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S
uponho�que�a�maioria�dos�meus�leitores�está�mais�do�que�farta�de�ouvir,�
ver�e�ler�sobre�o�coronavírus,�tal�tem�sido�o�bombardeamento�feito�pelos�
órgãos�de�comunicação�social�sobre�este�fenómeno�epidémico,�que�tem�
vindo a atingir a quase totalidade dos países do nosso planeta.

Alguns�órgãos�de�comunicação�chegam�a�ser�mórbidos,�deixando�transparecer�
que�ficariam�satisfeitos�se�a�epidemia�se�abatesse�intensamente�sobre�o�nosso�
país�ou�sobre�os�portugueses�estejam�eles�onde�estiverem.�É�horrível!�O�“share”�
as�audiências�o�preço�dos�anúncios,�não�pode�justificar�tudo.�Informar�não�é�o�
que�têm�vindo�a�fazer,�antes�parecendo�que�exploram�os�medos�das�pessoas,�
levando-as�ao�exagero�de�esgotarem�as�máscaras�e�o�gel�de�desinfeção.
Vamos�ver,�ter�medo�do�Covid-19�é�bom,�porque�nos�faz�aumentar�os�cuida-
dos�para�precaver�eventual�infecção�a�que�todos�estamos�sujeitos,�mas�entrar�
em�pânico�é�péssimo,�porque�nos� faz�perder�essa� capacidade�de�acautelar�
trocando-a�por�um�salve-se�quem�puder,�levando�ao�esgotamento�de�meios�
que deviam ser usados apenas pelos infectados.
Assim,�o�meu�escrito�destina-se�a�referir�alguns�aspectos�que�considero�deverem�
ser tidos em conta por todos.

Qualquer�pessoa�pode�ser�infectada,�mas�será�assim�tão�fácil�e�frequente?�Não!
Estão�expostos�ao�risco�de�contágio�todos�aqueles�que�tenham�contacto�físico�
directo�com�uma�pessoa�infectada,�que�estejam�no�raio�de�tosse�ou�espirros�de�
alguém�doente�ou�em�contacto�directo�com�alguém�infectado,�num�raio�de�dois�
metros,�por�mais�de�15�minutos.�A�lavagem�frequente�das�mãos�é�a�forma�mais�
eficaz�de�impedir�a�transmissão�do�vírus.�
Devemos�estar�alerta,�mas�não�aterrorizados,�porque�o�vírus�é�conhecido,�é�pos-
sível� fazer� testes�para�detectar�a� infecção,�pode�ser� travado�com�quarentena�
e�medidas�de� contenção,� a�maioria�dos� casos� apresenta� sintomas� leves.�Um�
estudo�realizado�junto�de�mais�de�45�mil�infectados�na�China�revela�que�81%�
dos�casos�apresentaram�apenas�sintomas�leves.�Apenas�14%�dos�pacientes�esti-
veram�em�estado�«grave»�e�apenas�5%�foram�considerados�«críticos»,�e�apenas�
cerca de metade dos casos críticos resultaram na morte dos doentes.
A�taxa�de�mortalidade�global�provocada�pelo�Covid-19�é�de�3,4%,�o�que�é,�
ainda�assim,�menos�mortal�do�que�outros�coronavírus�anteriores�como�o�SARS�
(9,5%)�e�o�MERS�(34,5%).
A�taxa�de�recuperação�é�elevada,�sendo�que�a�maioria�dos�infectados�recupera�
do�vírus�sem�precisar�de�qualquer�tratamento�específico.�Além�disso,�existem�
vários�protótipos�de�vacinas�algumas�das�quais�deverão�estar�prontas�em�breve�
para�testes�em�humanos�e�estão�já�a�ser�testados�dezenas�de�tratamentos.
Posto�isto,�a�minha�mensagem�é:�seguir�à�risca�as�informações�oficiais�das�
autoridades�de�saúde,�com�responsabilidade�e�sem�pânico,�com�a�consciên-
cia de que cada um de nós pode ser um factor de contenção do vírus ou da 
sua propagação.  

Director

TER MEDO DO COVID-19 
É BOM, MAS ENTRAR EM 
PÂNICO É PÉSSIMO!
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COPERNICUS — MONITORIZAÇÃO DA TERRA   
DO ESPAÇO E DO SOLO

A 
Europa é uma das massas 
terrestres mais intensiva-
mente utilizadas no mun-
do,� com� a� maior� fatia� da�

paisagem fragmentada devido a as-
sentamentos� e� infraestruturas,� como�
autoestradas e caminhos de ferro. A 
forma como utilizamos a terra tem 
impactos�substanciais�no�ambiente�—�
espécies,� ecossistemas� e� habitats.� Os�
recursos�terrestres�da�Europa�também�
enfrentam uma pressão acrescida de-
vido� aos� impactos� das� alterações� cli-
máticas,� incluindo� eventos� climáticos�
extremos� mais� frequentes,� incêndios�
florestais,�secas�e�inundações.

De fotografias aéreas irregu-
lares a imagens de alta reso-
lução
As autoridades nacionais europeias re-
colheram�informação�sobre�a�cobertu-
ra� e� utilização� de� terras� a� nível� local,�
regional ou nacional durante muito 
tempo. À medida que a procura e a 

concorrência dos recursos terrestres 
foram aumentando durante a segun-
da�metade� do� século� XX,� foi� ficando�
claro que uma melhor e mais ampla 
compreensão�das�ligações�entre�a�uti-
lização dos solos e os seus impactos 
era essencial para proteger melhor os 
recursos terrestres e dos solos. Para o 
efeito,�a�UE�decidiu,� juntamente�com�
as� autoridades�nacionais,� em�meados�
da�década�de�1980�coordenar�o�acom-
panhamento�e�o�controlo�da�cobertura�
da terra e da sua utilização em todo o 
espaço europeu.
Em�1985,�os�Estados-Membros�da�UE�
iniciaram�o�programa�Corine�(Coorde-
nação�da�informação�sobre�o�ambien-
te),�que�viu�o�primeiro�esforço�conjun-
to� dos� Estados-Membros� da� UE� para�
mapear�a�cobertura�terrestre�em�toda�
a�Europa.�Nestes�dias�iniciais,�os�espe-
cialistas�em�gestão�de�terras�confiaram�
numa�mistura� de� medições� terrestres�
e� fotos� aéreas,� complementadas� por�
imagens�muitas�vezes�caras�e�de�baixa�

resolução de apenas um punhado de 
satélites. Na medida em que os dados 
estavam�fragmentados,�era�difícil�obter�
uma imagem comparável a nível euro-
peu das ameaças aos recursos terres-
tres da Europa. O primeiro mapeamen-
to demorou 10 anos a ser concluído.

No céu e na terra
A ideia por trás do programa Coperni-
cus�foi�desenvolvida�no�final�da�década�
de 1990 e o seu primeiro satélite foi 
posto� em�órbita� em�2014.�O�progra-
ma é gerido pela Comissão Europeia 
em�estreita�colaboração�com�a�Agên-
cia Espacial Europeia e é apoiado pelos 
Estados-Membros�e�por�várias�organi-
zações�e�agências�europeias.�O�Coper-
nicus opera em seis áreas temáticas: 
atmosfera,� meio� marinho,� alterações�
climáticas,�segurança,�gestão�de�emer-
gências e solo.
Hoje,� dois� dos� sete� satélites� do� Co-
pernicus� em� órbita� -� Sentinels� 2A� e�
2B� -� são� especificamente� incumbidos�

Conhecido como os olhos da Europa sobre a Terra, o programa de observação e monitorização da 
Terra da UE, o Copernicus, está a revolucionar a forma como compreendemos e planeamos uma 
utilização mais sustentável dos nossos valiosos recursos terrestres e do solo. Desde o planeamento 
urbano, rotas de transporte e espaços verdes até à agricultura de precisão e gestão florestal, o Co-
pernicus fornece informações detalhadas e oportunas de monitorização dos terrenos para apoiar a 
tomada de decisões.
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da�monitorização� da� terra.� Fornecem�
imagens espaciais e temporais de alta 
resolução�a�cada�5�dias,�com�uma�co-
bertura� de� ponta� a� ponta� de� toda� a�
região� EEA-39� e� não� só,� além� disso,�
apoiam a monitorização da agricultu-
ra,�silvicultura,�utilização�dos�terrenos�e�
mudança�de�cobertura�desses�terrenos�
bem�como�águas�costeiras�e�interiores.�
Até�fornecem�dados�biofísicos,�como�o�
nível�de�clorofila�e�o�teor�de�água�das�
folhas.
Estes dois satélites são apoiados por 
dados recolhidos de mais de 100 mis-
sões� contribuintes,� tanto� comerciais�
como�públicas,�além�de�dados�de�um�
grande� número� de� estações� e� senso-
res de monitorização terrestre e aérea 
existentes.
Agora,�graças�ao�Copernicus,�leva�ape-
nas cerca de um ano para completar 
um�mapeamento�completo�e�preciso,�
dos recursos terrestres da Europa.

Monitorização da terra pelo 
Copérnico
A EEA gere os Serviços de Monitoriza-
ção�pan-Europeus�do�Copernicus�bem�
como os seus componentes locais. Na 
prática,� a� EEA� assegura-se� de� que� as�
imagens�e�conjuntos�de�dados�deriva-
dos são facilmente acessíveis pelo pú-
blico�e�de�utilização�gratuita.
Este serviço está a tornar-se uma ferra-
menta de conhecimento cada vez mais 
essencial para as agências nacionais 
de� ambiente,� planeadores� de� cidades�
e outros envolvidos na gestão da uti-
lização e preservação dos recursos ter-
restres,� desde�o�nível� europeu�até� ao�
nível local.
A EEA utiliza os dados do Copernicus 
para avaliar alguns aspectos da saúde 
dos ecossistemas europeus e de como 
a terra é utilizada. Os resultados es-
tão�presentes�em�várias�avaliações�do�
EEA,�incluindo�relatórios�de�estado�do�
ambiente�e�indicadores-chave.�Um�pri-
meiro� indicador�–� sobre�a� tomada�de�
terras - analisa a quantidade de terra 
que�é�tomada�à�agricultura,�à�floresta�
e�a�outras�utilizações�naturais�da�terra�
em� prol� do� artificial� desenvolvimento�
urbano.
O segundo indicador da EEA avalia o 
nível� de� vedação� e� impermeabilidade�

dos�solos�em�toda�a�Europa,�monitori-
zando�até�que�ponto�o�solo�é�coberto�
por�edifícios,�betão,�estradas�ou�outras�
construções.
A�EEA�e�outras�instituições�podem�uti-
lizar� estas� conclusões� e� dados� numa�
vasta�gama�de�avaliações�temáticas�ou�
sistémicas.�Por�exemplo,�com�base�em�
dados�e�produtos�Copernicus,�os�ges-
tores�de�terras�podem�identificar�áreas�
onde�a�expansão�urbana,�a�agricultu-
ra,�as�estradas�e�a�construção�estão�a�
dividir�habitats-chave�e�a�propor�solu-
ções�específicas�para�a�localização.�Do�
mesmo�modo,�as� imagens�copérnicas�
ajudam�a�monitorizar�as�mudanças�de�
habitat�e�as�alterações�na�cobertura�de�
terras na rede de sítios protegidos Na-
tura�2000�da�UE,�que�abrange�mais�de�
18�%�da�área�terrestre�da�UE�e�7�%�do�
seu�território�marinho�(ver�o�visualiza-
dor�de�dados�Natura�2000).

Os dados geoespaciais recolhidos 
pelo� Copernicus� formam� a� base� do�
que� é� conhecido� como� Atlas� Urba-
no. Os especialistas podem estudar 
e comparar detalhadamente a evo-
lução� de� quase� 800� áreas� urbanas�
em� toda� a� Europa� com�mais� de� 50�
000�habitantes.�Camadas�detalhadas�
de informação mostram onde estão 
localizadas� áreas� industriais,� comer-
ciais,�residenciais�e�parques.
Os�dados� incluem� também� informa-
ções�sobre�a�densidade�populacional,�
a altura de construção e os corredo-
res�de� transporte,�bem�como�pasta-
gens,�zonas�húmidas�e�florestas�loca-
lizadas dentro ou perto destas áreas 
urbanas.

Rumo a mais conhecimento   
e escolhas mais sustentáveis
Apoiados� por� um� conjunto� de� satéli-
tes�dedicados�e�avanços�tecnológicos,�
os dados de monitorização da terra e 
o�conhecimento�sobre�a�paisagem�da�
Europa deverão melhorar ainda mais 
nos�próximos�anos.
Com melhorias esperadas na resolu-
ção,�incluindo�precisão�milimétrica�so-
bre�o�movimento�do� solo,� e�detalhes�
temáticos,�como�a�fenologia�da�vege-
tação�e�a�produtividade,�os�potenciais�
usos das imagens oferecem inúmeras 
oportunidades.
Os planos em curso para o Copernicus 
preveem a colocação de quase mais 20 
satélites�em�órbita�antes�de�2030,�ex-
pandindo ainda mais o nível e detalhe 
das�informações�recolhidas.
Os dados retirados do Copernicus e 
do programa de navegação dos saté-
lites�da�UE,�Galileo,� já� estão�a� ajudar�
os agricultores a introduzir técnicas de 
agricultura de precisão no cultivo de 
culturas,� reduzindo� a� quantidade� de�
irrigação e pesticidas necessários du-
rante�as�estações�de�cultivo.
Os�urbanistas�estão�também�a�aprovei-
tar� os� conjuntos� crescentes� de� dados�
disponíveis� nas� paisagens� urbanas,�
para�monitorizar�a�dinâmica�da�habita-
ção,�que�pode,�por�exemplo,�ajudar�na�
gestão e melhoria do acesso aos trans-
portes�públicos.
Da�mesma�forma,�monitorizar�as�ilhas�
de�calor�urbanas�e�o�acesso�a�espaços�
verdes,�incluindo�parques,�jardins�e�flo-
restas,� para� os� moradores� da� cidade�
pode�ajudar�os�planeadores�da�cidade�
a�melhorar�o�bem-estar�e�garantir�que�
as� cidades� estão� cada� vez� mais� bem�
preparadas�para�as�alterações�climáti-
cas.
Um� relatório� recente� da� EEA� sobre� a�
contabilidade� de� capital� natural� em�
apoio�à�elaboração�de�políticas�discute�
como construir um melhor conheci-
mento�sobre�a�utilização�dos�nossos�re-
cursos�naturais,�incluindo�terra�e�solo,�
de forma sustentável. Os dados de sa-
télite do Copernicus desempenharão 
um�papel� importante� a� este� respeito,�
em�combinação�com�o�controlo�direc-
to� da� biodiversidade� e� dos� ecossiste-
mas através de outros programas. 
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E
m agosto de 1946 decorreu em Seattle a Conferência 
Internacional�Marítima,�nela�participando�trinta�e�dois�
países,� entre� os� quais� o� nosso.� A� delegação� portu-
guesa era constituída por dois delegados do governo 

(Eduardo�Pereira�Viana�e�Mota�Veiga),�um�dos�armadores�
(Ruy�Ulrich)�e�um�representante�do�sindicato�dos�pilotos�da�
marinha�mercante�(José�dos�Santos),�ficando�a�nossa�classe�
arredada�da�discussão�dos�assuntos�pertinentes,�que�ali�se�
discutiram�sobre�a�atividade�profissional�no�pós-guerra.�Mui-
tos�deles�já�tinham�estado�em�discussão�durante�a�Confe-
rência�Internacional�do�Trabalho�em�novembro�de�1945�em�
Copenhaga�relativamente�à�insuficiência�das�instalações,�às�
horas�excessivas�de�serviço�bem�como�a�outras�formas�de�
desamparo e desrespeito para com as classes marítimas.
A� Conferência� aprovou� um� horário� de� trabalho� de� oito�
horas�diárias�com�um�salário�mínimo�de�16�libras�(ou�seja,�
mil�e�seiscentos�escudos�na�cotação�de�então),�higiene�nas�
acomodações�do�pessoal,� fazendo�com�que�os� camarotes�
passassem a ter um menor número de camas e a instalação 
condigna�de�refeitórios,�salas�de�banho�e�de�recreio.�Igual-
mente�objeto�de�implementação�coerciva�um�novo�regime�
de alimentação mais adequada para todos os tripulantes.
Da� conferência� saiu� igualmente� uma� convenção� sobre� as�

reformas�de�invalidez�para�os�trabalhadores�e�suas�famílias.�
Não�tanto�pelo�que�ansiariam�os�armadores,�ou�mesmo�o�
governo,�mas�a�dinâmica� internacional� começava�a� impor�
condições�de�remuneração�e�de�trabalho,�que�se�revelassem�
mais�favoráveis�do�que�as�existentes�antes�da�Guerra�pelo�
que,�mesmo�afastada�da�discussão� ativa� dessas� questões,�
a nossa Classe olhava para elas com a atenção de quem as 
sabia�relevantes�para�verem�melhoradas�as�suas�condições�
de vida.
No�mês�seguinte,�José�Correia�de�Barros,�presidente�da�Jun-
ta�Nacional�da�Marinha�Mercante,�que�sucedera�em�tal�ór-
gão� corporativo� a�Américo� Tomás,� deu� extensa� entrevista�
aos�jornais�em�que�abordava�a�reorganização�do�setor�à�luz�
do�despacho�nº�100�de�agosto�de�1945�e�em�que�se�con-
gratulava�com�os�novos�navios,�ora�já�em�exploração,�como�
sucedia�nessa�altura�com�o�«Benguela»,�ora�recentemente�
lançados�à�água:�o�«António�Carlos»,�o�«Rovuma»�e�o�«Sa-
meiro». 
Esta entrevista com um dos principais responsáveis do setor 
na orgânica do Estado Novo tem alguns motivos de interes-
se,�muito�embora�o�político�em�causa,�apesar�de�reivindicar�
um�curriculum�interessante�nunca�sairia�da�mediania,�ape-
nas�integrando�funções�parlamentares�em�duas�legislaturas�

HISTÓRIA DO SOEMMM
NO PÓS-GUERRA O ESTADO NOVO NÃO   
DAVA SINAIS DE ALIGEIRAR A APERTADA   
TUTELA NO SETOR MARÍTIMO
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entre� 1955� e� 1965.� Seja� porque� era�
demasiado esperto para que Salazar o 
bafejasse�com�excessivas�mordomias,�
seja�porque,�a�exemplo�de�tantos�ou-
tros�altos�quadros�da�União�Nacional�
se� acomodasse� à� vã� e� vil� tristeza� da�
situação imposta pela ditadura.
A�conversa�com�os�jornalistas�iniciou-
-se� com�as� suas� impressões�positivas�
sobre� o� «Benguela»,� navio� por� si� vi-
sitado numa das semanas anterio-
res,� assinalavelmente� moderno� na�
construção,� nas� acomodações� para�
a tripulação e na capacidade de car-
ga. A viagem inaugural a Angola e a 
Moçambique� estava� iminente.� Abor-
dando�outro�tema�na�ordem�do�dia,�o�
de vários investidores interessados em 
socorrerem-se dos apoios previstos 
pelo�despacho�em�questão�para,�tam-
bém,�eles�desenvolverem�negócios�no�
setor,� não� deixou� qualquer� margem�
para dúvidas: o governo só contaria 
com� os� armadores� tradicionais,� não�
apoiando as iniciativas dos que adivi-
nhavam potencialidades lucrativas nos 
elevados fretes por essa altura pratica-
dos,�quando�até�então�eles�nunca�lhes�
haviam estimulado a atenção: “nos 
tráfegos reservados à bandeira na-
cional é impossível, neste momento, 
fazer ingressar outros navios; nos ou-
tros tráfegos aumentar a concorrência 
entre navios portugueses é cometer a 
grave imprudência de tornar pratica-
mente impossível a concorrência da 
bandeira nacional com as bandeiras 
estrangeiras.” E acrescenta: “há uma 
errada impressão de que falta tone-
lagem neste momento. Começando 
pela tonelagem, devo dizer que, infe-
lizmente o que falta são mercadorias 
para transportar, e não navios—exce-
ção feita aos de passageiros. No fim 
da guerra, a tonelagem mundial é 
muitíssimo maior, ainda que compos-
ta de navios de inferior qualidade, do 
que era em 1939. Tão grande ela é, e 
de tal maneira está distribuída pelos 
países, que as organizações operá-

rias da Europa pediram à IMO, na sua 
28.a Sessão (Marítima). a que tive a 
honra de assistir como um dos repre-
sentantes do Governo Português, que 
fosse estabelecida uma organização 
mundial destinada a regular o número 
de navios e a sua distribuição pelas vá-
rias nações. Tanto assim, que nos foi 
possível retirar quase todas as unida-
des que tínhamos na carreira dos Esta-
dos Unidos para as carreiras de África 
em virtude de as mercadorias de que 
necessitamos das Américas, principal-
mente trigo e carvão, poderem ser 
transportadas por navios estrangeiros 
a fretes bastante razoáveis. Já vê...”
O� que� o� Despacho� nº� 100� estabele-
cera� fora� a� tonelagem� nacional� sufi-
ciente para movimentar um mínimo 
de�60%�das�mercadorias�necessárias�
ao�abastecimento�nacional.�E�Correia�
de�Barros�não�deixava�de�alertar�para�
a�forte�probabilidade�dos�altos�fretes�
não�perdurarem,�expondo�a�atividade�
a�condições�de�rentabilidade�negativa,�
que�obrigaria�a�uma�exagerada�inter-
venção�financeira�do�governo.

A�mão�pesada�da�tutela�sobre�os�ar-
madores� era,� pois,� assumida� sem�
rebuços� pelo� entrevistado:� “A explo-
ração económica de cada unidade de-
pende de vários fatores, entre os quais 
avulta a sua tonelagem. Não se po-
dem mandar pequenos navios buscar 
mercadorias a lugar muito distante, a 
não ser que o frete seja astronómico. 
Foi uma das razões que obstou a que 
os bacalhoeiros fossem enviados a 
Angola buscar milho, num momento 
em que ele faltava no mercado, e em 
que não havia suficientes unidades 
para fazer esse transporte. Os peque-
nos navios que vão agora a França le-
var mercadorias—o que também tem 
interesse para a economia nacional—
estão nesse tráfego por não haver 
outro em que mercê da sua diminuta 
tonelagem, se possam empregar eco-
nomicamente, neste momento.”
Lendo essa entrevista muitos dos nos-
sos colegas terão sentido que algo 
mudaria na Marinha Mercante nos 
próximos�anos,�mas�muito�aquém�do�
que�decerto�desejariam�vivenciar...  
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P
odemos recordar quanto 
nos divertimos com inúme-
ros� inventores,�que�quiseram�
produzir energia a partir da 
água,�sobretudo�na�época� já�

distante dos racionamentos de com-
bustíveis� por� decisão� dos� países� da�
OPEP em fecharem as torneiras dos 
seus poços de petróleo. Na altura não 
faltaram engenhosos proponentes 
de� motores� de� combustão� movidos�
a�água!�Mas,�se�na�época�nos�ríamos�
desses� excêntricos,� hoje� teríamos� de�
ser�mais�comedidos�na�reação,�porque�
não faltam equipas de investigação 
em� laboratórios� de� todo� o� mundo,�
apostadas em criarem energia elétrica 
a�partir�de�gotas�de�água!�Por�exem-
plo�da�Universidade�Cidade�de�Hong�
Kong anuncia-se um protótipo capaz 
de�gerar�tensões�de�140�V�a�partir�de�
um�fluxo�contínuo�de�água�a�transitar�
pelo seu interior. E atingindo picos de 
50,1�W/m2!
O entusiasmo dos cientistas envol-
vidos� em� tal� experiência� é� tal� que� já�
consideram� exequível� a� geração� da�
energia a partir da água como forma 
de�responder�à�próxima�crise�energéti-
ca. Para tal recorreram a um transístor 
de efeito de campo para a otimização 

na conversão de energia gerada por 
efeito�triboelétrico�quando�uma�gota�
de água atinge a superfície de um po-
límero�de�politetrafluoretileno� (PTFE).�
Sendo�muitas�a�fazê-lo,�a�acumulação�
das� cargas� superficiais� alcança� uma�
saturação coincidente com uma den-
sidade de carga mais elevada.
O� gerador� da� equipa� chefiada� por�
Wanghuai� Xu� contém� um� elétrodo�
de� alumínio� e� um� elétrodo� de� óxido�
de�índio�e�estanho,�cobertos�por�uma�
película� de� PTFE,� as� gotas� de� água�
que incidem nessa película estimulam 
a diferença de potencial entre os dois 
eletrodos,� que� passam� a� funcionar�
como se constituíssem um circuito 

fechado.� As� experiências� reportadas�
pela equipa mostram que 100 microli-
tros de água geram uma tensão acima 
dos�140�V,�gerando�energia�suficiente�
para alimentar cem pequenos LEDs.
O que esta proposta tem de inovadora 
é o aproveitamento da energia ciné-
tica� da� água� tombada� por� efeito� da�
gravidade,� criando� expetativas� para�
produções� mais� significativas� e� en-
quadradas na categoria das energias 
renováveis.�Por�isso,�já�se�admite�o�re-
curso ao mesmo princípio com todos 
os�líquidos,�que�incidam�sobre�sólidos�
como os passíveis de acontecer nos 
cascos�das�embarcações�ou�em�guar-
da-chuvas.   

PRODUZIR ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA
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H
oje�poucos�contestam�que�o�
carvão� seja� responsável� por�
uma importante crise sanitá-
ria relacionada com a polui-

ção�do�ar,�mas� sobretudo�pela�parte�
substantiva� do� aquecimento� climáti-
co.�E,�no�entanto,�continua�a�manter-
-se como uma das principais fontes 
energéticas utilizadas para a produção 
de eletricidade a nível mundial. 
Alterar essa realidade é uma urgência 
que,�ainda�há�pouco�tempo,�esteve�na�
ordem do dia a nível nacional duran-
te� as� discussões� sobre� o� Orçamento�
Geral�do�Estado�para�este�ano�quan-
do�alguns�partidos�fizeram�depender�
o seu voto do fecho de algumas das 
centrais termoelétricas mais poluentes 
do país. 
Mas se os países europeus andam a 
substituir�as�centrais�a�carvão�por�tec-
nologias�mais�ecológicas�os�subdesen-
volvidos� aceleraram� o� seu� consumo,�
como� disso� é� exemplo� a� Índia,� que,�
entre� 2017� e� 2018,� aumentou� em�
5%�o� recurso� a� essa� fonte� energéti-
ca.�Ainda�se,�em�compensação,�inves-

tisse� no� armazenamento�de� carbono�
poder-se-ia� relativizar� a� opção,� mas�
quer�pelo�custo,�quer,�sobretudo,�por�
não possuir uma geologia adequada 
para�o�efeito,�essa�possibilidade�nem�
sequer se coloca. Resultado: o carvão 
representa�mais�de�40%�das�emissões�
de CO2�e�o�nevoeiro�tóxico�a�ele�asso-
ciado� (com�mercúrio,� arsénico,�partí-
culas�finas)�provoca�a�morte�prematu-
ra de centenas de milhares de pessoas 
na�Índia�ou�na�China.
Há,� até,� um� aumento� de� procura�
mundial do carvão: depois de uma 
ligeira� quebra� em� 2014,� relacionada�
com�um�arrefecimento�conjuntural�da�
economia�chinesa,�o�consumo�voltou�
a�subir�em�2017�alcançando�um�pata-
mar�1,1%�acima�em�2018.�Explica-o�
a�abundância�dessa� fonte�energética�
e�a�sua�distribuição�geográfica,�muito�
mais alargada do que o petróleo ou o 
gás:�estima-se�uma�disponibilidade�de�
1000� biliões� de� toneladas� ainda� por�
extrair� do� subsolo,� suficientes� para�
abastecer�o�mundo�durante�mais�um�
século.

 

Se os países ocidentais desinvestem 
no�carvão�-�os�Estados�Unidos�substi-
tuindo-o�por�gás�de�xisto,�a�Alemanha�
pelo�gás�natural�ou�a�energia�eólica,�
mas�situando�em�2038�o�seu�definiti-
vo�abandono�-�a�China�e�a�Índia�e�ou-
tros países asiáticos andam a construir 
novas centrais a carvão: a Indonésia 
terá as que produzirão o equivalente a 
doze centrais nucleares e o Vietname 
planeia que esse consumo represente 
49%� de� todo� o� seu� parque� elétrico�
em 2024.
Não�pode�esquecer-se�o�papel,�igual-
mente� determinante,� do� carvão� na�
produção de cimento e metalúrgica 
nos� países� em� desenvolvimento,� já�
que a hulha continua a ser um ingre-
diente indispensável na tempera do 
mineral de ferro durante o processo 
de�fabrico�do�aço.
Embora�os�constrangimentos�climáti-
cos� exijam� a� urgente� erradicação� do�
carvão enquanto recurso energético 
é provável que ele ainda continue a 
causar dano por demasiados anos.  

PORQUE AINDA SE CONSOME TANTO CARVÃO?
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O
lhando para trás no tempo 
só podemos concluir que 
foi quase no lapso em que 
um fósforo se acende e 

apaga,� que� as� tecnologias� de� infor-
mação vieram determinar muito do 
que são as nossas atividades pessoais 
e� profissionais.� � Há� cinquenta� anos�
sabia-se� da� existência� de� computa-
dores�enormes,�que�ocupavam�salas�
imensas�nos�Estados�Unidos�e�faziam�
rapidamente uns quantos cálculos e 
fazíamos os primeiros contactos com 
essa tal informática através dos car-
tões� perfurados,� que� facilitavam� al-
gumas�operações�nas�empresas�mais�
modernizadas. 
Depois,�no�início�dos�anos�80,�uns�en-
tusiastas�apareceram�a�bordo�com�os�
primeiros�ZX�Spectrum�e� tripulações�
inteiras passaram horas a divertirem-
-se com o que simulava ser um court 
de�ténis�e�uma�suposta�bola,�que�era�
impelida para um e outro lado do 

ecrã.�Quando�demos�por�nós�já�estáva-
mos�a�fazer�relatórios�e�as�requisições�
nos primeiros computadores forneci-
dos pelos armadores quase parecen-
do� impensável� a� anterior�das� existên-
cias�de�materiais�e�sobressalentes�nos�
paióis sem recorrermos aos programas 
para�tal�concebidos.
O progresso das tecnologias de infor-
mação� foi�extraordinariamente� rápido�
tornando� rapidamente� obsoletas� as�
inovações,� que� momentaneamente�
dávamos como notavelmente avança-
das para o cumprimento dos nossos 
objetivos.�E�a�miniaturização�acompa-
nhou esse avassalador ritmo de evo-
lução:� os� sobreviventes� das� missões�
Apollo�devem�conjeturar�o�quão�a�vida�
lhes�poderia�ter�estado�bem�mais�facili-
tada se contassem com computadores 
tão potentes quantos os smartphones,�
que�hoje�carregam�nos�bolsos.�
No universo empresarial as redes 
permitem gerir os negócios conti-

nuamente,� em� qualquer� lado� e� a�
qualquer momento. Associam in-
formações,� trazendo� às� empresas�
vastos recursos de conhecimento a 
partir dos quais podem tomar deci-
sões�estratégicas,�ou�mesmo�táticas,�
do� dia-a-dia.� No� âmbito� da� cultura�
digital�de�liberdade�e�responsabilida-
de� individual,� os� trabalhadores� par-
tilham ideias e fornecem feedback 
sobre�projetos�através�da�rede,�o�que�
sustenta um estilo horizontal de ges-
tão. E tornou-se comum uma ligação 
permanente da empresa com os seus 
stakeholders,�sejam�eles�empregados,�
clientes,� fornecedores,� credores,� sin-
dicatos,� acionistas,� investidores� ou� a�
própria comunidade em que se insere.
Daí a importância de ensinar a gerir 
e�comunicar�informação,�porque�esta�
tornou-se no foco do sucesso com-
petitivo.� Fornecer� treino�e� formação�
sobre�como�usar�a�tecnologia�e�a�in-
formação� que� disponibiliza� garante�

O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
NA TRANSFORMAÇÃO DAS EMPRESAS
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à�organização�o�cunho�competitivo�de�
que�precisa�num�novo�mundo,�basea-
do no conhecimento.
Seja�qual�for�o�tipo�de�alta�tecnologia�
em�causa�numa�companhia,�é�o� fator�
humano que determina como vai ser 
aproveitados os novos recursos tecno-
lógicos. A forma de as pessoas usarem 
a informação é crucial para o sucesso. 
Informação protegida e não divulgada 
impede as pessoas da organização de 
conquistar conhecimentos valiosos. 
Mas�demasiada� informação,� não� assi-
milada�e�não�percebida�adequadamen-
te,�pode�ser�nociva.
Toda a informação pode ser canalizada 
através�da�rede�de�uma�empresa,�mas,�
se a cultura não apoiar a partilha de 
informação,� não� será� um� auxílio� para�
as pessoas que mais precisam dela. 
A falta de informação a tempo impede 
a� tomada� de� decisões� eficazes.� A� in-
formação deve circular para as pessoas 
certas na altura certa. Até as empresas 
de�alta�tecnologia�têm�dificuldades�em�

praticar o que apregoam: é conhecido 
o�exemplo�paradigmático�da� IBM�que�
passou� por� enormes� dificuldades� no�
final�do�século�passado�por�não�conse-
guir pôr ordem nas suas próprias redes.
As redes sustentam o conceito de or-
ganização�virtual.�Com�a� liberdade�de�
uma�rede,�os�empregados�podem�dei-
xar� de� ter� de� trabalhar� em� escritórios�
centrais ou regionais. A presente crise 
com o coronavírus tem demonstrado a 
exequibilidade�de�se�manter�a�ativida-
de normal das empresas mesmo com os 
seus recursos humanos de quarentena 
em casa. O que levará muitas delas a 
valorizarem�as�vantagens�de,� recorren-
do�mais�intensivamente�ao�teletrabalho,�
pouparem nos custos de grandes escri-
tórios não só pela ocupação dos corres-
pondentes�metros�quadrados,�quer�com�
a�respetiva�manutenção.�E�as�empresas,�
qualquer�que�seja�a�sua�dimensão,�po-
dem� ligar-se�a�bases�de�dados�on-line,�
que fornecem pesquisas de mercado e 
oportunidades de negócio.

As tecnologias de informação estão 
a� moldar� as� operações� empresariais�
do futuro. Já não se trata apenas de 
uma� forma� de� melhorar� a� eficácia.�
Elas constituem um meio fundamental 
de criar e manter vantagens competiti-
vas.�Os�seus�maiores�benefícios�surgem�
quando� as� estratégias� organizacionais,�
as estruturas e os processos são altera-
dos,� em� conjunção� com� investimentos�
nessa modernização em vez de apenas 
se�acrescentarem�novos�sistemas�à�velha�
lista de componentes organizacionais.
Tudo depende de os gestores verem as 
tecnologias de informação como uma 
fonte de oportunidades ou uma amea-
ça pelas mudanças que pode provocar. 
Elas implicam a necessidade de alterar 
estruturas� organizacionais,� relações�
hierárquicas� e� avaliações� de� desem-
penho. O seu potencial para garantir 
vantagens competitivas depende da 
capacidade da organização para prever 
o�futuro�e�criar�um�ambiente�empresa-
rial apropriado.  
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U
m�material� que� combina� a�
humilde� grafite� com� a� não�
menos simples celulose da 
polpa de madeira mostrou 

ser mais leve e mais forte do que ma-
teriais estruturais largamente utiliza-
dos,�incluindo�aços,�ligas�de�titânio�e�
fibras�de�carbono.
Além�de�extremamente�forte,�o�novo�
material�estrutural,�feito�com�grafite�e�
nanocelulose,�é�reciclável,�o�que�pro-
mete fornecer uma alternativa ecoló-
gica�para�a�construção�de�veículos,�ae-
ronaves e coletes de segurança mais 
leves.
“A madeira e os materiais derivados 
[da madeira] têm muito a oferecer,”�
disse� o� professor� Liangbing� Hu,� da�
Universidade� de�Maryland,� nos� EUA,�
observando� que� os� materiais� à� base�
de�celulose�são�recicláveis,�biocompa-
tíveis�e�biodegradáveis.
“Essas são propriedades fantásticas, 
mas, para tornar esses materiais bem-
-sucedidos, precisamos mostrar que o 
desempenho deles é superior ao dos 
materiais tradicionais,”� acrescentou�
ele.
Os materiais estruturais devem a sua 
força�e�resistência�à�presença�de�for-
tes� ligações� químicas� primárias� entre�
os� seus� átomos:� ligações� metálicas�

nos�metais�e� ligas�metálicas,� ligações�
covalentes� carbono-carbono� nas� fi-
bras�de�carbono�e�ligações�iónicas�na�
cerâmica.
A�força�dessas�ligações,�no�entanto,�é�
tanto�uma�bênção�como�uma�maldi-
ção:�Para�manipular,�fabricar�e�reciclar�
esses�materiais,�essas�ligações�devem�
ser� quebradas� e� reformadas,� o� que�
exige� altas� temperaturas� e� consome�
grandes� quantidades� de� energia,� le-
vando�a�um�custo�substancial�e�a�uma�
pegada�ambiental�pesada.
A estratégia adotada por Hu e seus 
colegas� aproveita� as� ligações� quími-
cas�secundárias,�como�as� ligações�de�
hidrogénio,� que� são� abundantes� em�
materiais orgânicos como a nanoce-
lulose.� Embora� a� energia� necessária�

para�criar�ou�quebrar�uma�ligação�in-
dividual�de�hidrogénio�seja�muito�me-
nor do que a de uma ligação química 
primária,�as�redes�dessas�ligações�po-
dem�tornar�um�material�extremamen-
te forte.
Neste� novo�material,� a� equipa� apro-
veitou�essas�ligações�para�“grudar”�a�
celulose� na� grafite,� que� é� dura,�mas�
quebradiça�demais�para�ser�usada�em�
estruturas�de� suporte�de� carga,� uma�
deficiência�que�a�madeira�supre�natu-
ralmente nas árvores.
Para�fabricar�um�compósito de�grafi-
te-nanocelulose,� a� equipa� preparou�
uma pasta altamente concentrada 
de�água,�flocos�de�grafite�e�nanoce-
lulose� à� temperatura� ambiente.� Em�
seguida,�essa�mistura�foi�dispersa�em�

LIGA DE MADEIRA COM GRAFITE, MAIS FORTE 
DO QUE TITÂNIO E FIBRAS DE CARBONO

O compósito de grafite-celulose, que lembra a estrutura de tijolo e argamassa, é mais forte do que o aço. As fibras de nanocelulose (em verde) servem como 
argamassa que une os tijolos, que são flocos de grafite com tamanho de 100 micrómetros (em cinza).

[Imagem: Yubing Zhou et al. - 10.1021/jacs.9b09009] Etapas de produção da “madeira com nanotecnolo-
gia”, que superou aço, titânio e fibras de carbono.
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camadas com 20 micrómetros de es-
pessura.� As� camadas� são� flexíveis,�
podendo� ser� dobradas� até� um� raio�
de�2�mm�sem�se�quebrar,�e�várias�ca-
madas podem ser prensadas a quen-
te para formar folhas mais espessas. 
As� medições� mecânicas� mostraram�
que� o� material� é� excepcionalmente�

forte. As folhas são mais resistentes 
do�que�o�aço�inoxidável�e�6�vezes�mais�
leves.�A�resistência�específica�do�ma-
terial�(a�força�dividida�pela�densidade�
do�material)�é�superior�à�dos�materiais�
utilizados� em� aplicações� estruturais,�
como� aços,� ligas� de� alumínio� e� ligas�
de titânio.

Esta é apenas a mais recente novidade 
do�grupo�do�professor�Hu,�cuja�equi-
pa� já� criou:� uma madeira que gera 
eletricidade� sem� queimar,� uma� ma-
deira�à�prova�de�balas,�uma�madeira�
antichama,� uma� esponja� de�madeira�
e até uma madeira transparente para 
iluminação de interiores.  

U
m grupo de investigadores da 
Universidade� de� Otago,� na�
Nova�Zelândia,�acaba�de�rea-
lizar� uma� experiência� inédita�

para�a� física�quântica,�na�qual�conse-
guiram manter três átomos individuais 
«suspensos»�num�ponto�fixo�e�obser-
varam como eles interagiam e reagiam 
entre�si,�algo�nunca�antes�observado.
Até� agora,� esse� processo� físico� e�
químico-quântico só era entendido 
através�de�médias�estatísticas�de�ex-
periências envolvendo grandes nú-
meros de átomos.
E�os�resultados�surpreenderam,�mos-
trando que as teorias até agora vi-
gentes terão que ser adequadas por-
que�não�explicam�o�que�a�experiência�
mostrou.
“O nosso método envolve capturar e 
arrefecer individualmente três átomos 
a uma temperatura de cerca de um mi-
lionésimo de Kelvin, usando raios laser 
altamente focados numa câmara, em 
hipervácuo, do tamanho de uma torra-
deira. Nós combinámos lentamente as 
armadilhas que continham os átomos 
para produzir interações controladas 
que depois medimos,”�explicou�o�pro-
fessor Mikkel Andersen.
Quando� os� três� átomos� se� aproxima-
ram,�dois�deles�-�e�apenas�dois,�o�que�
é uma surpresa - formaram uma mo-
lécula�e�todos�receberam�um�“pulso”�
da�energia�libertada�no�processo.�Uma�
câmara de microscópio permitiu que o 
processo fosse ampliado e visualizado.
“Apenas dois átomos não podem for-
mar uma molécula, são necessários 
pelo menos três para fazer a química. 

O nosso trabalho representa a primeira 
vez que esse processo básico é estuda-
do isoladamente e ocorre que ele nos 
deu vários resultados surpreendentes, 
que não eram esperados com base nas 
medições anteriores com grandes nu-
vens de átomos,”�disse�o�investigador�
Marvin�Weyland.
Os� resultados� da� experiência� mostra-
ram que demorou muito mais tempo 
do que o esperado para formar uma 
molécula,�em�comparação�com�outras�
experiências� e� com� os� cálculos� teóri-
cos,� que� se� mostraram� insuficientes�
para�explicar�o�fenómeno.
Embora�os�invertigadores�sugiram�me-
canismos�que�possam�explicar�a�discre-
pância,� eles� destacam� a� necessidade�
de desenvolvimentos teóricos adicio-

nais nessa área da mecânica quântica 
experimental.
A�equipa�já�tinha�observado�dois áto-
mos�individuais�a�interagirem�entre�si, 
mas não para formar uma molécula.
E�este,�talvez�seja�o�resultado�mais�en-
tusiasmante para os sonhos de longa 
data�da�nanotecnologia:�“Ao trabalhar 
nesse nível molecular, agora sabemos 
mais sobre como os átomos colidem 
e reagem um com o outro. Com mais 
desenvolvimento, esta técnica poderá 
fornecer uma maneira de construir e 
controlar moléculas únicas de produtos 
químicos específicos,”�disse�Weyland.
Isto,�sem�contar,�é�claro,�toda�a�gama 
de tecnologias quânticas,�que�depen-
dem da manipulação precisa de partí-
culas individuais. 

NANOTECNOLOGIA OBSERVA INTERAÇÃO   
DE TRÊS ÁTOMOS INDIVIDUAIS

Visualização dos átomos ao microscópio (esquerda) e esquema da experiência (direita).
[Imagem: University of Otago/10.1103/PhysRevLett.124.073401]
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É 
sempre� tentador,� sobretudo�
quando� avançamos� na� idade,�
que tomemos como referência 
a frase «no meu tempo é que 

era� bom».� E,� se� trabalhamos� como�
profissionais� na� área� da� manuten-
ção,� forçosamente� isso� nos� ocorre�
quando comparamos o espírito de 
sacrifício� de� gerações� conhecidas�
em� tempos� idos,� quando� iniciámos�
a�atividade�no�mar,�e�ainda� lhes�ou-
vimos relatos na primeira pessoa 
sobre�o�que�era� a� vida�na�Casa�das�
Caldeiras� dos� navios,� quando� ainda�
queimavam carvão. Nos nossos dias 
será� difícil� encontrar� ambientes� de�
trabalho�tão� irrespiráveis�quantos�os�
dessa� época� e� tarefas� mais� exigen-
tes do que as de quem passava ho-
ras a atirar pazadas de carvão para 
as� fornalhas.� Alguns� dos� fogueiros,�
que� ainda� conheci,� tinham� andado�
nos�comboios�de�navios�da�Segunda�
Guerra� Mundial,� quando� atravessa-
vam�o�Atlântico�para�abastecerem�de�
armas e de víveres as tropas soviéti-
cas�em�Murmansk�e,�mestres�na�sua�
arte,�mal�sabiam�ler�ou�escrever.�Po-
rém,�quando�aconteciam�as� avarias,�
eram os primeiros a dar a cara para as 
ajudar�a�resolver.�Comparativamente�
com�os�que,�mais�letrados,�vim�a�en-
contrar�ao�sedentarizar-me�em�terra,�
eram� indiscutivelmente� profissionais�
de�outro�gabarito.
O�problema�é�o�de� termos�evoluído�
tecnologicamente� desde� então,� já�
não� bastando� a� determinação� e� a�
boa�vontade�para�que�o�trabalho�se�
vá� cumprindo.�Ou� seja,� há�meio� sé-
culo�podia-se�ser�um�exemplar�traba-
lhador da área da Manutenção e não 
saber�uma�letra�do�tamanho�de�uma�
porta. Mas estavam a desaparecer 
as caldeiras cilíndricas semelhantes 
a� imensas� panelas� de� água� quente,�
substituídas� por� enormes� tubulares�
capazes�de� suportarem�significativas�
pressões� de� vapor,� ligados� a� instru-
mentação�complexa�e�com�aproveita-
mentos�de�rentabilidade�só�acessíveis�
a quem dispunha de conhecimentos 
e competências especializadas.

Mas�não�se�julgue�que�essa�realidade�
se�cingia�à�verificada�no�século�tran-
sato.� Ainda� no� dealbar� deste� novo�
milénio,�e�muito�embora�só�afetados�
a tarefas de limpezas para as quais 
não�se�requeriam�grandes�requisitos,�
algumas empresas de manutenção 
contavam�com�colaboradores�apenas�
capazes�de�assinarem�com�dificulda-
de o respetivo nome. 
Nessa altura era normal requerer-se 
uma preparação escolar ao nível do 
ensino�secundário�aos�novos�colabo-
radores�a�contratar� já�que�as�tarefas�
a que estavam adstritos implicavam 
anotar� e� comparar� medições� elétri-
cas,�de�pressões�ou�de�níveis�de�água�
ou�combustíveis.�
Ano� a� ano,� porém,� as� instalações�
complexificaram-se,� o� peso� da� ele-
trónica e da informática generali-
zaram-se� exigindo� capacidades� e�
competências mais alargadas. O que 
incrementa o nível de conhecimen-
tos�e�competências�necessárias�para,�
hoje�em�dia,�se�ser�aceite�numa�em-
presa apostada em ser líder de mer-
cado nessa atividade.
Em�tempos�que�já�lá�vão�era�natural�
que se começasse a carreira numa 
instalação e aí se perdurasse em ser-
viços rotineiros durante meses e anos 
seguidos.
Hoje,�ao�contrário,�com�a�flexibiliza-

ção� das� equipas� e� dos� contratos,� a�
tendência será para uma constante 
mobilidade� e� para� uma� resolução� o�
mais polivalente possível de anoma-
lias ou de comportamentos anómalos 
dos� equipamentos,� sem� o� conforto�
de�um�chefe�próximo�a�quem�se�pos-
sa recorrer em momentos de maior 
aperto. Pode-se estar com uma ava-
ria eletrónica para resolver e. logo a 
seguir,�serem�as�aptidões�hidráulicas�
ou�mecânicas�a�serem�as�exigidas.�A�
polivalência converteu-se num impe-
rativo incontornável.
Por isso mesmo a legislação está a 
apertar-se: a  curto prazo muitos dos 
atuais� trabalhadores� deste� tipo� de�
atividade não terão qualquer utilida-
de�às�empresas�se�não�se�empenha-
rem� na� requalificação� contínua� de�
saberes� de� forma� a� certificarem-se�
com�as�habilitações,�que� já� lhes� são�
exigidas�sob�a�forma�de�certificados.
A� formação� contínua,� seja� a� propi-
ciada� pela� empresa,� seja� a� da� livre�
iniciativa�de�cada�colaborador,�será�a�
condição imprescindível para não cair 
no�ciclo�de�falta�de�empregabilidade,�
que� persiste� em� verificar-se� nos� de-
sempregados de longa duração.
Em�rigor,�num�prazo�não�muito�dis-
tante,� todas� as� tarefas� relacionadas�
com�a�manutenção�exigirão� compe-
tências de nível superior.   

OS RECURSOS HUMANOS NA MANUTENÇÃO
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A 
crise suscitada pelo coro-
navírus detetado na China 
no� final� do� ano� transato�
está a colocar o setor dos 

transportes marítimos perante desa-
fios,� que� podem� condicionar� a� sua�
rentabilidade.� Daí� que� os� armadores�
andem a fazer o que sempre se lhes 
conhece: transferirem para os respeti-
vos governos os custos de uma situa-
ção para que deveriam estar precavi-
dos através da sua gestão de riscos. E 
não� surpreende� que� sejam�os� chine-
ses a aparecerem na liderança desse 
movimento de «democratização» de 
prejuízos,� sendo� evidente� que� nunca�
teriam� idênticas� preocupações� se� se�
vissem contemplados com inespera-
dos e mais lautos lucros...
A Associação de Armadores da Chi-
na� (CSA)� terá� invocado� as� atuais� cir-
cunstâncias,�suscitadas�pelo�Covid-19,�
para suspender a aplicação dos regu-
lamentos�IMO�sobre�o�teor�de�enxofre�
dos�combustíveis�marítimos�de�acordo�
com a Regra IMO 2020.
Os armadores chineses apelaram ao 
governo a aprovação dessa medida 
como paliativo de emergência para 

apoiar o setor a superarem os desa-
fios�causados�pela�disrupção�de�toda�
a cadeia de transporte. A associação 
solicitou� ao� executivo� chinês� que� re-
transmitisse�à�IMO�um�pedido�de�sus-
pensão� dos� regulamentos,� ou� pelo�
menos� tolerância,� quanto� ao� uso� de�
combustíveis� que� não� estejam� em�
conformidade com o regulamento 
sobre�o�teor�de�enxofre�dos�combus-
tíveis�marítimos.�E�encaram�a�possibi-
lidade�de�alegar�a�indisponibilidade�de�
óleos�combustíveis.�De�acordo�com�a�
regra�18.2�do�anexo�VI�da�MARPOL,�
esta disposição pode ser ativada se o 
proprietário ou o operador da frota 
“puder demonstrar que tomou todas as 
medidas necessárias para cumprir, mas 
que não há combustível disponível”.�
Nessa situação o navio não precisa 
de�desviar-se� excessivamente�da� rota�
inicialmente planeada ou fazer um 
desvio que o atrasaria indevidamen-
te.�Mas�antes�disso,�e�assim�que�“se�
tornar� óbvio”� que� será� impossível�
reabastecer� com�combustível� livre�de�
enxofre,�será�necessário�informar�dire-
tamente�o�próximo�porto�de�escala�e�
o�governo�em�questão.�submetendo�a�

prova�que�justifique�o�abastecimento�
de�combustível�não�conforme.
O preenchimento do formulário pre-
visto� nessas� condições� -� o� FONAR�
-�não�é,�contudo,�“seguro�contra�to-
dos�os�riscos”,�nem�carta�branca�para�
o� uso� de� combustível� não� conforme�
ou uma isenção. São as autoridades 
do�porto�de�destino�que,�levando�em�
conta�as� informações� fornecidas,� jul-
garão se legitimam as escolhas do ar-
mador� e� decidirão� sobre� as� possíveis�
sanções.
A� CSA� também� solicita� a� Pequim�
que informe a organização que re-
gulamenta o transporte marítimo de 
outra�solicitação�referente�à�possibili-
dade de aumentar o período efetivo 
de�serviço�das�tripulações�chinesas�a�
bordo� e� se� torne�o� emissário�da�Oil�
Companies� International�Marine� Fo-
rum� (OCIMF),� a� fim� de� obter� uma�
isenção de três meses para navios in-
capazes�de�realizar�inspeções�do�SIRE 
(Ship�Inspection�Report�Programme). 
Os armadores chineses pedem ainda 
medidas�de�apoio,�principalmente�na�
forma�de�subsídios,�reduções�e�isen-
ções�fiscais.�

O COVID-19 MOTIVA PEDIDOS DE SUSPENSÃO 
DA IMO 2020
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S
ão�quatro�as�definições�contem-
pladas pelo Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios em 
Edifícios e utilizadas em todo o 

articulado do respetivo decreto-lei: 
A altura útil de vias de acesso é o 
menor�pé-direito�livre�existente�ao�lon-
go de toda a via de acesso a um edifício.
A fachada acessível é aquela através 
da�qual�é�possível�aos�bombeiros� lan-
çar�as�operações�de�socorro�a�todos�os�
pisos,�quer�diretamente�através�de,�no�
mínimo,� uma� saída� correspondente� a�
um�caminho�de�evacuação,�quer�atra-
vés de outros pontos de penetração.
A largura útil de vias de acesso é a 
menor�das�existentes,�medidas�ao�lon-
go�de�toda�a�via�de�acesso�a�um�edifício,�
descontando os espaços destinados ao 
parqueamento autorizado de veículos.
A via de acesso de uma utilização-
-tipo é�a�via�exterior,�pública�ou�com�
ligação�à� via�pública,�donde� seja�pos-
sível�aos�bombeiros�lançar�eficazmente�
as�operações�de�salvamento�de�pessoas�
e�de�combate�ao�incêndio,�a�partir�do�
exterior�ou�pelo�interior�de�edifícios�re-
correndo a caminhos de evacuação ho-
rizontais ou verticais.
Já no que diz respeito ao comporta-
mento ao fogo o regulamento prevê 
catorze�definições:
A câmara corta-fogo e o comparti-
mento�independente,�com�um�grau�de�
resistência e os meios de controlo de 
fumo,� que� estabelece� a� comunicação�

entre�dois� espaços� com�o�objetivo�de�
garantir a proteção temporária de um 
deles ou evitar a propagação do incên-
dio�entre�ambos.�Só�deve�possuir�vãos�de�
acesso�a� esses� espaços,�protegidos�por�
portas resistentes ao fogo e a uma dis-
tância�tal�que�não�permita�a�sua�abertura�
simultânea por uma única pessoa.
O compartimento corta-fogo é a 
parte�de�um�edifício,�com�um�ou�mais�
espaços,� divisões� ou� pisos,� delimitada�
por elementos de construção com re-
sistência�ao�fogo�adequada�a,�durante�
um� período� de� tempo� determinado,�
garantir a proteção do edifício ou im-
pedir a propagação do incêndio ao res-
to�do�edifício�ou,�ainda,�a� fracionar�a�
carga ade incêndio.
A continuidade de fornecimento de 
energia ou de sinal é a propriedade 
de um elemento de construção em 
manter a capacidade de fornecimento 
de�energia�ou�de�transmissão�de�sinal,�
durante um período de tempo determi-
nado,�quando�sujeito�à�ação�de�incên-
dio.
A estabilidade ao fogo é a proprie-
dade�de�um�elemento�de�construção,�
com�funções�de�suporte�de�cargas,�ca-
paz de resistir ao colapso durante um 
período�de�tempo�determinado,�quan-
do�sujeito�à�ação�de�incêndio;
A estanquidade ao fogo é a proprie-
dade de um elemento de construção 
com função de compartimentação de 
não�deixar�passar,�durante�um�período�
de�tempo�determinado,�qualquer�cha-
ma ou gases quentes.
O fecho automático é a propriedade 
de um elemento de construção que 
guarnece�um�vão�de,� em� situação�de�
incêndio,� tomar�ou�retomar�a�posição�
que garante o fecho do vão sem inter-
venção humana.
O isolamento térmico é a proprie-
dade de um elemento de construção 
com função de compartimentação de 
garantir que a temperatura na face não 
exposta�ao� fogo,�desde�o�seu� início�e�
durante um período de tempo determi-
nado,�não�se�eleva�acima�de�dado�valor.
Os produtos de construção são os 

materiais� de� construção,� os� elementos�
de construção e os componentes isola-
dos ou em módulos de sistemas pré-fa-
bricados� ou� instalações,� que� permitem�
que� as� obras� obedeçam� às� exigências�
essenciais,�destinados�a� serem� incorpo-
rados�de�forma�permanente�nas�obras�e�
a serem como tal colocados no mercado.
A reação ao fogo é a resposta de um 
produto�ao�contribuir�pela�sua�própria�
decomposição para o início e o desen-
volvimento� de� um� incêndio,� avaliada�
com� base� num� conjunto� de� ensaios�
normalizados.
O registo é um dispositivo móvel de 
obturação�da�secção�de�uma�conduta�
ou�de�uma�abertura,�aberto�ou�fecha-
do�na�sua�posição�normal,�de�comando�
automático ou manual. 
Um�registo resistente ao fogo é de 
acionamento automático com uma 
dada� qualificação� de� resistência� ao�
fogo determinada em ensaio norma-
lizado� de� resistência� ao� fogo� padrão,�
destinado a impedir a propagação de 
um incêndio ou dos seus efeitos através 
de�uma�conduta�ou�de�uma�abertura,�
durante um certo período de tempo.
A resistência ao fogo é a propriedade 
de�um�elemento�de�construção,�ou�de�
outros�componentes�de�um�edifício,�de�
conservar durante um período de tem-
po�determinado�a�estabilidade�e�ou�a�
estanquidade,� isolamento� térmico,� re-
sistência�mecânica,�ou�qualquer�outra�
função� específica,� quando� sujeito� ao�
processo de aquecimento resultante de 
um incêndio.
A resistência ao fogo padrão é a que 
avaliada num ensaio com um programa 
térmico de fogo normalizado.
O sistema de cortina de água au-
tomático é� constituído� por� tubagens�
e�aspersores�de�água�que,�após�a�de-
teção� de� um� incêndio,� projeta� uma�
lâmina contínua de água segundo um 
plano�vertical�(cortina),�isolando�da�pe-
netração do fumo e das chamas dois 
espaços contíguos. Essa cortina deve ir-
rigar�uma�superfície�(tela,�vidro,�metal,�
etc.),�melhorando�o�seu�comportamen-
to ao fogo.   
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