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A vida, felizmente, continua a ser o mais importante para a generalidade das 
pessoas. Por isso mesmo, se cada um pudesse prolongaria a sua o mais possí-
vel e faria o necessário para obter a longevidade até à eternidade. Parecendo 
algo inalcançável a vida tem demonstrado que é possível prolongar para 
além do que em cada época é a esperança média de vida. Lembro-me de 
quando era miúdo olhar para as pessoas mais idosas e considerá-las velhas 
com cerca de 50 anos, agora estou a caminho dos 70 e não me considero 
velho. Nesse tempo, a esperança média de vida à nascença era de cerca de 
60 anos, agora esse indicador anda pelos oitenta anos.
Quer isto dizer que sem grande trabalho científico sobre este assunto a longe-
vidade tem vindo a aumentar, imagino o que será quando começarem a apa-
recer resultados das pesquisas e investigações que alguns cientistas têm vindo 
a desenvolver apoiados pelos fundos patrocinados pelos milionários dos gigan-
tes tecnológicos, como a Google ou a Amazon para dar apenas dois exemplos.
Mais do que procurar o “elixir da eternidade” estes especialistas esmeram-se 
em conseguir perceber porque envelhecemos e como podemos reverter esse 
processo, sendo estas duas perguntas que orientam as investigações.

No fundo, eles consideram que o envelhecimento é em si mesmo uma doença 
ou disfunção celular e é aí que se propõem actuar. O objetivo não é - pelo me-
nos para já - viver para sempre, mas prolongar a vida saudável por mais anos. 
Ou seja, envelhecer sem ficar velho, aquilo que todos queremos.
Todavia, como agora está a acontecer, uma virose pode deitar tudo a perder. 
Já se aproxima do milhar de mortos provocados pelo coronavírus, terrível pro-
tagonista da virose a que me refiro. Aparecido há pouco tempo, este peque-
nino ser inicialmente transmitido de animais selvagens para humanos, é agora 
transmitido entre humanos e com rapidez, caminhando para os quarenta mil 
infectados e já mais de 800 mortos, a grande maioria na China.
Apanhados também por esta pandemia estão cerca de 7500 pessoas, passa-
geiros e tripulantes de dois navios de cruzeiro que têm estado de quarentena 
porque neles foram detectadas algumas pessoas infectadas com o coronavírus. 
O “Diamond Princess”, que está de quarentena no porto de Yokohama, no 
Japão e o “World Dream”, que está de quarentena no porto de Hong Kong.
A boa notícia é que após os testes realizados aos passageiros terem dado ne-
gativo as autoridades de Hong Kong já levantaram a quarentena, podendo o 
“World Dream” largar e continuar o cruzeiro.
Em acontecimentos como este o fundamental é seguir as regras de higiene 
recomendadas e não entrar em desespero, principalmente em casos como o 
nosso em que ainda não foi confirmado qualquer caso positivo.  

Director

ENVELHECER SEM FICAR 
VELHO, TODOS QUEREM 
 – O PIOR SÃO AS VIROSES!
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SOLO: O TESOURO VIVO SOB OS NOSSOS PÉS

O que é solo?
O solo é um corpo complexo, dinâ-
mico e vivo, que pode ser visto como 
a pele viva da Terra. É composto por 
componentes minerais e orgânicos, 
bem como ar e água. Em termos mui-
to amplos, os componentes minerais 
consistem em partículas como: areia, 
lodo e argila, compostas por diferen-
tes componentes químicos, enquanto 
os componentes orgânicos derivam 
de organismos vivos, incluindo plan-
tas, bactérias, fungos, fauna e seus 
resíduos.
Os solos são reservatórios importantes 
da biodiversidade. Cerca de um quar-
to a um terço de todos os organismos 
ocorrem no solo. A biodiversidade do 
solo pode incluir organismos que vão 
desde bactérias microscopicamente 
pequenas e nemátodos, até caudas 
de primavera, ácaros, milípedes, mi-
nhocas, toupeiras e ratos. Cada um 

destes grupos é rico em espécies. Por 
exemplo, só na Alemanha, existem 50 
espécies diferentes de minhocas que 
conhecemos. Na verdade, a diversida-
de da vida do solo é muitas vezes sig-
nificativamente maior do que acima 
do solo no mesmo local. Um número 
comumente citado é que um metro 
cúbico de solo florestal pode conter 
até 2 000 espécies de invertebrados.

O que acontece num  
ecossistema de solo?
Os ecossistemas do solo variam subs-
tancialmente, especialmente ao nível 
do microhabitat. O mesmo bloco de 
solo contém habitats muito diversos 
- superfície do solo, abaixo do solo a 
granel e espaço poroso - cada um é lar 
de diferentes organismos.
Por exemplo, a maioria dos organismos 
que vivem no solo são muito depen-
dentes dos poros do solo e neles vivem.

Estes podem ser preenchidos com ar 
ou água, com diferentes grupos de 
organismos que vivem em cada um.
Há outras formas de olhar para os ha-
bitats do solo. Por exemplo, existem ca-
madas de fronteira microscópicas entre 
partículas de solo, bem como hotspots 
biológicos, incluindo a rizosfera onde as 
raízes das plantas estão ou a driosfera 
em torno das tocas da minhoca.
A escala espacial também é muito im-
portante.
No entanto, todas estas espécies em 
todos estes microhabitats vivem jun-
tas e interagem naquilo a que cha-
mamos bioma do solo. Por exemplo, 
podem alimentar-se uns dos outros 
ou os pellets fecais de um fornecem 
nutrientes para os outros.
Estas interações no bioma do solo são 
essenciais para as funções do solo, 
que por sua vez fornecem serviços de 
ecossistema.

O solo é muito mais do que areia e lodo inanimados. Está cheio de vida, desde organismos microscó-
picos a mamíferos maiores, todos interagindo num número igualmente rico de micro habitats.
As suas interações fornecem-nos alimentos e fibras, água limpa, ar limpo e processos industriais li-
vres de químicos sintéticos, e podem até fornecer uma cura para muitas doenças. Falámos com o Dr. 
David Russell do Museu de História Natural de Senckenberg, na Alemanha, sobre a biodiversidade 
do solo e o que significa para o nosso planeta.
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Que tipo de serviços o solo 
fornece?
A estrutura do solo e a matéria orgâ-
nica do solo são dois dos exemplos 
mais conhecidos e importantes para 
os serviços dos ecossistemas. A es-
trutura do solo é definida pela forma 
como diferentes partículas são mon-
tadas na matriz do solo. O solo in-
clui uma combinação de agregados 
maiores e menores de partículas de 
solo, poros cheios de ar e água, etc.
As espécies do solo podem trabalhar 
diretamente na estrutura do solo. Por 
exemplo, as minhocas através das 
suas atividades de escavação movem 
as coisas ao redor e, assim, mudam 
a estrutura do solo. Algumas destas 
alterações podem consistir em fazer 
novos poros e fechar outros, tornar 
algumas partes mais densas ou tra-
zer novas fontes alimentares para 
os organismos do solo. As minhocas 
são consideradas engenheiros de 
ecossistemas, pois podem realmente 
agitar o solo.
A estrutura do solo é também um 
fator chave no ciclo da água. Desem-
penha um papel na determinação 
da quantidade de água que o solo 
pode aceitar e reter, como a purifi-
ca e como esta água pode alimentar 
plantas e assim por diante. Imagine 
se o solo não conseguisse reter ou 
purificar a água, o que isso significa-
ria para a agricultura, inundações ou 
para a nossa saúde.
O outro exemplo é o ciclo de nu-
trientes que envolve a quantidade 
de matéria orgânica do solo - ou 
seja, carbono, azoto e fósforo – que 
é absorvida e armazenada no solo. 
Os inputs de carbono para o solo 
são todas orgânicas e são a base da 
teia alimentar do solo. Os compos-
tos orgânicos, como as folhas e as 
pontas de raiz, têm de ser divididos 
em compostos mais simples por or-
ganismos que vivem no solo antes de 
poderem ser utilizados por plantas. 
Num processo multi-etapa bastante 
complexo, um após o outro, diferen-
tes organismos degradam o que cos-
tumava ser folhas ou ramos mortos 
e transformam-nos em compostos 
inorgânicos adequados para serem 

recolhidos/utilizados pelas plantas.
Cerca de 90 % do lixo de folhas flo-
restais é processado por milípedes, 
minhocas e piolho da madeira.
Sem estes organismos, estaríamos a 
sufocar em ninhada de folhas.
Existem bactérias do solo que con-
vertem azoto atmosférico em azoto 
mineral, que é essencial para o cres-
cimento das plantas. Fungos trans-
portam nutrientes através do solo 
de um local para outro. Todos estes 
processos microbianos são regulados 
pelo pastoreio de animais maiores 
que se alimentam destes micróbios. 
Precisamos de ver estas interações ri-
cas e complexas como a essência de 
um sistema de bom funcionamento, 
que nos fornece os serviços ecossis-
témicos acima mencionados.
Na verdade, solos saudáveis pro-
porcionam-nos uma vasta gama de 
benefícios. Por exemplo, o ciclo de 
nutrientes é fundamental para a pro-
dução de alimentos e fibras. Há tam-
bém ligações claras com o ciclo da 
água. Quando a estrutura do solo é 
alterada ou destruída, a capacidade 
do solo para purificar, ocupar e reter 
água é afetada. A compactação ou 
a vedação do solo, por exemplo, po-
dem levar a mais inundações.

As enzimas microbianas do solo es-
tão a ser isoladas em laboratórios 
para ver como podem ser usadas 
para a indústria. Por exemplo, estas 
enzimas podem substituir produtos 
químicos, por exemplo, na indústria 
do papel. Da mesma forma, a indús-
tria farmacêutica utiliza bactérias do 
solo no desenvolvimento de medi-
camentos, incluindo a penicilina e a 
estreptomicina.

Sabemos o suficiente sobre 
a biodiversidade dos solos?
A biologia do solo é um campo de 
investigação bastante jovem. Além 
disso, o solo é um ambiente enig-
mático, difícil de observar. Apesar 
disso, tendemos a subestimar o que 
sabemos. Na Europa, temos uma 
boa compreensão geral de quais os 
grupos de organismos que ocorrem 
e que são as principais espécies cons-
tituintes do solo. Temos uma com-
preensão justa do que impulsiona a 
biodiversidade, bem como uma com-
preensão básica de como o uso do 
solo humano afetará a biodiversida-
de dos solos. Existem muitas fontes 
de informação sobre o solo, incluin-
do o Atlas Europeu da Biodiversida-
de dos Solos pelo Centro Comum de 
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Investigação e o Atlas Francês das 
Bactérias do Solo.
No entanto, para monitorizar a mu-
dança ao longo do tempo, preci-
samos de séries temporais para a 
biodiversidade dos solos. As séries 
temporais que temos são muitas ve-
zes para sítios naturais protegidos, e 
aí podemos ver que a biodiversida-
de dos solos é geralmente mantida 
e preservada. Além disso, a maior 
parte da monitorização do solo fei-
ta neste momento olha apenas para 
compostos químicos. Juntamente 
com os contaminantes, precisamos 
também de monitorizar outros pa-
râmetros e compreender como as 
alterações climáticas ou diferentes 
métodos agrícolas afetam a biodiver-
sidade dos solos e as várias funções 
dos solos que conduzem. Tem havido 
muitos estudos em toda a Europa, 
mas o conhecimento não foi compi-
lado de uma forma que nos permita 
estabelecer linhas de base em toda 
a Europa.
O solo em geral e a biodiversidade 
dos solos, em particular, são muito 
específicos do local. As medidas efi-
cazes necessitam frequentemente de 
informações mais detalhadas e espe-
cíficas do local, não só sobre a biodi-
versidade e distribuição de espécies 

e interações num determinado local, 
mas também sobre, por exemplo, os 
impactos das atividades humanas e 
das alterações climáticas naquele lo-
cal.

Quais são as principais 
ameaças que a biodiversidade 
dos solos enfrenta hoje?
Há muitas ameaças, incluindo a on-
tamina ligada às nossas práticas de 
uso da terra. Por exemplo, pestici-
das, herbicidas e outros produtos 
químicos ligados à intensificação 
agrícola têm impacto na distribuição 
de espécies e prejudicam a biodiver-
sidade dos solos. Outras ameaças 
incluem alterações físicas como a 
compactação e a vedação do solo — 
cobrindo o solo com superfícies arti-
ficiais, como o betão ou o asfalto. A 
compactação reduz o espaço poroso, 
afetando as espécies que vivem em 
poros, enquanto a vedação do solo 
corta a entrada de carbono e água 
no solo e também reduz a dispersão 
de espécies.
Devido à sua pequena escala e por 
ser um processo relativamente len-
to, a dispersão das espécies do solo 
é muitas vezes ignorada. Ao longo 
de períodos de tempo mais longos, 
existe, na verdade, uma dispersão 

muito ativa em toda a paisagem, 
permitindo elevados níveis de bio-
diversidade dos solos. Ao reduzir a 
biodiversidade ao nível da paisagem 
acima do solo através de monocultu-
ras e homogeneização paisagística, 
corremos também o risco de perder 
a biodiversidade no solo.
Os impactos das alterações climáti-
cas, como alterações significativas na 
precipitação (seca ou inundações), 
também podem afetar a biodiversi-
dade dos solos. 2018 foi tão quente 
e seco que observámos uma redução 
de 90-95 % nos invertebrados do 
solo em alguns dos nossos locais de 
campo. Se reduzirmos consistente-
mente a diversidade de espécies, to-
das estas atividades do solo podem 
ser impactadas.

O que está a ser feito para 
proteger o solo na Europa?
Existem esforços e iniciativas globais 
e europeias destinadas a proteger os 
solos, como a Global Soil Partner-
ship, bem como as políticas e direti-
vas da UE – pelo menos 18 diretivas, 
segundo a minha própria estimativa, 
incluindo a política agrícola comum.
Abordam um vasto leque de áreas, 
desde a redução das emissões po-
luentes e a utilização sustentável dos 
terrenos até à sensibilização.
Uma melhor aplicação destas políti-
cas e diretivas seria certamente um 
bom caminho a seguir para a biodi-
versidade dos solos.
No terreno, há muitas ações que po-
dem ser tomadas, como a redução 
da utilização de fertilizantes e pesti-
cidas e a adoção de uma agricultura 
de precisão para solos agrícolas.
Quase metade dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) es-
tão ligados ao solo — desde a água 
limpa e a mitigação das alterações 
climáticas até à fome zero – sem solo 
saudável, estes ODSs não serão al-
cançados.  

David Russell
Departamento de Zoologia do Solo,
Secção Mesofauna
Museu de História Natural de Sen-
ckenberg, Görlitz
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O que iria na mente dos Oficiais Maquinistas da Marinha 
Mercante em 1946 quando os perigos inerentes aos torpe-
dos disparados dos submarinos alemães já se tinham diluído 
e o regime parecia apostado em aumentar-lhes as possibili-
dades de desenvolverem carreira mais prometedora.
Em junho e julho de 1946, quando a reconstrução dos países 
destruídos pela guerra estava na ordem do dia e o governo 
de Salazar decidira, tarde e a más horas, investir seriamente 
na depauperada Marinha Mercante nacional, o «Diário de 
Lisboa» publicou dois artigos, espaçados de quase um mês, 
dedicados ao tema. Não traziam a assinatura do autor, mas 
era de alguém que mostrava evidente entusiasmo quanto 
ao que se preparava, acontecimento singular num jornal 
claramente identificado com a Oposição republicana ao re-
gime. Porventura quem lesse essas linhas só podia sentir-se 
otimista perante um porvir, que se esperava bem mais bo-
nançoso do que esse passado recente em que as famílias se 
sujeitavam aos humores do racionamento.
No primeiro desses textos começava-se por dizer que o setor 
atravessara um período difícil durante o conflito mundial, 
porque já antes o seu estado era deplorável, e as circunstân-
cias só o tinham agravado, porque traduzido em significati-
vos encargos com sucessivas e engenhosas reparações. Ra-
zão para que o projeto de construção e aquisição de setenta 
novos navios, desde os paquetes mistos de 18 nós de veloci-
dade aos cargueiros de nove mil toneladas, passando pelos 
petroleiros de grande capacidade, os navios de cabotagem, 
fruteiros ou para outros serviços especiais - constantes desse 

Programa Marítimo» - tenha entusiasmado os Armadores, 
finalmente convencidos da possibilidade de contarem com 
o apoio do Estado para o concretizarem.
O artigo alertava, porém, para alguns riscos previsíveis se o 
setor fosse aberto a quem dele só esperaria rápido e avul-
tado lucro: “Esse programa veio reacender entre nós, por 
outro lado, o entusiasmo pela marinha de comércio, criou 
novos adeptos a uma industria que nem todos sabem tra-
balhar, uma industria que foi mais fácil e mais rendosa em 
plena guerra (quando qualquer casco que flutuasse tinha 
valor e dava um rendimento assegurado), mas que, na paz, 
exige muito tato administrativo e um conhecimento que só 
se adquire com a experiência, uma experiência que tem de 
ser longa, e marcada, por vezes, pela pouca sorte ou pelos 
azares. 
Pretender ver no nosso tráfego marítimo de amanhã um ne-
gócio fácil como foi o do volfrâmio é um erro, se não for 
uma triste aventura para quem assim o julgar. A Marinha 
Mercante que estamos a erguer em estaleiros nacionais e 
estrangeiros representa um esforço sério que precisa de ser 
bem compreendido e respeitado. Acabou-se a época, con-
fusa e desordenada, de comprar hoje um navio e de enco-
mendar outro daqui a seis amos, formando assim uma frota 
heterogénea nos tipos e nas idades dos navios, uma frota 
que não tenha sido previamente delineada para o exercício 
desta ou daquela função”
O texto propõe, pois, a aposta nos armadores existentes di-
ficultando o acesso à atividade a quem nunca nela investira 
para criar valor.
No texto do mês seguinte colocou-se a hipótese de bastarem 
ou não os setenta navios para a satisfação do tráfego marí-
timo suscitado pela economia portuguesa, mesmo reconhe-
cendo-se a impossibilidade de dele ostracizar a concorrência 
estrangeira para a qual ainda sobraria 40% da movimentação 
de pessoas e mercadorias por portos nacionais.
Contrariando o que outro articulista escrevera entretanto 
noutro jornal, em que propunha a autorização para que 
novos armadores singrassem no mercado, o do «Diário de 
Lisboa» defendia intransigentemente a partilha dos 60% 
de negócio marítimo -  acessível para daí a ano e meio ou 
mesmo dois anos, quando os novos navios estivessem dis-
poníveis ! - pelas cinco empresas existentes: a Sociedade 
Geral, a Companhia Colonial, a Nacional, os Carregadores 
Açoreanos e a Insulana. E tanto quanto se viria a constatar 
assim aconteceria!  

HISTÓRIA DO SOEMMM
AS DISCUSSÕES EM TORNO DO DESPACHO 100
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O
lhemos para o passado e 
pensemos no desenvolvi-
mento da ferrovia ao lon-
go do século XIX: a possi-

bilidade de levar mais longe, e com 
maior rapidez, os produtos agrícolas 
ou os extraídos das minas explica o 
grande salto económico, que asso-
ciamos à Revolução Industrial.
Da mesma forma, quando o setor ter-
ciário, ligado aos serviços, começou a 
suplantar a importância da indústria 
na criação da riqueza das nações, 
assistiu-se a um novo salto qualita-
tivo, que, paralelamente, tornaram 
acessíveis todos os bens de consumo 
desconhecidos há meio século, mas 
desde então considerados quase im-
prescindíveis por todos nós.
A Revolução atual é suscitada pelas 
tecnologias de informação (TI), que 
se converteram no novo motor capaz 
de alavancar transversalmente toda a 
economia mundial. Hoje, o acesso à 
informação e à sua partilha revelam-
-se determinantes para o sucesso dos 
negócios, encolhendo o mundo e re-
volucionando o tempo. 
Saber como usá-las eficazmente é 

crucial. Porque a nova era da infor-
mação trouxe consigo uma nova má-
quina universal da linguagem, cujos 
elementos digitais unem pessoas de 
todo o mundo numa nova cultura de 
TI’s. As empresas de todo o planeta 
servem-se das TI’s para efetuarem 
operações diárias e, através do seu 
uso estratégico, tornarem-se mais 
competitivas. 
Comprova-se, uma vez mais que, 
com a evolução, as invenções deter-
minaram as orientações do futuro. 
Foi verdade para a indústria da im-
prensa, para os motores a vapor e os 
motores elétricos. O grau em que a 
invenção influencia o futuro é um re-
flexo do seu poder. 
O computador foi a invenção mais 
poderosa até agora. A sua capacida-
de de transformar dígitos simples em 
reservas profundas de informação 
comunicando essa informação de 
forma a aumentar o conhecimento 
humano acarreta possibilidades im-
previsíveis no futuro. O computador 
imita a vida. Virtualiza os negócios, 
atingindo quase todas as facetas da 
vida empresarial: acelera atividades, 

reestrutura o poder e torna a infor-
mação mais dinâmica.
As imagens digitais estão a criar 
mundos virtuais, recriando o mundo 
real de uma forma computorizada. 
Em comunidades virtuais, as pessoas 
com interesses semelhantes conver-
sam em grupos ou aos pares em pri-
vado, mesmo estando em países ou 
continentes diferentes.
O tempo e o espaço perdem signifi-
cado num mundo virtual, e emergem 
todo o tipo de possibilidades. Existem 
empresas que ganharam vantagens 
competitivas extraordinárias graças 
aos produtos virtuais criados com a 
colaboração dos clientes. A conceção 
de um produto resultante da des-
crição do que é pretendido e a sua 
tradução em Autocad, possibilita a 
coincidência perfeita entre o que in-
teressa ao cliente e o que o fornece-
dor lhe pode facultar.
As Tecnologias de Informação têm 
impulsionado o progresso com as 
inovações delas decorrentes e que 
se traduziram numa multiplicação da 
riqueza produzida anualmente. Com 
grande frequência as empresas que 

A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS    
DE INFORMAÇÃO NAS EMPRESAS
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investem em tecnologia informática 
conseguem retornos significativos 
dos seus investimentos. Tanto mais 
que é preciso menos capital para 
melhorar a produtividade do negócio 
através de investimentos em Tecnolo-
gias de Informação do que nos apli-
cados em fábricas ou equipamento 
pesado. 
Ademais, as Tecnologias de Informa-
ção também aumentam a eficiência 
reduzindo os preços. Se se verificou 
uma melhoria consistente na quali-
dade de vida das populações nas so-
ciedades mais avançadas, ela é expli-
cada pelo incremento do recurso às 
TI’s no seu quotidiano.
Neste conjunto de textos, que agora 
iniciamos sobre o impacto das Tecno-
logias de Informação na vida das em-
presas, podemos sistematizar os seus 
efeitos em seis grandes vertentes:
•  na estrutura organizacional das 

empresas:  através da utilização 
de sistemas eletrónicos em rede, a 
informação ultrapassa as fronteiras, 
criando novas estruturas organiza-
cionais que se estendem para além 
de departamentos funcionais, uni-
dades de negócio estratégicas, divi-
sões, ou mesmo a própria empresa.

•  nos recursos humanos: as tec-
nologias de informação fornecem 

aos trabalhadores a capacidade 
de funcionarem em escritórios vir-
tuais, permitindo maior flexibilida-
de nos horários de trabalho. Ape-
sar de muitos trabalhadores terem 
perdido os empregos devido aos 
progressos tecnológicos, o mundo 
digital levou outros a melhorarem 
as suas competências. As novas 
tecnologias estimulam a necessida-
de de formação e treino suplemen-
tares.

•  nas novas relações: as bases de 
dados e as redes permitem aos re-
presentantes do serviço ao cliente 
fornecerem respostas instantâneas 
e um serviço especializado. Atra-
vés das TI’s, os produtos podem 
ser adaptados segundo as necessi-
dades dos clientes, o que sustenta 
o desenvolvimento de relações de 
parceria entre empresas e clientes e 
resulta em níveis mais elevados de 
satisfação ao cliente. 

•  nas operações de produção: con-
cretizam-se novas parcerias entre 
empresas e fornecedores à medida 
que a informação é partilhada ao 
longo da cadeia de distribuição, 
e que as organizações se aperce-
bem do valor do trabalho em co-
mum. As tecnologias de informa-
ção reduzem a duração dos ciclos, 

defeitos de produtos e custos de 
fabrico, e aceleram as interações 
com clientes e fornecedores nas 
empresas.

•   no marketing e novos produtos: 
através da pesquisa nas bases de 
dados, os departamentos de ma-
rketing podem detetar necessida-
des de clientes com muita especifi-
cidade, segmentando os mercados 
com uma precisão crescente. As 
Tecnologias de Informação permi-
tiram a deteção de clientes numa 
base de um-para-um, abrindo o 
caminho para produtos à medida 
e o desenvolvimento de relações a 
longo prazo com clientes valiosos. 
Esta tendência forjou laços entre o 
marketing, a investigação e desen-
volvimento e a produção, quando 
equipas multifuncionais começa-
ram a desenhar e produzir produ-
tos à medida.

•  No planeamento estratégico: a 
tecnologia de informação promove 
o progresso, a produtividade e o lu-
cro, e pode ser um fator estratégico 
significativo para ganhar vantagens 
competitivas.

No próximo texto veremos como as 
redes aceleraram o funcionamento 
dos negócios.   
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N
o mundo empresarial dos 
transportes marítimos reina 
a inquietação com a para-
lisia, que afeta a economia 

chinesa nesta altura quando a priori-
dade é dada à contenção e ao com-
bate da epidemia do corona vírus. No-
meadamente na área do transporte a 
granel, que está particularmente de-
pendente das importações chinesas, 
a desaceleração geral da produção 
industrial do grande gigante asiático 
está já a causar mossa.
E, no entanto, estamos a falar de um 
problema apenas surgido há pouco 
mais de um mês na cidade de Wuhan, 
infetando desde então muitos milha-
res de pessoas e matando umas cen-
tenas. O bastante para que, a 30 de 
janeiro, a Organização Mundial de 
Saúde tenha classificado a crise como 
«emergência de saúde pública de in-
teresse internacional. No final de ja-
neiro 50 milhões de pessoas estavam 

trancadas em casa em dezasseis cida-
des sujeitas a rigorosa quarentena.
Embora Pequim tenha marcado para 
3 de fevereiro a retoma geral das ativi-
dades, em Hubei, que abriga fábricas 
de montagem da GM, da Nissan e da 
Honda, a reabertura foi adiada para 
13 de fevereiro. Na Tencent, na Toyota 
e na Leoni Wiring System Korea, o re-
gresso ao trabalho está previsto para 
9 de fevereiro. Paralelamente em di-
versas províncias como Guangdong, 
Jiangsui, Anhui e Yunnan decidiu-se 
que as chamadas indústrias não estra-
tégicas permanecerão fechadas até 9 
de fevereiro. Xangai também decidiu 
que ninguém abriria antes dessa data.
As consequências para os fluxos logís-
ticos de materiais e sobressalentes são 
preocupantes. Na Coreia, a Hyundai e 
a GM Korea cancelaram horas extras 
para os funcionários enquanto a Ssan-
gYong Motor estuda a suspensão das 
operações entre 4 e 12 de fevereiro.

“O transporte de granéis sólidos conti-
nua a estar extremamente dependen-
te da força das importações chinesas. 
Uma grande desaceleração na produ-
ção industrial pioraria inevitavelmente 
a queda sazonal já própria deste pe-
ríodo”, disse uma das maiores orga-
nizações de navegação do mundo, a 
Bimco. “A importação de derivados de 
petróleo da China também desempe-
nha um papel essencial no transporte 
marítimo. O que explica a queda de 
produção atualmente verificada nas 
refinarias chinesas, limitando a necessi-
dade de importação de petróleo”. Para 
antecipar a provável quebra na procu-
ra de transporte, alguns armadores já 
começaram a implementar medidas de 
acautelamento dessas circunstâncias.
A situação também influencia os es-
taleiros chineses da região, que não 
conseguirão cumprir o cronograma 
das suas atividades, que já se revela-
vam sobrecarregadas, especialmente 

CORONA VÍRUS: O TRANSPORTE MARÍTIMO   
EM ESTADO DE ALERTA
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na adaptação de navios às novas re-
gulamentações sobre combustíveis 
marítimos. Já estão a anunciar-se al-
guns atrasos, que afetarão as datas de 
conclusão previstas nos contratos.
Na atividade dos navios de cruzeiros, 
como Pequim proibiu viagens em gru-
po, todas as empresas que operam no 
mercado chinês decidiram cancelar as 
partidas e as escalas entre 25 de janei-
ro e o início de fevereiro. A Genting 
eliminou as escalas do World Dream 
planeadas para Guangzhou em 31 de 
janeiro e 6 de fevereiro, mas manteve 
as de Hong Kong nas mesmas datas. 
Por sua vez, a Costa cancelou duas 
partidas de Veneza e Serena e três da 
NeoRomantica. Recentemente vendido 

para a empresa chinesa CSSC Carnival 
Cruise Shipping, o Atlantica também 
viu dois de seus cruzeiros adiados.
Os próximos três cruzeiros, com parti-
da prevista de Xangai, do MSC Splen-
dida, também foram cancelados. A li-
nha será alterada para Singapura a 14 
de fevereiro para a sua “Grand Voya-
ge” de 27 noites no Médio Oriente e 
na Europa com a empresa a afiançar 
ter implementado drásticas “medidas 
preventivas”, que incluem a proibição 
de embarcar a qualquer pessoa que 
esteve na China nos últimos trinta 
dias. “Antes do embarque todos os 
passageiros e tripulantes também de-
vem passar por um detetor térmico 
sem contato e qualquer pessoa que 

mostre qualquer sinal ou sintoma da 
doença terá acesso negado a bordo”.
As anulações na Royal Caribbean, 
cujas receitas no mercado chinês 
equivalem a 6% do total anual , preo-
cupam a empresa - mormente as três 
viagens do Spectrum of the Seas, com 
partida prevista de Xangai - que prevê 
uma queda das suas ações na Bolsa.
Considera-se, porém, que tão-só a 
crise evolua favoravelmente, tudo 
regressará ao normal.  Procurando 
conter uma certa histeria instalada, a 
IMO e a Câmara Internacional da Ma-
rinha Mercante (ICS) apelam a que se 
respeitem as recomendações já apro-
vadas, por poderem evitar restrições 
inúteis do tráfego internacional...  

U
m dos problemas mais graves 
de poluição marítima decorre 
de derrames oriundos, quer 
de navios sinistrados, quer de 

plataformas petrolíferas ou outras cau-
sas similares.
Recentemente a costa brasileira viu-se 
assolada por um desses acidentes am-
bientais de contornos mal esclarecidos, 
mas que tornaram ainda mais oportuna 
a divulgação de um trabalho científico 
subscrito por investigadores das univer-
sidades federais de São Paulo e de São 
Carlos, que propõem nanopartículas 
compostas por minerais e resíduos de 
biomassa como sendo particularmente 
eficientes para debelar esses danos em 
tais ocasiões. Os testes em laboratórios 
envolvendo tais materiais híbridos re-
velaram índices de eficácia de 80% na 
remoção quer de petróleo bruto, quer 
de outros tipos de óleos a flutuarem à 
superfície de uma bacia com água.
A ação dessas nanopartículas passa 
por aderirem a essas contaminações 
e, tendo em conta a sua natureza fer-
rosa, verem-se atraídas por um campo 
magnético, que as segrega para um 
depósito apropriado. Permitem assim 
não só a limpeza das praias, mas tam-

bém a recuperação do petróleo e sua 
eventual reutilização. Outra vantagem 
é serem ambientalmente amigáveis, 
porque equivalem a soluções passíveis 
de serem encontradas na natureza. 
Na sua composição entra a magnetita, 
que é um minério ferroso, bem como a 
levedura oriunda de processos de fer-
mentação da indústria do etanol. Des-
sa mistura resultam os bionanocompó-
sitos objeto desta patente. A mesma 
equipa de cientistas está a trabalhar 
numa alternativa de substituição da-
quela biomassa, recorrendo a cortiça 
em pó, sempre na perspetiva de ser ela 

a assegurar uma maior dispersão das 
nanopartículas pela zona afetada.
Obviamente que podemos manifestar 
a preferência pela dispensa definitiva 
dos hidrocarbonetos, e o mais rapi-
damente possível tendo em conta os 
efeitos danosos da sua utilização nas 
graves alterações climáticas em curso, 
mas, como a nossa sociedade ainda a 
eles recorre para uma enorme varieda-
de de objetos do nosso uso diário, esta 
proposta pode ter perfeitamente cabi-
mento enquanto forma de minimizar 
alguns graves acidentes decorrentes 
dessa provisória exploração. 

MINIMIZAR DERRAMES DE PETRÓLEO COM   
RECURSO A NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS
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A
s alterações ao tratado inter-
nacional destinado a evitar 
a disseminação de espécies 
potencialmente invasoras na 

água de lastro dos navios entraram em 
vigor a 13 de Outubro de 2019.
Os navios usam com regularidade água 
do mar, em tanques, para garantir sua 
estabilidade, a qual é designada por 
água de lastro, e pode conter muitas 
espécies aquáticas, inclusive na forma 
microscópica ou larval. Estas podem 
tornar-se invasivas e prejudiciais se a 
água de lastro for descarregada, sem 
a gestão adequada, num novo local no 
final de uma viagem oceânica.
A Convenção Internacional para o 
Controle e Gestão da Água de Lastro 
e Sedimentos dos Navios, de 2004 (a 
convenção BWM) foi adotada pela 

IMO para resolver esse problema.
A Convenção BWM entrou em vigor 
em 2017. 
As alterações formalizam um cronogra-
ma de implementação para garantir que 
os navios gerem a sua água de lastro 
para atender a um padrão especificado 
(“Padrão D-2” - veja acima) destinado 
a garantir que organismos viáveis não 
sejam libertados em novas áreas maríti-
mas, e tornem obrigatório o Código de 
Aprovação dos Sistemas de Gestão da 
Água de Lastro, que estabelece como 
os sistemas de gestão de água de lastro 
usados para alcançar o padrão D-2 de-
vem ser avaliados e aprovados.
Isso ajudará a garantir que organismos 
aquáticos e agentes patogénicos sejam 
removidos ou tornados inofensivos an-
tes que a água do lastro seja libertada 

num novo local – e evite a propagação de 
espécies invasoras, bem como agentes 
patogénicos potencialmente prejudiciais.
As alterações à Convenção BWM fo-
ram aprovadas em Abril de 2018. Na 
essência, o cronograma de implemen-
tação significa que o cumprimento da 
norma D-2 estabelecida na Convenção 
será gradualmente aplicada para na-
vios individuais ao longo do tempo, até 
8 de setembro de 2024.
Com o tempo, mais e mais navios 
estarão em conformidade com o pa-
drão D-2.
Em muitos casos, o cumprimento do 
padrão D-2 será alcançado através de 
adequados sistemas de gestão de água 
de lastro. Existem agora muitos desses 
sistemas aprovados no mercado, des-
de aqueles que usam métodos físicos 

EMENDAS À CONVENÇÃO BWM 2004, 
APROVADAS EM 2018, ENTRARAM 
EM VIGOR A 13 DE OUTUBRO DE 2019
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como a luz ultravioleta para o trata-
mento da água de lastro, até aqueles 
que usam substâncias ativas (produtos 
químicos).
Aqueles que usam substâncias ativas 
têm de passar por um rigoroso proces-
so de aprovação adicional.
Outras alterações à Convenção BWM 
que entraram em vigor a 13 de Outu-
bro de 2019 referem-se a inspecção e 
certificação.

A Convenção BWM - Padrão D-2
O padrão D-2 especifica que os navios 
só podem descarregar água de lastro 
que atenda aos seguintes critérios:
• menos de 10 organismos viáveis por 

metro cúbico que sejam iguais ou 
maiores a 50 micrómetros na dimen-
são mínima;

• menos de 10 organismos viáveis por 
mililitro que estejam entre 10 e 50 
micrómetros na dimensão mínima;

• menos de 1 unidade formação de 
colónias (cfu) por 100 mililitros de 
Vibrio Cholerae Toxicogénico;

• menos de 250 cfu por 100 mililitros 
de Escherichia coli; e 

• menos de 100 cfu por 100 mililitros 
de Enterococci Intestinal.

A Convenção BWM e os ODS
A implementação da Convenção de 
Gestão da Água de Lastro contribui 
para alcançar uma série de Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas (ODS), em particular, o 
ODS 14 sobre a vida debaixo da água, 
que exige o uso sustentável dos ocea-
nos e o ODS 15, que inclui metas re-
lacionadas com a biodiversidade e a 
redução da disseminação de espécies 
invasoras.

Os requisitos da Convenção 
BWM
Desde que a Convenção entrou em vi-
gor em setembro de 2017, os navios 
têm sido obrigados a gerir a sua água 
de lastro para evitar a transferência de 
espécies aquáticas potencialmente in-
vasoras. Todos os navios devem ter um 

plano específico de gestão da água de 
lastro e manter, sempre actualizado, 
um livro de registo de água de lastro. 
Os navios também são obrigados a gerir 
sua água de lastro para atender ao pa-
drão de troca de água de lastro D-1 ou 
ao padrão de desempenho D-2. As alte-
rações vigentes a partir de 13 de outu-
bro de 2019 formalizam o cronograma 
de implementação para a transição da 
norma D-1 para a norma D-2.  

COMBUSTÍVEIS NOVOS E ALTERNATIVOS                             
– Acordadas orientações provisórias de segurança para o Álcool Metil/Etilo 

Há uma maior aposta nos novos combustíveis e misturas de combustível, que estão a ser desenvolvidos para garantir o 
cumprimento do limite de 0,50% de enxofre nos óleos combustíveis (a partir de 1 de janeiro de 2020) e das metas para 
emissões de CO2 da IMO 2030 e 2050 estabelecidas na estratégia GHG da IMO. 
As matérias relacionadas com os novos tipos de combustível são consideradas na ordem do dia da agenda do Código 
Internacional de Segurança dos Navios que utilizam gases ou outros combustíveis de baixo ponto de inflamação (Código 
IGF). O Código IGF, que entrou em vigor em 2017, visa minimizar o risco para os navios, as suas tripulações e o ambiente, 
dada a natureza dos combustíveis envolvidos. Inicialmente, centrou-se no gás natural liquefeito (GNL), mas estão em curso 
trabalhos para considerar outros tipos de combustível relevantes.
O Subcomité:
• finalizou o projeto de orientações provisórias para a segurança dos navios que utilizam o álcool metil/etilo como combus-

tível, para aprovação pelo Comité de Segurança Marítima (MSC);
• fez progressos no desenvolvimento de projetos das orientações provisórias para a segurança dos navios com instalações 

que utilizam células de combustível;
• concordou em desenvolver alterações ao Código IGF para incluir disposições de segurança para os navios que utilizam 

combustíveis a óleo de baixo ponto de inflamação e estabeleceu um grupo de trabalho para continuar esta tarefa.
• aprovado, em princípio, projetos de alterações ao Código IGF, relativos a requisitos específicos para os navios que utilizam 

gás natural como combustível. O Subcomité concordou ainda em desenvolver diretrizes provisórias sobre as disposições 
de segurança para os navios que utilizam gás de petróleo liquefeito (GPL) como combustível.

• completou um projeto de orientações para a aceitação de materiais metálicos alternativos para o serviço criogénico em 
navios que transportem gases liquefeitos a granel e navios que utilizem gases ou outros combustíveis de baixo ponto de 
inflamação, para aprovação do MSC.
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N
a MI News Network foi pu-
blicado um estudo de caso 
passado recentemente com 
um navio que, como habi-

tualmente nestas situações, não é 
identificado, mas revela como as veri-
ficações feitas pela tripulação da casa 
das máquinas antes da saída do porto 
implicaram a subsequente alteração 
no intervalo entre manutenções.
A avaria ocorreu num petroleiro quan-

do estava a concluir a operação de 
descarga e aguardava o piloto local 
para iniciar as manobras de desatra-
cação do cais para iniciar a viagem 
seguinte.
Enquanto cumpria a lista de verifica-
ções para aferir a conformidade de 
todos os equipamentos a tripulação 
de quarto confrontou-se com um 
alarme no separador principal do óleo 
da Máquina Principal, indiciando uma 
quantidade excessiva de água na saí-
da onde só supostamente deveria fluir 
o lubrificante depurado. Concluiu-se, 
de imediato, haver uma contamina-
ção do sistema de lubrificação princi-
pal com a água utilizada no separador 
em causa.
Adiada a partida para que a anomalia 
fosse debelada, a empresa, as autori-
dades locais, a capitania do porto, o 
afretador e a sociedade de classifica-
ção foram prontamente notificadas 
do atraso de acordo com os protoco-
los em vigor.

Descobriu-se, de seguida que a avaria 
se verificara no furo calibrado da válvula 
solenoide do separador. E embora este 
devesse ser intervencionado preventiva-
mente uma vez por ano ou em intervalos 
de 4000 horas de operação, não existia 
na respetiva folha de manutenção, qual-
quer item que previsse a inspeção ou 
manutenção da válvula em causa. Quem 
elaborara esse Plano de Manutenção ig-
norara a possibilidade de ocorrer o tipo 
de avaria tal qual se verificara.
Como resultado do ocorrido o arma-
dor do navio decidiu reduzir o interva-
lo de tempo para a Manutenção Pro-
gramada do separador, fixando-o em 
2000 horas ou em cada seis meses, 
especificando que os componentes 
internos das válvulas solenoide deve-
riam passar a ser substituídos anual-
mente. Em complemento também se 
decidiu a montagem de uma válvula 
solenoide adicional de controle da saí-
da de óleo para o respetivo tanque de 
serviço.  

ESTUDO DE CASO:         
PROBLEMAS NUM SEPARADOR DE ÓLEO
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O 
Regulamento Técnico de 
Segurança contra Incên-
dios em Edifícios compor-
ta um Anexo em que se 

apresenta um conjunto de definições 
destinadas a cingir os termos especí-
ficos utilizados em todo o seu articu-
lado. Continuamos a abordá-las por 
serem de particular interesse para 
os profissionais de Engenharia, que 
exercem funções em empresas imo-
biliárias ou que se incumbem da sua 
manutenção.
Todos os edifícios e recintos, incluin-
do os estacionamentos, estão seg-
mentados pelas diversas utilizações-
-tipo correspondentes às atividades 
neles desenvolvidas. De acordo com 
a Nota Técnica nº 01, publicada pela 
Autoridade Nacional de Proteção Ci-
vil. (ANPC), elas são:

Tipo I - Habitacionais
Edifícios ou partes de edifícios des-
tinados a habitação unifamiliar ou 

multifamiliar, incluindo os espaços 
comuns de acessos e as áreas não re-
sidenciais reservadas ao uso exclusivo 
dos residentes.

Tipo II - Estacionamentos
Edifícios ou partes de edifícios des-
tinados exclusivamente à recolha de 
veículos e seus reboques fora da via 
pública ou recintos delimitados ao ar 
livre, para o mesmo fim.

Tipo III - Administrativos
Edifícios ou partes de edifícios onde 
se desenvolvem atividades adminis-
trativas, de atendimento ao público 
ou de serviços, excluindo as oficinas 
de reparação e manutenção e os ser-
viços explicitamente mencionados 
para a UT VIII.

Tipo IV - Escolares
Edifícios ou partes de edifícios rece-
bendo público, onde se ministrem 
ações de educação, ensino e forma-

ção ou exerçam atividades lúdicas ou 
educativas para crianças e jovens, po-
dendo ou não incluir espaços de re-
pouso ou de dormida afetos aos par-
ticipantes nessas ações e atividades.

Tipo V - Hospitalares    
e Lares de Idosos
Edifícios ou partes de edifícios re-
cebendo público, destinados à exe-
cução de ações de diagnóstico ou 
à prestação de cuidados na área da 
saúde, com ou sem internamento, 
ao apoio a pessoas idosas ou com 
condicionalismos decorrentes de fa-
tores de natureza física ou psíquica, 
ou onde se desenvolvam atividades 
dedicadas a essas pessoas.

Tipo VI - Espetáculos    
e Reuniões Públicas
Edifícios, partes de edifícios, recintos 
itinerantes ou provisórios e ao ar livre 
que recebem público, destinados a 
espetáculos, reuniões públicas, exi-
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bição de meios audiovisuais, bailes, 
jogos, conferências, palestras, culto 
religioso e exposições, podendo ser, 
ou não, polivalentes, e desenvolver 
as atividades referidas em regime não 
permanente.

Tipo VII - Hoteleiros e Restauração
Edifícios ou partes de edifícios, re-
cebendo público, fornecendo aloja-
mento temporário e/ou exercendo 
atividades de restauração e bebidas, 
em regime de ocupação exclusiva ou 
não.

Tipo VIII - Comerciais    
e Gares  de Transporte
Edifícios ou partes de edifícios, rece-
bendo público, ocupados por estabe-
lecimentos comerciais onde se expo-
nham e vendam materiais, produtos, 
equipamentos ou outros bens, desti-
nados a ser consumidos no exterior 
desse estabelecimento, ou ocupa-
dos por gares destinados a aceder a 
meios de transporte (rodoviário, fer-
roviário, marítimo, fluvial ou aéreo), 
incluindo as gares intermodais, cons-
tituindo espaço de interligação entre 
a via pública e esses meios de trans-
porte, com exceção das plataformas 
de embarque ao ar livre.

Tipo IX - Desportivos e de Lazer
Edifícios, partes de edifícios e recin-
tos recebendo ou não público, des-
tinados a atividades desportivas e de 
lazer.

Tipo X - Museus    
e Galerias de Arte
Edifícios ou partes de edifícios rece-
bendo ou não público, destinados à 
exibição de peças do património his-
tórico e cultural ou a atividades de exi-
bição, demonstração e divulgação de 
carácter científico, cultural ou técnico.

Tipo XI - Bibliotecas e Arquivos
Edifícios ou partes de edifícios, rece-
bendo ou não público, destinados a 
arquivo documental, podendo dispo-
nibilizar os documentos para consul-
ta ou visualização no próprio local ou 
não.

Tipo XII - Industriais,   
Oficinas e Armazéns
Edifícios, partes de edifícios ou re-
cintos ao ar livre, não recebendo 
habitualmente público, destinados 
ao exercício de atividades industriais 
ou ao armazenamento de materiais, 
substâncias, produtos ou equipa-
mentos, oficinas de reparação e to-
dos os serviços auxiliares ou comple-
mentares desta atividade.
Em todos esses edifícios e recintos 
consideram-se locais de risco, que 
se subdividem numa classificação 
segmentária da natureza do risco de 
incêndio.
Define-se como Parede de empena 
a parede lateral de um edifício, sem 
aberturas, com a função de isola-
mento relativamente a edifícios con-
tíguos, já existentes ou a construir.
O Pátio interior (átrio, poço de luz 
ou saguão) é o vazio interior corres-
pondente a um volume aproximada-
mente paralelepipédico cuja menor 
dimensão horizontal é inferior à res-
petiva altura. Consoante a existên-
cia ou não de cobertura designa-se 
respetivamente por coberto ou ao ar 
livre. O pátio interior é ainda desig-
nado por aberto, no caso de um ou 
mais pisos se encontrarem abertos 
em permanência sobre o vazio cen-
tral ou fechado, quando as fachadas 
interiores forem totalmente prote-
gidas por elementos de construção, 
quer à face desse vazio, quer recua-
das. Designa-se por altura do pátio a 
distância medida na vertical entre as 
cotas do átrio de acesso ao interior 
do vazio e do pavimento do último 
piso utilizado dando para esse vazio.  
Designa-se por menor dimensão do 
pátio interior a distância entre os 
topos das lajes da galeria nos átrios 
abertos, os elementos verticais de fa-
chada nos átrios cobertos fechados; 
e os topos das lajes e elementos ver-
ticais nos átrios abertos de um lado e 
fechados do outro.
O Pé-direito livre é a altura entre o 
pavimento e a face inferior das vigas 
aparentes do teto, correspondendo 
à maior altura livre para pessoas ou 
objetos passarem sob a viga.

O Plano de referência é o plano de 
nível, à cota de pavimento do acesso 
destinado às viaturas de socorro, 
medida na perpendicular a um vão 
de saída direta para o exterior do 
edifício. No caso de existirem dois 
planos de referência, um principal 
e outro no tardoz do edifício, é 
considerado o plano mais favorável 
para as operações dos bombeiros, 
isto é, o de menor cota para os pisos 
total ou parcialmente enterrados e o 
de maior cota para os restantes pisos.
O Piso de saída é aquele através do 
qual se garanta a evacuação das pes-
soas para local seguro no exterior. 
Se este piso for desnivelado relativa-
mente ao plano de referência, deve 
ser ligado a ele através de um cami-
nho de evacuação. 
Concluamos o texto deste mês com a 
discriminação das diversas salas pre-
vistas no Regulamento:
A Sala de condomínio é o espaço 
reservado à reunião dos condóminos, 
podendo servir esporadicamente como 
local destinado a festas, desde que nele 
não seja confecionada comida e o seu 
efectivo não ultrapasse 200 pessoas.
A Sala de espetáculos é o espaço 
situado em edificação permanente, 
fechada e coberta, destinado à 
assistência pelo público a espetáculos 
de natureza artística, cultural ou 
recreativa.
A Sala de diversão é o espaço situado 
em edificação permanente, fechada 
e coberta, destinado a divertimentos 
públicos, nos quais o público possa 
circular livremente no decurso do 
funcionamento do espaço.
O Salão polivalente é o espaço 
situado em edificação permanente, 
fechada e coberta, suscetível de 
utilização para mais do que uma das 
atividades previstas para a utilização-
tipo VI.
O Stande de exposição é o espaço 
situado em edificação permanente, 
fechada e coberta, delimitável, destinado 
a exposição de produtos distintos de 
objetos de arte ou de natureza cultural, 
assim como à prestação de serviços.    


