
Digital 61 • Ano 49º 
Janeiro 2020

M
en

sa
l -

 D
is

tr
ib

uç
ão

 G
ra

tu
it

a

COP25 – FALHANÇO 
OU LIGEIRO AVANÇO



SUMÁRIO

Digital 61 • Ano 49º 
Janeiro 2020

M
en

sa
l -

 D
is

tr
ib

uç
ão

 G
ra

tu
it

a

COP25 – FALHANÇO 
OU LIGEIRO AVANÇO

 AMBIENTE

04  Solo, terra e mudanças climáticas 

07  COP25 – falhanço ou ligeiro avanço

CENTENÁRIO DO SOEMMM

09  Enquanto os primeiros navios do  
despacho 100 se faziam ao mar   
o país andava em polvorosa

ENERGIA

11  Nova bateria de lítio-enxofre aguenta o 
telemóvel carregado durante cinco dias

12  Poder-se-á armazenar energia   
nas montanhas?

GESTÃO/EMPREENDEDORISMO

13  A elasticidade e as estruturas   
dos mercados

MAR

14  Um fundo de cinco mil milhões  
de dólares contra o CO2 

SEGURANÇA

15  As definições legais (3) 

2 Janeiro 2020 - Digital 61 Revista Técnica de Engenharia

NOTA DE ABERTURA

FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE: Centro Cultural dos Oficiais e 
Engenheiros Maquinistas da Marinha Mercante   
- NIPC: 501081240  
FUNDADOR: José dos Reis Quaresma
DIRECTOR: Rogério Pinto 
EDITORES: Jorge Rocha e Jorge de Almeida 
REDACÇÃO E ADMIN.: Av. D. Carlos I, 101-1º Esq., 1200-648 Lisboa 
Portugal Telefs 213 961 775 / 967 693 236   
E-MAIL opropulsor@soemmm.pt 
COLABORADORES: Artur Simões, Eduardo Alves, José Bento, 
J. Trindade Pinto, Chincho Macedo e J.C. Lobato Ferreira.
PAGINAÇÃO E DESIGN: Altodesign, Design Gráfico e Webdesign, lda  
Tel 218 035 747 / 912812834 E-MAIL geral@altodesign.pt 

Todos os artigos não assinados, publicados nesta edição, são da 
responsabilidade do Director e dos Editores.

Imagens: Optidas na web

E
stamos a iniciar a terceira década do terceiro milénio e todos, melhor, 
quase todos, desejaríamos que a mesma decorresse em paz e com 
uma profunda consciência de que o planeta é só um e é finito, pelo 
que se impõe um grande respeito quanto ao seu equilíbrio e susten-

tação. Não sei se vai ser assim, mas sei que cada um de nós deve dar o seu 
melhor e não se esconder atrás da velha desculpa “eu sozinho não consigo 
mudar nada” porque é precisamente a atitude de cada um que criará a acção 
forte de todos.
Em termos de país, Portugal terá três momentos extraordinariamente impor-
tantes no ano em curso: primeiro teremos Lisboa como Capital Verde Euro-
peia, a primeira cidade do Sul da Europa a receber este galardão, o que será 
uma honra e uma grande responsabilidade.
O segundo momento importante será o arranque da nova política comunitá-
ria estruturada pela dinâmica ambiental.
O terceiro momento de 2020 é a segunda Conferência das Nações Unidas 
para apoio à implementação do ODS14 (também conhecida pela Conferência 
dos Oceanos 2020), a qual decorrerá em Lisboa, de 2 a 6 de junho de 2020, 
sendo Portugal o anfitrião e organizador de tal evento.

Além destes três momentos, Portugal deverá preparar a presidência portu-
guesa do Conselho da União Europeia, que decorrerá entre 1 de Janeiro e 30 
de Junho de 2021. A Presidência do Conselho é exercida em regime rotativo 
pelos Estados-Membros da UE, por períodos de seis meses.
Em cada semestre, a Presidência dirige as reuniões a todos os níveis no âmbito do 
Conselho, contribuindo assim para garantir a continuidade dos trabalhos da UE.
Na sequência do Tratado de Lisboa de 2009 estabeleceu-se que as Presidên-
cias passam a ter um Programa de trabalho acordado entre os três Estados-
-Membros que exercem a Presidência consecutivamente, (a passada, a pre-
sente e a futura) trabalhando em estreita cooperação através dos chamados 
“trios”. O trio fixa os objetivos a longo prazo e prepara uma agenda comum 
que estabelece os temas e as principais questões que o Conselho irá tratar 
ao longo de um período de 18 meses. Poder-se-ia dizer, que Portugal está no 
centro da Europa.
A fechar esta nota de abertura tenho de vos transmitir como estou impres-
sionado com a notícia que hoje li sobre o abate de camelos, na Austrália. Diz 
a notícia que nas terras remotas do noroeste do sul da Austrália (Anangu 
Pitjantjatjara Yankunytjatjara, ou APY, na sigla), uma área habitada por apro-
ximadamente 2300 aborígenes, foi invadida, em Dezembro do ano passado, 
por uma população de cerca de 10 mil camelos agressivos em busca de água.
As autoridades locais confirmaram através de uma publicação no Facebook 
que iniciaram quarta-feira (8 de janeiro) o abate – com a duração de cinco 
dias – dos camelos que têm causado estragos a infraestruturas da pequena 
comunidade aborígene e contaminado os seus recursos alimentares. É horrí-
vel ver o que se pode fazer pela água, não os camelos que a procuravam, mas 
as pessoas que tiveram de tomar e executar aquela decisão de os abater.   

Director

PORTUGAL NO CENTRO  
DA EUROPA
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SOLO, TERRA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A 
Organização das Nações 
Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO) di-
vulgou recentemente um 

mapa mostrando que os 30 cm do 
solo do mundo contêm cerca de duas 
vezes mais carbono do que toda a at-
mosfera. Depois dos oceanos, o solo 
é o segundo maior sumidouro natural 
de carbono, superando as florestas e 
outras vegetações na sua capacidade 
de capturar dióxido de carbono do 
ar. Estes factos recordam-nos a im-
portância dos solos saudáveis, não só 
para a nossa produção alimentar, mas 
também para os nossos esforços para 
evitar os piores efeitos das alterações 
climáticas. 

As alterações climáticas  
afectam o solo
Os investigadores já podem ver os 
efeitos das alterações climáticas a ní-
vel mundial e no solo europeu. Por 
exemplo, de acordo com o mais re-
cente relatório da EEA (sigla inglesa 

para Agência Europeia do Ambiente) 
sobre as alterações climáticas, os im-
pactos e a vulnerabilidade na Europa, 
a humidade do solo diminuiu signifi-
cativamente na região mediterrânica 
e aumentou em partes do norte da 
Europa desde a década de 1950. O 
relatório projecta efeitos semelhantes 
para as próximas décadas, à medida 
que o aumento das temperaturas mé-
dias continua e os padrões de precipi-
tação mudam.
Declínios contínuos na humidade do 
solo podem aumentar a necessidade 
de irrigação na agricultura e levar a 
rendimentos menores e até mesmo a 
desertificação, com impactos poten-
cialmente dramáticos na produção de 
alimentos. Um total de 13 Estados-
-Membros da UE declararam que são 
afectados pela desertificação. Apesar 
deste reconhecimento, um relatório 
recente do Tribunal de Contas Euro-
peu concluiu que a Europa não tem 
uma imagem clara dos desafios liga-
dos à desertificação e degradação da 

terra e que as medidas tomadas para 
combater a desertificação carecem de 
coerência.
As mudanças nas temperaturas sazo-
nais também podem mudar os ciclos 
anuais de plantas e animais, resul-
tando em menores rendimentos. Por 
exemplo, a Primavera pode chegar 
mais cedo e as árvores podem flores-
cer antes que seus polinizadores terem 
chocado. Com o crescimento popula-
cional esperado, a produção mundial 
de alimentos precisa aumentar em vez 
de diminuir. Isto depende em grande 
parte da manutenção de solos saudá-
veis e na gestão sustentável das áreas 
agrícolas. Ao mesmo tempo, há uma 
procura crescente por biocombustí-
veis e outros produtos à base de plan-
tas, impulsionada pela necessidade 
urgente de substituir os combustíveis 
fósseis e prevenir as emissões de gases 
de efeito estufa.
O relatório da EEA sobre impactos e 
vulnerabilidade também destaca ou-
tros impactos no solo relacionados 

As alterações climáticas têm um grande impacto no solo, e as mudanças no uso da terra e no solo 
podem acelerar ou abrandar as alterações climáticas. Sem solos mais saudáveis e uma gestão sus-
tentável da terra e do solo, não podemos enfrentar a crise climática, produzir alimentos suficientes 
e adaptar-nos a um clima em mudança. A resposta pode estar na preservação e restauração dos 
ecossistemas-chave e deixar a natureza capturar carbono da atmosfera.
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com as mudanças climáticas, incluin-
do a erosão, que podem ser acelera-
dos por eventos climáticos extremos, 
como chuvas intensas, secas, ondas 
de calor e tempestades. Além de cau-
sar a perda de áreas de terra, a subida 
do nível do mar pode mudar o solo 
em áreas costeiras ou trazer conta-
minantes, incluindo sal, do mar. Em 
relação ao uso da terra, as mudan-
ças climáticas podem tornar algumas 
áreas agrícolas, principalmente no sul, 
inutilizáveis ou menos produtivas, ao 
mesmo tempo em que possivelmente 
abrem novas possibilidades mais ao 
norte. Na silvicultura, o declínio das 
espécies arbóreas economicamente 
valiosas pode reduzir o valor das terras 
florestais na Europa entre 14 e 50% 
até 2100. Um relatório recente da 
EEA sobre a adaptação às alterações 
climáticas e a agricultura salienta que 
os impactos globais das alterações 
climáticas podem resultar numa per-
da significativa para o sector agrícola 
europeu: até 16% de perda do rendi-
mento agrícola da UE até 2050, com 
grandes variações regionais.
No entanto, talvez a maior preocu-
pação climática ligada ao solo seja o 
dióxido de carbono e o metano arma-
zenados no pergelissolo em regiões 
boreais, principalmente na Sibéria. À 
medida que as temperaturas globais 
aumentam, o pergelissolo derrete. 
Este descongelamento faz com que 
o material orgânico preso no solo 
congelado se desintegre, o que pode 
levar à libertação de enormes quan-
tidades de gases de efeito estufa na 
atmosfera, o que poderia levar à ace-
leração do aquecimento global muito 
além do controle das pessoas.

Enfrentar a crise climática 
com o solo
Em abril de 2019, um grupo de cien-
tistas e ativistas altamente influentes 
propôs “defender, restaurar e restabe-
lecer florestas, turfeiras, manguezais, 
pântanos salgados, fundos naturais 
e outros ecossistemas cruciais” para 
permitir que a natureza retirasse o 
dióxido de carbono da atmosfera e 
o armazenasse. Restaurar os ecossis-
temas também apoiaria a biodiversi-

dade e melhoraria uma ampla gama 
de serviços ecossistémicos, incluindo a 
limpeza de ar e água e proporcionar 
às pessoas espaços agradáveis para 
recreação.
De acordo com uma revisão das in-
formações existentes sobre as inter-
relações entre o solo e as alterações 
climáticas (relatório Climsoil), cerca de 
75 mil milhões de toneladas de car-
bono biológico são armazenadas no 
solo da UE. Cerca de metade destes 
stoques de solo descansam na Sué-
cia, Finlândia e Reino Unido, uma vez 
que estes países têm mais solos flo-
restais, e em particular solos orgânicos 
úmidos, como os de turfa, do que os 
outros. Para colocar isso em alguma 
perspectiva, de acordo com as estima-
tivas mais recentes da EEA, as emissões 
totais de CO2 da UE em 2017 foram de 
cerca de 4,5 mil milhões de toneladas. 
A quantidade de carbono orgânico  
nos solos da UE pode estar a aumentar 
lentamente, mas as estimativas sobre 
o ritmo desta alteração são altamen-
te incertas. Para tornar as coisas mais 
complicadas, o stoque de carbono 
orgânico também está em constante 
mudança, já que as plantas capturam 
dióxido de carbono do ar antes de se 
decomporem e libertam os gases de 
volta à atmosfera. Um relatório do 

Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC) confirma 
que as emissões de gases de efeito de 
estufa de todos os setores - incluindo 
terra e alimentos - precisam ser redu-
zidas para atingir a meta de manter o 
aquecimento global bem abaixo de 2 
graus Celsius.
Apesar das incertezas, restaurar os 
ecossistemas e melhorar a qualidade 
do solo pode ser uma medida muito 
rentável em termos de ação climáti-
ca com um impacto triplo. Primeiro, 
as plantas em crescimento removem 
dióxido de carbono da atmosfera. De 
acordo com a FAO,a restauração dos 
solos actualmente degradados pode-
ria remover até 63 biliões de tonela-
das de carbono, o que compensaria 
uma pequena, mas importante par-
cela das emissões globais de gases de 
efeito estufa. Em segundo lugar, solos 
saudáveis mantêm o carbono subter-
râneo. Em terceiro lugar, muitas zonas 
naturais e seminaturais atuam como 
defesas poderosas contra os impactos 
das alterações climáticas.
Os exemplos de benefícios são mui-
tos. Por exemplo, áreas próximas de 
rios (zonas ribeirinhas) e espaços ver-
des nas cidades podem atuar como 
proteção económica contra inunda-
ções e ondas de calor. A terra e o solo 
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saudáveis podem absorver e armaze-
nar a água adicional e aliviar inunda-
ções. Parques e outras áreas naturais 
nas cidades também podem ajudar 
com o resfriamento durante as ondas 
de calor, em parte por causa da água 
presente em seu solo. Durante as es-
tações secas, ecossistemas saudáveis 
podem lentamente libertar a água 
que armazenaram no subsolo, ate-
nuando os piores impactos das secas. 

Capturando o carbono no ar
Existem também vários métodos para 
aumentar a capacidade da terra para 
capturar dióxido de carbono do ar. 
Um recente projeto de pesquisa euro-
peu (estudo Caprese) descobriu que a 
conversão de terras aráveis para pas-
tagens é a maneira mais rápida de 
aumentar a quantidade de carbono 
no solo. Para a terra arável, o uso de 
culturas de cobertura - plantas como 
trevo cultivado entre a colheita e se-
mear a próxima cultura, principalmen-
te para aumentar a fertilidade do solo 
e evitar a erosão - foi a maneira mais 
eficaz de aumentar os stoques de car-
bono no solo.
Em contrapartida, as decisões de uti-
lização de terras de forma diferente 
também podem mudar de área, tor-
nando-as fontes de emissões. Exem-
plos notáveis disso são a drenagem 
de turfeiras, queima de turfa de pân-
tanos para aquecimento, arando pas-
tagens e terras cultivadas, que liberta 
carbono armazenado anteriormente. 
Para as florestas, a dinâmica é a mes-
ma, mas com uma escala de tempo 
diferente. Como o solo, as florestas 
são stoques de carbono e sumidouros 
de carbono, o que significa que am-
bos armazenam carbono e capturam-
-no do ar. Em muitos casos, florestas 
jovens e em crescimento capturam 
carbono mais rapidamente do que 
florestas antigas, mas a colheita de 
florestas antigas remove o stock de 
carbono da floresta. Dependendo de 
como a madeira é usada, o carbono 
pode ser libertado mais logo, como 
quando a madeira é queimada para 
o aquecimento, ou muito mais tarde, 
quando a madeira é usada para casas 
do edifício, por exemplo.

Solos mais saudáveis e ecossistemas 
da terra poderiam capturar e arma-
zenar mais dióxido de carbono da at-
mosfera do que eles fazem atualmen-
te. Espaços verdes e áreas naturais 
também poderiam ajudar as pessoas e 
a natureza a adaptarem-se às mudan-
ças inevitáveis no nosso clima. Solo 
por si só, não pode corrigir as altera-
ções climáticas, mas precisa ser tido 
em conta e poderia ser um parceiro 
poderoso em nossos esforços.

Acção da UE e o trabalho  
da EEA em solo e alterações 
climáticas
A estratégia temática da UE para a 
protecção do solo e o seu relatório de 
implementação sublinham a impor-
tância de um solo saudável tanto na 
atenuação como na adaptação das 
alterações climáticas. O Acordo de 
Paris destaca o papel fundamental do 
sector da utilização da terra na acção 
climática.
Na sequência do exemplo, um novo 
regulamento da UE sobre a utilização 

da terra, a alteração da utilização do 
terreno e a silvicultura exige que os 
Estados-Membros, no mínimo, com-
pensem totalmente as emissões de 
gases com efeito de estufa do setor 
entre 2021 e 2030.
A implementação do novo regulamen-
to exige relatórios e monitorização, 
que a EEA apoiará. A EEA também 
continua a desenvolver conhecimen-
tos sobre as questões ambientais as-
sociadas ao uso da terra e práticas 
de manejo da terra e relacionadas, 
inclusive usando dados de observação 
da Terra do Copérnico - Serviço de 
Monitoramento da Terra. Muitas das 
avaliações, indicadores e dados do 
EEA sobre solo, terra, ecossistemas, 
agricultura, silvicultura, infraestrutura 
verde e outros tópicos também têm 
fortes ligações com as mudanças cli-
máticas.
Muito permanece desconhecido, mas 
quanto melhor entendermos a dinâ-
mica entre solo, terra e clima, melho-
res são nossas chances de projetar e 
implementar soluções sustentáveis. 
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A
pesar do difícil consenso 
obtido nesta conferência 
da ONU sobre o clima, 
em Madrid, muitos acham 

que foi um falhanço, outros acham 
que ainda assim se avançou em al-
guns aspectos, que devem ser tidos 
em conta, tanto mais que se trata-
va de estabelecer consenso entre as 
opiniões de cerca 200 países, com as 
mais variadas situações económicas 
e sociais, que determinam diversos 
interesses particulares de monta.
Sob o tema “tempo de actuar” a 
COP25 (25ª edição da Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas), que se mudou para 
Madrid em virtude da instabilidade 
politico-social, que se vivia no Chile, 
país que tinha a responsabilidade de 
a acolher e organizar. A Conferên-
cia iniciada a 2 e fim previsto para 
13 de Dezembro, acabou por du-
rar mais quase dois dias porque na 
data prevista não se tinha alcançado 
qualquer acordo, o que seria, isso 
sim, um verdadeiro falhanço.
Os pessimistas agarram-se, com ra-
zão, ao falhanço no Artigo 6, o úni-
co que falta regulamentar do Acor-

do de Paris, e continua sem solução. 
Pretendia-se “Implementar um mer-
cado de carbono robusto, com in-
tegridade ambiental, que considere 
as necessidades de cada um, com 
um fundo de adaptação de que 
tanto precisamos” nas palavras de 
Carolina Schmidt, Ministra do Meio 
Ambiente do Chile, que presidiu a 
cimeira.
Durante o período da Conferência 
realizaram-se várias manifestações, 
denunciando o que se estava a pas-
sar e que, segundo os manifestan-
tes, era uma “traição”, uma “tragé-
dia” e um falhanço das “partes”.
As duas organizações portuguesas 
que se mantiveram até ao fim (a Zero 
e a Oikos) analisaram os resultados 
em comunicado, “um balanço pou-
co positivo” do encontro, denun-
ciando o que dizem ser “uma falta 
de liderança política num processo 
que tem muitos países a criarem 
obstáculos”, o que “limitou a am-
bição” da cimeira, consideram que 
a cimeira “ofereceu aos governos a 
oportunidade perfeita para elaborar 
e particularizar (em detalhe) os seus 
planos para aumentar a ambição na-

cional climática até 2020”, mas sem 
que tal tenha sido cumprido.
O Eng.º António Guterres, Secretá-
rio Geral da ONU, bem se esforçou a 
tentar convencer os países que era ne-
cessário actuar de imediato e em for-
ça, “…é hora de acabar com a guerra 
contra a natureza…” incentivando os 
governos presentes a cumprirem os 
objectivos a que se tinham comprome-
tido, mas parece que não foi ouvido.
A seguir, apresentamos os dez pon-
tos chaves do documento final.

DEZ PONTOS PRINCIPAIS  
DO DOCUMENTO FINAL  
DA COP25
 
Maior ambição
Um dos principais temas da COP25 
foi a necessidade de os países serem 
mais ambiciosos no combate à mu-
dança climática. Os compromissos 
assumidos até então foram consi-
derados insuficientes, e o texto final 
contém o apelo para que isso mude. 
O documento estabelece as bases 
para que na COP26, em 2020, os 
governos apresentem novos com-
promissos de redução de emissões.
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Papel da ciência
O acordo da COP25 reconhece que 
as políticas climáticas devem ser 
permanentemente atualizadas com 
base nos avanços da ciência, “eixo 
principal” a orientar as decisões cli-
máticas nacionais. Também destaca 
o papel do Painel Intergovernamen-
tal de Especialistas sobre a Mudança 
Climática da ONU (IPCC) e lhe agra-
dece pelos dois relatórios especiais 
publicados este ano.

Transversalidade
A cúpula de Madri termina com 
o consenso de que a luta contra a 
mudança climática é uma ques-
tão transversal, que afecta sectores 
como o mercado financeiro, ciên-
cia, indústria, energia, transporte e 
agricultura, entre outros. Ministros 
de vários países afirmaram que seus 
governos assumem a agenda climá-
tica como própria.

Oceanos e uso do solo
Esses dois pontos estiveram entre os 
mais debatidos no plenário. O Bra-
sil tentou tirar ambos no texto final, 
foi muito criticado por outros países 
e acabou cedendo no fim. O acor-
do traz referências ao impacto dos 
oceanos e do uso dos solos no clima, 
em linha com um dos relatórios pu-
blicados pelo IPCC em 2019. Haverá 
uma reunião específica sobre o as-
sunto em junho de 2020.

Género
Os representantes dos quase 200 
países que estavam em Madrid che-
garam a um acordo para aprovar um 
novo Plano de Ação de Género, que 
será mais uma vez revisto em 2025. 
O objetivo é ampliar a participação 
das mulheres nas negociações cli-
máticas internacionais e promover 
o seu papel como agentes da mu-
dança rumo a um mundo livre de 
emissões.

Financiamento de perdas e danos
O acordo prevê a criação de dire-
trizes para o Fundo Verde do Clima 
para que, pela primeira vez, o órgão 
destine recursos às perdas dos países 

mais vulneráveis a fenómenos climá-
ticos extremos. Essa era a principal 
reivindicação dos pequenos países in-
sulares, que sofrem diariamente com 
os efeitos do aquecimento global.
O documento também pede que os 
países desenvolvidos aloquem recur-
sos financeiros para ajudar os países 
em desenvolvimento. Além disso 
nasceu a Rede de Santiago, que le-
vará assistência técnica de organi-
zações e especialistas a esses países 
vulneráveis.

Mercados de carbono
A regulação dos mercados de carbo-
no foi um dos principais objectivos e 
dos tópicos mais debatidos na con-
ferência. Inicialmente incluído no 
documento, o tema acabou de fora 
do texto final por falta de acordo e 
será discutido outra vez na próxima 
edição da COP. Muitas delegações 
nacionais consideraram melhor não 
ter acordo do que assinar um mau 
acordo.

Multilateralismo
O multilateralismo e a cooperação 
internacional foram pontos destaca-
dos pela ministra espanhola da Tran-
sição Ecológica, Teresa Ribera. Para 
ela, a COP25 é uma reafirmação 

desses valores para resolver um de-
safio global como a mudança climá-
tica: “Embora em contextos globais 
complexos, a COP25 não deixou a 
agenda climática cair, num momento 
fundamental para a implementação 
do Acordo de Paris. Pelo contrário, 
exibiu um multilateralismo ativista.”

Sociedade e transição justa
A importância da dimensão social 
foi reconhecida na COP25, com os 
países concordando que os seres 
humanos devem estar no centro 
da resposta à crise climática. Nesse 
sentido, o acordo diz ser imperativo 
que a transição para um mundo livre 
de emissões seja justa, promovendo 
criação de empregos decentes e de 
qualidade.

Novo ciclo
O documento final também reco-
nhece a importância dos actores não 
governamentais na acção climática 
e convida-os a ampliar as medidas 
para combater o problema. A exis-
tência de um marco de governança 
global como o Acordo de Paris abre 
um novo ciclo, e faz com que a Con-
ferência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas não seja ape-
nas um fórum para fixar regras.  



9Dezembro 2014 - N.º 259Revista Técnica de Engenharia

 
   

O PROPULSOR
Rev i s t a  T é c n i ca  d e  E n g e n h a r i a

CENTENÁRIO DO SOEMMM

9Janeiro 2020 - Digital 61Revista Técnica de Engenharia

HISTÓRIA DO SOEMMM
ENQUANTO OS PRIMEIROS NAVIOS      
DO DESPACHO 100 SE FAZIAM AO MAR     
O PAÍS ANDAVA EM POLVOROSA

H
á cinquenta e quatro anos, ao iniciar-se o primeiro 
ano subsequente à terrível guerra, que acabava de 
lavrar na Eurásia, em África e na Oceânia, a expecta-
tiva ainda era grande junto da população portugue-

sa, que ansiava por ver substituída a ditadura pela Democra-
cia. Infelizmente ela tardaria a implantar-se aquém-Pirenéus. 
Os operários dos lanifícios da Covilhã eram dos que julga-
vam iminentes os novos tempos e encetaram uma greve logo 
em janeiro para reclamarem aumentos salariais e redução do 
horário de trabalho. A repressão policial, que a reprimiu, foi 
violenta e demonstrou que o regime não estava com contem-
plações, mesmo que a manifestação de 31 de janeiro junto 
ao monumento a António José de Almeida em Lisboa, e con-
vocada pelo MUD, tivesse decorrido sem incidentes de maior.
Em outubro do ano anterior, ainda mal se tinham calado as 
últimas armas, Salazar não se mostrava seguro de que os 
vencedores da guerra o deixassem prosseguir à frente do go-
verno português e terá sido para os iludir quanto ao seu fu-
turo comportamento, que amnistiou mais de cem presos do 
Tarrafal, que chegaram a Lisboa no primeiro dia de fevereiro. 
Mas o discurso de Churchill em Fulton, no dia 5 de março, 

terá consolado o ditador: a URSS e a «cortina de ferro» aba-
tida sobre o continente voltavam a fazer dos comunistas os 
inimigos principais do aliado britânico, subitamente dissocia-
do da aliança conjuntural estabelecida com Estaline nos anos 
anteriores.
Em 3 de abril, como as dificuldades eram muitas - quem não 
ouviu os pais ou os avós lembrarem as dificuldades suscitadas 
pelo racionamento de alimentos? - Salazar emite uma men-
sagem ao país sobre a necessidade de «produzir e poupar».  
Oito dias depois escapa a mais uma tentativa de golpe de 
Estado. 
Esse mês conclui-se com a eleição da nova comissão central 
do MUD Juvenil, presidida por Mário Soares e integrando 
igualmente Salgado Zenha, Júlio Pomar, Rui Grácio, Mário 
Sacramento e Octávio Pato. Os oposicionistas convocam con-
corridas manifestações para o dia 8 de maio, a pretexto da 
comemoração da vitória dos Aliados e que têm significativa 
participação popular em Lisboa, no Porto, em Vila Franca de 
Xira, em Alhandra e Sacavém. Em todas elas a polícia aparece 
para reprimir os defensores da Democracia, com o regime a 
organizar-se para a demonstração de força no dia 28 de maio, 
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em que «celebrava» vinte anos de vigência dos seus ditames.
Nesse mesmo mês o Arsenal do Alfeite procede ao lançamen-
to à água do navio-tanque «Sameiro«, que a Companhia Co-
lonial de Navegação passaria a operar, ao mesmo tempo que 
se anunciava o início da construção de uma outra unidade 
similar, o «Gerez» que passaria a estar disponível em agosto, 
constituindo então o maior barco alguma vez construído em 
Portugal com as suas 14 500 toneladas de deslocamento má-
ximo e previsto para viagens transatlânticas.
A urgência nessa construção revelava-se tanto mais perti-
nente, quanto, a 19 de maio, foi rebocado em chamas para 
o Mar da Palha o navio sueco «Glomdal», que transportava 
combustíveis líquidos embarcados em Curaçao. Apagado o 
incêndio, ocorrido na casa das máquinas, ainda se aproveitou 
grande parte da carga e houve acordo com o armador para 
ele ficar ao serviço do Instituto Português de Combustíveis os-
tentando pavilhão português e passando a chamar-se «Aire».
Em julho o governo anuncia que os três navios em causa, 
assim como outros dois oriundos da Suécia, integrariam uma 
nova empresa especificamente dedicada ao transporte de 
combustíveis e em cujo núcleo acionista entrariam os princi-
pais armadores nacionais
Reprimida a anterior tentativa de substituir Salazar pela força, 
Carmona foi informado por um grupo de personalidades civis 
e militares - entre os quais João Soares e Mendes Cabeçadas 
- da constituição da autoproclamada Junta Militar de Liberta-
ção Nacional, que organiza reuniões em Almada em Tomar 
e no Colégio Moderno em Lisboa. Os oposicionistas mostra-
vam uma fútil ingenuidade ao acreditar que o velho general 

acederia facilmente a afastar de vez o lente de Coimbra, pon-
do o país em consonância com o que os novos tempos pare-
ciam anunciar. Quando, nessa mesma semana, Carmona foi 
aos estaleiros da CUF para abrilhantar o lançamento à água 
do navio «António Carlos», o terceiro dos que constavam do 
plano de renovação da frota gizado sob a tutela de Américo 
Thomaz, decerto conjeturava no que deveria fazer perante o 
desconhecimento da relação de forças em presença. O apare-
lho do regime teria força bastante para suster a influência dos 
mais importantes intelectuais portugueses e de alguma da 
burguesia mais esclarecida? E os novos poderes que, exterior-
mente, pareciam apoiá-los, destratando os ministros enviados 
em missões a diversas capitais e aí olhados de revés como se 
de figurantes passageiros se tratassem?
O MUD nomeia a sua Comissão Central, que é liderada 
por Mário de Azevedo, Bento de Jesus Caraça, Maria Isabel 
Aboim Inglês e Manuel Tito de Morais entre outros. Tudo se 
conjuga para uma nova conspiração a concretizar em agos-
to, mas uma vaga de prisões de quantos o integravam, tolhe 
essa possibilidade. Por esses dias a revista «Times» publica um 
artigo muito crítico sobre o Estado Novo e Salazar, razão bas-
tante para ser proibida em Portugal nos seis anos seguintes 
e com o autor da peça jornalística a ser expulso do país. Não 
admira que o pedido de Portugal para ser admitido na ONU 
seja liminarmente vetado pela URSS nessa mesma altura.
Olhando para a documentação deixada pelos dirigentes do 
Sindicato toda esta turbulência parecia passar ao lado da nos-
sa Classe, que privilegiava a urgência em ver melhoradas as 
soldadas e aumentadas as ofertas de emprego...  
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Baterias com mais carga
A busca constante de baterias com mais 
carga, com maior duração e a um custo 
mais baixo tem vindo a ser uma presen-
ça constante nas agendas de trabalho 
dos investigadores que a esta área se 
dedicam. Tanto mais, que a procura não 
para de aumentar, não só para os equi-
pamentos de telecomunicações portá-
teis, mas também para os automóveis 
elétricos e outros veículos que até agora 
têm consumido combustíveis fósseis.
As baterias de iões de lítio têm asse-
gurado a existência das actuais formas 
de energia que mantêm em funciona-
mento, nomeadamente, os nosso te-
lemóveis, mas são caras e com pouca 
capacidade de carga e por isso têm sido 
muitas e variadas as hipóteses de bate-
ria estudadas para serem alternativa a 
elas, como por exemplo: as baterias ar-
-lítio, baterias de íões de sódio e as Ba-
terias de Lítio-enxofre (Li-S).
Parece que tem estado a vencer, esta 
corrida da alternativa, a bateria de Li-S, 
a qual há vários anos é estudada por es-
pecialistas de vários países e zonas geo-
gráficas, que sobre ela têm conseguido 
vários avanços.
As baterias de Li-S são mais robustas e 
conseguem armazenar até quatro vezes 
mais energia por unidade de massa que 
as de iões de lítio. Contudo, as bate-
rias Li-S não estão livres de problemas. 
Por exemplo, o enxofre no eléctrodo 
esgota-se (desfaz-se) depois de apenas 
alguns ciclos de carga-descarga, ou os 
polissulfetos podem passar através do 
cátodo e obstruir o electrólito.
Outro problema destas baterias Li-S en-
frentam é a dificuldade de garantir segu-
rança de funcionamento quando sujeitas 
as altas temperaturas, isto devido ao bai-
xo ponto de ebulição e de explosão. 
Quanto a este último problema uma 
equipa de investigadores da Universida-
de de Western Ontario, em colaboração 
com uma equipa da empresa Canadian 
Light Source, desenvolveram mais uma 
técnica de revestimento, relativamente 
nova, apelidada de deposição de cama-

da molecular (MLD), que promete levar 
as baterias de Li-S a altas temperaturas 
mas de forma segura e duradoura.
Quanto ao primeiro problema, acima 
referido, uma equipa de investigadores 
da Universidade Monash, na Austrália, 
desenvolveu uma bateria Li-S com uma 
capacidade cinco vezes maior do que 
as melhores baterias de íons de lítio 
que equipam telemóveis e carros elé-
tricos.
O protótipo manteve uma eficiência de 
99% durante mais de 200 ciclos, e uma 
versão do tamanho de uma bateria co-
mercial poderia alimentar os telemóveis 
mais modernos por cinco dias.
A capacidade do eléctrodo de enxofre 
para armazenar energia é tão grande 
que ele se esfarela com os repetidos ci-
clos de carga e descarga, sendo neces-
sário reduzir a capacidade de carga para 
fazer a bateria durar mais, fazendo as 
vantagens da tecnologia irem pela pia 
abaixo.
Isso acontece porque o eléctrodo de en-
xofre se expande e se contrai conforme 
se recarrega e disponibiliza a energia, 
com uma variação de volume de cerca 
de 78%. A mudança de volume tam-
bém ocorre nos eléctrodos das baterias 
de íões de lítio, mas numa proporção 
cerca de oito vezes menor.

Baterias mais baratas
Para lidar com este problema, Ma-
hdokht Shaibani e seus colegas deram 
mais espaço para que as partículas de 
enxofre se possam expandir e contrair, 
usando uma quantidade menor do ma-
terial que as mantém coesas. Através 
de um polímero de ligação, eles criaram 
uma série de pontes entre as partículas 
de enxofre - em vez de uma rede densa, 
equilibrando a resistência da bateria ao 
esfarelamento com sua capacidade de 
armazenar e disponibilizar uma grande 
quantidade de energia.
A equipa destaca que as baterias de 
lítio-enxofre podem reduzir drasti-
camente o custo das mesmas para 
telemóveis e carros eléctricos e ar-
mazenamento de energia das fontes 
renováveis e variáveis - como a solar 
e a eólica - porque o enxofre é abun-
dante e barato.
“Esta abordagem não apenas favo-
rece métricas de alto desempenho e 
longa vida útil, mas também é simples 
e de custo extremamente baixo para 
fabricar, usando processos à base de 
água, e pode levar a reduções signi-
ficativas nos resíduos perigosos para 
o meio ambiente,” disse o professor 
Matthew Hill, um dos coordenadores 
da equipa.  

A equipa australiana projectou um método que cria ligações entre as partículas de enxofre que 
acomodam o stress, atingindo um nível de estabilidade nunca visto em baterias até o momento.
[Imagem: Mahdokht Shaibani et al. - 10.1126/sciadv.aay2757]

NOVA BATERIA DE LÍTIO-ENXOFRE AGUENTA O 
TELEMÓVEL CARREGADO DURANTE CINCO DIAS
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A
rmazenar energia por lon-
gos períodos de tempo é 
um dos maiores desafios 
para uma transição energé-

tica renovável e amiga do ambiente.
A energia solar, eólica, das ondas, 
das marés e outras estão largamen-
te disponíveis, mas não conseguem 
manter um fornecimento constante 
de energia, correspondente à varia-
ção da procura. 
Um grupo de cientistas austríacos, ita-
lianos e dinamarqueses acreditam ter 
encontrado uma solução adequada a 
situações não aplicáveis às alternativas 
atuais - como as hidroelétricas sub-
mersas, as baterias de fluxo e diversas 
formas de “armazenar o vento”.
O conceito foi batizado de MGES 
- sigla em inglês para “armazena-
mento de energia por gravidade em 
montanha” - e pode ser combinado 
com uma hidroelétrica.
O MGES consiste em colocar guin-
dastes *a beira de uma montanha 
íngreme com alcance suficiente para 
transportar areia (ou cascalho) de 
um local no sopé para um outro no 
topo da montanha. Um motor/gera-
dor move recipientes de transporte 
cheios de areia de baixo para cima, 
como se fosse um teleférico.
Durante esse processo, a energia 
potencial é armazenada. A eletrici-
dade é gerada ao precipitar a areia 
do local de armazenamento superior 
até à base, aproveitando a energia 
dos recipientes que descem pelos 
respetivos cabos através da força da 
gravidade.
Se houver ribeiros na montanha, o 
sistema MGES pode ser complemen-
tado com a energia hidroelétrica, 
utilizando-a com água para encher 
sazonalmente os recipientes de 
transporte em vez de areia ou casca-
lho, continuando a produzir energia.
Os sistemas MGES beneficiam da 
possibilidade da água intervir no 
sistema em qualquer altura, au-
mentando assim a possibilidade de 

captá-la em diferentes alturas na 
montanha, o que não é possível nas 
hidroelétricas convencionais. 
Um dos benefícios [do sistema 
MGES] é que a areia é barata e, ao 
contrário da água, não evapora, 
portanto nunca se perde energia 
potencial, e ela pode ser reutilizada 
inúmeras vezes. Isso torna-o parti-
cularmente interessante para as re-
giões secas.
Além disso, as centrais hidrelétri-
cas estão limitadas a uma diferença 
de altura de 1.200 metros, devido 
a pressões hidráulicas muito altas 
enquanto as MGES podem ter dife-
renças de altura de mais de 5.000 
metros.
Regiões com altas montanhas do tipo 
Himalaias, Alpes e Montanhas Ro-
chosas poderiam transformar-se em 
importantes centros de armazena-
mento de energia a longo prazo. Ou-
tros locais interessantes para o MGES 
são ilhas, como o Havaí, Cabo Verde, 
Madeira e Ilhas do Pacífico, com ter-
renos montanhosos íngremes.

Para testar o conceito, a equipa de in-
vestigadores propôs uma matriz ener-
gética futura para a Ilha Molokai, no 
Havaí, usando apenas energia eólica, 
solar, baterias e MGES para garantir 
as necessidades energéticas locais.
A tecnologia MGES não é adequada 
para atender a picos de procura ou 
armazenar energia em ciclos diários, 
mas tem como principal vantagem 
o preenchimento de uma lacuna no 
mercado como local de armazena-
mento de energia de longo prazo.
Os sistemas MGES poderiam, por 
exemplo, armazenar energia duran-
te meses e depois gerar eletricidade 
continuamente enquanto as baterias 
a eles associáveis lidariam com os ci-
clos diários de armazenamento.
“É importante observar que a tecno-
logia MGES não substitui as opções 
atuais de armazenamento de ener-
gia, mas abre novas maneiras de o 
fazer aproveitando o potencial hídri-
co inexplorado em regiões com altas 
montanhas,” disse um dos principais 
autores do projeto.   

PODER-SE-Á ARMAZENAR ENERGIA    
NAS MONTANHAS?
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Q
uando se trata de distin-
guir os produtos ou ser-
viços existentes no mer-
cado em função da sua 

elasticidade na procura, entram em 
equação diversos fatores. Eles são 
elásticos se constituem um luxo, 
podem ser substituídos por outros 
alternativos, comportam um preço 
significativo e um tempo longo para 
a ele reagir. Pelo contrário são não-
-elásticos se correspondem a uma 
necessidade, são confrontados com 
escassa concorrência e ostentam 
um preço reduzido ao qual se reage 
num tempo curto.
A teoria económica também identi-
fica estruturas de mercado, que afe-
tam a oferta e a procura. Elas são as 
de competição perfeita, de monopó-
lio, de competição monopolística e 
de oligopólio. Quaisquer mudanças 
nessas estruturas afetam não só a 
oferta e a procura, mas também os 
próprios canais de distribuição.
Na competição perfeita é reduzido 
o número de pequenos comprado-
res e de vendedores de produtos ou 
serviços estandardizados. É fácil en-
trar ou sair nesse mercado, que não 
se deixa controlar por quem quer 
que seja. O preço resulta da oferta 
e da procura, sendo volátil, ou seja, 
podendo mudar constantemente.  
São exemplos desta estrutura de 
mercado a comercialização do tri-
go, do milho, da carne de porco, do 
café, os instrumentos financeiros, as 
ações de empresas, as obrigações ou 
os metais preciosos.
Na competição monopolística o nú-
mero de pequenos compradores e 
vendedores cresce significativamente 
porque assenta em produtos diferen-
ciados. A entrada e saída do mercado 
é fácil e os agentes possuem infor-
mação completa sobre os preços. As 
pequenas empresas de retalho enqua-
dram-se nesta última delimitação.
Nos monopólios o poder assenta 
num único vendedor, que comercia-

liza um produto ou um serviço de 
que só ele tem o segredo e de que 
quase não tem entraves para fixar 
o preço. A entrada nesse mercado 
está bloqueada por regulamentações 
legais de quase impossível superação. 
Exemplos disso eram os monopólios 
estatais da produção e distribuição 
da energia, mas são-no tudo quanto 
esteja protegido por alguma patente.
Nos oligopólios existe um número 
relativamente pequeno de grandes 
vendedores para produtos e servi-
ços, que tanto podem ser diferencia-
dos como estandardizados. É muito 
difícil penetrar nestes mercados de-
vido aos custos elevados para iniciar 
a atividade face a marcas bem esta-
belecidas e a sistemas de distribui-
ção altamente eficientes. Normal-
mente, e muito embora as regras da 
concorrência o impeçam, acontece 
uma fixação de preço pelo líder do 
mercado em maior ou menor con-
cordância com quantos lhe são con-
correntes, mas se lhe associam num 
cartel.
As alterações no mercado podem 
acontecer gradualmente à medida 
que muda a demografia. Às vezes 
revelam-se repentinas com a intro-
dução de novas tecnologias. Daí que 

quaisquer oscilações na procura e 
na oferta, bem como a identificação 
das suas causas, tenham de ser per-
manentemente aferidas pelos ges-
tores. Quando as condições mudam 
de repente, as empresas podem es-
tar a entrar num mercado com pre-
ços mais elevados, mas acabam por 
perceber que a situação é inversa. 
Os gestores devem verificar que o 
mercado pode suportar preços al-
tos em qualquer momento. Quando 
um mercado for identificado como 
lucrativo, as empresas poderão pre-
cipitar-se para entrar, com o resulta-
do de a oferta aumentar o suficiente 
para o fazer colapsar.
O conhecimento da economia pode 
ajudar os gestores a ver a concorrên-
cia de forma diferente, a antecipar 
mudanças em ciclos de negócio e 
estabelecer preços de forma mais 
adequada à procura do mercado. A 
economia é um meio através do qual 
os gestores têm uma visão do am-
biente em que funciona o negócio 
numa perspetiva mais vasta, asso-
ciando macroeconomia e microeco-
nomia e permitindo aos executivos 
perceberem a dinâmica do sistema 
e como o movimento de uma parte 
afeta todas as outras partes.   

A ELASTICIDADE E AS ESTRUTURAS    
DOS MERCADOS
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O
ito das principais associações 
internacionais de armado-
res estão dispostas a investir 
cinco mil milhões de dólares 

para financiarem um fundo de investi-
gação sobre tecnologias e combustíveis 
de baixo carbono. Prevê-se a compar-
ticipação das empresas de navegação 
mediante a contribuição obrigatória de 
dois dólares por tonelada de combustí-
vel consumido. 
A notícia tem o seu quê de inespera-
do. Entre essas oito associações estão 
a Bimco (operadores e armadores que 
representam 65% da tonelagem mun-
dial), a Clia (linhas de cruzeiros), a ICS 
(Câmara Internacional de Transporte 
Marítimo), a Intercargo (graneleiros se-
cos), a Interferry, a Intertanko (armado-
res de petróleo), a International Parcel 
Tankers Association e a WSC (World 
Shipping Council) que pretendem ver 
alcançado o objetivo de navios isentos 
das emissões de carbono a partir da 
próxima década, o que equivalerá a 
uma verdadeira revolução na propul-
são marítima e cumprirá as metas de 
redução dos gases com efeito de estufa 
estabelecidas pela IMO.
Por ora não se conhecem sistemas de 
propulsão sem recurso a combustíveis 
fósseis, sobretudo se atendermos aos 

requisitos de potência das instalações 
em causa.
“Um esforço dessa magnitude deve 
permitir identificar uma ou mais opções 
técnicas que possam levar à introdução 
de navios de emissão zero no setor 
marítimo até 2030”, diz o documento, 
com cerca de trinta páginas, que fun-
damenta esta iniciativa. “Esta proposta 
é simples, responsável e factível, e es-
peramos que os governos apoiem essa 
iniciativa ousada”, disse Esben Pouls-
son, presidente da ICS.
A estratégia da IMO assenta em reduzir 
as emissões de CO2 até 2050, toman-
do o ano de 2008 como o de padrão 
de comparação, desafiando o setor a 
desenvolver soluções que a exequibi-
lizam. O documento agora conhecido 
irá ser apresentado e debatido na pró-
xima sessão do Comitê de Proteção do 
Meio Marinho (MEPC75) em março de 
2020, com o objetivo de “discussão 
mais aprofundada” no MEPC76. Ele 
inclui as regras de governança e finan-
ciamento da iniciativa, que podem ser 
ativadas até 2023. “Devem ser feitas 
alterações à convenção existente da 
IMO para a prevenção da poluição por 
navios (Marpol) ou outro mecanismo 
legal”, explicam os líderes deste projeto 
no documento. Uma maneira de “ga-

rantir condições justas de concorrên-
cia e manter o nível de financiamento 
necessário para Investigação e Desen-
volvimento”. Sem isso, acreditam que 
não haveria garantia de que as contri-
buições serão feitas de forma justa e 
equitativa.
A proposta prevê a criação de uma es-
trutura do tipo ONG para pilotar e gerir 
um Conselho Internacional de Investiga-
ção e Desenvolvimento Marítimo, com-
posto por um diretório de estratégia, 
um órgão de monitorização emanado 
da IMO (mais precisamente pelo MEPC), 
uma entidade de I&D para a execução 
dos programas e um Fundo Internacio-
nal para investigação marítima (FIRM), 
que financie programas em nome da 
indústria. Este conjunto terá uma dura-
ção no tempo, de 10 a 15 anos, tempo 
estimado para atingir os objetivos.
As expetativas, os objetivos, os méto-
dos operacionais, os procedimentos 
do conselho de administração e da se-
cretaria serão formalizados num docu-
mento complementar. E conclui-se com 
a proposta de nomeação de Adminis-
tradores profissionais com experiência 
em I&D, transporte marítimo, constru-
ção naval, combustíveis sem carbono 
e políticas de energia ambiental para o 
Conselho de Administração.  

UM FUNDO DE CINCO MIL MILHÕES     
DE DÓLARES CONTRA O CO2
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N
o penúltimo destes textos 
dedicados às definições 
contidas no Regulamen-
to Técnico de Segurança 

contra Incêndios em Edifícios vamos 
desta feita abordar as que dizem res-
peito a gares, a parques de estacio-
namento e de campismo, bem como 
aos diferentes tipos de recintos.
A gare é o edifício, ou sua parte, 
destinado a aceder a um ou mais 
meios de transporte (rodoviário, fer-
roviário, marítimo, fluvial ou aéreo), 
constituindo espaço de interligação 
entre a via pública e esses meios de 
transporte. Pode ser gare de super-
fície, que é isso mesmo, ou seja não 
tendo os requisitos da gare subterrâ-
nea, assim definida por estar situa-
da abaixo do plano de referência e 
ser totalmente coberta, possuindo 
menos de metade da superfície de 
cada fachada longitudinal em con-
tacto com o ar livre. Se não houver 
evidência de pelo menos um destes 

três últimos requisitos estamos pe-
rante uma gare mista.
A plataforma de embarque é o es-
paço de uma gare ou terminal des-
tinado ao acesso direto do público a 
um meio de transporte, podendo ser 
coberto ou ao ar livre.
Passando para os vários tipos de par-
ques de estacionamento temos:
- o parque de estacionamento ao ar 
livre, de estacionamento fora da via 
pública e delimitado por uma envol-
vente sem cobertura.
- o parque de estacionamento co-
berto, delimitado por uma envolven-
te com cobertura.
- o parque de estacionamento aber-
to, mesmo que coberto, mas sem 
boxes e cujas paredes exteriores dis-
põem, em cada compartimento cor-
ta-fogo dedicado a estacionamento, 
de aberturas permanentes cuja área 
é superior a 25% da área das pare-
des.
- o parque de estacionamento fe-

chado, onde não se verifica a con-
dição que permita classificá-lo como 
aberto.
- o parque de estacionamento com 
pisos desnivelados, em que cada 
piso se desenvolve em dois ou mais 
níveis distintos, comunicando entre 
si, desde que a diferença entre as 
cotas dos pavimentos não ultrapasse 
metade da altura piso a piso.
- o parque automático, coberto sem 
acesso ao público, no qual a movi-
mentação e a arrumação dos veícu-
los é feita exclusivamente por meios 
eletromecânicos.
 - o parque de estacionamento he-
licoidal, com pavimento contínuo, 
desenvolvendo-se em hélice ou com 
outra forma, no qual cada piso cor-
responde a um passo da hélice con-
tado a partir do plano de referência.
- o silo para estacionamento, edifício 
destinado exclusivamente a parque 
de estacionamento. Só é admissível 
a existência de espaços distintos dos 
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de estacionamento que sejam ne-
cessários ao funcionamento do silo, 
como compartimentos destinados à 
instalação de equipamentos técnicos 
ou à segurança e ao controlo dos 
veículos.
Correlacionado com estas definições 
há a de veículo estacionado, imobi-
lizado, não envolvido em operações 
de carga ou descarga.
 Relacionado ainda com veículos 
temos o posto de abastecimento, 
estabelecimento destinado, exclusi-
vamente, ao fornecimento de carbu-
rantes e óleos;
Mudando de veículos para aviões 
temos a placa de estacionamento 
de aeronaves enquanto espaço ex-
terior numa aerogare destinado ao 
parqueamento, abastecimento ou 
manutenção de aeronaves, no qual 
se pode proceder ao embarque e de-
sembarque de passageiros.

Não tendo nada a ver com os an-
teriores define-se como parque de 
campismo o recinto ao ar livre, des-
tinado à instalação de tendas, bem 
como de reboques, caravanas, auto-
caravanas e demais material afeto à 
prática do campismo, podendo con-
ter edifícios e estruturas desmontá-
veis ou permanentes de apoio, de 
lazer ou de alojamento destinados 
aos campistas.
Igualmente ao ar livre temos os re-
cintos, que são os espaços delimi-
tados destinados a diversos usos, 
desde os estacionamentos, aos esta-
belecimentos que recebem público, 
aos industriais, oficinas e armazéns, 
podendo dispor de construções de 
carácter permanente, temporário ou 
itinerante. No caso do recinto itine-
rante, pode ser ou não coberto,  e 
afeto por um período de tempo li-
mitado a um tipo concreto de ativi-

dade, que pelas suas características 
de construção se pode deslocar e 
instalar com facilidade. No caso do 
recinto para espetáculos ao ar li-
vre, trata-se de um espaço dotado 
de uma estrutura permanente ou 
desmontável, com uma envolvente 
aberta, podendo ou não ser parcial-
mente coberto, suscetível de ser uti-
lizado para uma das atividades afe-
tas ao lazer ou a reuniões públicas. 
Difere do pavilhão desportivo por 
este constituir-se como edificação 
permanente, fechada e coberta, pre-
dominantemente destinada a mani-
festações de natureza desportiva ou 
à prática de atividades desportivas, 
com ou sem assistência pelo público.
E assim chegaremos no próximo 
«Propulsor» à conclusão deste capí-
tulo do referido Regulamento com 
as definições, que ainda não coube-
ram neste e nos textos anteriores.   


