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O 
caudal do rio Tejo está transformado num pequeno fio de água em vá-
rias zonas do seu trajeto, levando a muitos protestos e acusações contra 
Espanha, principalmente autarcas, ambientalistas e pescadores do Alto 
Alentejo e Ribatejo, os quais consideram aquele país o principal respon-

sável porque, dizem, está a reter e a desviar a água do rio, deixando-nos à míngua.
A mim parece-me, que a principal responsabilidade da situação deve ser assacada à 
seca, o que não deixa de ser um cenário preocupante, tanto mais que as alterações 
climáticas têm vindo a mostrar que estas secas em vez de diminuir, têm vindo a 
aumentar.
Mais do que lamentos, protestos ou acusações, o que devemos é exigir medidas 
que mitiguem os feitos das secas e que nós, cada um por si, contribuamos para 
a efetivação de tais medidas.
O caso do rio Tajo/Tejo, não deixa de ser curioso e exemplar, quando lemos o 
artigo da autoria do Engº José Lobato Ferreira titulado a “navegabilidade do rio 
tejo — apontamentos históricos (baseados em documentação espanhola)”, na 
secção “pessoas/recordando”, da presente edição de “O Propulsor”, no qual se 
pode verificar que, durante a ocupação espanhola do nosso país, o rei Filipe I, 
mandou estudar a navegabilidade do rio a partir de Abrantes até Espanha.
Quer isto dizer que nem sempre foi assim, o Tajo/Tejo veio de navegável a seco.

WEB SUMMIT 2019
Como escrever sobre um evento no qual se não participou? 
Lendo, ouvindo ou vendo o que escreveram ou produziram aqueles que nele 
participaram. Foi isso que fiz.
Iniciada a 4 do corrente mês de Novembro, a terceira Web Summit em Portugal 
com uma participação, segundo a organização, de 70.469 participantes, de 163 
países, 1.206 oradores, 22 palcos, 2.526 jornalistas, 2.150 startups, encerrou no 
passado 7 de Novembro com o inflamado discurso do Presidente da República, 
que entre muitas coisas afirmou que Portugal está imparável.
Nos quatro dias que durou o evento foram abordados, além da inovação tecnoló-
gica e dos negócios a ela agregados, vários dos temas que actualmente merecem 
a atenção de todo o mundo como sejam, por exemplo, a taxação das empresas 
tecnológicas, a privacidade e a cibersegurança, os riscos da inteligência artificial e dos 
robots, temas estes que mereceram uma conferência onde as startups apresentaram 
eventuais soluções, aliás, muitas das startups apresentam-se com propósitos de ten-
tar resolver os desafios da humanidade através da tecnologia.
Este ano o pitch foi ganho por uma suíça, de seu nome Maria Hahn, que com a sua 
startup Nutrix, veio apresentar a aplicação de nano sensores para monitorizar doen-
ças, começando com um nano sensor na parte de trás de um dos dentes que servirá 
para monitorizar os níveis de glicose na saliva, para pessoas com diabetes.
Muito se tem discutido sobre os prós e os contras da realização deste evento em 
Portugal, mas parece que a maioria das opiniões é idêntica à minha. É sempre bom 
estar no centro do desenvolvimento tecnológico, é sempre mau vê-lo apenas à dis-
tância.    

Director

O TAJO/TEJO     
DE NAVEGÁVEL A SECO
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O MAR ALTO: UM VAZIO JURÍDICO COM ENORMES 
IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS

F
oi publicado há um par de se-
manas o mais recente relatório 
do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas re-

lativo aos oceanos e, nomeadamente, 
versando as zonas para além das juris-
dições nacionais, ou seja, o alto mar, 
que está no centro de muita cobiça e, 
em contraponto, das maiores preocu-
pações ambientais.
Como proteger o oceano quando a 
maior parte pertence ao mesmo tem-
po aos cidadãos do mundo em geral e 
a ninguém em particular? A questão 
já se coloca há mais de trinta anos, 
aquando da criação da Convenção 
das Nações Unidas sobre os direitos 
marítimos em 1982. Até então os fun-
dos marinhos eram tão desconhecidos 
que poucos imaginavam que contives-
sem uma tão rica biodiversidade. Hoje 
os cientistas e as ONG pressionam os 
governos para que protejam os ma-
res e os oceanos. Daí a importância 
do Relatório agora publicado e que 
consubstancia a urgência na imple-
mentação de medidas concretas, que 
salvaguardem os recursos em causa 
e acautelem o futuro das ameaçadas 
populações ribeirinhas.

Em 1965 apareceu um livro premoni-
tório de Jean Dorst intitulado «Antes 
que a Natureza morra», mas que mi-
nimizava os perigos por que passavam 
os oceanos. Bastaram cinquenta anos 
para constatar quanto se encontrava 
enganado. Bastou ter sido desenvol-
vida a tecnologia de ponta destinada 
a melhor os conhecer para concluir 
que, em vez do esperado deserto in-
findável, existe neles uma prodigiosa 
diversidade.
Não existe uma regulamentação que 
imponha limites ao que se passa 
além das Zonas Económicas Exclusi-
vas (ZEE’s) detidas pelas diversas na-
ções costeiras. Na ausência de uma 
autoridade internacional reconheci-
da cabe a cada Estado definir a sua 
própria política para o alto mar atra-
vés do uso do seu pavilhão próprio. 
Quanto aos fundos marinhos nessas 
vastas áreas marítimas existe, desde 
1994, uma Autoridade Internacio-
nal a eles dedicada sob a égide da 
Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito Marítimo, que os declara 
património comum da humanidade, 
proibindo a apropriação dos recursos 
ali existentes. Mas, na ausência de 

uma regulamentação efetivamente 
impositiva não existem quaisquer con-
troles quanto ao cumprimento dessa 
desaprovação. Isto significa que, para 
lá das duzentas milhas previstas nas 
ZEE’s, persiste um vazio jurídico, que 
se busca preencher através de nego-
ciações em curso resultantes da deci-
são tomada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas para criar um grupo de 
discussão informal nesse sentido. Lan-
çado em 2015 esse processo deverá 
produzir efeitos em 2020.
A terceira sessão de discussões ficou 
concluída em agosto transato com o 
trabalho subdividido em duas verten-
tes: por um lado a coluna de água 
existente para além das Zonas Econó-
micas Exclusivas e por outra a que dirá 
respeito aos fundos marinhos, quer 
referentes ao solo, quer ao subsolo. 
Trata-se de uma superfície total, que 
exclui as plataformas continentais e 
corresponde a metade da do planeta, 
ocupando-se da utilização e partilha 
dos recursos marinhos, dos estudos 
dos impactos ambientais, do reforço 
das capacidades e transferência de 
tecnologia e, enfim, das áreas mari-
nhas protegidas.
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Esta última componente já conhece 
algumas traduções práticas dentro 
das ZEE’s definidas por alguns Estados 
particularmente ciosos na defesa dos 
seus espaços marinhos. Neles impõem 
um regime de proteção reforçada, 
com limitações aos transportes, à pes-
ca e à investigação científica.
Existem, pois, ferramentas jurídicas 
para assegurar a proteção ambiental 
do mar alto, não sendo necessárias 
outras. Trata-se tão só de adaptar e 
aplicar as já comprovadas na prática.
É imenso o que está em causa quanto 
à partilha e exploração dos recursos, 
porque o alto mar representa 64% da 
superfície dos oceanos e estes serão 
determinantes quanto às soluções 
para contrariar as alterações climáti-
cas: eles conseguem armazenar um 
terço do CO2 emitidos pelas ativida-
des antrópicas e, sobretudo, absorver 
mais de 90% do calor relacionado 
com as consequências do efeito de 
estufa. Acaso não existissem os ocea-
nos a temperatura da Terra subiria a 
valores, que extinguiriam a nossa ci-
vilização.
Há ainda a contar com a enorme inér-
cia dos oceanos: conta em metade 
para a nossa respiração ao fabricar 
oxigénio e cada gota deles leva mil 
anos a dar a volta à Terra, o que equi-
vale a dizer que se perturbarmos a sua 
circulação desregulamos um sistema, 
que não obedece à nossa própria es-
cala de tempo. Os seus períodos são 
longos, perduram por uma infinidade 
de gerações. Essa circulação assegura 
a reciclagem do conjunto de elemen-
tos existentes no nosso planeta como 
se o contador pudesse voltar a zero. 
Até quando irá durar essa capacida-
de? Desconhece-se, mas existem estu-
dos a comprovarem que as mudanças 
climáticas farão diminuir as correntes 
oceânicas.
Daí que se exija um maior controle dos 
milhares de navios de pesca existen-
tes, que já devem obedecer a leis, cujo 
cumprimento não é aferido. Quando 
se tomam medidas nesse sentido, 
como ocorreu relativamente ao atum 
no Mediterrâneo os resultados logo 
surgem: as populações da espécie ti-
nham atingido o seu mínimo histórico 

e estão em animadora progressão de-
pois de acautelada a sua exploração 
sustentável.
Há, porém, quem alerte para a ex-
cessiva confiança em soluções tecno-
lógicas, que prometem “reparar“ o 
planeta, dispensando a alteração dos 
comportamentos humanos. É o caso 
de propostas para fertilizar os ocea-
nos mediante a adubagem dos fundos 
marinhos com ferro capaz de propiciar 
o desenvolvimento do plâncton e, as-
sim, acelerar a absorção de carbono. 
Além de se ter revelado pouco eficaz, 
quando experimentada, essa alterna-
tiva não prevê as incertas consequên-
cias na biodiversidade. Cientistas que 
se afirmam contrários a tal solução 
apontam-lhe riscos tóxicos, que porão 
em causa os mangais e os pauis.
À exceção dos negacionistas, que 
sempre dão sinal de si nestas alturas, 
ninguém contesta a relação causa 
efeito entre a preservação dos ocea-

nos e o imprescindível freio à ganân-
cia de alguns humanos pelas riquezas 
neles imersas. Eles representam 96% 
do volume oferecido à proliferação 
da vida no planeta porque, ao con-
trário dos continentes, não se limitam 
à respetiva superfície.  Atualmente só 
estão cartografados 20% dos fundos 
marinhos, mas os progressos tec-
nológicos permitirão estender esse 
trabalho aos 80% restantes. Mas, 
no entretanto, o Homem deve parar 
de considerar-se com pleno direito a 
tudo fazer nos oceanos. Eles serão a 
solução para a nossa sobrevivência 
se os deixarmos tranquilos. Os siste-
mas, que gerem por si mesmos são 
demasiado complexos para que haja 
quem tenha a prosápia de os contro-
lar. A nossa ignorância a tal respeito 
é infinita e melhor valerá que conte-
mos com a sua ajuda para reduzir-
mos a produção de gases com efeito 
de estufa.  
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HISTÓRIA DO SOEMMM
A HORA DOS BALANÇOS

Q
uando o troar das armas se calou no final da Se-
gunda Guerra Mundial foi a altura de se fazerem 
muitos balanços de quanto se havia passado. 
Um deles correspondeu às perdas de navios du-

rante os cinco anos e oito meses, que durara a Batalha do 
Atlântico, aquela que dentro do conflito, durara mais tempo 
e fora mais duramente disputada. Mormente em 1941 e 
1942, quando a vitória final tanto pareceu pender para as 
potências do Eixo como deu alento aos que apostavam na 
vitória final dos Aliados. Daí que todos soubessem quanto 
ela era decisiva porque, quem a ganhasse, também venceria 
a própria guerra.
No seu decurso definiu-se se a resistência inglesa consegui-
ria aguentar a circunstância de quase ser a única área eu-
ropeia a não se render à supremacia nazi e se conseguira 
passar pelas águas atlânticas a logística de apoio à União 
Soviética. Decorria, igualmente, a batalha dos transportes 
enquanto se criavam as condições para a abertura de uma 
segunda frente na Europa.
Se a resistência inglesa tivesse claudicado depois de Dun-
querque a vitória alemã teria sido incontornável. Assim 
como o sucesso da frente russa não se revelaria tão avassa-
lador se, na altura crítica, não se garantisse imprescindível 
reabastecimento através do porto de Murmansk. E essa tal 
segunda frente não conheceria tão decisivo embalo acaso 
o transporte de materiais produzidos pela pujante indústria 
de guerra norte-americana não houvesse sido assegurado 

apesar do esforço dos submarinos alemães para o transferir 
para as profundezas oceânicas.
Alguns de nós terão por certo conhecido quem participou 
nessa verdadeira odisseia a bordo dos conhecidos navios 
Liberty. Pessoalmente fica-me a memória de um fogueiro, 
o Tavares, que encontrei a bordo do «Dondo», o primeiro 
navio em que embarquei, e que vivera esse tempo de medo 
constante de ver torpedeadas as esperanças do jovem que 
ainda era.
A Batalha do Atlântico conheceu duas fases distintas: a pri-
meira, que foi a mais difícil para os Aliados e, igualmente, 
para os marítimos dos países neutrais como sucedia com os 
portugueses, decorreu entre 1939 e 1942, quando a Grã-
-Bretanha suportou quase inteiramente a prolongada de-
fensiva contra os submarinos e os aviões alemães, então em 
clara supremacia. Seguiu-se o período entre 1943 e 1945, 
quando as esquadras anglo-americanas se mostraram im-
placáveis contra os sempre temidos submarinos inimigos.
O momento de viragem aconteceu entre o outono de 1942 
e o verão de 1943, quando o almirante Doenitz planeou 
uma ofensiva, que causou o maior número de perdas nos 
navios aliados e neutrais. Falando, nessa altura, durante 
uma viagem que realizou a Inglaterra e quando os aliados 
já tinham ganho as batalhas terrestres de El Alamein e de 
Estalinegrado, um dos principais responsáveis das forças 
aliadas recomendava a maior cautela na apreciação dos 
acontecimentos, enfatizando a gravidade da ofensiva sub-
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marina então em curso: “ganhamos a ofensiva aérea contra 
o inimigo e começamos a ganhar a ofensiva terrestre, mas 
no mar a campanha submarina continua a ser uma ameaça 
terrível que impende sobre nós. Os submarinos constituem 
a derradeira esperança de Hitler e é na sua construção que 
se concentram os recursos do Reich. Os submarinos percor-
rem os mares, cobrindo distâncias enormes e revelando as 
suas tripulações uma extraordinária aptidão. Apesar de to-
dos os nossos esforços, a atividade dos submarinos é cada 
vez maior”.
Passando então ao balanço oficial do Almirantado inglês 
sobre as perdas na Batalha contaram-se 525 submarinos 
alemães e italianos afundados por intervenção direta das 
forças aliadas e 120 por outras causas, algumas delas mal-
-esclarecidas.
Setenta e cinco mil navios mercantes atravessaram o Atlân-
tico, a maior parte nos 2200 comboios organizados para 
tal fim. O maior desses contingentes mercantes, em grande 
parte defendidos por todos os flancos por proteção naval 
e aérea, tinha cento e sessenta e sete navios.  No apoio 
logístico à União Soviética foram utilizados mil e quinhentos 
navios organizados em setenta e cinco grandes comboios.
A contribuição do Almirantado e do Departamento de Ma-
rinha de Washington para dominar o perigo submarino no 
Atlântico foi capital. Mas a partir da primavera de 1943, 
quando se estabeleceu uma atenta cooperação anglo-ame-
ricana para a criação da Comissão conjunta para a batalha 
do Atlântico, a intervenção da aviação inglesa, americana 
e canadiana na liquidação dos submarinos alemães adqui-
riu uma importância enorme. Calcula-se que os aviões do 
Comando Costeiro britânico tenham feito 76 500 saídas, 
cobrindo uma área de 100 milhões de milhas. Os ingleses 
lançaram 260 mil minas nas proximidades das bases de 
submarinos alemães. Esta contribuição para a liquidação da 
campanha submarina foi também de grande importância.
Mas, se os governos aliados faziam os seus balanços, tam-
bém o governo português, através da Comissão de Seguros 

de Guerra, tutelada pelo Ministério das Finanças, os imita-
vam. E, nessa altura em que a paz se ia consolidando nas 
mentes alvoraçadas - e até expectantes quanto à possibili-
dade dos efeitos da derrota do nazi-fascismo na almejada 
queda da ditadura - publicava-se o relatório relativo ao ano 
anterior: 1944.
Durante esse ano nenhum sinistro ocorrera devido a ato 
ou facto de guerra, o que contribuiu para o saldo positivo 
de 44 099 contos do exercício que, com o acumulado nos 
anos anteriores, ascendeu a 109 907 contos. Mas estavam 
por concluir os processos relativos aos navios «Corte Real», 
«Santa Irene» e «Pádua» que, somados, apontavam para a 
aplicação de 45 500 contos.
O navio que, durante o ano, somara mais dias de viagem 
fora o «Pêro de Alenquer» (356 dias), seguido do «San Mi-
guel» (351). Os dias de navegação de toda a frota mercante 
portuguesa somara 19 323 dias, dos quais 4 911 para as 
ex-colónias e 5 203 para os Estados Unidos da América.
A receita anual dos prémios de seguro de todos os arma-
dores e companhias para os seus 148 navios somou 39 645 
contos e a das tripulações 1 934. O total foi, pois, de 41 579 
contos. A receita mais elevada provinha do «Nyassa» com 
2 355 contos. Os 45 navios de pesca do bacalhau somavam 
1 801 contos e os das tripulações respetivas 743 contos. O 
total daqui auferido era, pois, 2 544 contos. O «João Corte 
Real» era quem pagava mais: 255 contos. Por seu lado os 
45 navios da pesca do arrasto somavam 2 328 contos, o 
que, com o seguro de 469 contos da tripulação, perfazia 2 
797 contos.
A concluir fica a curiosidade de 33 navios terem nomes de 
santos, 14 com o de peixes, 38 com o de mulheres, 37 o de 
cidades, rios, vilas ou ilhas.  
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Q
ualquer empresa é sempre 
condicionada por quatro 
tipo de ambientes: o so-
cial, o político, o económi-

co e o tecnológico.
No ambiente social devemos desta-
car a demografia, os estilos de vida 
e os valores. É incontornável não 
dissociar a procura dos produtos ou 
dos serviços fornecidos da dimensão 
da população, porque um qualquer 
empreendedor sabe, à partida que, 
acaso não aposte rapidamente na in-
ternacionalização, é muito diferente 
situar-se no mercado português ou 
espanhol tendo em conta a dimen-
são potencial dos seus consumido-
res. Como tem de ponderar no tipo 
de clientes-alvo a que se dirige, seja 
na idade, na composição étnica ou 
nos níveis de rendimento. Assim 
como é muito diferente localizar a 
empresa, e toda a correspondente 
logística, no litoral ou no interior. 
Muito embora políticas de apoio e/

ou a alteração dos mercados-alvo 
possam mudar um paradigma, que 
parece incontornável.
O ambiente político também deter-
mina o sucesso do negócio. Dos po-
deres executivos, legislativos e judi-
ciais muito dependem as condições, 
que balizam a atividade da empresa, 
seja nos requisitos laborais, tribu-
tários e até nos apoios que possam 
ser-lhe facilitadores dos objetivos. 
Muitas vezes os empresários veem os 
seus preconceitos abalados, quando 
a realidade acaba por negar-lhes as 
aparentes certezas. Porque quantos 
apostaram na redução de salários, 
imposta nos anos da troika, porque 
seria a condição sine qua non, de 
verem alavancada a rentabilidade 
das suas empresas e as viram clau-
dicar em função da drástica redução 
dos padrões de consumo? E quantos 
julgaram excessivos os aumentos do 
salário mínimo nacional, que os le-
variam a enfrentar excessivos custos 

estruturais e, afinal, viram expandir-
-se o mercado em tal dimensão, que 
não só souberam acomodar esse au-
mento de custos como viram, até, 
empolados os seus lucros?
O ambiente económico pode carac-
terizar-se por mudanças estruturais, 
em que o contexto esteja a valori-
zar alguns modelos de negócio em 
detrimento de outros, que se toma-
riam como solidamente instalados. 
Tomemos, por exemplo, a indústria 
transformadora posta em risco pelo 
efeito, quase dir-se-ia de moda, das 
atividades terciárias, sobretudo digi-
tais. Embora possa ainda haver mer-
cado bastante para ter sucesso no 
fabrico de equipamentos eletrome-
cânicos - sobretudo se se apostar na 
exportação para mercados economi-
camente menos desenvolvidos - não 
sobram dúvidas, que o futuro ime-
diato parece bastante mais risonho 
para os empreendedores dos negó-
cios agora em foco na Web Summit. 

AS TUMULTUOSAS MUDANÇAS SEMPRE EM 
TORNO DAS EMPRESAS
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Muito embora dos muitos que veem 
potencial nesses negócios inovadores, 
poucos venham a conhecer o ansiado 
sucesso. Até porque, além dessas mu-
danças estruturais do tecido econó-
mico, existem os fatores cíclicos que, 
ora impõem fases de crescimento, de 
recessão ou de mera estagnação. Daí 
que as tendências do PIB, da inflação, 
das taxas de juro, dos índices de preços 
nos consumidores ou dos indicadores 
de investimento, constituam polos re-
ferenciais a que qualquer gestor tem 
de estar continuamente atento.
O ambiente tecnológico também in-
terfere no sucesso de qualquer em-
presa. Se ela produz o que decorre 
das suas próprias patentes tem de es-
tar atenta à possibilidade de continuar 
ou não a merecer o agrado dos seus 
clientes. Até pela possibilidade de ou-
tros concorrentes conseguirem aduzir 
inovações, que as tornem ainda mais 
sugestivas. 

Nas empresas, que se limitam a co-
mercializar produtos ou serviços a 
que não aplicaram outro valor acres-
centado, que não a eficiência da 
assertividade junto dos clientes, a 
competitividade mede-se pela capa-
cidade de, diariamente, não descurar 
a possibilidade de haver quem o con-
siga fazer com melhores argumentos.
A consciência de agir num contexto 
de mudança permanente permite 
distinguir os gestores bem-sucedidos 
dos que não o são por esperarem 
que a sorte, ou um qualquer milagre, 
os mantenha a navegar acima da li-
nha de flutuabilidade. Se a sua ati-
vidade for industrial terá de atender 
ao aparecimento de novos produtos 
ou dos que substituam os existentes, 
à forma como são comercializados e 
quais os concorrentes que desapare-
cem no mapa para outros nele des-
pontarem com aguerrida intenção 
de vencerem.

Possuir uma estratégia flexível ade-
quada às variações das circunstân-
cias constitui um imperativo, procu-
rando novos clientes a jusante sem 
descurar os que se possuem em car-
teira e estando bastante atento às 
mudanças a montante por parte dos 
fornecedores. A forma de competir 
da empresa - quais as práticas cor-
rentes e a forma como segmenta o 
mercado-alvo -, deve merecer inces-
sante ponderação. Mas, sobretudo, 
torna-se imprescindível estar com o 
futuro sempre em mente. Quer o de 
curto, quer o de médio, quer o de 
longo prazo. Porque nada é imutável 
e surgirão novos produtos e serviços 
com as correspondentes formas de 
competir, que tornarão obsoletas as 
agora tidas como ajustadas. E, nesse 
caso, têm de acelerarem-se as mu-
danças nas estruturas organizacio-
nais e em novos processos operati-
vos.  
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P
ara quem conheceu a época 
gloriosa dos paquetes portugue-
ses, concluída com o lamentável 
enterro a que o «Funchal» está 

condenado - o «Astoria» é um dos 
poucos sobreviventes da época pós-
-Segunda Guerra Mundial, quando 
se construíram navios de passageiros 
para garantir as travessias regulares 
entre os dois lados do Atlântico. Sendo 
o paquete mais antigo ainda a nave-
gar, teve a viagem inaugural em 1948, 
quando, sob o nome de «Estocolmo», 
saiu de Gotemburgo ao serviço do ar-
mador sueco sob cuja bandeira nave-
gou nos doze anos seguintes. Desde 
então multiplicaram-se os proprietá-
rios e as mudanças de nome (chegou 
a chamar-se «Açores» entre 2013 e 
2016) até se fixar no mais recente, há 
três anos atrás.
Para os que gostam de viagens por 
mar o «Astoria» garante-lhes aquilo 
que George Potamianos estabelecera 
como identidade para o seu mais em-
blemático navio: uma atmosfera vinta-
ge, capaz de dar a ilusão de um recuo 
até tempos míticos, muito mais fasci-
nantes do que o foram na realidade. 
Como aqueles em que navegou o pri-
meiro «France», muito semelhante ao 
«Titanic», cujo luxo levava a clientela 
a apelidá-lo de «Versalhes dos mares».
A Primeira Guerra Mundial impusera 
um corte abrupto na regularidade das 

viagens entre os dois continentes. Só 
no início da década de vinte ela foi ple-
namente assegurada até para garantir 
o acesso aos europeus iludidos na ideia 
de facilmente transformarem os so-
nhos em realidade tão-só emigrassem 
para a que se tornara a primeira potên-
cia mundial depois de quatro impérios 
existentes à data do início do conflito, 
terem desaparecido quando se assinou 
o armistício. Dos impérios alemão, aus-
tro-húngaro, turco ou russo a História 
acabara por lhes assinalar os respetivos 
epitáfios. Mas, por seu lado, os novos 
ricos norte-americanos assumiam as 
viagens à Europa como o paradigma 
do que era chique. Na época do char-
leston a viagem por mar constituía 
para essas classes endinheiradas uma 
oportunidade para sossegarem o ritmo 
trepidante a que se haviam acostuma-
do. Ademais, se viajavam nos paquetes 
da French Line acediam a outra moda 
em ascensão: a da cozinha parisiense. 
Embora nem todos acedessem a esses 
prazeres gastronómicos, porque o ba-
lanço fazia enjoar os de estômagos mais 
frágeis. A exemplo de Thomas Mann, o 
escritor citado no artigo anterior, que 
verteu para o papel os incómodos dos 
dias condicionados pelo mar encapela-
do, que o retinha no camarote, tomado 
por incontornável sonolência.
Os alemães respondem com novos 
navios, que já não eram decorados de 

acordo com o estilo barroco dos ante-
cessores de antes da guerra, mas com 
a sobriedade do art deco. O «Bremen», 
com a sua viagem inaugural em 1929, 
voltou a bater records de velocidade, 
ligando Hamburgo a Nova Iorque em 
apenas cinco dias. Mas, sobrevoando 
esses transatlânticos ultrarrápidos, os 
aviadores, que eram notícia com os seus 
voos ousados, já anunciavam a concor-
rência do meio de transporte, que iria 
acabar com essa época gloriosa.
O «Normandie» será o navio de todos 
os superlativos, verdadeiro auge da 
aplicação do estilo art deco aos seus 
interiores. A sua sala de jantar para 
os passageiros da primeira classe era 
maior que a Galeria dos Espelhos de 
Versalhes com um pé direito compará-
vel. Lançado à água em 1932 o navio 
transformou-se num símbolo da Repú-
blica Francesa, apesar da French Lines 
estar à beira da falência, obrigando o 
Estado a tomar o seu controle.
Na sua primeira viagem para Nova Ior-
que, em 1935, foi visitado por dezenas 
de milhar de visitantes, que queriam 
conhecer aquele navio cuja fama o 
precedera, tanto mais que fazia a via-
gem a partir do Havre em pouco mais 
de quatro dias. Alguns dos seus passa-
geiros eram judeus, que acautelavam 
as vidas e os haveres pondo-se a salvo 
da ameaça representada pelos nazis. 
Que se tornaria ainda mais assustado-

TRANSATLÂNTICOS: A ÉPOCA DOURADA
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ra nos anos seguintes como o testemu-
nharia uma passageira do «Bremen» 
em 1939, que escreveu sobre a margi-
nalização a que os judeus eram sujeitos 
até na sala de jantar, onde os colocavam 
à parte dos demais passageiros. Mas até 
ao início da Segunda Guerra em 1 de 
setembro de 1939, os Estados Unidos 
aceitaram receber cem mil judeus que, 
na sua quase totalidade, viriam a inte-
grar-se totalmente no seu novo país.
O «Normandie» ficou salvaguarda-
do no porto de Nova Iorque para ser 
poupado a um eventual ataque numa 
guerra, que se julgaria curta. Mas, 
quando os norte-americanos entraram 
no conflito, na sequência do ataque 
a Pearl Harbour, requisitaram o navio 
para o transporte das tropas dando-lhe 
o novo nome de «Lafayette». Mas, nos 
trabalhos de requalificação, lavrou um 
incêndio a bordo, combatido com to-
neladas de água, que fizeram o navio 
tombar para bombordo, morrendo in-
gloriamente com esse sinistro.
O «Astoria» também esteve envolvido 
num mediático sinistro em julho de 
1956, quando ostentava ainda o nome 
original: ao largo da costa norte-ame-
ricana, devido ao nevoeiro, colidiu com 
o «Andrea Doria», paquete italiano, 
que se afundou resultando do acidente 
cinquenta e uma vítimas mortais.
Estava a aproximar-se o fim de uma 
era. A aviação comercial transportava 
um número crescente de passageiros, 
que iam rareando nos navios. No porto 
de Filadélfia está atracado o «United 
States», um dos últimos gigantes do 

mar dessa época que aguarda a possi-
bilidade de ser requalificado. O Pentá-
gono colaborara no financiamento da 
sua construção, porque nos anos 50, 
tinha urgência em contar com um na-
vio com capacidade para rapidamente 
transportar tropas em caso de conflito. 
Em 1952, na primeira viagem transatlân-
tica, batera todos os records de velocida-
de até então rastreados, apesar de só uti-
lizar dois terços da potência disponível. 
Mas, desde 1969, por razões de falta de 
rentabilidade, foi retirado do serviço.

No início dos anos sessenta, o Estado 
francês ainda voltou a investir num 
navio, que simbolizasse a nação, mas 
o «France» também acabou por ser 
atracado ao cais após catorze anos de 
exploração sempre deficitária.
A idade dourada dos transatlânticos 
estava a acabar. Quando a moda das 
viagens em navios de cruzeiro foi re-
tomada nos anos mais recentes já não 
contemplou o glamour das que existi-
ram enquanto integraram as linhas re-
gulares de navegação.  
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U
ma evidência. A edição de 
2019 da Revista dos Trans-
portes Marítimos, publicada a 
30 de outubro pela UNCTAD 

(Conferência das Nações Unidas sobre 
o Comércio e o Desenvolvimento), não 
surpreenderá quem trabalha no setor. 
O transporte marítimo mundial pôs-se 
ao ralenti, ajustando-se às inúmeras 
incertezas dos meses mais recentes e 
aguardando que elas se clarifiquem. 
Refletindo o estado da economia 
mundial o setor estacionou nos 2,7% 
em 2018 contra os 4,1% em 2017, 
ficando-se nos 11 mil milhões de to-
neladas transportadas. Essa travagem 
no crescimento não poupa nenhum 
segmento do frete marítimo, incluindo 
a manutenção portuária, cujo débito 
perdeu dois pontos entre 2017 e 2018, 
passando de 6,7% para 4,7%.
Segundo Mukhisa Kituyi, secretário-ge-
ral da UNCTAD, a tendência no cresci-
mento do comércio marítimo resulta de 
vários fatores, entre os quais o enfra-
quecimento do comércio multilateral e 
o crescente protecionismo. Daí o alerta 
para o impacto negativo das políticas 
nacionais nas aspirações globais no que 
diz respeito ao comércio marítimo.
A lista das decisões políticas que se-
questraram os mares e oceanos, trans-
formados em espaços de confrontação 
entre as grandes potências, é longa. Os 
caprichos tarifários de Donald Trump, 
as réplicas de Xi Jinping, as sanções ao 
Irão, as decisões de saída ou de renego-
ciação de certos tratados de comércio 
livre e o Brexit (mesmo sendo mais po-

lítico do que comercial o seu impacto), 
contrariaram a evolução dos negócios 
em 2018.
A escalada dos direitos alfandegários 
entre os Estados Unidos e a China 
afetaram a globalidade do comércio 
marítimo mundial em 2%, incidindo 
sobretudo nos cereais, nos contentores 
e nos produtos siderúrgicos. Segundo 
o relatório as tensões comerciais de-
monstraram uma dependência do resto 
do mundo relativamente à China, que 
se transformou na fábrica e no consu-
midor de matérias-primas do planeta. 
Em 2018 as importações marítimas 
oriundas da China equivaliam a 1/4 do 
comércio marítimo mundial. Se a China 
tosse o resto do mundo ameaça ficar 
afónico. A redução das importações de 
minério de ferro e de carvão pela Chi-
na, suscitada pela sua transição eco-
lógica para energias menos intensivas 
em carbono, teve um alargado efeito 
negativo sobre a carga a granel, um 
dos dois pilares mais importantes do 
comércio marítimo mundial.
Na frota, o setor continuou limitado 
pelos seus velhos demónios: a tenta-
ção do gigantismo, apesar do contex-
to pressupor a urgência de se ganhar 
prudente comedimento. O aumento de 
oferta nos mercados traduz-se na redu-
ção dos preços dos fretes. Incompreen-
sivelmente, em 2018 a frota de con-
tentores aumentou em 6%, divergindo 
do crescimento de 2,6% do comércio 
mundial nesse segmento.
No início de 2019 a capacidade total 
da frota mundial elevava-se a 1,9 mil 

milhões de toneladas de porte (dea-
dweight) após um aumento de 2,61% 
no ano anterior - ainda assim o cresci-
mento mais modesto da última déca-
da. Os navios de transporte de gás co-
nheceram um crescimento significativo 
(+7,25%) devido à expansão do setor 
do LNG. Os navios graneleiros regista-
ram o nível mais elevado de entregas 
de navios (26,7% da tonelagem bruta 
total construída em 2018), seguidos 
pelos petroleiros (25%), navios porta-
-contentores (23,5%) e transportado-
res de gás (13%).
No entanto, a agência da ONU espera 
que o comércio marítimo internacio-
nal cresça a uma taxa média anual de 
3,4% no período 2019-2024, alavan-
cada pelos contentores (+ 4,5%), gra-
néis secos (+ 3,9%) e gás, suscitados 
pelas pressões o recurso a combustíveis 
mais limpos. Por outro lado, a UNCTAD 
considera prometedores novos fluxos 
marítimos globais relacionados com as 
Rotas da Seda e a entrada em vigor de 
vários acordos de livre comércio: a Par-
ceria Transpacífica, o Acordo de Parce-
ria Econômica entre a União Europeia e 
o Japão ou o Acordo de Livre Comércio 
na África ...
Segundo o Relatório esta nova nor-
malidade implica tendências inéditas 
do lado da oferta. Os transportadores 
parecem orientar-se para inevitáveis 
adaptações aos tempos vindouros, mas 
muito próximos. Ainda assim, segundo 
os dados da VesselsValue, ainda estão 
contratados cinquenta mega-navios 
para a Maersk, trinta e seis para a CMA 
CGM, trinta e três para a Cosco e a 
MSC com vinte e um. 
Procurando definir o que será a nova 
normalidade a UNCTAD considera que 
as dez principais empresas armadoras 
do segmento dos contentores passa-
ram a abocanhar 90% do mercado em 
2019, quando em 2014 ainda se fica-
vam pelos 68%.
Tradução livre de um artigo de Adeli-
ne Descamps no «Journal de la Marine 
Marchande».   

AS TENSÕES COMERCIAIS CONDICIONAM    
O TRANSPORTE MARÍTIMO 
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M
otivado certamente pelo 
conhecimento de que 
dispunha acerca da utili-
zação noutros países eu-

ropeus da navegação em vias fluviais 
para atingir o interior dos territórios, 
D. Filipe II considerou a grande van-
tagem na concretização de um pro-
jeto que unisse as capitais dos reinos 
de Portugal e da Espanha utilizando 
o curso do Rio Tejo. Somadas ainda 
as vantagens que dai adviriam ao ter 
por essa via acesso ao Oceano Atlân-
tico levou a que, ao ser reconhecido 
Rei de Portugal como Filipe I, fizesse 
publicar logo ali em Tomar, em Abril 
de 1581, onde estavam reunidas as 
Cortes, uma REAL CÉDULA:
“dando a conocer la comission de 
reconicimento del Tajo desde Abran-
tes a Alcantara, encargada a Juan 
Bautista Antonelli, Y mandando au-
xiliar a este en el desenpeño de su 
encargo.” (1)
Lembro-me de que na minha in-
fância de férias em Belver, antes da 
construção da Barragem nos inícios 
dos anos 50 do século passado, se 
verem nas margens do Tejo os cami-
nhos empedrados ou calçadas usa-
das para puxar “à sirga” os barcos 
que subiam o rio e que a população 
local dizia serem calçadas romanas.
O interesse que o assunto possa des-
pertar, leva-me a partilhar alguns da-
dos históricos sobre este tema, aliás 
bem documentado, especialmente 
do que se encontra nos Arquivos de 
Simancas em Espanha.
Juan Batista Antonelli, citado na 
Real Cédula, engenheiro, napolitano 
de nascimento, ao serviço do Rei Es-
panhol, tinha já desempenhado as-
sinaladas tarefas quando da invasão 
espanhola, sob as ordens do Duque 
de Alba. (2)
Na relação da viagem de barco que 
Antonelli realiza desde Abrantes até 
Alcantara, que diz distanciar 24 lé-

guas, para reconhecimento da na-
vegação a fazer e da já existente 
ao longo do rio acima, anota que 
alguns “barquillos”, com alguma di-
ficuldade, chegam até Herrera com 
cargas de “um moio de trigo na ida 
e quatro na vinda”, pondo dúvidas 
acerca da viabilidade de os barcos 
que chegam de Lisboa até Abrantes 
carregando “quinze moios com um 
peso de 50 arrobas por moio, consi-
gam ir mais adiante na viagem, mes-
mo navegando “à sirga” puxados 
por homens e bestas. (3)
Relata que o Tejo leva água abun-
dante durante oito meses por ano e 
nos meses restantes que são Maio, 
Junho, Julho e Agosto a navegação 
só será possível depois de realizados 
alguns “remédios” que indica de-
pois. As considerações e vantagens 
económicas do empreen-dimento 
merecem exaustivas descrições, no-
meadamente a possibilidade de le-
var as especiarias da India que che-
gam a Lisboa.
Ao longo do rio, pelo menos no seu 
curso superior depois de Abrantes, 
este apresentava - agora menos de-
pois da construção das barragens - 
várias dificuldades para a navegação, 
com a existência de bancos de areia, 
pedras disseminadas no leito e em es-
pecial as que derivavam da actividade 
da pesca, com a construção de mu-
ros para reter as águas e para nessas 
poças se pescarem diversas varieda-
des de peixes como sável, lampreia, 
boga, barbo, eirós etc. que depois de 
autorizados os seus concessionários 
pagavam dizimo á coroa (4).
Voltando ao relato da viagem de An-
tonelli, sabemos que a 7 de Junho 
de 1581 escreveu de Abrantes ao 
Rei, pedindo os quatro mil ducados 
que lhe tinham sido atribuídos para 
as despesas da viagem.
A 14 desse mês, já em Alcântara, 
descreve ainda alguns pormenores 

A NAVEGABILIDADE DO RIO TEJO 
- APONTAMENTOS HISTÓRICOS 
(BASEADOS EM DOCUMENTAÇÃO ESPANHOLA)

Número 1:
Desde Toledo a la presa de D. Pedro de Silva, 

água distancia sobre ¾ de léguas.
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que encontrou na viagem sendo 
curiosa a observação: 
“Una de las cosas que hay mucha 
falta en el reino de Toledo e Extre-
madura, es de pescado, porque se 
come pouco mas de unas sardinas 
rancias y mucho caras” (5).
Numa segunda viagem, Antonelli 
escreve ao Rei em Outubro de 1581 
informando-o de que tendo partido 
de Lisboa chegou a Abrantes pelo 
rio Tejo em 24 horas, com bom ven-
to e rio “crescido”.
Seguindo viagem atinge Alcantara a 6 
de Novembro, relata as obras já reali-
zadas depois da sua primeira viagem, 
continua a navegar passando por 
Puente del Arzobispo (que dista cer-
ca de 200km da fronteira), avança até 
Talavera, segue para Toledo e atinge 
Aranjuez já próximo de Madrid, co-
mentando acerca das populações:
“y cuando mas arriba, tanto mas 
acudem... y quedam espantados de 
ver lo que nunca vieran sus antepas-
sados” (6)
Relata ainda que devido ao mau tem-
po e pouco fundo, não foi possível 
navegar até ao Real Sitio del Pardo, 
regressando de barco com destino a 
Lisboa a 15 de Fevereiro de 1582.
As obras realizadas no curso do Tejo 
para melhorar sua navegação pros-
seguiram nos percursos desde Aran-
juez até Lisboa, durante os reinados 
dos Filipes até próximo do ano 1640.
Até princípios do seculo XVIII, pelo 
menos do lado espanhol, os esforços 
concentraram--se especialmente nas 
acessibilidades de alguns afluentes, 
nomeadamente do Guadiela, Ma-
zanares e Jarama, sendo apresen-
tada proposta ao Rei em 1756 para 
a constituição da “Compañia de la 
Navegacion de Tajo”, onde se de-
fine com grande detalhe ao longo 
dos seus 76 artigos dos estatutos, as 
obrigações e deveres propostos.
Em outro projecto, agora mais pró-
ximo em 1827, fruto já da revolução 
industrial, pensa--se na utilização de 
navios de maior dimensão e propul-
são própria e nesse sentido, Francis-
co Javier de Cabanes, residente em 
Madrid, consulta por escrito Mr. Wi-

liam WaIIis Mason em Birmingham, 
Inglaterra, para saber:
• Sobre la magnitude, capacidad y 

peso de los barcos
• Sobre la clase de máquinas de va-

por de que se puede hacer uso, y 
sobre la fuerza de su numero de 
caballosSobre el consumo de car-
bon mineral, y en su defecto ve-
getal

• Sobre el precio de estos barcos, 
y acerca del modo a enviarlos a 
algum puerto de la Peninsula Es-
pañola (7).

Na resposta propõem-se barcos de 
90 pés de comprimento,18 pés de 
boca e 7 de pontal. A máquina de-
senvolverá 20 cavalos, indicam-se 
os consumos de carvão e de lenha, 
deslocamento 30 a 36 toneladas, or-
çando completamente equipado em 
2.480 libras esterlinas.
Mr. Mason não deixa de mencionar 
que a sua comissão será de 2,5%.
D. Francisco Cabanes solicita auto-
rização para realizar os estudos da 
viabilidade da navegação no Tejo e 
a concessão exclusiva dessa activi-
dade por um período de 12 anos, 
no percurso que vai de Aranjuez ao 
Oceano, petição que é despacha-
da favoravelmente pelo Ministério 

da Fazenda espanhol, prazo que é 
ampliado mais tarde para 25 anos, 
abolindo-se todos os direitos de pes-
ca na altura existentes, e que os 2 
anos concordados para a conclusão 
dos estudos e das obras necessárias 
se contem a partir da data da neces-
sária autorização do Governo da Sua 
Majestade o Rei de Portugal.
Tem muito interesse a descrição que 
se faz das populações ribeirinhas, do 
volume de cargas previstas e até dos 
barcos que operam no troço portu-
guês do rio entre VilIaveIla (Rodão) e 
Vila Franca (Xira).
Diz-se que os “cazilheiros” carre-
gam 700 a 750 quintais, as “fra-
gatas” 300 a 600 quintais, embo-
ra os que operam entre Santarém 
e Abrantes têm de que ter fundo 
chato e não podem ir além dos 200 
quintais, dada a menor quantidade 
de água, tendo no verão que nave-
gar “a sirga”.
No dia 8 de Abril de 1829 o barco 
“Antonelli” - baptizado em honra 
do iniciador dos projectos - embar-
cação com 26 pés de comprimento e 
6 de boca, partiu de Aranjuez, chegou 
a 12 desse mês a Abrantes, a 16 a Vila 
Franca de Xira e a Xabregas em Lis-
boa no dia 17 de Maio. Daí foi levado 
a reboque de uma falua até ao Cais 

Número 32
Desde o Rio Atagon a mas abajo del Puente de Alcantara, cuja distancia es sobre: ¼ de légua.
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do Sodré onde chegou “ala una de la 
tarde”. Outra viagem que fez história 
foi feita pelo “Tajo”, construído em 
Lisboa, que carregava 200 arrobas, 
media 36 pés de comprimento e 10 
pés de boca e, com uma tripulação 
portuguesa constituída por sete ho-
mens, saiu de Lisboa a 22 de Junho 
1829, encontrou-se com o “Antonei-
li” em Abrantes, acabando este por se 
perder “destrozado” já no curso do 
rio em Espanha. O ”Tajo” terminou a 
viagem ao fim de 138 dias, chegan-
do a Aranjuez a 6 de Novembro desse 
ano.  

J.C. Lobato Ferreira 
Engº M. Mercante – M.I.M.E.

P. de Cabanes              R de Marco Arlu
Número 8

Desde la indicada presa de Sr. Coregidor las Holinas del Cavildo y los Paniaguas cuja distância es de ½ de léguas por el Rio.

Notas:
1-  Real Cédula de D. Filipe II como rei de Castela, dada em Tomar a 1 de Abril de 1581

2-  Relação “verdadeira” da navegação dos rios de Espanha, proposta e feita por 
Juan Bautista Antonelli, engenheiro de S. M. Católica.

3- Idem nota (2)

4-  Documento sobre os muros de pedra existentes no Rio Tejo ou próximo, que D. Fer-
nando mandou derrubar, conforme documento com data de Dezembro 1416, por 
estarem a dificultar a navegação (Nova História da Ordem de Malta de Anastácio 
Figueiredo Ribeiro, Vol. II pp393-5)

5- Carta dirigida ao Rei por Antonelli datada de Alcantara a 14 de Julho de 1581.

6-  Carta escrita a Juan Delgado, Secretário da Guerra, enviada por Juan B. Antonelli.

7-  Carta dirigida a Guilherme W. Mason por Francisco Cabanes em 7 de Julho 1827.

8- Diário da viagem da embarcação “Antonelli” de Aranjuez a Lisboa.

9- Diário da viagem da embarcação “Tajo” de Lisboa a Aranjuez.
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N
os números anteriores temos 
vindo a abordar o Regulamen-
to Técnico de Segurança Con-
tra Incêndio em Edifícios, cien-

tes de, não só contarmos entre a nossa 
Classe com quem passou a dedicar-se à 
Manutenção de Edifícios, como decerto 
continuarão a surgir muitas oportunida-
des nessa área profissional para os cole-
gas decididos a por ela optarem.  Em-
bora a excelente imagem deixada pelos 
nossos antecessores muito tenha con-
tribuído para a preferência de inúmeras 
empresas em contratarem Engenheiros 
Maquinistas da Marinha Mercante para 
tais funções - porque os sabiam capazes 
de encontrarem as soluções mais rápi-
das e eficientes sobretudo nas situações 
mais complicadas! - o facto de quase 
termos deixado de ter navios, tem diluí-
do algo nessa ilação. Mas somos nós, 
os seniores, quem deve manter erguida 
essa flâmula na expectativa de conso-
lidarmos networks ajustadas a termos 
em terra estas alternativas para as car-
reiras profissionais inicialmente pensa-
das para serem exercidas no mar.
Neste e nos números subsequentes de 
«O Propulsor» iremos publicar alguns 
textos sobre as definições legalmente 
consagradas na Portaria 1532/2008 
para balizar as intervenções dos enge-
nheiros incumbidos de assegurarem a 
gestão operacional e de segurança dos 
edifícios, qualquer que seja a sua tipo-
logia.
Comecemos pela que diz respeito à 
“altura de um edifício”:  é a diferença 
de cota entre o piso mais desfavorável 
suscetível de ocupação e o plano de re-
ferência - quase sempre o rés-do-chão. 

Quando o último piso coberto for ex-
clusivamente destinado a instalações e 
equipamentos que apenas impliquem a 
presença de pessoas para fins de ma-
nutenção e reparação, tal piso não en-
tra no cômputo da altura do edifício. O 
mesmo sucede se o piso for destinado 
a arrecadações cuja utilização implique 
apenas visitas episódicas de pessoas. 
Se os dois últimos pisos forem ocu-
pados por habitações duplex, poderá 
considerar-se o seu piso inferior como 
o mais desfavorável, desde que o per-
curso máximo de evacuação nessas ha-
bitações seja inferior a 10 m. Aos edifí-
cios constituídos por corpos de alturas 
diferentes são aplicáveis as disposições 
correspondentes ao corpo de maior al-
tura, excetuando-se os casos em que os 
corpos de menor altura forem indepen-
dentes dos restantes.
Os edifícios classificam-se consoante a 
sua altura conforme a tabela abaixo.
Quando falamos de altura da utilização-
-tipo referimo-nos à diferença de cota 
entre o plano de referência e o último 
piso acima do solo, suscetível de ocupa-
ção por essa utilização-tipo (ex.: habita-
ção, escritórios, etc.).
A “área acessível a público” é a útil sus-
cetível de ser ocupada por público, quer 
se trate de um estabelecimento, quer 
de um estacionamento. 
A “área bruta de um piso ou fracção” é 
a superfície total nele ou nela delimita-
da pelo perímetro exterior das paredes 
exteriores e eixos das paredes interiores 

separadoras dessa fração, relativamente 
às restantes. Difere da área útil de um 
piso ou fraccão dado esta resultar da 
soma da área útil de todos os compar-
timentos interiores de um dado piso ou 
fração, excluindo-se vestíbulos, circula-
ções interiores, escadas e rampas co-
muns, instalações sanitárias, roupeiros, 
arrumos, armários nas paredes e ou-
tros compartimentos de função similar, 
medindo-se pelo perímetro interior das 
paredes que delimitam aqueles compar-
timentos, descontando encalços até 30 
cm, paredes interiores, divisórias e con-
dutas.
A “área de implantação” é a maior das 
áreas brutas dos pisos de um edifício.
A arrecadação de condóminos é o es-
paço confinado e ventilado com volume 
inferior a 100 m3 e destinado exclusiva-
mente a arrumos de uma fração.
A “bateria de elevadores” é constituí-
da pelo conjunto de elevadores com a 
mesma velocidade nominal, servindo os 
mesmos pisos, com portas de patamar 
simultaneamente visíveis ou próximas, 
interligados eletricamente e dispondo 
de comandos de chamada comuns.
A “box” é o espaço situado num par-
que de estacionamento coberto, desti-
nado exclusivamente à recolha de um 
ou dois veículos ou seus reboques, de 
área não superior a 50 m2, delimita-
do por paredes com a altura do piso e 
sem aberturas, possuindo acesso direto 
aberto ou fechado, desde que, neste 
último caso, seja possível sem neces-
sidade da sua abertura combater com 
facilidade um incêndio que ocorra no 
seu interior.
E ficamo-nos desta vez pela definição 
de carga de incêndio, ou seja, a quanti-
dade de calor suscetível de ser libertada 
pela combustão completa da totalidade 
de elementos contidos num espaço, 
incluindo o revestimento das paredes, 
divisórias, pavimentos e tetos.
Prosseguiremos com este roteiro de de-
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AS DEFINIÇÕES LEGAIS (1) 

Classificação Pequena Média Grande Muito Grande

Altura (H) H ≤ 9 m 9 m < H ≤ 28 m 28 m < H ≤ 50 m H > 50 m


