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N
o artigo que hoje publicamos na secção “Centenário do SOEMMM” 
damos conta da grande reviravolta que se operou na nossa marinha 
mercante, com a publicação do célebre Despacho 100, de 10 de Agos-
to de 1945, da autoria do então Capitão de Mar e Guerra Américo 

Tomaz, no exercício do cargo de Ministro da Marinha que desempenhava.
A situação era muito critica em termos de capacidade de resposta às necessida-
des de transporte marítimo que então se verificavam, na medida em que está-
vamos a utilizar a “boa vontade” da marinha mercante inglesa, para transportar 
tudo o que era necessário às colónias, e era muito, tanto nas entradas como nas 
saídas. Dizia Oliveira Martins, no seu livro Portugal nos Mares, “sem navios não 
há colónias; colónias servidas por marinhas estrangeiras são quimeras, não são 
colónias”.
Na altura, face às necessidades, houve a visão necessária para tomar a medida que 
nos permitiu adquirir todos aqueles navios (56 navios com 339.407 toneladas de 
porte bruto) construindo uma frota que em 1950 tinha 226 navios, com 530.522 
tdw, o que colocava Portugal no 17º lugar da frota mundial, com 0,64% da capa-
cidade de carga mundial.

Como se pode ver por estes números, se 56 navios resultaram do Despacho 100, 
a diferença para 226, ou seja, 170 resultaram da iniciativa privada.
Hoje a conjuntura é outra, já não temos colónias, criou-se a ideia de que não 
precisamos de navios porque fica mais barato afretar, como pertencemos à União 
Europeia, mercado livre, temos sempre salvaguardadas as nossas necessidades 
de transportes, como consequência disto tudo também não temos armadores.
Coloca-se então a questão: será necessário um novo Despacho 100?
Suponho que a esta pergunta haverá várias respostas: dos que pensam que o 
Estado deve puxar pela bolsa por ser essa a única forma de “isto ir para a frente” 
e respondem sim, os que acham que os cofres do Estado não devem ser subtraí-
dos de montantes tão significativos respondendo não, e outros, em muito menor 
número, acham que em vez de estar a responder a inquéritos deste tipo devem 
é arregaçar as mangas, procurar os financiamentos necessários e encomendar 
os navios que permitam a exploração de um negócio que é lucrativo, que cria 
postos de trabalho para os portugueses e promove o desenvolvimento da nossa 
economia, ao mesmo tempo que reconstrói o “know how” que já tivemos e 
temos vindo a perder, a ponto de quase já não existir.
Iniciativa, espírito empreendedor e coragem para avançar é o que nós precisa-
mos. Veja-se o caso da Mystic Cruises, que já pôs a navegar o MS World Explorer, 
totalmente construído nos estaleiros da WestSea, em Viana do Castelo, deixando 
mais duas encomendas para navios gémeos deste, para serem entregues em 
2021 e 2022. Os nossos parabéns ao Sr. Mário Ferreira, CEO da Empresa.   

Director

SERÁ NECESSÁRIO UM 
NOVO DESPACHO 100?
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AS NOVAS POLÍTICAS EUROPEIAS OFERECEM  
UMA OPORTUNIDADE ÚNICA PARA TORNAR   
A SUSTENTABILIDADE UMA REALIDADE

As crises climática e da  
biodiversidade exigem  
uma ação urgente
Em comparação com outras regiões, 
a Europa dispõe de um quadro 
legislativo bem estabelecido, com 
objetivos políticos a longo prazo e 
dados fiáveis sobre um grande nú-
mero de temas, desde as emissões 
de gases com efeito de estufa e 
áreas protegidas, até à qualidade do 
ar e aos resíduos urbanos. A Agên-
cia Europeia do Ambiente opera no 
âmbito desta política e deste quadro 
de conhecimentos. O nosso manda-
to e a nossa rede permitem-nos ter 
um vasto âmbito geográfico, produ-

zir avaliações integradas e temáticas 
e contribuir para discussões políticas 
a nível europeu e nacional.
As nossas avaliações indicam pro-
gressos em alguns domínios, mas 
também tendências preocupantes. 
Por exemplo, no que respeita à ate-
nuação das alterações climáticas, os 
Estados-Membros da União Europeia 
conseguiram reduzir as suas emis-
sões de gases com efeito de estufa e 
alcançarão os objetivos de curto pra-
zo. No entanto, os objetivos a longo 
prazo exigem reduções maiores a um 
ritmo significativamente mais rápido.
Como podemos expandir e acelerar 
a redução das emissões e alcançar 

a neutralidade climática? Especial-
mente quando alguns setores, como 
os transportes, enfrentam dificulda-
des para conseguir alguma redução, 
principalmente devido ao aumento 
da procura? As alterações climáticas 
têm e terão um impacto crescente 
na Europa. Estamos a tomar medi-
das suficientes para nos adaptarmos 
e nos prepararmos? A degradação 
ambiental, incluindo a perda de bio-
diversidade, continua, apesar dos 
nossos esforços reforçados. 
As perspetivas a longo prazo são 
ainda mais sombrias. Os sistemas de 
consumo e de produção continuam 
a exercer uma pressão insustentá-

Ursula von der Leyen, presidente eleita da Comissão Europeia, definiu as prioridades políticas da sua 
equipa para os próximos cinco anos. O Pacto Ecológico Europeu, que define uma ação mais ambicio-
sa em matéria de crises climática e da biodiversidade, está no centro da sua agenda. Há muito que 
as políticas europeias abordam a degradação ambiental e as alterações climáticas com algum êxito e 
alguns fracassos. Apoiado por crescentes apelos à ação pela opinião pública, este novo mandato po-
lítico – com a nova Comissão e Parlamento Europeus – oferece uma oportunidade única para ampliar 
e acelerar uma transição ecológica e justa para a Europa.

Im
ag

e 
©

 A
ri

f 
M

ile
tl

i, 
Su

st
ai

na
bl

y 
Yo

ur
s/

EE
A



AMBIENTE

5Outubro 2019 - Digital 58Revista Técnica de Engenharia

vel sobre os ecossistemas terrestres 
e aquáticos, tanto na Europa como 
a nível mundial. Um dos resultados 
destes sistemas — a poluição — é 
outro problema persistente. Dife-
rentes poluentes são libertados e 
acumulam-se na atmosfera, na água 
e no solo, com impactos potenciais 
significativos nos ecossistemas e na 
saúde humana. Apesar das notáveis 
melhorias na qualidade do ar am-
biente na Europa nas últimas déca-
das, estima-se que a poluição atmos-
férica, por si só, ainda cause mais de 
400 000 mortes prematuras todos os 
anos no continente europeu. Além dis-
so, alguns grupos são mais vulneráveis 
a danos causados por tais impactos 
ambientais e climáticos do que outros.
No entanto, a Europa tem provavel-
mente o conjunto mais abrangente 
de legislação ambiental do mundo. 
O que mais precisamos de fazer para 
travar a perda de biodiversidade, me-
lhorar ainda mais a qualidade do ar 
e prevenir danos à saúde humana?

Os europeus estão dispostos 
a aumentar os níveis de ambição
A opinião pública europeia exige 
ação em matéria de alterações climá-
ticas e de sustentabilidade. Milhares 
de estudantes marcham pela Europa, 
juntamente com os seus pais e avós. 
Tendo em conta este apoio público 

sem precedentes e a magnitude das 
tarefas que temos pela frente, não 
surpreende que estas questões es-
tejam no centro das ambições polí-
ticas europeias nos próximos meses 
e anos. A nova composição do Par-
lamento Europeu reflete estas exi-
gências públicas, tal como a agenda 
de von der Leyen, Uma União mais 
ambiciosa. Nela, definem-se as prio-
ridades políticas da próxima Comis-
são Europeia. A primeira grande am-
bição – um Pacto Ecológico Europeu 
– estabelece uma série de priorida-
des que estão direta e intimamente 
ligadas ao trabalho e conhecimentos 
da Agência Europeia do Ambiente.
Ao longo dos anos, as avaliações da 
AEA têm chamado a atenção para 
questões relacionadas com os prin-
cipais sistemas sociais, incluindo a 
mobilidade, a energia e, mais recen-
temente, os alimentos. As políticas 
europeias também refletiram esta 
abordagem nos pacotes legislativos, 
incluindo no que diz respeito ao cli-
ma e à energia. A AEA tem vindo ain-
da a salientar a necessidade de uma 
transição para a sustentabilidade e 
o papel da política na facilitação da 
mesma, o que também é sublinhado 
na agenda de von der Leyen.
A questão principal continua a ser: 
Como é que, em conjunto, tradu-
zimos as agendas políticas em rea-

lidade a nível europeu, nacional ou 
mesmo municipal? Como é que po-
demos fazer com que o Pacto Ecoló-
gico Europeu se concretize?
 Isso certamente implica uma refor-
mulação completa de sistemas-cha-
ve, nomeadamente a forma como 
nos deslocamos, produzimos e usa-
mos energia, produzimos e consu-
mimos os nossos alimentos... Mas os 
desafios que precisamos de enfren-
tar no sistema de mobilidade ou de 
energia não são os mesmos que no 
sistema alimentar. Nos últimos anos, 
as energias renováveis tornaram-
-se uma componente fundamental 
do sistema energético, enquanto o 
transporte rodoviário continua a de-
pender da propriedade de veículos 
privados. Os conhecimentos da AEA 
colocam em destaque os possíveis 
pontos de intervenção relevantes 
para cada sistema.
A urgência e a magnitude dos desa-
fios que temos pela frente significam 
que não podemos adiar mais a reso-
lução de questões difíceis. Os «frutos 
de fácil colheita» já foram colhidos. 
Como podemos produzir alimentos 
sem prejudicar o ambiente e apoiar 
as comunidades rurais? Como pode-
mos conseguir uma transição justa e 
garantir que as comunidades não fi-
quem para trás? Como é que canali-
zamos os fundos públicos e privados 
das atividades que causam degrada-
ção ambiental e alterações climáticas 
para aquelas que promovem a sus-
tentabilidade?
A Europa está repleta de muitos bons 
exemplos de ideias e políticas inova-
doras. É tempo de expandir e de ace-
lerar o processo. Com níveis recor-
des de apoio público, estamos num 
momento único e podemos tomar as 
medidas decisivas de que precisamos 
para colocar a Europa no caminho 
da sustentabilidade. Para facilitar 
esta transição, a Agência Europeia 
do Ambiente continuará a apoiar os 
decisores políticos e o público, for-
necendo os melhores conhecimentos 
disponíveis sobre questões atuais e 
emergentes.

Hans Bruyninckx
Diretor Executivo da AEA 
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HISTÓRIA DO SOEMMM
UMA FROTA ENVELHECIDA A EXIGIR URGENTE 
RENOVAÇÃO

U
ma das questões que sempre se me colocou em 
relação à Marinha Mercante Nacional no Estado 
Novo foi a razão porque foi possível um tão empe-
nhado esforço de investimento no setor logo após 

a Segunda Guerra Mundial definido pelo célebre despacho 
100 do ministro do setor, Américo Tomás. É que sempre as-
sociámos ao regime uma tendência para acumular ouro nos 
cofres do Banco de Portugal em vez de o aplicar nas infraes-
truturas e apoios à industrialização de que o país estava tão 
carecido. Mas se pensarmos que havia que dar alimento ao 
mito do Império d’aquém e d’além mar, compreende-se só 
ser possível mantê-lo através de meios de transporte desti-
nados a movimentar populações e mercadorias entre o Con-
tinente e os diversos territórios do chamado «Ultramar». Daí 
que fosse reconhecida a urgência em superar as hesitações, 
as ansiedades e as incertezas, que pudessem obstar à requa-
lificação da frota. Ainda que num vespertino se questionas-
se “para que servirá uma frota de comércio, se há quem se 
prepara, por esse mundo, para transportar todas ou quase 
todas as mercadorias por via aérea?” 
Se a pergunta tinha razão de ser, contrapunha-se-lhe alter-
nativa mais sensata: “Estudado o panorama de navegação 
marítima e apreciado o aspeto dos serviços aéreos, o futuro 
da nossa marinha mercante deve assentar na natureza e ex-
tensão da nossa rede de comunicações, nos tipos de navios 
a adotar, no espirito de compreensão nas quantidades de 

mercadorias que, no futuro, há a transportar das potên-
cias concorrentes e noutros fatores de grande importância, 
como o das tarifas, neste momento numa fase bastante 
séria.”
Fazia todo o sentido conhecer o estado da nossa marinha 
mercante, a idade dos navios de maior tonelagem, perten-
centes às principais companhias portuguesas, para se poder 
concluir das necessidades. Daí listarem-se todos os navios 
existentes nesse mês de junho de 1945 por companhia e por 
ano de construção e que eram:

Companhia Colonial de Navegação: 
•	 «Colonial», construído na Alemanha em 1908; 
•	 «Guiné», ex-«S. Miguel», construído na Inglaterra em 1905; 
•	 «João Belo», ex-«City Of Genoa», construído na Alema-

nha em 1905; 
•	 «Lobito», ex-«Porto Alexandre», construído na Alemanha 

em 1906; 
•	 «Malange», ex-«Carlo Pisanans», construído na Alema-

nha em 1905; 
•	 «Mouzinho», ex-«Maria Cristina», construído na Alema-

nha em 1907: 
•	 «Pungue», ex-«Maroco», construído na Inglaterra em 1900; 
•	 «Serpa Pinto», ex-«Princesa Olga», construído na Ingla-

terra em 1915;
•	 «Luango», ex-«Vigo», construído na Alemanha em 1905;
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Sociedade Geral de Transportes.
•	 «África Ocidental», construído em Lisboa em 193$; 
•	 «Alexandre Silva», construído em Lisboa em 1943;
•	 «Alferrarede», ex-«Pluto», construído na Alemanha em 1905;  
•	 «Amarante», ex-«Wutemberg», construído na Alemanha, 

em 1914; 
•	 «Costeiro», ex-«Loriente», construído na Inglaterra em 1921; 
•	 «Costeiro II», construído no Barreiro em 1932; 
•	 «Costeiro III, construído em Lisboa em 1940: 
•	 «Cunene», ex-«Adelaide», construído na Alemanha, em 1911; 
•	 «Foca», ex-«Siva», construído na Inglaterra em 1926; 
•	 «Gaza», construído na Alemanha em 1912; 
•	 «Inhambane», construído na Alemanha em 1912; 
•	 «Luso», ex-»Machico», construído na Alemanha em 1912; 
•	 «Maria Amélia», ex- «Gaia», construído na Alemanha em 1913; 
•	 «Maria Cristina», construído na Inglaterra, em 1920; 
•	 «Melo», construído na Inglaterra em 1915; 
•	 «Mirandela», ex-«Fernão Veloso», construído na Alema-

nha em 1906; 
•	 «Pinhel», construído na Inglaterra em 1915; 
•	 «S. Macário», construído em Lisboa em 1944; 
•	 «Saudades», construído na Alemanha em 1914; 
•	 «Silva Gouveia», ex-«Max Weidtman», construído na Ale-

manha em 1921; 
•	 «Zé Manei» ex-«Argus», construído na Alemanha em 1921.

Companhia Nacional de Navegaçao:
•	 «Ambriz», construído na Inglaterra em 1907; 
•	 «Angola», ex-«A1bertville» construído na Bélgica em 1912; 
•	 «Cabo Verde», ex-«S. Thiago», construído na Alemanha 

em 1908; 
• «Congo», construído na Alemanha em 1905; 
•	 «Cubango», ex-«Goa», construído na Alemanha em 1903; 
•	 «Lourenço Marques», ex-«Admiral», construído na Ale-

manha em 1905; 
•	 «Nyassa», ex-«Trás-os-Montes», construído na Alemanha em 

1906; 
•	 «Quanza», construído na Alemanha, em 1929; 
•	 «S. Tomé», construído na Inglaterra em 1938; 
•	 «Tagus», ex-»Thixendaleg», construído na Alemanha, em 1938.

Empresa Insulana de Navegação: 
•	 «Carvalho Araújo», construído na Itália em 1924;
•	 «Lima», construído na Inglaterra em 1908.

Carregadores Àçoreanos: 
•	 «S. Miguel», construído na Inglaterra em 1931; 
•	 «Gonçalo Velho», ex-«Balboa», construído na Inglaterra 

em 1913; 
•	 «Pero de Alenquer», construído na Alemanha em 1913; 
•	 «Vila Franca», construído na Alemanha, em 1913.

Sociedade de Transportes Carvoeiros: 
•	 «Sines», construído na Inglaterra em 1906.

Há a acrescentar o «Lugela», o «Huambo», o «Bailundo» 
e «Buzi», ex-alemães, que a Companhia Colonial comprou 
em 1943, o mais velho dos quais foi construído em 1914; 
o «Sofala», construído em 1927 e adquirido aos alemães 
pela Companhia Nacional no mesmo ano, além do «Sete 
Cidades», construído em 1906, comprado pela Compa-
nhia Carregadores Açoreanos. A Sociedade Geral de Trans-
portes acabara de comprar o navio-tanque «Aragaz», de 
construção de 1912.
A maior parte dos navios ultrapassara os vinte anos, tida 
pelos especialistas de então como a de limite de explora-
ção económica. Excetuando a Sociedade Geral de Trans-
portes, que tinha navios construídos entre 1926 e 1944, 
os das outras Companhias eram quase todos muito velhos, 
salvo o «Lugela», da Companhia Colonial, com 19 anos: 
o «Quanza» com 16, o «Sofala», com 18, e o «S. Tomé» 
com 7, estes da Nacional, e o «S. Miguel», dos Carregado-
res Açoreanos, com 14 anos.
A situação ainda pior se mostrava, porque a manutenção 
fora descurada nos anos recentes, não só por falta de 
tempo, mas também pela carência de materiais de subs-
tituição.
Voltando à questão inicial, constata-se que se o panorama 
da frota nacional não atingira o fundo, dele não estava 
muito distante. Havendo em todos esses armadores o en-
tendimento de terem fretes para satisfazer, mas faltando-
-lhes os navios para tal, quase todos pretendiam investir 
em novas unidades, já que a Guerra tornara inviável o re-
curso ao mercado de unidades em segunda mão. Faltava 
o essencial: os créditos e subsídios para que as intenções 
se traduzissem em atos concretos. Compreende-se, assim, 
que o ministro da tutela não tenha resistido aos seus de-
terminados apelos. Os cofres públicos lá teriam de se abrir 
para lhes possibilitar as encomendas aos estaleiros.  
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O 
prémio foi atribuído, a John B. Goodenough, 
da Universidade do Texas (Austin, Estados Uni-
dos), M. Stanley Whittingham, da Universidade 
Binghamton (Universidade Estatal de Nova Ior-

que) e Akira Yoshino, da Universidade Meijo e Asahi Kasei 
Corporation (Japão) pelo desenvolvimento das baterias de 
lítio, um trabalho que começou já nos anos 70, mas que 
mudou a sociedade para sempre.
O desenvolvimento desta tecnologia é considerado uma 
revolução técnica, porque os investigadores tiveram de 
ultrapassar vários desafios químicos para permitir que os 
iões de lítio pudessem viajar de um lado para o outro na 
bateria de forma durável. Mais do que isso, as baterias de 
lítio podem ser recarregadas. Actualmente, temos bate-
rias de lítio em vários tipos de tecnologia, desde os pace-
makers até aos telemóveis e aos carros elétricos. Acresce 
que, as baterias de lítio são capazes de armazenar energia, 
nomeadamente a que é produzida por fontes renováveis.
O lítio é um elemento extremamente reactivo, o que re-
presenta simultaneamente uma vantagem e uma desvan-
tagem. O grande desafio para os laureados foi conseguir 
estabilizar a bateria.
A seleção dos laureados nesta área foi feita e anuncia-
da pela Real Academia Sueca das Ciências, em Estocolmo 
(Suécia). O prémio tem um valor total de nove milhões de 
coroas suecas (cerca de 830 mil euros).

A CRISE DO PETRÓLEO NOS ANOS 70   
LEVOU ÀS BATERIAS DE LÍTIO
A crise do petróleo dos anos 70 fez com que Stanley Whit-
tingham começasse a pensar em tecnologias que permi-
tissem uma menor dependência dos combustíveis fósseis. 
A pequena bateria de lítio, que conseguiu criar na altura, 
mostrava um grande potencial, mas ao mesmo tempo era 
“demasiado explosiva para ser viável”, como descreve o 
comunicado de imprensa do Nobel. A capacidade de os 
átomos de lítio libertarem facilmente eletrões era ao mes-
mo tempo a melhor e a pior característica deste elemento.
Stanley Whittingham tinha criado uma bateria com uma 
parte feita de lítio metálico (o ânodo), que libertava os 
eletrões, e outra de dissulfeto de titânio (o cátodo), que 
recebia e acomodava esses eletrões. A empresa Exxon, 
para quem trabalhava, estava disposta a pô-la no merca-
do, mas problemas no ânodo faziam com que a bateria 
entrasse em curto circuito depois de ser recarregada umas 
quantas vezes. Muitos incêndios tiveram de ser apagados 
no laboratório onde estavam a ser testadas.
O sonho de Stanley Whittingham era que estas baterias pu-
dessem um dia alimentar um automóvel, mas com a queda 
abrupta do preço do petróleo, a companhia petrolífera Exxon 
deixou de financiar o desenvolvimento deste tipo de baterias.
John Goodenough, agora com 97 anos, também foi afeta-
do pela crise do petróleo e também sonhava com uma fon-

PRÉMIO NOBEL DA QUÍMICA 2019 ATRIBUÍDO 
AO DESENVOLVIMENTO DAS BATERIAS DE LÍTIO

John B. Goodenough M. Stanley Whittingham Akira Yoshino
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te de energia alternativa. Goodenough teve conhecimento 
do trabalho de Whittingham, mas achou que a melhor for-
ma de acomodar iões de lítio seria com um óxido metálico, 
neste caso óxido de cobalto, em vez de um dissulfeto metá-
lico, como o dissulfeto de titânio. Esta nova bateria mostrou 
ser duas vezes mais potente que a anterior.
A queda nos preços do petróleo fez também cair o inte-
resse nas energias renováveis e na criação de carros elétri-
cos, mas, no Japão, as baterias leves e recarregáveis não 
passaram despercebidas às empresas tecnológicas. Assim, 
em 1985, Akira Yoshino criou a primeira bateria de lítio 
a ser comercializada. Yoshino substituiu o ânodo de lítio 
por um material de carbono (um subproduto da indústria 
petrolífera) que podia alojar iões de lítios — tal como o 
óxido de cobalto já fazia.
Nas baterias convencionais, a energia é produzida por rea-
ções químicas, que vão acontecendo lentamente, mas que 
acabam por esgotar todo o conteúdo da pilha. No caso 
das baterias de lítio, o fluxo de iões não reage com o resto 
da pilha, o que permite que seja carregadas centenas de 
vezes antes de o seu desempenho se começar a deteriorar.
“As baterias de iões de lítio revolucionaram as nossas vi-
das desde que entraram no mercado em 1991. Criaram 
as bases para uma sociedade sem fios [wireless] e livre 
de combustíveis fósseis e são do maior benefício para a 
humanidade”, escreve o comunicado do Nobel, deixando 
claro, com a última premissa, que o prémio cumpre os 
desejos expressos no testamento de Alfred Nobel.
O sucesso das baterias de lítio fez com que investigadores 
em todo o mundo começassem a procurar outros elemen-

tos que pudessem fazer um trabalho tão bom ou melhor 
do que o lítio, mas até ao momento ainda não consegui-
ram encontrar um substituto viável. Por sua vez, as bate-
rias têm evoluído. John Goodenough, por exemplo, subs-
tituiu o óxido de cobalto do cátodo por fosfato de ferro, 
que tem um impacto ambiental menor.  
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N
o passado dia 27 de Setem-
bro, no Auditório do Campus 
da ENIDH, em Paço de Arcos, 
realizou-se a sessão comemo-

rativa do dia da Escola Superior Náuti-
ca Infante D. Henrique – ENIDH. 
Este dia, que de acordo com os esta-
tutos da Escola, deve coincidir com o 
dia Mundial do Mar, cuja data de co-
memoração, determinada pela IMO 
- International Maritime Organization, 
foi para todo o mundo, este preciso 
dia 27.
Numa sala repleta de participantes: 
desde os jovens estudantes, sempre 
animados e curiosos, até a muitos 
dos mais antigos trabalhadores deste 
sector dos transportes marítimos, uns 
mais enrugados do que outros, mas 
em geral prateados, trazendo à sala 
a sensação de experiência, passan-
do pelo formalismo dos representan-
tes das entidades oficiais, que nestas 
sessões sempre transmitem o selo do 
Estado, coube a responsabilidade de 
iniciar os discursos ao representante da 
Associação de Estudantes AEENIDH, o 
estudante Manuel Morais, seguindo-se 
o Presidente da Associação de Antigos 
Alunos da ENIDH, Eng. Rui Reis, e de-
pois o Presidente do Conselho Geral da 
Escola, Dr. Rui Raposo.
Falou, então, o Senhor Presidente da 

ENIDH, Professor Doutor Luís Filipe 
Baptista, fazendo um discurso de sau-
dação e de balanço da actividade da 
Escola, perspectivando o futuro, que 
mais do que uma análise nossa merece 
que cada um dos nossos leitores o co-
nheçam, pelo que o transcreveremos 
mais adiante.
O Dr. Anders Erdal Embaixador da No-
ruega em Portugal, também presente 
na mesa, foi o orador que se seguiu, 
cabendo ao Secretário de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Professor Doutor João Sobrinho Teixei-
ra, encerrar o período dos discursos.
Passou-se de seguida à entrega de 
prémios aos melhores alunos dos cur-
sos da ENIDH, que concluíram os seus 
cursos no ano letivo de 2018/2019, os 
quais prémios foram oferecidos pelas 
empresas: Centro Náutico de Algés, 
Rebonave, INDRA, Mystic Cruises, 
Transinsular, Mutualista Açoreana, 
Grupo Sousa, AFCEA Portugal e ESRI 
Portugal, MSC Portugal, Comunidade 
Portuária de Lisboa, Intermodal Pro-
motion Centre Portugal, Embaixada 
do Panamá, Confraria Marítima de 
Portugal – Liga Naval Portuguesa, Pro-
jecto Detalhe e CM Oeiras.
Este ano, pela primeira vez, também 
foram distinguidos, com diploma e 
medalha, os membros dos corpos 

discente e docente, que atingiram 25 
anos ao serviço da ENIDH, o que me-
rece a nossa saudação especial. Per-
mitimo-nos referir os nomes dos pro-
fessores que foram distinguidos cujos 
nomes trarão, certamente, memórias a 
grande parte dos nossos leitores. São 
eles:
• Abel Silva Simões
• Abel Viriato Conde Amorim
• Carlos Alberto Sousa Coutinho
• Elisa Maria Milho Semedo de Sá Bandeira
• Joaquim Henrique Almeida de Oli-

veira
• José Manuel Ferreira das Dores Costa
• Manuel Duarte Dias Mendes No-

gueira
• Víctor Manuel Semedo Gonçalves
• Víctor Manuel dos Reis Franco Correia

A encerrar a sessão teve ainda opor-
tunidade de usar da palavra o Dr. Pe-
dro Patacho, vereador da Educação e 
Desporto da CMO em representação 
do Dr. Isaltino Morais, Presidente da 
Câmara Municipal de Oeiras.
Finalmente, actuou a Nautituna, tuna 
da ENIDH, dispensando-nos música e 
cantares, que mereceram o aplauso da 
assistência 
A terminar permitam-nos um desaba-
fo: não se compreende a falta de com-
parência do Ministério do Mar!

SESSÃO COMEMORATIVA DO DIA DA ENIDH 
95 ANOS A FORMAR PARA O MAR
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DISCURSO DO PRESIDENTE 
DA ENIDH
Celebram-se hoje noventa e cinco 
anos de existência da ENIDH, institui-
ção que se dedica desde a sua fun-
dação à formação na área marítima-
-portuária. Neste dia, celebramos 
igualmente a abertura solene do novo 
ano letivo.
A ENIDH, enquanto instituição pro-
motora do conhecimento e da forma-
ção superior para o setor marítimo-
-portuário, tem vindo a afirmar-se ao 
longo dos anos como escola superior 
prestigiada na área da formação marí-
tima. Procurando responder às neces-
sidades da Economia Azul, a ENIDH 
tem como principal objetivo formar 
quadros com qualificações e conhe-
cimentos adequados às exigências do 
mercado de trabalho. Segundo dados 
fornecidos pela Direção Geral do En-
sino Superior (DGES) para o corrente 
ano, a ENIDH possui uma das mais 
baixas taxas de desemprego dos seus 
diplomados no conjunto das trinta e 
duas instituições de ensino superior 
público, o que constitui um indicador 
muito relevante para os jovens que 
pretendem ingressar no ensino supe-
rior.
Este ano, ao nível das candidaturas 
de estudantes ao ensino superior, 
a Escola voltou a revelar uma gran-
de capacidade de atração de novos 
estudantes. Se considerarmos todas 
as modalidades de acesso ao ensino 
superior, incluindo estudantes inter-
nacionais, estima-se que no corrente 
ano letivo ingressem cerca de 250 
novos alunos no conjunto das ofertas 
formativas da ENIDH (licenciaturas, 
mestrados e cursos técnicos supe-
riores profissionais), número extre-
mamente significativo e revelador da 
capacidade da Escola em atrair um 
número significativo de estudantes 
para os seus cursos.
No que diz respeito ao número de 
diplomados, podemos igualmente 
registar uma evolução muito positiva 
nos últimos anos. Com efeito, no ano 
letivo que agora findou, a ENIDH for-
mou cerca de 130 diplomados, sendo 
de destacar no caso dos cursos que 
possuem mais alunos, 37 licenciados 

em Pilotagem, 30 em Engenharia de 
Máquinas Marítimas e 23 em Gestão 
de Transportes e Logística. Se ana-
lisarmos os dados dos últimos três 
anos, verificou-se um aumento de 
8% no número de alunos graduados 
pela ENIDH.
Relativamente às atividades da in-
vestigação, a Escola candidatou-se 
no último ano a diversos projetos de 
investigação aplicada, podendo des-
tacar-se os que foram, entretanto, 
aprovados no âmbito do Programa 
Fundo Azul, Erasmus KA2 e em con-
sórcio com a Universidade Marítima 
de Gdynia, Polónia. Para além destes 
projetos, a Escola realizou diversos 
projetos de investigação aplicada 
com utilização do simulador visual de 
manobra e governo de navios, por 
solicitação de entidades externas. 
Refira-se a este propósito, que a Es-
cola tem um grande desafio no que 

diz respeito à área da investigação, 
visto que, de acordo com a avaliação 
institucional realizada pela Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensi-
no Superior (A3ES) à ENIDH, a insti-
tuição necessitar de implementar a 
curto prazo um plano de desenvolvi-
mento de atividades de investigação 
em áreas científicas fundamentais da 
Escola. Para o efeito, a Escola está 
a estudar um conjunto de medidas 
que visem dinamizar a participação 
do seu corpo docente e discente em 
atividades de investigação com rele-
vância para a missão da Escola.
No que diz respeito à melhoria das 
condições de ensino, a ENIDH con-
tinua igualmente empenhada na 
aquisição de novos equipamentos de 
simulação, indispensáveis para efe-
tuar o treino dos alunos dos cursos 
marítimos e de outros profissionais 
do setor marítimo, através da can-
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didatura ao programa EEA Grants, 
sob gestão da DGPM - Direção Geral 
da Política do Mar. Neste momento, 
estamos na fase final de elaboração 
dos documentos necessários à assi-
natura do contrato de financiamen-
to. Espera-se que o projeto entre em 
execução até ao final do corrente ano 
estando prevista a sua conclusão em 
2021. Caso este projeto seja executa-
do conforme previsto, no valor global 
de 2.000.000,00€, a ENIDH passará a 
ficar dotada de um conjunto de equi-
pamentos de simulação de última ge-
ração, extremamente avançados e de 
elevada qualidade, o que a colocará 
como uma instituição de referência de 
ensino superior náutico a nível inter-
nacional. Ainda a este propósito, gos-
taria a agradecer a presença na nossa 
cerimónia do Sr. Embaixador da No-
ruega em Portugal, Dr. Anders Erdal, 
por todo o apoio que nos tem dado 

no desenvolvimento deste projeto, su-
portado em grande parte por fundos 
provenientes da Noruega.
Ao nível do Programa ERASMUS+, a 
ENIDH continuou a aposta no inter-
câmbio com instituições superiores 
de países europeus. No âmbito dos 
estágios de diplomados dos cursos 
marítimos, destaca-se a realização 
de um número muito significativo de 
embarques de praticantes em navios 
de armadores internacionais perten-
centes ao Registo da Madeira, e que 
beneficiaram de apoio financeiro do 
Programa Erasmus+.
Relativamente à inserção de diploma-
dos da Escola na vida ativa, a ENIDH 
tem procurado dinamizar contactos 
com empresas armadoras de modo 
a assegurar estágios aos diplomados 
dos cursos marítimos, imprescindíveis 
para poder ascender à categoria de 
oficial da marinha mercante. Relati-

vamente aos restantes cursos, a Esco-
la tem também vindo a celebrar um 
elevado número de protocolos de co-
laboração com empresas, visando au-
mentar a oferta de estágios curricula-
res e profissionais. No que diz respeito 
especificamente ao sector da marinha 
mercante nacional, assiste-se a uma 
dinamização deste setor, nomeada-
mente na área dos navios de cruzeiro, 
o que abre excelentes perspetivas de 
emprego para os jovens diplomados 
dos cursos marítimos da ENIDH.   
No que diz respeito ao treino de mar, a 
ENIDH tem procurado aumentar a ofer-
ta de embarques aos seus estudantes. 
No âmbito do protocolo estabelecido 
com a empresa Recheio, proprietária do 
navio Santa Maria Manuela realizou-se 
no passado mês de março um embar-
que de treino com alunos e docentes, o 
que constituiu um enorme êxito. Com 
base nesta experiência muito positiva, a 
Escola tem desenvolvido contactos com 
empresas do setor marítimo-portuário, 
tendo em vista reunir as condições ne-
cessárias para viabilizar a realização re-
gular de embarques de treino dos alu-
nos da Escola neste histórico navio da 
marinha mercante portuguesa.
Ainda neste âmbito, a Escola conti-
nuou a apoiar o embarque de estu-
dantes em navios de comércio, embar-
cações da Aporvela e da Associação 
David Melgueiro, que disponibilizou 
para o efeito o seu veleiro atracado na 
Marina de Oeiras. 
Ao nível da formação profissional es-
pecializada, a ENIDH tem continuado 
a dar resposta às necessidades de for-
mação especializada solicitadas por 
marítimos, empresas e entidades do 
setor marítimo-portuário. Neste âm-
bito, gostaria de destacar o sucesso 
obtido na realização da primeira edi-
ção do curso de formação para ope-
radores de controlo de tráfego marí-
timo (Vessel Traffic Service) realizado 
na ENIDH por solicitação da DGRM. 
Esta formação, destinada a quadros 
da DGRM e das Administrações Por-
tuárias pôde finalmente ser concre-
tizado em 2019. Estou certo, que as 
próximas edições deste curso serão 
coroadas de sucesso, a exemplo do 
que sucedeu na primeira edição.
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Gostaria igualmente de salientar a ex-
celente cooperação existente entre a 
ENIDH e a Câmara Municipal de Oei-
ras. Em particular, deve referir-se a es-
treita colaboração que temos vindo a 
manter com a Marina de Oeiras, que 
permitiu a atracação de embarcações 
de treino da Escola na marina duran-
te alguns períodos, o que facilitou a 
realização de ações de formação da 
Escola. Para além desta atividade, a 
Câmara Municipal de Oeiras irá apoiar 
as visitas de alunos de escolas secun-
dárias do Concelho à ENIDH, de modo 
a que estes possam conhecer a nossa 
instituição e as suas ofertas formati-
vas. A CMO tem vindo igualmente a 
patrocinar os prémios aos alunos ven-
cedores do Programa Poliempreende 
realizado na Escola, e que se destina 
a premiar projetos de empreendedo-
rismo desenvolvidos por alunos e do-
centes do ensino superior politécnico.
A ENIDH tem vindo igualmente a coo-
perar ativamente com associações de 
antigos alunos, de que são exemplo o 
Clube de Oficiais da Marinha Mercan-
te e a Associação Alumni da ENIDH, na 
realização, entre outros, de seminários 
e conferências. Merece particular des-
taque a participação da ENIDH no júri 
de atribuição do Prémio Carreira, pro-
movido pela Associação Alumni, que 
se destina a premiar um diplomado da 
Escola que se tenha destacado ao lon-
go da sua carreira profissional. 
No que diz respeita à gestão escolar, o 
ano anterior continuou a ser de gran-
de exigência, devido à necessidade de 
fazer face a compromissos financeiros 
decorrentes da entrada em vigor de 
alterações legislativas recentes, sem 
a devida compensação financeira por 
parte do Estado. Devido a esta facto, 
gostaria de agradecer a toda a comu-
nidade docente e não docente a com-
preensão pelas medidas de contenção 
de despesa implementadas nos últi-
mos tempos e que tiveram como obje-
tivo de manter o equilíbrio financeiro 
da instituição. No entanto, e apesar 
do quadro de restrição financeira em 
que vivemos, a Escola, com o esfor-
ço de toda a comunidade académica, 
pôde realizar através do recurso a re-
ceitas próprias um conjunto de obras 

urgentes e inadiáveis de requalificação 
do Edifício Principal, edifício oficinal e 
pavilhão gimnodesportivo. Com efei-
to, já é possível observar os resultados 
de obras efetuadas nestes edifícios e 
que há muito eram ambicionados por 
toda a comunidade escolar. No entan-
to, como existe ainda muito por fazer 
e melhorar no campus escolar, a ENI-
DH apresentou em 2018 uma candi-
datura ao Programa POSEUR, destina-
do a melhorar a eficiência energética 
dos edifícios, tendo sido aprovado um 
financiamento global de 160.000,00€ 
para o edifício oficinal e pavilhão gim-
nodesportivo. Para os restantes edifí-
cios da Escola, iremos apresentar até 
ao final de outubro do corrente ano, 
uma nova candidatura ao programa 
POSEUR, para financiar estas obras de 
requalificação. 
Com o objetivo de dar resposta às 
crescentes necessidades de aloja-

mento dos estudantes deslocados, a 
Escola, através do recurso a receitas 
próprias, realizou recentemente um 
conjunto de obras de requalificação 
na Residência de Estudantes, de modo 
a aumentar a sua capacidade em mais 
14 camas. Deste modo, a Residência 
passou a ter uma capacidade total de 
116 camas. A ENIDH reforça assim a 
sua posição de liderança no conjunto 
das instituições de ensino superior pú-
blico, como sendo a instituição de en-
sino superior público que tem a maior 
percentagem de oferta de alojamento 
por aluno deslocado a nível nacional.
Caros estudantes, caros colegas do-
centes e não docentes
Ilustres convidados
Minhas senhoras e meus senhores,
Neste dia em que celebramos uma vez 
mais o Dia da Escola e a abertura sole-
ne do novo ano letivo, vamos como é 
tradição na nossa instituição, atribuir 
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prémios aos melhores alunos que con-
cluíram os seus cursos no ano letivo 
de 2018/2019. Como tem sido práti-
ca habitual, estes prémios são patroci-
nados por empresas e entidades que 
mantêm uma estreita colaboração 
institucional com a ENIDH, pelo que 
gostaria de aproveitar esta oportuni-
dade para lhes agradecer mais uma 
vez todo o apoio e colaboração que 
têm nos têm dado, e que é revelador 
da intensa cooperação que temos es-
tabelecido com empresas e entidades 
do setor marítimo-portuário. Este ano, 
pela primeira vez iremos igualmente 
atribuir diplomas de mérito e meda-
lhas aos membros do corpo docente 
e não docente que perfizeram 25 ou 
mais anos ao serviço na instituição. 
Com esta ação, pretendemos premiar 
todos aqueles que, ao longo da sua 
vida, se dedicaram ao à Escola, contri-
buindo deste modo para que a ENIDH 
seja hoje uma instituição de referência 
do ensino superior náutico. 
Antes de terminar a minha interven-

ção, gostaria de deixar uma men-
sagem de confiança aos nossos 
estudantes, em particular aos que in-
gressaram este ano na Escola. Aos no-
vos estudantes gostaria de dizer-lhes 
que fizeram uma excelente opção ao 
escolherem a ENIDH para estudar e 
garantir-lhes que tudo faremos para 
lhes proporcionar as melhores condi-
ções para ter sucesso académico du-

rante a vossa permanência na Escola, 
de modo a atingir sucesso profissional 
no mercado de trabalho. 
Para finalizar, estou certo de que, com 
a colaboração de toda a comunidade 
académica e do setor envolvente, a 
ENIDH irá continuar a ser uma insti-
tuição de referência para o setor da 
Economia Azul.
Muito obrigado. 

D
esde que a 17 de Março de 
1978, durante a Convenção 
da IMCO - Organização Ma-
rítima Consultiva Intergover-

namental, que hoje se designa por 
IMO - Organização Marítima Interna-
cional, se comemorou pela primeira 
vez o dia Mundial do Mar, todos os 
anos, por esta altura, se continua a 
comemorar em todo o mundo.
Actualmente, a comemoração decor-
re na última semana de Setembro, em 
dia que é anunciado pela IMO, caben-
do depois a cada governo escolher o 
dia da sua própria celebração.
Curiosamente, o nosso governo tem 
sido avesso a esta comemoração, 
não se percebe porquê quando nos 
dizemos um povo marítimo, que deu 
mundos ao mundo. Este ano, nem 
uma simples referência lhe detectá-
mos!
Esta data é destinada a chamar a 
atenção para a importância da nave-

gação segura, da segurança marítima 
e do ambiente marinho e para enfati-
zar o trabalho da IMO e todos os anos 
é subordinado a um tema. Neste ano 
de 2019, a comemoração oficial em 
Londres coincidiu com a nacional a 
27 de Setembro, tendo sido escolhi-
do o tema: EMPODERAMENTO DAS 
MULHERES NA COMUNIDADE MARÍ-
TIMA.
Segundo a organização, isto propor-
ciona uma oportunidade para sensibi-
lizar para a importância da igualdade 

de género, em consonância com os 
objetivos de desenvolvimento susten-
tável das Nações Unidas, e para desta-
car a contribuição importante - ainda 
subutilizada - das mulheres no sector 
marítimo.
Capacitar as mulheres alimenta eco-
nomias prósperas em todo o mundo, 
estimula o crescimento e o desenvolvi-
mento e beneficia todos os que traba-
lham na comunidade marítima global 
na unidade para um transporte segu-
ro, limpo e sustentável.  

DIA MUNDIAL DO MAR 2019
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O
s grandes paquetes que 
atracam nos nossos portos 
devolvem-nos o fascínio 
dos transatlânticos do pas-

sado quando, mais do que viagens de 
prazer, constituíam meio de transpor-
te privilegiado para quem procurava 
melhor futuro noutros continentes, 
ou era para eles destacado por pode-
res coloniais com prosápias imperiais. 
Quando objetivo mais lúdico as justifi-
cavam nele se incluía uma componen-
te de exotismo, que justificava todas 
as mais destemperadas imaginações. 
Atualmente o «Queen Mary 2» é um 
dos raros navios de passageiros a man-
ter a tradição das linhas de navegação 
do passado, fazendo vinte viagens 
anuais de ida e volta entre os dois la-
dos do Atlântico. Ao contrário da ge-
neralidade dos paquetes saídos dos 
estaleiros de construção nos últimos 
anos, ele comporta uma robustez, que 
lhe permite suportar as piores intem-
péries, mesmo nas épocas meteoro-
logicamente mais desfavoráveis. Os 
demais, porque mudam sazonalmente 
de rotas, sempre buscando o sol bri-
lhante a as águas mais calmas, não fo-

ram projetados com tal preocupação.
Parte-se à procura do tempo perdido, 
mas com o conforto, a tecnologia e a 
segurança propiciada pelo presente. À 
hora do chá esse regresso ao passado 
ganha particular expressão com os 
melhores estereótipos do que se con-
sidera um ambiente de classe: exibição 
ao vivo de um quarteto de cordas, 
criados fardados de branco a servirem 
os descontraídos passageiros, parado-
xalmente vestidos sem o rigor desses 
faustosos tempos. 
Thomas Mann, que se exilou para 
escapar ao regime nazi, escreveu pa-
lavras encantadas - e encantatórias! 
- para testemunhar as sensações de-
correntes de olhar para o horizonte e 
ver só céu e mar, uma paisagem que 
considerou inexcedivelmente bela.
Durante quatro séculos os navios cons-
tituíram a única forma de transitar en-
tre continentes. Nesse período foram 
os veleiros que levavam para as Amé-
ricas as mercadorias europeias e no 
regresso traziam as que começavam a 
ser ali produzidas. Eram navios de car-
ga, que também acolhiam passagei-
ros, na maioria emigrantes apostados 

em investirem as magras poupanças 
numa travessia, que lhes prometia so-
nhos desmedidos à chegada, apesar 
dos riscos em que incorriam e das con-
dições infectas das enormes camaratas 
sem vigias onde partilhavam o espaço 
com os seus companheiros de aventu-
ra. 
Em 1840 surgiu em Bristol um navio 
como até então nunca fora visto já 
que o casco já não era em madeira, 
mas sobretudo porque possuía um 
meio de propulsão, que começava a 
revolucionar as sociedades de então: 
a máquina a vapor. O «Great Britain» 
foi o primeiro gigante dos mares. No 
conceito ainda se assemelhava aos 
veleiros que eram comandados por 
oficiais de peruca branca, e tinham os 
seus camarotes à popa. Mas projetara-
-o um notável engenheiro, Isambard 
Kingdom Brunel, que depois de multi-
plicar estradas e linhas ferroviárias por 
toda a Inglaterra, decidiu reorientar a 
carreira para a construção naval.
Em 19 de janeiro de 1843 uma mul-
tidão, de oitenta mil entusiasmados 
basbaques, assistiu à largada do pri-
meiro grande navio de passageiros 

TRANSATLÂNTICOS: 
A COMPETIÇÃO ENTRE AS NAÇÕES EUROPEIAS
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construído em ferro e propulsionado 
a vapor. Talbot, um dos pioneiros da 
fotografia fez a viagem de propósito 
para recolher testemunho do aconte-
cimento.
O navio apresentava, igualmente, uma 
notável inovação: o veio atravessava o 
casco para movimentar uma enorme 
hélice. Tratava-se de um salto enorme 
na eficiência da potência gerada pela 
máquina de 500 cavalo-vapor, porque, 
estando totalmente submersa, a hélice 
possibilitava que toda a energia a ela 
transmitida era utilizada a movimen-
tar todo o navio, ao contrário do que 
sucedia com outros protótipos propul-
sionados através de uma roda. Mas o 
navio só alcançaria o mar dois anos 
depois, porque a saída do porto de 
Bristol teve de ser alargada para que 
pudesse ali chegar. Cinquenta e três 
passageiros arriscaram essa primeira 
viagem podendo comparar-se aos as-
tronautas atuais, tão desconhecidas 
eram as condições em que decorreria 
essa primeira viagem transatlântica. 
Ela revelar-se-ia um sucesso, não se 
tendo registado qualquer incidente. 
Mas, no ano seguinte, o comandante 
não conseguiu dominar o navio, cujo 
comportamento hidrodinâmico nada 
tinha a ver com o dos veleiros, enca-
lhando no litoral irlandês. O incidente 
acabou por demonstrar a grande resis-
tência do casco, porque, onze meses 
depois, quando pôde ser devolvido ao 
mar, estava incólume, sem danos de 
monta a registar. 
A máquina a vapor abriu um novo ca-
pítulo nas viagens marítimas: tornou-as 
mais seguras, previsíveis e rápidas. Por 
isso mesmo multiplicaram-se os navios 
nas rotas interatlânticas, apesar de se 
registarem alguns incidentes: avarias, 
mormente caldeiras que explodiram, en-
calhes, e outras ocorrências raramente 
decorrentes de razões meteorológicas. 
A cozinha do «Great Britain» era imen-
sa contando com pratos de carne de 
porco, embarcados vivos e só abatidos 
a bordo, havendo sempre leite fresco, 
porque vacas asseguravam esse supri-
mento. As refeições eram servidas na 
luxuosa sala de jantar, onde os pas-
sageiros podiam conviver a qualquer 
hora do dia. Mas o negócio revelou-

-se desastroso, obrigando o navio a 
abandonar a linha transatlântica dois 
anos depois de a ter inaugurado. Os 
navios concorrentes, menos sumptuo-
sos, substituíram-no, assegurando a 
rentabilidade graças às economias de 
escala garantidas pelos muitos passa-
geiros de poucos recursos instalados 
nas cobertas inferiores, sem acesso à 
elitista primeira classe. Ainda assim, as 
viagens, mesmo para esses abonados, 
tinham os seus incómodos. Quan-
do em 1895 o jovem militar Winston 
Churchill fez a viagem passou tão mal, 
que ficou com vontade de não voltar 
a repeti-la. 
Em 1869 o escritor Robert Stevenson 
embarcou num desses navios para ve-
rificar as condições em que viajavam 
essas classes desfavorecidas e a repor-
tagem resultante do que viu revelou o 

desamparo desses passageiros assus-
tados com o ruído ensurdecedor que 
as vagas no casco produziam à sua 
volta, não os distraindo, porém, do 
cheiro nauseabundo dos corpos acu-
mulados num espaço tão exíguo onde 
o vómito era fácil consequência. Isso 
não impediu vagas sucessivas de emi-
grantes optarem por tal travessia, com 
paquetes diariamente a chegarem 
junto da ilha onde ficaria a Estátua da 
Liberdade e a aí desembarcarem um 
milhar de estafados candidatos a um 
novo futuro.
Os negócios floresceram para os arma-
dores ingleses e alemães, que depres-
sa abocanharam a oportunidade de 
negócio. A Cunard Line de Liverpool 
foi criada em 1840 e recebeu subsídios 
estatais a pretexto de assegurarem, 
igualmente, os serviços postais.
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Em Hamburgo as companhias de na-
vegação também sentiram dificulda-
des com a sua rentabilidade, tanto 
mais que a concorrência dos armado-
res de Bremen, dificultou-lhes a opção 
por tarifários capazes de cobrirem as 
despesas. A uns e a outros valeu-lhes 
que, Guilherme II, ao tomar o poder 
do unificado império, e apostado em 
demonstrar a correspondente gran-
deza com uma grande frota mercan-
te e militar, atribuiu-lhes significativos 
subsídios. Expressão dessa vontade 
em traduzir nos mares o poderio, que 
reivindicava, é o «Kaiser Wilhelm der 
Grosse», assim batizado em homena-
gem ao avô do imperador, gigantesco 
nos seus 200 metros de comprimento.
Na viagem inaugural para Nova Iorque 
bateu o record de rapidez, alcançan-
do o porto de destino em cinco dias e 

dezassete horas. Iniciou-se então uma 
corrida desenfreada para conquistar 
a prestigiada proeza de superar essa 
marca. Mas depressa esmoreceu ao 
concluírem que o custo do consumo 
excessivo de carvão - cinco vezes mais 
do que numa viagem normal à veloci-
dade de cruzeiro! - justificaria a trans-
ferência competitiva para outra ver-
tente: a Hapag de Hamburgo apostou 
no luxo oferecido aos passageiros no 
seu paquete «Kaiserin Auguste Victo-
ria». Até mesmo os passageiros das 3ª 
e 4ª classes passaram a dispor de mais 
espaço e, de acesso a uma coberta ex-
terior onde podiam respirar ar puro. 
O número de passageiros da Hapag 
cresceu exponencialmente, sobretudo 
graças aos emigrantes provenientes 
dos países da Europa Oriental.
Em outubro de 1910 um navio ainda 

mais gigantesco saiu do porto de Bel-
fast, demonstrando que, apesar dos 
esforços alemães, ainda eram os britâ-
nicos quem lideravam a indústria naval 
a nível mundial. O «Olympic» era a 
primeira unidade a sair de um estalei-
ro com uma doca seca, a Thompson 
Graving Dock, projetada para aí serem 
construídos navios com 300 metros de 
comprimento, devendo seguir-se-lhe o 
«Titanic» e o «Britanic», encomenda-
dos pela White Star, empresa de capi-
tais americanos e ingleses. Esses novos 
navios tinham três hélices e quatro 
chaminés, apesar de uma delas não 
ter qualquer utilidade.
Não se podia ainda imaginar, que o 
segundo desses navios ficaria tragica-
mente conhecido pelo acidente, que 
ocorreria ano e meio depois. Ao con-
trário desse famoso gémeo, o «Olym-
pic» asseguraria ininterrupto serviço 
regular nas duas décadas seguintes.
A 10 de abril de 1912, pouco depois 
do meio-dia, o «Titanic saiu para a sua 
primeira e única viagem, fazendo es-
cala em Southampton, Cherburgo e 
Queenstown, antes de tomar rumo a 
sudoeste na direção de Nova Iorque. 
Na noite de 14 para 15 de abril um 
icebergue rompeu o casco do navio e 
precipitou para os abismos mil e qui-
nhentas vítimas tornando-se num dos 
acontecimentos mais mediatizados 
do século XX. Associado ao do iní-
cio da Primeira Guerra Mundial, dois 
anos depois, ele marcou o fim de uma 
época. Tanto mais que, em 5 de maio 
de 1915, o «Lusitania» da Cunard foi 
afundado por um submarino alemão 
ao largo da costa irlandesa, tendo-se 
registado mil e duzentas vítimas.
No ano seguinte, o outro gémeo do 
«Titanic», o «Britanic», colidiu com 
uma mina e afundou-se no mar Egeu, 
sem nunca ter atravessado o Atlânti-
co, quando servia de navio-hospital. 
Durante o conflito a maioria dos na-
vios de passageiros foram requisitados 
para providenciar serviços médicos ou 
transportarem tropas. Muitos deles fo-
ram afundados.
Quando o Tratado de Versalhes anun-
ciou uma nova era de paz, iniciava-se 
aquela que viria a ser a era dourada 
dos transatlânticos...  
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A 
nossa revista sempre teve as 
portas abertas para divulgar 
estas iniciativas de confra-
ternização entre colegas da 

mesma Escola. A ideia de que recordar 
é uma coisa de velhos é desprovida de 
fundamento, uma vez que a necessi-
dade de recordar em conjunto surge, 
muitas vezes a partir dos trinta anos, 
mas certamente aos quarenta já todos 
sentem o desejo de reencontrar aque-
les que aos vinte foram companhia de 
grandes eventos. A redacção é a favor 
e sempre que informada publicará. É 
isso que aqui fazemos, divulgando tex-
to e fotos, que um dos participantes 
nos fez chegar.
“Em setembro de 1977 foram admiti-
dos 45 alunos no Curso Geral de Má-
quinas Marítimas da ENIDH, dos quais 
42 iniciaram o ano lectivo e destes, 40 
concluíram o curso em Julho de 1980. 
Ao longo dos anos tem-se mantido li-
gações com 35 companheiros e os en-
contros regulares de confraternização 
são sempre acompanhados de uma 

enorme alegria, pelo que foi de uma 
satisfação indescritível que vinte des-
tes camaradas da Escola Náutica de-
gustaram em conjunto um prazeroso 
almoço, no passado dia 5 de Outubro 
no Restaurante Lúria perto do Entron-
camento. Para além do conforto inte-
rior que todos sentimos ao nos abra-
çarmos, brindámos pelo companheiro 

que já não está entre nós e por todos 
os que não puderam estar presentes, 
fazendo votos à saúde de todos para 
que em 2020, os 40 camaradas cele-
brem juntos a redonda data de quatro 
décadas após a conclusão do CGMM 
da ENIDH, que terá lugar nas instala-
ções da nossa Escola, em data a de-
terminar.”  

CURSO DE ENGENHARIA DE MÁQUINAS 
MARÍTIMAS DE 1980 REUNIU-SE EM ALMOÇO 
DE CONFRATERNIZAÇÃO 
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N
ão é preciso estar muito aten-
to às notícias para compreen-
der que, quase tão frequen-
tes quanto são os incêndios 

em edifícios de habitação, também 
eles ocorrem, amiúde, em fábricas, ar-
mazéns e oficinas onde as condições 
de segurança legalmente definidas, e 
as medidas preventivas contra esse tipo 
de ocorrências, são relegadas para pla-
no secundário na escala das priorida-
des dos seus responsáveis.
Para obstar a tais sinistros o Regula-
mento Técnico de Segurança contra 
Incêndio em Edifícios estipula que os 
materiais aplicados nas suas paredes 
devam classificar-se nas classes de re-
sistência ao fogo que a ele resistam 
sessenta minutos no mínimo, podendo 
exigir-se-lhes elementos alternativos, 
que aguentem noventa minutos se, em 
função da categoria de risco das ativi-
dades neles praticadas e as distâncias 
relativamente aos edifícios adjacentes, 
não cumpram o disposto na tabela 
“Distância mínimas entre edifícios”.
Situações em que se armazenem equi-
pamentos de produção ou de armaze-
namento ao ar livre, impõem que os 
limites considerados nessa tabela de-
vem ser alargados em mais 4 metros.
A existência de vãos em paredes exte-

riores sobranceiros a coberturas afetas 
a fábricas, armazéns ou oficinas só é 
permitida se os materiais de revesti-
mento dessa cobertura garantirem a 
classe de reação ao fogo A1 numa 
faixa com a largura de 8 m medida a 
partir da parede. Acaso existam ele-
mentos envidraçados na cobertura em 
causa e situados na faixa de 8 m, os 
mesmos devem ser fixos, garantir uma 
classe de resistência ao fogo padrão E 
60 ou superior e estar distanciados 4 
m da fachada sobranceira.
Este tipo de espaços, devem ocupar 
um edifício ou um recinto indepen-
dente, mas podem contemplar es-
paços afetos a funcionários ou pro-
prietários da entidade exploradora 
admitindo-se comunicações interiores 
comuns desde que protegidas com 

portas corta-fogo com resistência ao 
fogo durante um mínimo de sessenta 
minutos.
Em oficinas ou espaços oficinais, as 
zonas destinadas a pintura ou à apli-
cação de vernizes, quando implanta-
das em espaço fechado, devem pos-
suir duas portas de acesso ao exterior, 
abrindo nesse sentido, tão afastadas 
quanto possível e, quando a oficina 
estiver em laboração, as portas devem 
estar libertas de fechos, ferrolhos ou 
qualquer outro dispositivo de trava-
mento. Quando implantadas em es-
paço interior não isolável, essas zonas 
devem ser delimitadas por uma envol-
vente constituída por telas ou resguar-
dos da classe de resistência ao fogo 
padrão EI 60 ou superior, batidas por 
um sistema de cortina de água.
Em tal área não é permitido o arma-
zenamento de tintas ou vernizes em 
quantidade superior à necessária para 
um dia de laboração. O que exceda 
esse limite deve ser efetuado num 
compartimento corta-fogo.
Os locais onde sejam armazenados ou 
manuseados líquidos combustíveis de-
vem ser providos de bacia de retenção 
e possuir um sistema de esgotos pró-
prio e que proporcione a fácil remoção 
dos produtos derramados. Ademais, 

REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS, OFICINAS 
E ARMAZÉNS

Distâncias mínimas entre edifícios

Categoria 
de risco da 
utilização-
-tipo XII

Maior das 
alturas dos 
edifícios H

Distância L

1ª
H ≤ 9 m H > 4 m

H > 9 m H > 8 m

2ª
H ≤ 9 m H > 8 m

H > 9 m H > 12 m

3ª ou 4ª Qualquer H > 16 m



SEGURANÇA

20 Outubro 2019 - Digital 58 Revista Técnica de Engenharia

devem estar separados do resto do edi-
fício de que façam parte por paredes 
e pavimentos das classes de resistência 
ao fogo padrão EI ou REI 120 e portas 
EI 60 C, ou superiores.
Nas circunstâncias específicas em que 
os líquidos combustíveis tenham um 
ponto de inflamação inferior a 21º C 
aceita-se o seu armazenados nos locais 
de trabalho, em recipientes próprios e 
fechados, desde que a sua capacidade 
total seja inferior a 20 litros. Quando 
a quantidade total exceder os 20 li-
tros, sem que chegue aos 200 litros, 
submetem-se aos requisitos de serem 
armazenados no interior de uma com-
partimentação corta-fogo.  Acima dos 
200 litros obrigam a ficar em edifícios 
afastados ou depósitos enterrados.
A armazenagem de recipientes de gás 
comprimido, nomeadamente garra-
fas e cartuchos, cheios ou vazios, só 
é permitida em recintos de acesso res-
trito garantindo, no mínimo, paredes 
envolventes resistentes ao fogo EI ou 
REI 120 e cobertura ligeira, no caso de 
edifícios de uso exclusivo ou em recin-
tos ao ar livre.
A distância máxima a percorrer entre 
qualquer ponto de uma fábrica, arma-
zém ou oficina e a saída mais próxima 
para o exterior, para uma via de eva-
cuação protegida ou para um com-
partimento corta-fogo adjacente que 
permita aceder, direta ou indiretamen-
te, ao exterior, medida segundo o eixo 
dos caminhos horizontais não deve 
exceder as que se fixam mediante a 
tabela seguinte:

Distâncias máximas a percorrer nos 
caminhos de evacuação dos locais

Categoria de 
risco

Ponto em 
impasse

Ponto com 
alternativa 
de fuga

1ª 25 m 80 m

2ª 25 m 60 m

3ª ou 4ª 15 m 40 m

Em locais ao ar livre, são admissíveis 
distâncias máximas duplas das refe-
ridas na tabela em causa. No caso de 
armazenamento de líquidos ou gases 
combustíveis, a largura mínima das vias 
de circulação interiores deve ser de 90 

cm ao longo de toda a envolvente e de 
140 cm entre filas de empilhamento.
Todos os espaços destinados a arma-
zenamento de produtos explosivos ou 
outros suscetíveis de formar misturas 
explosivas com o ar, diluentes, vernizes, 
soluções celulósicas e líquidos inflamá-
veis, derivados ou não do petróleo, e 
as zonas destinadas ao manuseamen-
to ou trasfega destes produtos devem 
ser dotados de sistemas de proteção 
contra eletricidade estática, garantir, 
no mínimo, a qualidade antideflagran-
te de todo o equipamento elétrico e a 
qualidade anti explosivo para o equi-
pamento e ferramentas de trabalho e 
materiais de revestimento, nomeada-
mente do pavimento. Devem, igual-
mente, possuir ventilação adequada, a 
qual, nas zonas de utilização dos pro-
dutos, por meios ativos, dimensionada 
de forma a evitar que os vapores liber-
tos possam criar uma atmosfera susce-
tível de ocasionar um sinistro. Quando 
for permitido o recurso a ventilação na-
tural, observem-se nas respetivas aber-
turas de ventilação de entrada e saída 
de ar os valores mínimos de 0,5 m2 por 
cada 150 m2 de área em espaços de 
fabricação e reparação ou de 0,5 m2 
por cada 100 m2 de área em espaços 
de armazenamento.
Todos os espaços destinados a arma-
zenamento de gás devem ser dotados 
exclusivamente de ventilação natural, 
sendo as respetivas aberturas localiza-
das nos pontos mais altos da cobertura 
e junto ao pavimento, dimensionadas 
à razão de 2 m2 por cada 10 m de pe-
rímetro do recinto, devidamente prote-
gidas por rede tapa-chamas.
As instalações de trasfega entre reci-
pientes fechados devem comportar 
condutas de retorno de vapores.
A altura máxima de qualquer pilha de 
recipientes de gás para armazenagem 
deve ser de 1,6 m no caso de recipien-
tes não paletizados, correspondendo a 
cinco recipientes de 12 dm3 cada, três 
de 26 dm3 cada ou um de 112 dm3 ou 
a correspondente a quatro grades so-
brepostas, no caso de recipientes pa-
letizados.
A armazenagem dos recipientes só é 
permitida com estes na vertical, com a 
válvula de manobra para cima e per-

manentemente acessível, independen-
temente da localização do recipiente 
no empilhamento.
Os espaços da 2.ª categoria de risco ou 
superior, afetos a armazenagem com 
área superior a 400 m2, independen-
temente da sua localização no edifício, 
devem possuir sistema de controlo de 
fumo.
Em compartimentos corta-fogo onde 
sejam armazenados combustíveis líqui-
dos, a dotação de extintores deve obe-
decer aos seguintes critérios: 
- Eficácia mínima de 113 B/C para um 

volume de líquido inferior a 50 l;
- Eficácia mínima de 144 B/C para um 

volume de líquido entre 50 l e 100 l;
- Eficácia mínima de 233 B/C para um 

volume de líquido entre 100 l e 200 l;
- Eficácia mínima de 233 B/C para um 

volume de líquido entre 200 e 750 l, 
acrescido de um extintor móvel com 
50 kg de pó BC, ABC, ou de outro 
agente extintor com eficácia equiva-
lente;

- Um extintor móvel com 50 kg de pó 
BC, ABC ou de outro agente extintor 
com eficácia equivalente por cada 
1000 l de líquido adicionais, ou fração.

As zonas destinadas a pintura ou apli-
cação de vernizes, colas ou solventes 
orgânicos com ponto de inflamação 
inferior a 55 ºC, em espaços de edi-
fícios com área superior a 30 m2, de-
vem ter proteção adicional através de 
uma instalação fixa de extinção auto-
mática de incêndios por água.
Os locais onde sejam armazenadas 
quantidades superiores a 750 l ou 
manuseadas quantidades superiores 
a 50 l de produtos combustíveis, de-
rivados ou não do petróleo, devem 
ter proteção adicional através de uma 
instalação fixa de extinção automáti-
ca de incêndios por agente extintor 
apropriado diferente da água, em 
proteção total ou local. 
Nos casos onde sejam armazenados 
produtos que, por contacto com a 
água utilizada no combate a incên-
dios ou por ela arrastados, possam 
causar danos à saúde ou ao ambien-
te, deve ser instalado um sistema de 
drenagem adequado aos riscos em 
questão. 


