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O desconhecido, como é o caso da crise que estamos a atravessar, normalmen-
te causa-nos medo, apreensão e dúvida, podendo levar-nos a não reagir com a 
força de vontade necessária para combater e vencer essa crise. 
O medo é normal, não nos deve preocupar em demasia, mas a coragem ou se 
tem ou ficamos paralisados sem reação, tanto para combater e vencer as difi-
culdades, como para ultrapassar os obstáculos que a seguir se apresentarão. 
A paciência é uma das virtudes necessárias, ou até indispensáveis, a cada um 
de nós humanos, que nos relacionamos uns com os outros e que nos permite 
com eles sermos tolerantes e também connosco próprios. O que nem sempre 
é fácil.
Já houve quem dissesse que a paciência é a mais heroica das virtudes, justa-
mente porque aparentemente não tem nada de heroico. De facto, nem todos 
conseguem vivê-la, mas somente aqueles que sabem vencer-se a si mesmos. 
Sorrir, ter bom humor, é-nos necessário. Todavia, um dos obstáculos mais fre-
quentes ao bom humor é exatamente a impaciência. Esta, é muito bem ex-
pressa num ditado chinês, que se aplica às mil maravilhas à conjuntura que 
actualmente vivenciamos: “Vê-se um ovo e já se quer ouvi-lo cantar”.

Resiliência é uma capacidade que também se nos exigirá para ultrapassar a 
crise que vivemos e todas as sua mazelas. Vão ser as falências o desemprego, 
as dificuldades económicas dos que menos ganham, mesmo que não percam 
o emprego, nalguns casos a fome que nesta altura já sentem. 
Voltar a reerguer a nossa economia, relançando a empregabilidade e o empre-
go é uma tarefa de grande envergadura, que exige além dos preceitos antes 
referidos uma grande sabedoria, que possa corrigir o que antes estava errado, 
que possibilite dar passos em frente, acrescentando o que antes faltava, no-
meadamente no Serviço Nacional de Saúde. 
Não sabemos como tudo vai terminar no que respeita à pandemia covid-19, 
nem no que se refere à resolução da crise económica que iremos enfrentar, 
mas para já podemos orgulhar-nos de, até agora, os portugueses terem de-
monstrado estarem a cumprir com toda a coragem o seu isolamento social, 
respeitando e cumprindo com as recomendações da Autoridade de Saúde. 
Têm sabido ser pacientes, mesmo sofrendo, têm controlado a impaciência. O 
mesmo se pode dizer quanto à desgraça que têm sido as muitas mortes até 
agora já ocorridas, fazendo crer que são resilientes o suficiente para chegarem 
ao fim, com uma vitória sobre esse “monstro” invisível causador da enfermi-
dade, que ficará para a história com a designação de Covid-19.
Sinto-me orgulhoso de ser português.  

Director

CORAGEM, PACIÊNCIA, 
RESILIÊNCIA E SABEDORIA
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MUDANDO MENUS, ALTERANDO PAISAGENS 
- AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO NA EUROPA

A 
agricultura sempre foi 
mais do que a produção 
de alimentos. Ao longo 
dos séculos, a agricultu-

ra moldou a paisagem europeia, as 
comunidades locais, a economia e as 
culturas.
Há cem anos, o campo estava reple-
to de pequenas quintas, e muitas ca-
sas em áreas urbanas tinham peque-
nas hortas nos quintais. Os mercados 
ofereciam produtos locais, sazonais e 
a carne era um mimo especial para 
a maioria dos europeus. Nos últi-
mos 70 anos, porém, a produção 
alimentar agrícola evoluiu cada vez 
mais de uma atividade local para 
uma indústria global destinada a ali-
mentar populações em crescimento, 
com gostos globalizados na Europa 
e em todo o mundo. Hoje, os euro-
peus podem desfrutar de cordeiro da 
Nova Zelândia ao lado do arroz da 

Índia, juntamente com o vinho cali-
forniano e o café brasileiro. Os to-
mates frescos cultivados em estufas 
holandesas ou espanholas podem 
ser comprados durante todo o ano.
Num mundo cada vez mais urbani-
zado e globalizado, os agricultores 
precisam de ser capazes de produ-
zir quantidades cada vez maiores de 
alimentos. A concorrência crescente 
exigia economias de escala - produ-
ção agrícola intensiva - favorecendo 
as grandes empresas, muitas vezes 
especializadas no cultivo de alguns 
tipos de culturas ou pecuárias em 
áreas maiores com acesso garantido 
aos mercados em todo o mundo. A 
agricultura europeia não foi exceção.

Agricultura na Europa:   
focada em produzir mais
Tal como o ar e a água, a comida é 
uma necessidade humana básica. 

Seja por desastres naturais ou más 
políticas, não ter acesso a alimentos 
suficientes pode resultar na fome de 
comunidades inteiras. Perante isto, a 
produção alimentar sempre foi vista 
não só como uma atividade levada 
a cabo por agricultores individuais, 
mas também como uma questão 
de política e segurança nacional, 
incluindo uma questão de seguran-
ça económica. Nos anos de 1800, 
a maioria dos europeus trabalhava 
na agricultura; no entanto, a partir 
daí a percentagem de trabalhadores 
na agricultura tem vindo sempre a 
diminuir, principalmente devido ao 
aumento da utilização de máquinas 
agrícolas e a melhores rendimentos 
dos postos de trabalho urbanos.
Foi neste contexto que os Estados-
-Membros da UE acordaram numa 
política agrícola comum, inicialmen-
te destinada a assegurar que houves-

A maior parte dos alimentos que comemos é produzido em terra e no solo. O que comemos e a for-
ma como o produzimos mudou significativamente no último século, juntamente com a paisagem e a 
sociedade europeias. A intensificação da agricultura permitiu à Europa produzir mais alimentos e a 
preços mais acessíveis, mas à custa do ambiente e da agricultura tradicional.
Agora é tempo de repensarmos a nossa relação com a comida, que colocamos nos nossos pratos e 
com a terra e as comunidades que a produzem.



AMBIENTE

5Abril 2020 - Digital 63Revista Técnica de Engenharia

se alimentos suficientes e a preços 
acessíveis na Europa. Isto também 
implicava que um número suficiente 
de agricultores, teriam de permane-
cer nas suas terras e cultivá-las. A 
concorrência global pode fazer bai-
xar os preços e apenas uma pequena 
fração do preço final de venda chega 
ao agricultor.
Com o passar do tempo, a política 
agrícola comum integrou medidas 
destinadas a ajudar a economia rural 
em geral e a reduzir os impactos am-
bientais da agricultura e a proteger 
os solos.
Nas últimas décadas, a área de ter-
reno utilizada para a agricultura na 
Europa diminuiu de dimensão devido 
à expansão das zonas urbanas e, em 
menor medida, à expansão de flores-
tas e bosques. Actualmente, cerca de 
40 % da área terrestre da Europa é 
utilizada para atividades agrícolas.
Em 2016, havia mais de 10 milhões 
de explorações agrícolas na UE e 
cerca de 3 % destas utilizavam mais 
de metade das terras agrícolas. De 
facto, cerca de dois terços das ex-
plorações agrícolas europeias são 
inferiores a 5 hectares (50 000 m2, 
aproximadamente equivalentes a 
sete campos defutebol) e consistem 
em grande parte em explorações de 
hobby e de subsistência, que con-
somem mais de metade das suas 
produções. Muitas comunidades 
agrícolas, especialmente em áreas 
com menor produtividade agrícola, 
enfrentam o abandono das terras e 
a diminuição e envelhecimento das 
populações, exercendo uma pressão 
adicional sobre as pequenas explora-
ções.
As paisagens agrícolas da Europa ca-
racterizam-se cada vez mais pela bai-
xa diversidade das culturas, com vas-
tas áreas e campos cada vez maiores, 
onde apenas algumas culturas, como 
o trigo ou o milho, são cultivadas. 
Nestas paisagens de agricultura in-
tensiva, a biodiversidade é significa-
tivamente reduzida em comparação 
com as paisagens caracterizadas por 
campos mais pequenos de diferentes 
culturas, separadas por linhas de ar-
bustos e pequenas florestas.

Agricultura intensiva:  
maiores resultados,   
mas também impactos  
mais elevados
Uma maior produtividade foi alcan-
çada em parte graças ao aumento 
da utilização de produtos químicos 
sintéticos, como fertilizantes e pes-
ticidas.
Ao longo da história, os agricultores 
têm usado estrume ou minerais para 
fertilizar o solo e aumentar a produ-
tividade. Os fertilizantes funcionam 
adicionando nutrientes ao solo, que 
são essenciais para o crescimento 
das plantas.
Os adubos sintéticos foram inventa-
dos no início da década de 1900 e 
amplamente comercializados a par-
tir da década de 1950 para resolver 
o problema do “esgotamento do 
azoto no solo” e, assim, aumentar 
a produtividade. Os adubos sinté-
ticos contêm principalmente azo-
to, fósforo e potássio, seguidos em 
menor escala por outros elementos 
como cálcio, magnésio, enxofre, co-
bre e ferro. A agricultura baseia-se 
também em produtos de proteção 
fitossanitárias - uma vasta gama de 
substâncias químicas destinadas a 
eliminar as indesejáveis, os insetos e 

os fungos que prejudicam as plantas 
e restringem o seu crescimento.
Por um lado, os adubos sintéticos 
e os pesticidas asseguraram uma 
maior quantidade de colheitas de 
um determinado campo, permitindo 
alimentar as populações em cres-
cimento, tanto na Europa como no 
mundo. O crescimento da produção 
também tornou os alimentos mais 
acessíveis.
Por outro lado, nem todo o azoto 
aplicado é aproveitado pelas plan-
tas. O uso excessivo de produtos 
químicos sintéticos pode contaminar 
a terra, os rios, os lagos e as águas 
subterrâneas numa área mais vasta, 
e até entram na atmosfera como óxi-
do nitroso — um dos principais gases 
com efeito de estufa após o dióxido 
de carbono e o metano. Alguns pes-
ticidas prejudicam os polinizadores, 
incluindo as abelhas. Sem poliniza-
dores, simplesmente não podemos 
produzir alimentos suficientes.
Os países europeus produzem sig-
nificativamente mais carne do que 
na década de 1960. E a carne, em 
particular a de vaca, requer signi-
ficativamente mais terra e água do 
que os alimentos à base de plantas 
(iii) Ver SOER 2020, Capítulo sobre 



AMBIENTE

6 Abril 2020 - Digital 63 Revista Técnica de Engenharia

Solo e Uso do Solo (iv) Relatórios 
EEE n.º 7/2018, 11/2018, 18/2018, 
23/2018; ver fontes chave da AEA.
produtos. Ao mesmo tempo, a cria-
ção de bovinos produz metano e óxi-
do nitroso, ambos gases com efeito 
de estufa muito poderosos. Estima-
-se que a pecuária contribua com 
mais de 10 % das emissões totais de 
gases com efeito de estufa.

Uso insustentável prejudica  
a produtividade do solo   
e da terra
A produtividade agrícola do solo, a 
longo prazo, depende da sua saúde 
global. Infelizmente, se continuar-
mos a utilizar este recurso como 
atualmente fazemos, também redu-
ziremos a capacidade do solo, entre 
outros, de produzir alimentos sufi-

cientes e alimentos adequados ao 
consumo humano.
Há muitas pressões que a agricul-
tura intensiva exerce sobre a terra 
e o solo, incluindo a contaminação, 
a erosão e a compactação devido a 
pesadas máquinas agrícolas. Um nú-
mero crescente de estudos realça a 
acumulação de resíduos de produtos 
químicos utilizados como pesticidas 
e fertilizantes em toda a Europa. Para 
alguns produtos químicos, como co-
bre e cádmio, as amostras de solo de 
algumas áreas indicam níveis critica-
mente elevados.
O excesso de nutrientes (azoto e fós-
foro) alterou a vida em lagos, rios e 
mares, e as recentes avaliações da 
AEA sobre a água exigem reduções 
urgentes de nutrientes para evitar 
mais danos a estes ecossistemas.
Além de afetar os recursos terrestres 
e a biodiversidade dos solos, este au-
mento da produção alimentar tam-
bém influenciou as nossas dietas de 
forma não planeada.

Mudanças nos hábitos  
alimentares vêm com  
novos problemas
Cinco dos sete maiores fatores de 
risco para a saúde hoje (pressão ar-
terial alta, altos níveis de colesterol, 
obesidade, abuso de álcool e consu-
mo insuficiente de frutas e legumes) 
que causam a morte prematura es-
tão ligados ao que comemos e bebe-
mos. Mais de metade da população 
adulta da Europa é classificada como 
excesso de peso, incluindo mais de 
20 % que é classificada como obesa. 
A obesidade infantil é também uma 
preocupação crescente.
Em comparação com o que era há 
50 anos, os europeus consomem 
mais comida por pessoa. A ingestão 
de proteínas animais, principalmente 
carne e produtos lácteos, duplicou 
neste período e é atualmente o dobro 
da média global. Todos os anos, em 
média, os adultos europeus comem, 
por exemplo, 101 kg de cereais e 64 
kg de carne por pessoa — que tem 
vindo a diminuir ligeiramente nos úl-
timos anos, mas que ainda está mui-
to acima da média global. Também 

consumimos mais açúcar e produtos 
açucarados (13 kg) do que peixe e 
frutos do mar (10 kg).
Ao mesmo tempo, 88 milhões de 
toneladas de alimentos são desper-
diçadas na Europa todos os anos, 
correspondendo a 178 kg por pes-
soa. O desperdício alimentar signifi-
ca que todos os recursos utilizados 
para produzir alimentos - água, solo 
e energia - também são desperdi-
çados. E os poluentes e gases com 
efeito de estufa libertados durante a 
produção, transportes e marketing 
contribuem para a degradação am-
biental e as alterações climáticas.
No entanto, há milhões de pessoas 
em todo o mundo que não têm co-
mida nutritiva suficiente para comer. 
De acordo com a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, mais de 820 milhões de 
pessoas no mundo, estavam subnu-
tridas em 2017.
Segundo o Eurostat, 12 % dos eu-
ropeus não conseguiram pagar refei-
ções de boa qualidade a cada segun-
do dia em 2017.
É evidente que o aumento da produ-
ção alimentar nem sempre significa 
uma melhor nutrição para todos. 
Trata-se de um problema ampla-
mente reconhecido e existem medi-
das europeias e globais destinadas a 
combater o desperdício alimentar e 
a desnutrição, incluindo o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 2: 
Fome Zero e Objetivo 12: Produção 
e Consumo Responsável. Fazendo 
dietas mais saudáveis e minimizan-
do o desperdício alimentar, incluin-
do através de uma distribuição mais 
uniforme de alimentos saudáveis e 
nutritivos em toda a sociedade e no 
mundo, poderiam reduzir alguns dos 
impactos na saúde, no ambiente e 
no clima ligados aos alimentos pro-
duzidos em terra.

Exigências concorrentes  
de terras agrícolas
A política agrícola comum da UE e o 
mercado único fazem dos produtos 
alimentares produzidos em toda a 
UE, de acordo com elevados padrões 
de segurança, uma característica 

Azoto: a chave para o 
crescimento das plantas
Uma planta é feita principal-
mente de hidrogénio, oxi-
génio, carbono e azoto. As 
plantas podem facilmente 
obter carbono, hidrogénio e 
oxigénio da água e dióxido de 
carbono da atmosfera, mas 
não é o caso do azoto. O solo 
pode ser esgotado do seu 
azoto após algumas colheitas.
O azoto representa mais de 
70 % da nossa atmosfera, 
mas as plantas não podem 
utilizar o azoto na forma que 
se encontra disponível. Ape-
nas algumas bactérias simbió-
ticas de vida livre e vegetais 
(nomeadamente simbion-
tes de leguminosas) podem 
transformar o azoto atmosfé-
rico numa forma que as plan-
tas o possam usar. Para per-
mitir que o solo reabasteça as 
suas existências de azoto, as 
práticas agrícolas tradicionais 
deixam as terras em pousio 
ou plantam leguminosas en-
tre a colheita e a sementeira 
da próxima cultura.
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comum do nosso dia-a-dia. Junta-
mente com este comércio intra-UE 
de produtos alimentares, as impor-
tações e exportações da EU de pro-
dutos agrícolas de e para o resto do 
mundo, que representaram 7 % de 
todo o comércio extra-UE em 2018. 
A UE é um grande importador de 
frutas e produtos hortícolas frescos, 
enquanto exporta bebidas, bebidas 
espirituosas e carne.
Indirectamente, o comércio alimen-
tar significa que a UE importa e ex-
porta recursos terrestres. Juntamen-
te com a produção de óleo de palma, 
o crescente consumo global de carne 
é um dos motores da desflorestação 
das florestas tropicais, que são fre-
quentemente convertidas em pasta-
gens para o gado ou plantações de 
palmeiras.
Mas a terra não é cultivada apenas 
para produzir alimentos ou alimen-
tos para animais. Uma parte crescen-
te das terras agrícolas da Europa é 
utilizada para o cultivo de produtos, 
como colza, beterraba açucarada e 
milho, para a produção de biocom-
bustíveis. As exigências concorrentes 
exercem uma pressão adicional sobre 
as terras em geral e sobre as terras 
agrícolas em especial no que se refe-
re ao cultivo das culturas de biocom-
bustíveis. Os biocombustíveis são 
vistos como uma ferramenta para 
reduzir os gases com efeito de estu-
fa, mas isso depende da forma como 
são produzidos e do material vegetal 
que utilizam. Vários biocombustíveis 
têm consequências negativas não 
intencionais para o ambiente. Para 
evitar estes resultados, a UE adotou 
uma série de critérios de sustentabi-
lidade para limitar o impacto prejudi-
cial dos biocombustíveis no ambien-
te e nos recursos da terra.
O impacto ambiental da UE nos re-
cursos da terra e dos solos não se 
limita ao território da UE. Os euro-
peus consomem produtos agríco-
las importados do resto do mundo. 
Terra e solo, juntamente com outros 
recursos, como a água e a energia, 
nos países que exportam para a UE 
são afetados pelos elevados níveis de 
consumo da Europa. Para garantir 

um fornecimento regular, as empre-
sas multinacionais podem também 
optar por comprar grandes faixas de 
terra em países terceiros para aten-
der aos consumidores europeus.
De acordo com um relatório recente 
da Plataforma Intergovernamental 
de Política Científica sobre Biodiver-
sidade e Serviços de Ecossistemas, a 
produtividade de cerca de um quar-
to da superfície terrestre global foi 
reduzida devido à degradação dos 
solos. A diminuição das populações 
de polinizadores pode resultar em 
perdas de culturas no valor de 500 
mil milhões de euros por ano.

O que o futuro nos reserva
De acordo com as projeções das Na-
ções Unidas, nos próximos 30 anos, 
a população global aumentará 2 mil 
milhões para atingir os 9,7 mil mi-
lhões em 2050. Este aumento, por si 
só, significa que temos de mudar a 
forma como crescemos, produzimos 
e consumimos alimentos. A produ-

ção alimentar terá de aumentar, ao 
mesmo tempo, que se deve traba-
lhar nas alterações climáticas.
No entanto, a forma como atual-
mente produzimos alimentos em 
terra já está a exercer demasiada 
pressão sobre este recurso finito. Ao 
mesmo tempo, a redução da quan-
tidade de alimentos produzidos na 
Europa e o cumprimento da procu-
ra interna através do aumento das 
importações podem ter impactos 
severos nos mercados alimentares 
globais, aumentar os preços dos 
produtos alimentares e colocar as 
populações vulneráveis em risco de 
subnutrição.
A urgência desta situação exige uma 
revisão da nossa relação com a ali-
mentação — tanto o que comemos 
como a forma como a produzimos.
Muito provavelmente, isso implica-
rá comer menos carne e produtos 
lácteos e mais frutas e legumes sa-
zonais. As “carnes” à base de plan-
tas e os “leites” ou outros produtos 



AMBIENTE

8 Abril 2020 - Digital 63 Revista Técnica de Engenharia

alimentares com valores nutricionais 
semelhantes, mas com inputs signi-
ficativamente mais baixos (incluindo 
terra, água e energia) estão a ser 
desenvolvidos e comercializados. A 
questão é se estas alternativas se tor-
narão a norma nos nossos cestos de 
compras, em vez da exceção.

Exigirá igualmente que o desperdício 
alimentar seja minimizado no ter-
reno, no mercado e nas casas. Para 
satisfazer a crescente procura de 
alimentos e para evitar uma maior 
desflorestação, a produção intensiva 
em algumas zonas terá de continuar, 
mas temos de parar a contaminação 

que daí advém. Para uma produção 
alimentar sustentável, o despovoa-
mento também terá de ser abordado 
em determinadas áreas, incentivan-
do mais pessoas a permanecerem a 
cuidar da terra, a protegera biodiver-
sidade local e a produzir produtos de 
alta qualidade.  

Ciclo de nutrientes da natureza
O solo desempenha um papel crucial nos ciclos da natureza, entre os quais o ciclo dos nutrientes, que envolve 
a quantidade de matéria orgânica do solo - ou seja, carbono, azoto e fósforo - absorvida e armazenada no 
solo. Os compostos orgânicos, como folhas e pontas de raiz, são decompostos em substâncias mais simples 
por organismos que vivem no solo antes de poderem ser usados pelas plantas. Certas bactérias que vivem no 
solo transformam o azoto atmosférico em azoto mineral, que é essencial para o crescimento das plantas. Os 
adubos introduzem azoto e fosfatos para estimular o crescimento das plantas, mas nem toda a quantidade é 
absorvida pelas plantas. O excesso pode entrar em rios e lagos e afetar a vida nestes ecossistemas aquáticos.
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S
e houve navio português azarado nos primeiros 
meses de atividade, dificilmente se encontrará 
algum que consiga superar o «Sameiro», navio-
-tanque construído nos estaleiros do Arsenal do 

Alfeite em 1946 para que integrasse a frota da Compa-
nhia Colonial de Navegação e cujo lançamento à água em 
28 de agosto desse ano foi assaz turbulento. Mesmo com 
a censura do regime a, porventura, atenuar a dimensão 
do fracasso, que era «abrilhantado» por Óscar Carmo-
na e Gertrudes Tomás (indigitada como sua madrinha), o 
«Diário de Lisboa» do dia seguinte conseguia reportar o 
seguinte:
“... o petroleiro «Sameiro» não chegou ontem a entrar 
completamente na água, em virtude de só ter sido pos-
sível fazê-lo deslizar pela carreira, quase uma hora de-
pois do momento marcado para o lançamento, quando a 
maré já estava a baixar acentuadamente.
Foi, portanto, por falta de água suficiente para o navio 
flutuar que o «Sameiro» ficou na posição em que se en-

contra. No preia-mar da madrugada de hoje, os rebo-
cadores da Administração do Porto de Lisboa tentaram 
rebocá-lo, mas sem resultado. Por isso, na preia-mar da 
tarde, com a aplicação de dois poderosos macacos elétri-
cos, far-se-á um esforço conjunto com os rebocadores, 
pelo que há todas as esperanças de safar o navio”.
O objetivo só foi alcançado duas semanas depois, me-
diante recurso a meios de impulsão e de tração mais subs-
tanciais.
No dia 12 de setembro reportava o mesmo jornal: “A per-
gunta ainda anda no ar: porque razão parou o «Sameiro» 
na carreira, no dia do lançamento? Depois dos estudos 
feitos e das observações realizadas, parece que a para-
gem só poderá ser atribuída a uma deficiente lubrificação 
da carreira, mas esta devida a circunstâncias imponderá-
veis, que por vezes surgem.
Uma vez em presença da situação, como se observasse 
que, apesar de ter ficado com o centro de gravidade ainda 
sobre a carreira, o navio balançava suavemente, apoiado 

HISTÓRIA DO SOEMMM
UM NAVIO INICIALMENTE AZARADO
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no extremo da mesma, levantando a proa quando a maré 
baixava e assentando-a novamente no preia-mar, tratou-
-se do seu escoramento imediato, enquanto se estudava 
a maneira mais prática de o retirar daquela posição.”
Uma hipótese, entretanto, sugerida, não foi sensatamen-
te levada por diante: a da conjugação de forças insufi-
cientes de impulsão e de tração, complementadas com 
o recurso s macacos e à explosão de pequenas cargas de 
dinamite debaixo da quilha. 
A que permitiu livrar o navio aparece a seguir descrita 
na mesma peça jornalística: «A força de impulsão, que 
se tornava necessária aplicar à popa do «Sameiro», foi 
constituída por seis cilindros de ferro com ar comprimido, 
cada um deles representando 120 toneladas.” A tração 
foi constituída por sete rebocadores, duas cábreas, uma 
draga-escavadora, duas lanchas a motor, quatro pontões 
e uma barcaça, todas elas gerando uma força de 90 to-
neladas.
Foi com a aplicação dessa conjugação de forças que, fi-
nalmente, o navio se deslocou cinquenta metros e ficou 

em condições de sair pelos seus próprios meios na preia-
-mar da madrugada. Assim sucedeu e logo atracaria no 
cais do Arsenal para completar alguns trabalhos de aca-
bamento. Identificaram-se algumas chapas amolgadas, 
mas sem porem em causa a sustentabilidade de toda a 
sua infraestrutura.
O suspiro de alívio foi de tal monta que dez dias depois o 
estaleiro do Arsenal ofereceu um animado almoço a tre-
zentos dos envolvidos em toda a operação de lançamento 
à água do navio.
No ano e meio seguinte o navio continuaria a operar sob 
a bandeira da Companhia Colonial de Navegação, mas o 
governo não tardaria a constituir uma nova empresa ex-
clusivamente vocacionada para o transporte de produtos 
petrolíferos, a Soponata que, criada em 13 de junho de 
1947, logo integraria o «Sameiro» e o, entretanto quase 
construído «São Mamede» na sua frota inicial. Não cons-
ta que, até 1960, altura em que foi vendido, o «Sameiro» 
tenha conhecido tão mediática e comprometedora noto-
riedade.  
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A 
atual crise do covid 19 
obrigou muitas empre-
sas a organizarem-se, re-
correndo àquilo que até 

então se lhes afigurara inviável: o 
teletrabalho. Quantos dos que nos 
leem conhecem amigos, familiares 
e conhecidos, que estão em casa a 
tentarem conciliar as inquietações 
com a pandemia e o imperativo de 
se manterem produtivos, garantindo 
a sustentabilidade das empresas em 
breve sujeitas a outros imprevisíveis 
desafios? Porque existe uma quase 
unanimidade de opiniões quanto ao 
muito que mudará quando esta fase 
da prolongada crise se encerrar.
As tecnologias da informação que 
não possuíam um peso estratégico 
na grande parte das empresas pas-
sarão a ter uma importância até 
agora subestimada. Tanto mais que 
esta pandemia demonstrou a im-
preparação da imensa maioria delas 
para enfrentarem circunstâncias ex-
cecionais. Agora essas tecnologias 

tenderão a ser melhor integradas 
nos demais processos operacionais 
interligando-se com eles e poten-
ciando-os, mormente em planos de 
contingência quando novas situa-
ções, hoje tidas por improváveis, se 
repetirem.
Até agora prevalecia a tendência 
para considerar as tecnologias de 
informação como ferramentas im-
prescindíveis às funções administra-
tivas. Embora não escasseie literatu-
ra de gestão sobre o seu potencial 
enquanto fatores de criação de va-
lor através de relevantes vantagens 
competitivas, elas continuaram a ser 
subalternizadas face a comporta-
mentos cristalizados. E, no entanto, 
elas poderão constituir a pedra-de-
-toque para a determinante relação 
da empresa com os seus clientes, ou 
racionalizando o serviço de compras 
através do processamento eletróni-
co de faturação, que permite dados 
fundamentais para as aquisições de 
materiais e serviços nas quantidades 

mais judiciosas. Ou ainda cumprindo 
o que a legislação fiscal determina 
quanto à atualização permanente de 
inventários e encomendas.
Segundo um texto antológico publi-
cado há um quarto de século numa 
das principais revistas norte-ameri-
canas de gestão, Venkotraman de-
finia cinco níveis de transformações 
verificáveis nas empresas quando se 
decidia fazer das tecnologias de in-
formação um polo potenciador da 
sua mudança:  
No primeiro nível, o da exploração 
localizada e apenas cingida a siste-
mas isolados, não representa grande 
vantagem competitiva por ser facil-
mente replicada pelos concorrentes. 
Sem a devida medição de desem-
penho, os níveis de performance 
relativos às mudanças na tecnolo-
gia, nunca podem ser testados com 
precisão. Podem-se reduzir custos e 
acelerar respostas, mas existe pou-
ca diferenciação no mercado. Para 
criarem vantagem competitiva, os 

A IMPORTÂNCIA DA MODERNIZAÇÃO   
TECNOLÓGICA DAS EMPRESAS
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gestores devem acrescentar valor a 
cada aplicação.
No segundo nível, o da integração 
interna, já se verifica interligação e 
interoperacionalidade entre diferen-
tes sistemas, que funcionam numa 
plataforma comum facilitando a 
interdependência entre os diversos 
processos produtivos. Pode haver o 
risco de subalternizar a interligação 
à interdependência, ou vice-versa, 
mas ambas as componentes são im-
portantes e devem ser usadas. Sub-
linhar uma delas sem a outra não 
trará vantagens competitivas.
O terceiro nível já envolve a refor-
mulação dos processos produtivos, 
mormente no sentido da centrali-
zação vs. descentralização, linha de 
produção vs. pessoal ou coordena-
ção vs. controlo. Abordada racional 
e sistematicamente esta reformula-

ção deve focalizar-se nos que pos-
sam influir no que torna a empresa 
mais ou menos concorrencial.
No quarto nível, o do redesenho das 
redes produtivas, já se concretiza o 
potencial para a diferenciação e ex-
pansão do redesenho de redes pro-
dutivas. O intercâmbio de dados ele-
trónicos não o faz por si só: a partilha 
de informação com clientes e forne-
cedores ou o processamento eletró-
nico de transações não basta para 
alcançar as vantagens competitivas. 
No entanto, fornece à organização 
uma eficácia administrativa melhora-
da nos movimentos do inventário, e 
maior eficácia nas operações, ao ali-
nhar os níveis de stocks com a cadeia 
da oferta. É apenas quando a tecno-
logia de informação sublinha a toma-
da de decisões ou garante serviços 
distintos de valor acrescentado que 

se torna estratégica. Quando parcei-
ros nestas transações podem apro-
veitar as competências numa rede 
partilhada - por exemplo, poupando 
à empresa a integração vertical - ga-
nha-se vantagem competitiva.
No quinto e último nível, o da redefi-
nição do âmbito dos negócios, é pos-
sível com redes mais flexíveis e fluidas 
de joint venhires, alianças e parcerias 
que substituem economias de escala 
hierárquicas, extensões de linhas de 
produto e fusões e aquisições ver-
ticais. O recurso a aplicações deste 
tipo melhora a coordenação e o con-
trolo de processos produtivos fora da 
organização e aumenta a capacidade 
de associar competências nucleares 
para que tenham maior apelo para os 
clientes. A infraestrutura tecnológica 
possibilita uma coordenação e um 
controlo mais eficientes.  
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N
ão tem precedentes a per-
turbação causada ao mer-
cado dos porta-contentores 
pela atual pandemia, es-

tando a ser desprogramadas muitas 
das viagens previstas. De início os 
afretadores pensaram que a epide-
mia só seria sentida do lado da oferta 
e logo corrigida quando as fábricas 
retomassem a normalidade acele-
rando de modo a reporem os stocks 
nos seus níveis habituais. Não falta-
ram analistas do mercado a preve-
rem uma recuperação significativa 
da atividade comercial no segundo 
trimestre do ano. Mas a propagação 
do covid-19 pelos demais continen-
tes diminuiu drasticamente a procura 
e, agora, tem-se a perfeita noção de 
estarmos perante uma crise imprevi-
sivelmente duradoura. A recessão, as 
falências e o desemprego são certe-
zas cuja dimensão não se quantifica, 

mas decerto será muito significativa. 
A quebra atual no consumo e a que 
perdurará por muitos meses, leva os 
importadores a reduzirem os stocks e 
a adiarem novas encomendas.
O mercado dos fretes marítimos para 
os próximos meses decai bruscamen-
te levando os preços a mínimos his-
tóricos, que podem pôr em sério ris-
co a viabilidade de muitas empresas, 
demasiado frágeis para aguentarem 
tal embate. Alan Murphy, da Sea In-
telligence defende a necessidade de 
serem reorganizadas as cadeias logís-
ticas associadas ao transporte marí-
timo.
A Maritime Strategies International 
avança com números concretos pre-
vendo para este trimestre quebras de 
17,8% na rota Ásia-Europa, 15% na 
transpacífica para a costa oeste dos 
Estados Unidos e 13% na mesma 
rota, mas para a costa leste norte-

-americana. Noutras rotas a mesma 
empresa avalia quebras de 12% na 
da Ásia-Médio Oriente-Índia, 8% na 
intraeuropeia e 5% na intra-asiática.
A Moody’s reviu em baixa as previ-
sões e antevê a possibilidade de um 
colapso no setor, muito semelhante 
ao conhecido em 2016 com a cala-
mitosa falência da Hanjin, tanto mais 
que a rentabilidade global reduzir-se-
-á em 25 a 30%.
Estamos, pois, em tempos de grande 
incerteza com as empresas de nave-
gação a acudirem a sucessivos fogos 
para minimizarem, tanto quanto pos-
sível, os impactos financeiros. A so-
lução tem sido a paralisia parcial das 
suas frotas e até a decisão de abate de 
alguns dos seus navios mais antigos. 
Há agora uma certeza consensual: 
ninguém se atreve a prever a médio 
prazo um regresso ao que era normal 
há apenas alguns meses.  

IMPREVISIVEL O IMPACTO DA PANDEMIA NO 
SETOR DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS
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A 
IMO, através da Circular 
Nº 4204/Add.6, de 27 
de Março de 2020 – fez 
chegar a cada um dos 

seus Estados Membros uma lista 
preliminar de recomendações para 
governos e autoridades nacionais 
competentes, sobre a facilitação do 
comércio marítimo durante a pan-
demia covid-19.
As recomendações abordam, no-
meadamente: acesso a cais nos por-
tos, medidas destinadas a facilitar 
a rendição de tripulações nos por-
tos, medidas destinadas a facilitar 
as operações portuárias e medidas 
para garantir a proteção da saúde 
nos portos, entre outras questões.
O surto covid-19, que começou em 
janeiro, acabou por tomar propor-
ções de pandemia. A continuação 

da propagação do vírus fez com que 
os governos de todo o mundo impu-
sessem severas restrições de precau-
ção, tais como a declaração geral de 
Estado de Emergência, o bloqueio e 
o encerramento das fronteiras.
Estas medidas resultaram numa li-
mitação adicional da mobilidade 
transfronteiriça e, muitas vezes, em 
obstáculos ao fluxo essencial do co-
mércio internacional. 
Entretanto, a frota mercante conti-
nuou a navegar. As fronteiras fecha-
das e as restrições aos estrangeiros 
têm dificultado a realização de ren-
dições programadas das tripulações, 
a realização de vistorias ou a repa-
ração de equipamentos essenciais a 
bordo.
Face às dificuldades com que se 
deparam, um vasto grupo de as-

sociações industriais globais, com 
estatuto consultivo na IMO, que 
representa o sector dos transpor-
tes marítimos, a saber: ICS, BIMCO, 
CLIA, FONASBA, IACS, IAPH, IMCA, 
IMEC, INTERCARGO, INTERFERRY, 
INTERMANAGER, INTERTANKO, 
IPTA, ITF, P&I Clubs e WSC, em res-
posta ao surto de coronavírus, reu-
niram e elaboraram a lista de reco-
mendações que a IMO adoptou.
Por outro lado, as sociedades clas-
sificadoras estão a estudar orienta-
ções sobre vistorias remotas para 
manter os navios a navegar. Além 
disso, vários Estados-bandeira estão 
a emitir notas orientadoras à indús-
tria sobre flexibilidade aos contratos 
de trabalho e prorrogação pragmá-
tica dos certificados caducados.
Angus Frew, secretário-geral e CEO 
do BIMCO, afirmou: “A importância 
primordial de manter a cadeia de 
abastecimento em funcionamento 
não pode ser subestimada. O BIM-
CO encoraja fortemente os Estados 
de bandeira e os Estados portuários 
a recorrerem às recomendações para 
garantir que os navios e as suas tri-
pulações possam continuar a servir as 
necessidades dos Estados-nação.”
Esta circular 4204 da IMO foi sendo 
acrescentada com outras adendas, 
das quais nos permitimos realçar 
as seguintes: A Carta Circular n.º 
4204/Add.4 (5 de março de 2020) 
que contém o ICS Coronavirus (CO-
VID-19)  um manual de instruções 
sobre o que todos os operadores de 
navios devem fazer para a proteção 
da saúde dos marítimos, nomeada-
mente procedimentos a observar 
e materiais de protecção que lhes 
devem ser facultados; Carta Circu-
lar n.4204/Add.5/Rev.1 (2 de abril 
de 2020) Coronavirus (COVID-19) 
–  Orientação relativa à certificação 
dos marítimos e do pessoal dos na-
vios de pesca.  

RECOMENDAÇÕES IMO SOBRE A FACILITAÇÃO 
DO COMÉRCIO MARÍTIMO E PROTECÇÃO DOS 
MARÍTIMOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19
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N
a legislação de Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios 
(SCIE) a evacuação é das preo-
cupações mais evidenciadas 

por ser prioritária a salvação de vidas 
humanas nesses espaços eventualmen-
te acometidos de algum sinistro.
O respetivo regulamento define Eva-
cuação como movimento de ocupan-
tes de um edifício para uma zona de 
segurança, em caso de incêndio ou 
de outros acidentes, e que deve ser 
disciplinado, atempado e seguro. Ele 
é efetuado através dos caminhos de 
evacuação ou de fuga, que são os per-
cursos entre qualquer ponto, suscetí-
veis de ocupação, num recinto ou num 
edifício até uma zona de segurança ex-
terior, compreendendo, em geral, um 
percurso inicial no local de permanên-
cia e outro nas vias de evacuação.
Esse trajeto implica uma distância de 
evacuação, que é o comprimento a per-
correr num caminho até se atingir uma 
via de evacuação protegida, uma zona 
de segurança ou uma zona de refúgio. 
E também um tempo de evacuação 
que é o necessário para que todos os 
ocupantes de um edifício, ou de parte 
dele, atinjam uma zona de segurança, a 
partir da emissão do sinal de evacuação.
A legislação considera a existência de 
vias de evacuação horizontais e verti-
cais. As vias de evacuação horizontais 
podem ser corredores, antecâmaras, 
átrios, galerias ou, em espaços amplos, 

passadeiras explicitamente marcadas 
no pavimento para esse efeito. As vias 
de evacuação verticais podem ser es-
cadas, rampas, ou escadas e tapetes 
rolantes inclinados. 
As vias de evacuação protegidas são 
dotadas de meios que conferem aos 
seus utentes proteção contra os gases, 
o fumo e o fogo, durante o período ne-
cessário à evacuação. Os revestimentos 
dos seus elementos de construção en-
volventes devem possuir uma reação ao 
fogo de acordo com as especificações 
regulamentares. Neste tipo de vias não 
podem existir ductos, não protegidos, 
para canalizações, lixos ou para qual-
quer outro fim, nem quaisquer acessos 
a ductos, nem canalizações de gases 
combustíveis ou comburentes, líquidos 
combustíveis ou instalações elétricas. 
Excetuam-se as que sejam necessárias 
à sua iluminação, deteção de incêndios 
e comando de sistemas ou dispositivos 
de segurança ou, ainda, de comunica-
ções em tensão reduzida.
As vias de evacuação enclausuradas 
ou protegidas interiores existem no 
interior do edifício e são dotadas de 
sistemas de controlo de fumo e de en-
volventes com uma resistência ao fogo 
especificada.
As vias de evacuação exteriores exis-
tem ao ar livre ou são ampla e perma-
nentemente ventiladas, suficientemen-
te separadas do resto do edifício ou de 
edifícios vizinhos, quer em afastamen-

to quer por elementos de construção 
cuja resistência ao fogo padrão está de 
acordo com a regulamentação. 
Estas vias podem estar totalmente no 
exterior de um edifício ou nele par-
cialmente encastrada, devendo, neste 
caso, dispor de uma abertura, ao longo 
dos elementos de construção em con-
tacto com o exterior, abrangendo todo 
o espaço acima da respetiva guarda.
A legislação também dá grande impor-
tância aos impasses.
O impasse para um ponto de um espa-
ço é a situação, segundo a qual a partir 
de um ponto de um dado espaço a eva-
cuação só é possível através do acesso a 
uma única saída, para o exterior ou para 
uma via de evacuação protegida, ou a 
saídas consideradas não distintas. A dis-
tância do impasse, expressa em metros, 
é medida desse ponto à única saída ou 
à mais próxima das saídas consideradas 
não distintas, através do eixo dos cami-
nhos evidenciados.
O impasse para uma via horizontal 
é a situação, segundo a qual, a par-
tir de um ponto de uma dada via de 
evacuação horizontal, a evacuação só 
é possível num único sentido. O im-
passe é total se se mantém em todo o 
percurso até uma saída para uma via 
de evacuação vertical protegida, uma 
zona de segurança ou uma zona de 
refúgio. A distância do impasse total, 
expressa em metros, é medida pelo 
eixo da via, desde esse ponto até à 
referida saída. O impasse pode tam-
bém ser parcial se se mantém apenas 
num troço da via até entroncar numa 
outra onde existam, pelo menos, duas 
alternativas de fuga. A distância do 
impasse parcial, expressa em metros, 
é medida pelo eixo do troço em im-
passe desde esse ponto até ao eixo da 
via horizontal onde entronca.
Nesse percurso de evacuação poderá 
ter de se passar por diversas portas 
onde funcionam as barras antipâni-
co, que são os dispositivos mecânicos 
que permitem a sua fácil abertura por 

REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

SEGURANÇA EM IMÓVEIS: QUANDO O IMPERATIVO 
É EVACUAÇÃO DO EDIFÍCIO
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mera pressão do corpo do utilizador, 
sem necessidade de uso das mãos.
A capacidade de evacuação de uma 
saída é o número máximo de pessoas 
que podem passar através dessa saída 
por unidade de tempo. O seu cálculo 
é definido por unidades de passagem 
(UP), que estipula a largura necessá-
ria à passagem de pessoas no decurso 
da evacuação. A correspondência em 
unidades métricas, arredondada por 
defeito para o número inteiro mais 
próximo, é a seguinte:
a) 1 UP = 0,9 m;
b) 2 UP = 1,4 m;
c) N UP = N × 0,6 m (para N > 2).

Nesse percurso de evacuação podem–
se recorrer a escadas suplementares 
que são as que se adicionam às exigidas 
para a evacuação e instaladas para satis-
fazerem necessidades funcionais.
Considera-se saída qualquer vão dispos-
to ao longo dos caminhos de evacuação 
de um edifício que os ocupantes devam 
transpor para se dirigirem do local onde 
se encontram até uma zona de segu-

rança. Inclui as saídas de emergência 
para caminhos de evacuação protegi-
dos ou para uma zonas de segurança 
e não estão normalmente disponíveis 
para outra utilização pelo público.
Os percursos de evacuação podem 
encaminhar as pessoas para saídas 
distintas em relação a um ponto para 
as quais se possam estabelecer linhas 
de percurso para ambas, tendo em 
conta o mobiliário principal fixo e o 
equipamento ou os caminhos eviden-
ciados, divergindo de um ângulo su-
perior a 45º, medido em planta.

O sucesso da operação acontece 
quando todas as pessoas chegam à 
sua zona de segurança, que é o lo-
cal, no exterior do edifício, onde se 
possam reunir, protegidas dos efei-
tos diretos de um incêndio. Embora 
possam passar previamente por uma 
zona de refúgio, que é o local tem-
porariamente seguro, especialmente 
dotado de meios de proteção, de 
modo a que as pessoas não venham 
a sofrer dos efeitos diretos de um in-
cêndio no edifício. 

ESTUDO DE CASO: QUANDO PEQUENAS QUEDAS   
PODEM REVELAR-SE FATAIS
O caso vem relatado na Marine Insight News: durante a operação de limpeza de porões, enquanto se prosseguia viagem 
em lastro, uma equipa estava incumbida da remoção de resíduos deixados pela carga anterior utilizando para tal uma 
escada e uma máquina de limpeza projetando água a alta pressão. Presa com uma corda no topo da antepara inclinada e 
com um membro da equipa a segurá-la ao pavimento nada parecia indicar que a utilização da escada fosse problemática 
em questões de segurança tanto mais que o tripulante incumbido de a escalar estava com o seu cinto de segurança ligado 
por cabo a um olhal da mesma antepara, com outro parceiro a folga-lo de acordo com o prosseguimento da operação.
Terminada a limpeza de uma secção o tripulante que estivera a efetuá-la desceu a escada para permitir reposicioná-la mais 
adiante. A cerca de um metro do pavimento decidiu desligar-se do cabo para melhor concluir a descida. Só que perdeu 
imediatamente o equilíbrio e caiu de costas batendo diretamente com a cabeça no pavimento. Inicialmente inconsciente 
foi evacuado de helicóptero, mas chegou já cadáver ao hospital.
A peritagem subsequente concluiu que o capacete de segurança da vítima não estava preso pela alça ao queixo separando-
-se da cabeça antes desta ter embatido. Acaso tivesse permanecido corretamente fixo à cabeça, o capacete teria bastado 
para reduzir significativamente a dimensão do ferimento em causa.
Do relatório ficaram assim explicitadas diversas conclusões: 
•  Mesmo quedas de alturas baixas ou moderadas podem resultar em ferimentos graves ou morte. Não se pode ser com-

placente com os riscos de se trabalhar em altura.
•  Não se deve remover dispositivos de segurança, como neste caso específico aconteceu com o cabo, até estar realmente 

seguro.
•  Um capacete rígido fornecerá um nível de proteção maior se for fixado pela cinta do queixo. 
•  Embora as escadas sejam necessárias para fornecer acesso, não é uma prática recomendada usá-las como plataformas 

de trabalho.


