidos, diz-se, que um chega a sentir o mau

estar do outro e que, regra geral,
têm vidas parecidas.
Não sabemos se o “Comandante
Tenreiro” e o “Bissaya Barreto” são
verdadeiros ou falsos, sabemos que
tiveram vidas e longevidades diferentes, mas o seu fim foi identicamente violento.
De facto, se o primeiro foi ao fun-

do após choque com um iceberg,
já o outro, o Bissaya, estava em
12/01/1950 no seu ancoradouro de
Sto. António do Vale da Piedade,
no rio Douro, quando foi vítima de
um enorme incêndio, que quase o
destruiu por completo, em particular o casario à popa que ficou muito
danificado.
Em 27/11/1951, com o nome de
“São Magayo”, larga do Porto com
destino à Gafanha da Nazaré, onde
viria a ser recuperado por um novo
armador, a Empresa de Pesca Portugal, Lda.
Em Abril de 1955, após cuidadosa reconstrução é lançado à água
nos estaleiros dos Irmãos Mónica,
Gafanha da Nazaré, com o nome
de “Paraíso”. Vendido de novo em
1956, passou a ser o “Rio Antuã”
e foi com esse nome que foi convertido para a pesca de emalhar
em 1973, vindo a naufragar nessa campanha, em 5-9-73 na Terra
Nova devido a incêndio.
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GESTÃO/EMPREENDEDORISMO

MACROENOMIA E MICROECONOMIA (3ª PARTE)

OS FATORES QUE INFLUENCIAM O PROCESSO 		
DE DECISÃO
• Inventários empresariais são «as componentes mais sensíveis ciclicamente
da procura agregada», e são «muito
mais voláteis do que qualquer outra grande componente do PIB». Os
gestores devem estar a par das tendências das vendas para não serem
apanhados de surpresa quando sucederem alterações súbitas da procura.

O

s serviços ou os bens vendidos por uma empresa de
que sejamos responsáveis
são afetados por um conjunto de fatores, que podem alterar o
sucesso do negócio mesmo no curto
prazo. Basta que uma ou mais variáveis
em que assenta se alterem: rendimentos dos clientes, taxas de juro, preços
da concorrência, empregabilidade dos
colaboradores, condições de crédito,
taxas de câmbio internacionais. Um indicador a nível nacional permite aferir
a evolução tendencial desse conjunto
de fatores: é o caso do consumo, que
corresponde às despesas em produtos
e serviços por agregado familiar e divide-se entre os bens duráveis (que duram três ou mais anos) e os não duráveis. Os primeiros - carros, acessórios,
mobiliário - são mais caros e voláteis,
ganhando expressão nos períodos altos da economia. Os segundos, entre
os quais se incluem o vestuário e a alimentação, estão menos associados aos
ciclos económicos.
A análise de regressões demonstra a
correlação forte entre as despesas de
consumo e o PIB. Por cada aumento
em despesas reais de consumo, há um
aumento real do PIB. As despesas de
consumo tendem a aumentar à medida que os rendimentos aumentam,
mas as subidas nos gastos não acompanham totalmente o crescimento dos
rendimentos, porque as pessoas pouRevista Técnica de Engenharia

pam algum dinheiro. Existem estudos
que sugerem um crescimento de 3/4
das despesas de consumo por cada aumento de um ponto no PIB total.
Com a ajuda de software comum (o
Excel por exemplo) os gestores podem
servir-se da análise de regressão para
avaliar a relação direta entre os seus
produtos e o PIB. Se os seus produtos
são duráveis ou caros, estarão mais intimamente associados ao crescimento
ou ao declínio do PIB.
Os indicadores económicos fornecem
informações importantes aos gestores,
mas são especialmente significativos
para os executivos que examinam propostas de investimentos financeiros.
Eis alguns indicadores económicos que
podem ajudar no processo de decisões
de investimento:
• A construção de imobiliário é considerada como investimento em capital e
é um indicador da direção futura da
economia. Quando a construção de
imobiliário sobe ou desce, é quase certo que a economia global terá em breve um comportamento semelhante.
• Investimentos fixos não imobiliários
são investimentos de capital em fábricas, máquinas e equipamento,
que permitem aos gestores expandir
a capacidade de produção da empresa. Quando as empresas praticam
este tipo de investimentos, isto é um
indicador de que preveem lucros
como resultado do investimento.

O excesso ou a falta de investimento
em inventários podem ser nocivos para
os lucros.
A macroconjuntura - as várias camadas
de contexto em que opera a organização - deve ser controlada e analisada
para ganhar vantagens competitivas.
O mundo e as organizações que operam neste ambiente estão em evolução
constante. As mudanças na macroconjuntura têm impacto na organização.
Cada uma das suas áreas está ligada
a todas as outras afetando-se mutuamente e interagindo globalmente no
sistema económico.
As mudanças sociais, políticas, tecnológicas e económicas têm impacto no
sistema, bem como na capacidade da
empresa funcionar a um nível otimizado.
Os gestores devem julgar quais são as relevantes para o sucesso da organização.
A microeconomia fornece as bases da
macroeconomia. A microeconomia envolve a oferta e procura de produtos
e fornece uma explicação sobre como
são determinados os preços e quantidades de produtos e como são usados
o trabalho e o capital.
Um dos problemas económicos de
base que enfrentam os gestores é saber como distribuir os recursos das organizações para conseguir os maiores
benefícios para a empresa, o que implica optar pelos mercados onde entrar
ou dos quais sair.
Os gestores também devem saber qual
a fatia do orçamento a atribuir a estes
empreendimentos. Qualquer organização está limitada até certo ponto neste
processo de tomada de
Setembro 2019 - Digital 57
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DUAS EXPLICAÇÕES PARA OS VAGALHÕES

A

parecem sem aviso, imensos, isolados, devastadores.
Esse pesadelo dos marítimos, que foi considerada
uma lenda durante muito tempo, está
finalmente em vias de ser elucidado,
até mesmo previsto. E até por dois
modelos teóricos porque tal demonstraram as experiências efetuadas em
bacias de testes onde foram experimentadas situações de acordo com os
dados entretanto recolhidos em casos
bem concretos.
Um vagalhão é uma onda solitária cuja
altura da crista é superior ou igual a
duas vezes a altura média das vagas.
Tem uma forma que a distingue, menos simétrica, mais cavada, como se
se tratasse de uma enorme parede de
água. A princípio era uma lenda ciciada, com o medo a apossar-se da voz.
Uma espécie de monstro dos mares
a irromper sob a forma de enorme
vaga a desafiar as leis da física e da
navegação, engolindo navios e tripulações, arrastadas para as profundezas.
Poucos teriam tido a sorte de escapar
à sua força destruidora e quase ninguém neles acreditava quando arriscavam contar o que lhes sucedera.
Surgiram muitas designações para tais
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ondas, com altura de edifícios de muitos andares, muitas delas relacionadas
com evocações sobrenaturais. A existência dos vagalhões ganhou consistência com a repetição de situações,
doravante aceites como relacionadas
com fenómenos científicos e não
como mistérios sem explicação. Uma
delas ocorreu com um dos navios da
Soponata, o «Ortins de Bettencourt»,
a meio dos anos oitenta e quem a viveu nunca mais pôde esquecê-la.
É que, diferentemente das vagas extremas provocadas pelos tsunamis, pelas
tempestades ou pelas correntes muito fortes, esses vagalhões não podem
ser associados a condições oceânicas
específicas. Tanto podem surgir num
mar calmo como durante um tufão,
quer ao largo das zonas costeiras. quer
delas muito próximas. Para os cientistas três casos puderam servir de base
para os seus estudos experimentais em
bacias de testes.
No primeiro dia do ano de 1995 um
vagalhão com 26,5 metros de altura atingiu a plataforma petrolífera de
Draupner ao largo da costa norueguesa. A ondulação média andava nessa
altura pelos 12 metros de amplitude
e equipamentos a laser conseguiram

captar o perfil fugaz de uma onda cuja
passagem pelo equipamento de extração de petróleo não ultrapassou os
vinte segundos.
O segundo caso bem estudado ocorreu em 9 de novembro de 2007, também no mar do Norte, e associado à
tempestade Andrea. Na plataforma
de Ekofisk, que lhe sofreu o impacto,
foi possível proceder a uma medição
semelhante à ocorrida na Draupner,
dando resultados quase equivalentes
salvo na curvatura interior da crista,
mais identificável com uma enorme
parede de água.
O terceiro caso ocorreu na costa irlandesa em 27 de janeiro de 2014 defronte das falésias de Killard, com cujos 25
metros de altura o vagalhão bateu-se de igual para igual. A curiosidade
maior do caso teve a ver com o facto
de surgir de águas pouco profundas,
porque ao contrário dos 70 metros de
profundidade verificados nos casos
anteriores, havia neste um máximo de
39 metros entre a superfície e as zonas
mais fundas.
Sobretudo o episódio de Draupner
constituiu um exemplo muito elucidativo para os cientistas interessados
na explicação do fenómeno. É que,
estima-se, a possibilidade de se formar
um vagalhão em cada dez mil vagas
convencionais. Mas quando acontece,
os efeitos em sinistralidade marítima
podem ser fatais: entre 1969 e 1994
o fenómeno terá estado na origem do
afundamento de 22 navios de carga e
na subsequente morte de 542 tripulantes.
No caso do vagalhão de Draupner os
cientistas concluíram que, nessa altura,
existiam duas fontes emissoras de ventos, uma proveniente de uma grande
depressão invernia, a outra formada
por curtos fenómenos muito intensos
conhecidos como «bombas árticas».
A ondulação marítima é impulsionada
pelos ventos que, se muito intensos,
pressionam enormes massas de água a
ondularem por efeito do próprio peso,
para formarem as chamadas vagas de
gravidade. Se o vento for constante, o
Revista Técnica de Engenharia
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comprimento da onda (distância entre
duas cristas) e a amplitude (a diferença
entre a crista e a cava) serão homogéneas, similares a sinusóides. Pelo
contrário se o vento varia a ondulação
assume a forma de uma sucessão de
ondas com comprimento e amplitude
diferentes. Ademais, se as duas fontes
de formação de ventos são distintas,
mas adotam direções convergentes,
os picos das consequentes ondulações
podem convergir.
Esse cruzamento de ondulações a
combinarem a energia está na origem
de muitos dos sinistros inexplicáveis
acontecidos com navios. Porque ao
cruzarem-se as duas ondulações adicionam ambas as amplitudes para
formarem vagalhões como se se encavalitassem. Esse mecanismo aditivo, designado como «interferência
construtiva», já era conhecido antes
dos cientistas estudarem o caso de
Draupner, porque não necessita de
duas fontes distintas de vento para
ocorrerem: no oceano a velocidade
de propagação das vagas depende do
seu comprimento da onda, sendo tanto mais elevada quanto ele maior for.
Só que isso deveria reduzir entre dez
a cem vezes os vagalhões efetivamente ocorridos nos oceanos e mares. Só
com recurso a programas informáticos
foi possível esclarecer o que até então
era visto como uma espécie de caos
oceânico. ´É que os vagalhões irrompem de situações de não linearidade
potenciada pela referida interferência
construtiva. Uma parte da energia de
uma sucessão de vagas concentra-se numa infra vaga subjacente à
ondulação, que contribui para elevar
localmente a superfície do mar. São
essas infra vagas, acrescentadas a um
desses fenómenos de não-linearidade
que criam os enormes vagalhões. As
experiências em bacias de testes demonstraram ter sido isso que ocorreu
em Draupner.
No decurso desses trabalhos os cientistas detetaram um segundo mecanismo de formação do fenómeno: a
instabilidade modulacional, que se
assemelha a um macaréu na embocadura de um rio. No mar alto a instabilidade de uma sucessão de vagas pode
Revista Técnica de Engenharia

criar uma onda solitária, na direção
em que fluem, ou mesmo de través,
que vai ganhando uma amplitude máxima antes de se diluir.
Estes dois fenómenos não concorrem
entre si podendo ser complementares. Os estudos estão agora a integrar
variáveis relevantes, mas ainda não

utilizadas nos testes até aqui, como
é o caso das amplitudes diversas dos
ventos ou das correntes marítimas.
O objetivo será o de se construírem
equações que possam fundamentar
sistemas de alarmes e previnam as tripulações quanto aos perigos que possam estar na iminência de enfrentar.
Setembro 2019 - Digital 57
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PESSOAS / RECORDANDO

CRONÓMETRO MARÍTIMO

A

s navegações oceânicas a partir
do séc. XV punham um problema quanto à determinação do
ponto, no que respeita à obtenção da longitude. Um dos métodos mais
simples e directos implicavam a medição
do tempo, mas por essa altura os relógios
de bordo eram as ampulhetas cujos erros
grosseiros não permitiam o seu uso no cálculo. Não bastava já a pouca precisão dos
relógios da época, que começaram por ter
apenas ponteiros mostradores de horas,
como não eram destinados ao uso a bordo
devido às constantes oscilações do navio e
às grandes variações de temperatura que
faziam com que se desregulassem ou parassem frequentemente.
Foram precisos vários avanços técnicos na
relojoaria. Nos séc. XV e XVI desenvolveram-se as primeiras cordas em forma de
mola enrolada. Em 1671 William Clement
concebe o escape de âncora que necessitava apenas de 3º ou 4º do balanço de um
pêndulo como regulador em vez dos 40º
do escape de pêndulo de Galileu. Robert
Hooke lembrou-se de aplicar a mola a uma
corda de balanço que fazia oscilar a roda
de um lado para o outro, mas foi o holandês Huygens que em 1674 apresenta o
primeiro relógio que seguia este princípio.
Foi prontamente acusado pelo inglês que
afirmava ter sido ele o primeiro a inventar
em 1658 este sistema, mas que apenas por
falta de meios não o pode realizar.
Em 1714 o Parlamento Britânico anuncia
uma recompensa a quem descobrisse um
método prático de calcular a longitude no
mar. O método utilizando a medida do
tempo já era conhecido, mas faltava um
aparelho com uma precisão e fiabilidade
até então nunca conseguida.
Candidatando-se ao prémio, foi John Harrison que em 1735 viria a conceber o primeiro cronómetro marítimo, o célebre nr.1
que pesava 35 kg! Foi ensaiado pela Marinha inglesa a bordo do Centurion numa
viagem a Lisboa. Por morte do comandante desse navio, John Harrison foi mandado
embarcar de volta a Inglaterra no Oxford.
Apesar de ter demonstrado poder conservar o tempo de uma forma até então nunca alcançada por qualquer instrumento,
os poucos segundos de diferença fizeram
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Cronómetro H-1 (1737)

Cronómetro H-4 (1760)

Cronómetro marítimo (séc.XIX)

Cronómetro de fixação vertical

com que John Harrison quisesse aperfeiçoar o cronómetro tanto em precisão
como em tamanho.
Apresenta assim em 1741 o modelo nr.2
com algumas inovações técnicas que melhoraram significativamente a sua precisão.
Foi sujeito a testes de temperaturas e choques violentos pela comissão e os resultados foram positivos, mas pesava mais de 40
kilos em vez dos apenas 35 da versão anterior. O modelo nr.3 (1759) com o peso de
8 kg quase nem chegou a ser testado porque o próprio John Harrison não se sentiu
satisfeito. Começa logo a desenvolver um
novo modelo que fica concluído em 1760.
É o famoso nr.4 que pesa somente 1,5 kg!
Numa viagem de 9 semanas à Jamaica o
relógio perdeu apenas 5 segundos, mas foi
preciso uma segunda prova de 5 meses, em
que o atraso foi de apenas 54 segundos,
para confirmar o direito ao prémio.
Apesar do enorme sucesso que foi a invenção do cronómetro, a sua introdução a
bordo foi lenta e só em meados do séc.XIX
o seu uso começou a generalizar-se. Isto
devido ao seu custo e sobretudo ao receio
dos comandantes na fiabilidade do novo
instrumento. Mesmo que levassem dois
ou mais cronómetros (e faziam-no!) nunca
sabiam qual deles estava errado. Os cronómetros marítimos foram usados por James
Cook nas suas viagens de exploração e
permitiu-lhe cartografar com grande rigor
as águas por onde passou. Como ainda
havia receio quanto à precisão, o almirantado inglês ofereceu 4 cronómetros para a
viagem. Em 1831 o Beagle, onde Charles
Darwin elaborou a sua teoria da evolução,
levava a bordo 22 cronómetros, tal era o
receio de se perder o tempo. Este receio só
desapareceu completamente com o aparecimento da TSF que passou a emitir um
sinal horário permitindo assim o acerto dos
cronómetros.
Na sua evolução foi incluído ainda numa
caixa com um sistema cardan que o protegia dos balanços. A tecnologia tirou-o dessa caixa e permitiu a sua fixação na vertical
e quanto ao seu custo e precisão, os modernos relógios de quartzo atiraram o antigo cronómetro marítimo definitivamente
para o museu.
Fonte: ANC
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SEGURANÇA

REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS

A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM MUSEUS
E GALERIAS DE ARTE

D

esconheço se tivemos, temos ou teremos Engenheiros
Maquinistas incumbidos da
operacionalidade ou manutenção de museus ou galerias de arte.
Pelo menos a nível de ar condicionado conheço alguns que já estiveram a
liderar equipas no Centro Cultural de
Belém, não custando a creditar que
haja quem conheça perfeitamente as
áreas técnicas de outros edifícios dedicados à exposição de obras artísticas. É
para eles e para quantos possam vir a
estar perante essas circunstâncias profissionais, que valerá a pena abordar
as especificidades legais inerentes ao
combate de possíveis incêndios.
Segundo a Nota Técnica N.º 5 da Autoridade Nacional da Proteção Civil um
Local de Risco C é aquele que apresenta riscos agravados de eclosão e de
desenvolvimento de incêndio devido
às atividades nele desenvolvidas e/ou
às características dos produtos, materiais ou equipamentos nele existentes,
designadamente à carga de incêndio.
Revista Técnica de Engenharia

As oficinas de conservação e restauro, os locais destinados à embalagem
e desembalagem, carga e descarga e
os armazéns e depósitos de peças de
reserva ou substituição, enquadram-se
em tal categoria.
No caso dos armazéns e depósitos
aceita-se que possam comunicar diretamente com locais de risco B, desde
que tal seja imprescindível à exploração do estabelecimento e os vãos de
comunicação sejam protegidos com
elementos da classe de resistência ao
fogo, pelo menos, EI 60 C.
Os armazéns que incluam obras ou
peças de manifesto interesse para o
património histórico ou cultural devem
possuir subcompartimentos corta-fogo
de modo a que a carga de incêndio de
cada um deles não exceda 1 500 000
MJ. Essa subcompartimentação deve
ter uma área máxima de 200 m2 e ser
garantida por elementos de construção com a resistência ao fogo padrão
mínima indicada no quadro desta página.

Resistência ao fogo padrão mínima
dos elementos de subcompartimentação de armazéns
Elementos de
construção

Resistência
ao fogo padrão
mínima

Paredes não resistentes

EI 60

Pavimentos e paredes
resistentes

REI 60

Portas

E 30 C

Recorde-se que:
EI 60 corresponde a elemento estanque às chamas e gases com função
de isolamento térmico durante 60
minutos, mas sem função estrutural;
é aplicável a paredes
REI 60 corresponde a elemento estrutural estanque às chamas e gases
com função de isolamento térmico
durante 60 minutos; é aplicável a lajes e paredes estrutura.
E30C corresponde a elemento estanque às chamas e gases durante 30
minutos, sem função de isolamento
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térmico ou estrutural, com dispositivo de fecho (mola ou outro); é aplicável a portas.
Todos os espaços afetos a este tipo
de utilização devem garantir, no mínimo, a classe de reação ao fogo A2s1 d0 (com fogo a produzir fumo,
mas sem gotículas), para materiais de
revestimento de paredes e tetos, incluindo tetos falsos, e a classe CFL-s2
b), para materiais de revestimento de
pavimentos.
Em situações especiais em que, por
motivos específicos de exploração o
efetivo deva ser manifestamente inferior ao estabelecido, o responsável
pela segurança pode definir outro valor para a lotação máxima de um determinado espaço, a respeitar permanentemente. A distância a percorrer
nos caminhos horizontais de evacuação pode então passar para o dobro.
Nos locais onde sejam armazenadas
ou sujeitas a operações de conservação e restauro obras ou peças de
manifesto interesse para o património histórico e cultural, deve recorrer-se à proteção adicional através de
sistemas automáticos de extinção de
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incêndio, utilizando modos de operação e agentes extintores adequados à
preservação do referido património.
As medidas de prevenção e de atuação devem incluir os procedimentos
específicos de prevenção e de proteção para garantir a segurança dessas
obras ou peças devendo a equipa de
segurança incluir elementos com a
missão específica de garantir as medidas de prevenção e outros para a

proteção das obras e peças.
Nesses locais é proibido fumar e produzir chama nua, estando proibidos
equipamentos com elementos incandescentes não protegidos e aparelhos suscetíveis de produzir faíscas,
exceto se forem imprescindíveis às
operações de conservação e restauro,
conquanto sejam adotadas medidas
de segurança adicionais adequadas
aos riscos em presença.
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