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O
ntem, dia 9 de Maio, comemorou-se o Dia da Europa. Tal dia foi deci-
dido pelo Conselho Europeu de Milão, realizado a 28 e 29 de Junho de 
1985 e foi comemorado pela primeira vez em 1986, ano que, estarão 
lembrados, Portugal aderiu à então CEE, hoje União Europeia (UE). 

A data escolhida está directamente relacionada com a data da famosa De-
claração Schuman, que em 1950, foi proferida pelo ministro francês dos 
Negócios Estrangeiros, Robert Schuman e nela se propunha a criação da 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), com vista a instituir um 
mercado comum do carvão e do aço entre os países fundadores.
Bem vistas as coisas, a CECA foi a origem, que depois de muitas vicissitudes de 
um longo caminho, resultou no que temos hoje, uma Europa com 27 membros 
e com 70 anos de idade, o mesmo é dizer, pertencente ao “grupo de risco”.
Precisamente no ano em que se comemora o septuagésimo aniversário a 
Europa, não apenas a União, mas toda a Europa e todo o Mundo foram 
atingidos por uma violenta pandemia, designada Covid-19, que todos temos 
vindo a sentir na pele, principalmente através do confinamento a que temos 
estado sujeitos e que nos tem afastado de muitos entes queridos.

O confinamento que determinou o encerramento de grande parte da activi-
dade industrial e comercial, levou à quase paralisação da economia mundial 
e, naturalmente, da economia europeia.
A situação criada, entendem os especialistas, irá levar a uma crise económica 
como nunca antes tinha sido vivida, a qual segundo esses especialistas não 
poderá ser combatida e resolvida país a país, exigindo uma resposta forte e 
global por parte da União Europeia.
O assunto tem vindo a ser discutido dentro da União, mas, como já acon-
teceu noutras alturas, alguns países fazem vista grossa a essa solução de-
fendendo pelo contrário que cada país deverá safar-se por si, o que como é 
bom de ver, os mais pobres vão ainda ficar mais pobres, passando grandes 
dificuldades, sendo que os mais ricos não ficarão mais ricos.
Oral, a EU devia ser, segundo os seus princípios, entre outras coisas, um centro 
de solidariedade e de coesão económica, o que é constantemente apregoado.
Estamos assim, neste momento, na expectativa de ver quais as repercussões 
do Covid-19 na economia europeia e quais as medidas que os órgãos da UE 
irão tomar de forma resolver a adivinhada crise. Será que os europeus irão 
ficar satisfeitos ou descontentes? Daqui resultará a resposta à pergunta, será 
que a UE resistirá à pandemia?
Eu quero acreditar, que o bom senso irá prevalecer.  

Director

SERÁ QUE A UE RESISTIRÁ 
À PANDEMIA? 
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GOVERNAÇÃO — AGIR EM CONJUNTO PARA 
UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL DA TERRA

N
o nosso dia-a-dia, “terra” 
pode significar muitas coi-
sas ao mesmo tempo. Pode 
referir-se a um espaço na 

superfície da massa terrestre do nos-
so planeta. Também pode significar o 
solo, rochas, areia ou corpos de água 
na superfície da Terra e suas camadas 
superiores. Em alguns casos, pode 
incluir todos os minerais e outros re-
cursos, tais como águas subterrâneas, 
óleo e pedras preciosas nas profunde-
zas de uma área. Para comunidades 
rurais ou jardineiros urbanos amado-
res, pode até significar uma ligação 
pessoal e cultural com o modo de vida 
rural ou uma ligação com a natureza.

Terra: mercadoria   
ou bem público?
O valor de mercado dos terrenos (uma 
determinada área) pode variar sig-

nificativamente dependendo da sua 
utilização, localização e recursos que 
detém. A história está repleta de his-
tórias de áreas remotas ou não tão 
conhecidas onde os preços dos ter-
renos disparam após a descoberta de 
petróleo ou ouro, ou de bairros como 
Kreuzberg em Berlim, que era um 
bairro periférico ao longo do Muro 
de Berlim, que rapidamente se tor-
nou central para a vida urbana, com 
rápida subida dos preços de terras e 
propriedades. A terra produtiva tam-
bém pode ser uma mercadoria global 
ou um investimento para as multina-
cionais que compram grandes áreas 
em todo o mundo, muitas vezes em 
detrimento da produção local em pe-
quena escala.
O conceito de designar terras como 
propriedade privada (como uma 
mercadoria que pode ser comprada 

e vendida) varia entre culturas e ao 
longo do tempo. Em culturas tradicio-
nalmente nómadas, como os Sami no 
norte da Finlândia e na Suécia, a mi-
gração sazonal a grandes distâncias e 
a dependência de recursos naturais ao 
longo do caminho têm sido e, em me-
nor medida, continuam a ser a norma. 
Este modo de vida depende do acesso 
sem entraves à paisagem e aos seus 
recursos. A comunidade como um 
todo, usa e cuida da terra. Neste con-
texto, a terra e os seus recursos acima 
e abaixo do solo são bens comuns.
A terra também pode ser um espaço 
compartilhado e um bem comparti-
lhado atribuído ao uso de uma comu-
nidade específica. Muitas aldeias em 
toda a Turquia têm acesso a pastagens 
claramente marcadas, para serem 
usadas pelas manadas daquela aldeia. 
Legalmente, a terra pode pertencer 

Quem é dono da terra e dos seus recursos? Quem decide como podem ser usados? Em alguns casos, 
o terreno é propriedade privada, que pode ser comprada e vendida, e exclusivamente utilizada pe-
los seus proprietários. Muitas vezes, a sua utilização rege-se por regulamentos nacionais ou locais, 
por exemplo, para manter as áreas florestais. Noutros casos, algumas áreas são designadas apenas 
para uso público. Mas a terra não é apenas o espaço ou um território. Quando todos utilizamos a 
terra e dependemos dos seus recursos, a gestão sustentável requer que proprietários, reguladores e
utilizadores de nível local a global, trabalhem em conjunto.
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ao estado ou à aldeia como uma co-
munidade, mas a aldeia tem o direi-
to de usar o espaço e decidir como 
partilhá-lo.
De certa forma, isto é semelhante a 
outros espaços públicos. Nas zonas 
urbanas, as autoridades podem de-
signar algumas áreas, como parques, 
praças públicas ou zonas pedonais, 
para serem utilizadas e partilhadas 
por todos. Os espaços públicos po-
dem incluir terrenos pertencentes ao 
Estado ou a uma autoridade pública.
Na Europa, o conceito de espaços 
públicos comuns coexiste com o con-
ceito de áreas que são claramente e 
legalmente definidas como proprie-
dade privada, pertencentes a parti-
culares ou entidades jurídicas, como 
empresas ou organizações. As fron-
teiras são claramente marcadas, mui-
tas vezes por uma cerca ou por um 
muro, e registadas e reconhecidas 
por uma instituição oficial, como um 
registo predial ou município. Inde-
pendentemente do tipo de proprie-
dade dos terrenos, as autoridades 
públicas, através de leis de zonamen-
to, podem igualmente determinar 
como certas áreas específicas devem 
ser utilizadas para fins residenciais, 
comerciais, industriais ou agrícolas.

Propriedade florestal:  
privada ou pública?
A governação da terra e dos seus re-
cursos nunca foi simples. Uma área 
designada como propriedade privada 
gerida por entidades privadas tam-
bém pode funcionar como um es-
paço público e proporcionar o bem 
público. Em alguns casos, o espaço 
pode ser considerado um espaço pú-
blico que proporciona um bem pú-
blico, enquanto os seus recursos são 
mercadorias pertencentes ao proprie-
tário legal, como no exemplo das flo-
restas finlandesas.
Mais de 70 % da Finlândia é abran-
gida por florestas e cerca de 60 % 
das florestas finlandesas, constituí-
das por cerca de 440 000 explora-
ções, são propriedade de quase um 
milhão de particulares ou famílias. 
Estas manchas florestais relativamen-
te pequenas (média de 23 hectares 

por exploração, aproximadamente 
iguais a 32 campos de futebol) são 
transmitidas de uma geração para a 
outra. Ao longo do tempo, o núme-
ro de agricultores florestais diminuiu 
significativamente, em parte devido 
ao envelhecimento da população e à 
migração de jovens para as cidades. 
Hoje em dia, os pensionistas são o 
maior grupo de proprietários flores-
tais e a gestão real da maior parte 
destas áreas é gerida por uma exten-
sa rede de associações de proprietá-
rios em toda a Finlândia. No entanto, 
todos os finlandeses podem aceder e 
desfrutar destas florestas privadas.
Com efeito, mais de 60% das flores-
tas europeias são propriedade priva-
da. A propriedade privada varia entre 
75% na Suécia e em França e menos 
de 25% na Grécia e na Turquia. A 
gestão florestal e as atividades flo-
restais podem então ser tratadas por 
entidades públicas ou confiadas a 
empresas florestais privadas.

Quem tem o dever de cuidar?
Para proteger a terra e os seus recur-
sos bem como utilizá-los, as diferen-
tes estruturas de governação imple-
mentaram uma série de políticas e 
medidas. Na Europa, estes podem ir 
desde os regulamentos locais de or-
denamento do território à legislação 
europeia, destinada a reduzir a liber-
tação de poluentes industriais para 
a terra, ou desde fazer a ligação das 
zonas verdes com vista a reduzir a 
fragmentação, até ao alargamento 
das áreas protegidas para preservar 
a diversidade da natureza. Algumas 
destas medidas estão intimamente 
ligadas a sectores económicos ou a 
áreas com políticas específicas. Por 
exemplo, a política agrícola comum 
da UE exige que os agricultores ado-
tem um conjunto de práticas para 
alcançar “boas condições agrícolas 
e ambientais”. Do mesmo modo, 
o Sétimo Programa de Ação para 
o Ambiente, que orienta a política 
ambiental da UE até 2020, inclui 
um compromisso não vinculativo de 
“no net land take by 2050”, com o 
objetivo de travar a propagação das 
zonas urbanas para florestas e terras 

agrícolas muitas vezes férteis. Ape-
sar destas medidas, não existe um 
conjunto coerente e abrangente de 
políticas destinadas à terra e ao solo. 
Um relatório recente do Tribunal de 
Contas Europeu (ECA) sublinha que 
os riscos ligados à desertificação e 
à degradação dos solos estão a au-
mentar e que as medidas políticas 
carecem de coerência. O ECA reco-
menda, entre outras coisas, a cria-
ção de uma metodologia para ava-
liar a extensão da desertificação e da 
degradação dos solos na UE e que 
sejam fornecidas orientações aos Es-
tados-Membros sobre a preservação 
dos solos e a alcançar a neutralidade 
da degradação dos solos.
Quando se trata de tomar medidas 
no terreno para alcançar esses obje-
tivos políticos, estas não dizem res-
peito apenas às partes interessadas 
individuais, como agricultores, con-
sumidores ou planeadores urbanos. 
Embora as nossas escolhas de con-
sumo, tais como evitar produtos de 
higiene pessoal com microplásticos, 
dietas ou práticas agrícolas, possam 
ter impacto na saúde dos nossos so-
los e terras, existem muitos fatores e 
outras partes interessadas em jogo. 
Os preços de mercado dos alimentos 
e das terras, a produtividade da terra, 
as alterações climáticas e a pressão 
da expansão urbana, podem obrigar 
os agricultores a optar por monocul-
tura ou práticas agrícolas intensivas, 
para se manterem economicamen-
te viáveis. Não é de estranhar que 
muitas comunidades agrícolas em 
toda a Europa enfrentem o proble-
ma das terras abandonadas e jovens 
migrando para zonas urbanas, es-
pecialmente em zonas com baixa 
produtividade agrícola. Do mesmo 
modo, os planeadores urbanos in-
dividuais podem optar por limitar a 
expansão urbana, convertendo anti-
gas instalações industriais em novas 
zonas urbanas, mas as autoridades 
podem não ter os recursos necessá-
rios. Em muitos casos, a limpeza e 
requalificação de terrenos em zonas 
industriais pode ser mais dispendio-
sa do que expandir as infraestrutu-
ras e construir em terrenos agrícolas.
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Quem é o responsável?
Em alguns domínios políticos, como 
a poluição dos solos, pode ser extre-
mamente difícil atribuir responsabi-
lidades. Num determinado campo, 
alguma contaminação pode dever-se 
a uma aplicação excessiva de fertili-
zantes e pesticidas por parte do agri-
cultor. Os poluentes adicionais liber-
tados pelos sectores dos transportes, 
da indústria ou da energia podem ser 
transportados por vento e chuva, ou 
como resultado de inundações. Em úl-
tima análise, toda a sociedade benefi-
cia dos alimentos produzidos no terre-
no e dos transportes para as cidades.
Alguns dos recursos da terra, incluin-
do areia e cascalho, são mercadorias 
globais. Os utilizadores finais podem 
estar muito longe do local de extra-
ção. De acordo com um relatório 
recente da ONU para o ambiente 
(Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente), a procura global de areia 
triplicou nas últimas duas décadas em 
resultado ao desenvolvimento das ur-
banizações e das infraestruturas. As 
regras de extração e a sua aplicação 
podem variar de um país para outro. 
Juntamente com a procura crescente 
e as práticas ilegais de extração, estas 
diferenças de governação podem re-
sultar numa pressão adicional sobre 
ecossistemas já vulneráveis, como rios 
e zonas costeiras, onde a areia é ex-
traída. Do mesmo modo, outras ativi-
dades mineiras - de carvão, calcário, 
metais preciosos ou pedras preciosas - 
podem ter impactos igualmente signi-
ficativos (por exemplo, contaminação 
ou remoção de camadas de solo) nos 
ecossistemas próximos dos seus locais 
de extração.
Definir e concordar em metas mensu-
ráveis pode apresentar outro desafio 
de governação. Por exemplo, sabe-
mos que a matéria orgânica do solo - 
como os resíduos de plantas - é essen-
cial para solos saudáveis e produtivos 
e para mitigar as alterações climáticas. 
Perante isto, a UE comprometeu-se a 
aumentar a matéria orgânica dos so-
los no seu Roteiro para uma Europa 
Eficiente em termos de recursos. Mas 
como podemos medir com precisão 
a mudança, quando desconhecemos 

a atual quantidade de matéria orgâ-
nica no solo europeu? Para o efeito, 
o Centro Comum de Investigação da 
Comissão Europeia iniciou um inqué-
rito inicial sobre o solo, composto por 
cerca de 22 000 amostras de solo de 
toda a UE.
Os solos e as terras têm sido cada vez 
mais reconhecidos como recursos vi-
tais e finitos, a nível global e na Euro-
pa onde enfrentam pressões crescen-
tes, incluindo as ligadas às alterações 
climáticas e à perda de biodiversidade. 
Por exemplo, um relatório especial re-
cente do Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas traz 
uma perspetiva global aos desafios 
que se avizinham, analisando a degra-
dação da terra, a gestão sustentável 
das terras, a segurança alimentar e 
os fluxos de gases com efeito de es-
tufa nos ecossistemas terrestres no 
contexto das alterações climáticas. 
Um  relatório do IPBES  (Plataforma 
Intergovernamental de Ciência Polí-
tica sobre Biodiversidade e Serviços 
de Ecossistemas) destaca o âmbito 
da degradação global dos solos e 
as suas implicações. Uma avaliação 
global mais recente do IPBES chama 
a atenção para o declínio acelerado 
da biodiversidade, incluindo espécies 
que vivem no solo, que é causada, 
entre outros fatores, por alterações 
no uso dos terrenos.
Nos últimos anos, este reconheci-
mento tem-se traduzido gradual-
mente em objetivos e estruturas 
abrangentes. Os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável das Nações 
Unidas - em particular o Objetivo 15: 

Vida na Terra e Objetivo 2: Fome Zero 
- dependem de solo saudável e uso 
sustentável da terra. A  Parceria Glo-
bal para o Solo da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, juntamente com as suas 
parcerias regionais, visam melhorar 
a governação e promover a gestão 
sustentável do solo, reunindo todas 
as partes interessadas, desde utiliza-
dores de terras a decisores políticos, 
para discutir as questões do solo. 
Muitos documentos políticos da UE, 
incluindo a estratégia temática dos 
solos da UE e a estratégia para a bio-
diversidade, exigem a proteção dos 
solos e a garantia da utilização sus-
tentável da terra e dos seus recursos.
Dada a complexidade da governação 
ligada ao solo e à terra, faltam, em 
grande parte, objetivos vinculativos, 
incentivos e medidas de proteção dos 
solos e dos recursos terrestres, apesar 
destes esforços globais e europeus.
No entanto, estão em curso várias 
iniciativas em diferentes partes da 
sociedade para gerir melhor a nos-
sa terra e o solo. Estas vão desde a 
melhoria do nosso acompanhamento 
ambiental, propostas de reforma das 
políticas (por exemplo, agricultura), 
iniciativas de investigação e associa-
ções que promovem uma agricultu-
ra amiga do ambiente, até aos con-
sumidores que compram produtos 
alimentares sustentáveis. Em última 
análise, todos temos um dever de 
cuidar e somos todos responsáveis, 
pois somos os utilizadores, proprie-
tários, reguladores, gestores e consu-
midores de terra e solo. 
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2
0 de setembro de 1946. No porto de Lisboa, re-
cebendo membros do governo e outras entida-
des, Bernardino Correia confessava o seu júbilo. 
Não só, porque lhes apresentava o novo navio da 

Companhia Colonial de Navegação, empresa a que pre-
sidia, mas por ver aceleradamente concretizada a “po-
lítica de realizações que se está a efetuar em benefício 
da Marinha Mercante”. Magnânimo, afirmaria durante o 
lanche, que esse júbilo não se restringia aos momentos 
de apresentação dos navios da sua empresa, mas também 
aos da “chegada às águas do Tejo de qualquer das novas 
unidades” enquadradas nessa política. 
Passado o lustro aos sapatos dos convidados oficiais, se-
guiu-se a apresentação da fatura: estava tudo muito bem 
quanto ao investimento em navios, mas que dizer das 
instalações portuárias e da drenagem do acesso a elas, 
que tanto condicionavam a atividade marítima? E logo 
recordava que alguns navios se viam obrigados a sair de 
alguns portos nacionais sem a carga completa para não 
arriscarem o encalhe. O que aconteceria com as novas 
unidades de maior tonelagem?
E concluiria o discurso com implícita, mas veemente, ape-
lo à proteção dos navios de bandeira nacional: “outro 

aspeto que desejo focar é o do transporte direto para o 
estrangeiro do excedente dos produtos coloniais que a 
nossa metrópole não consome. Penso que devemos ser, 
sobretudo nós, a transportá-los, através dos mares, sob 
a nossa bandeira. A exportação das nossas possessões 
ultramarinas para o estrangeiro é um trunfo económico 
que precisamos segurar em nossas mãos, porque nos in-
teressa sob todos os aspetos - incluindo o do prestígio da 
bandeira. Universalizemos o nosso comércio marítimo e 
vamos assim contribuir para a dilatação do nosso nome, 
aumento do nosso prestígio no mundo e valorização da 
nossa economia. Para que possamos concorrer com os 
pavilhões estrangeiros que reaparecem na vida de paz, 
depois de uma guerra, que tudo absorveu ao serviço das 
necessidades militares, torna-se indispensável estudar e 
agir sem delongas, seguindo o mesmo critério de agir 
bem e depressa, adotado com os melhores auspícios para 
a reorganização da nossa Marinha Mercante”.
O discurso em causa é bastante interessante de analisar, 
porque traduz os paradoxos de um setor que, ao mesmo 
tempo sabia depender da continuidade do colonialismo 
para se desenvolver, mas, ao mesmo tempo estava ciente 
de só sobreviver se avançasse para a «universalização», 

HISTÓRIA DO SOEMMM
SINAIS PARADOXAIS NA CERIMÓNIA QUE ANTE-
CEDEU A VIAGEM INAUGURAL DO «BENGUELA»
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termo prenunciador do que viria a ser a globalização.  Com 
as limitações de qualquer figura graúda do regime Bernar-
dino Correia deixava pressentir que o mundo não seria o 
mesmo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Por 
esta altura algumas colónias asiáticas - Índia, Paquistão, 
Sri Lanka, Filipinas, Indonésia, Vietnam, Laos - estavam a 
avançar aceleradamente para a independência a que se 
seguiriam as situadas em África. Daí que pressupusesse a 
urgência em agir bem e depressa no sentido de aumentar 
o esbulho das riquezas ultramarinas, que deveriam exceder 
as necessidades da Metrópole e serem comercializadas no 
mercado internacional. 
Teria Bernardino Correia a consciência da contradição en-
tre o desejo do status quo colonial a tal «universalização» 
que, em breve, confrontaria o regime com as pressões para 
imitar a maioria dos demais países europeus no reconheci-
mento dos direitos dos povos à sua independência? Quase 
por certo, não! Se os historiadores do Estado Novo coinci-
dem no que aconteceu até 1974, só na segunda metade 
da década de 60 - quando crescia a consciência da prová-
vel derrota a prazo nas guerras em África, é que alguma 
elite mais esclarecida do regime ganhou consciência da 
inevitabilidade de acompanhar as dinâmicas dos tempos.
Nos dias seguintes, até à partida de Lisboa a 26 para a sua 

primeira viagem, o «Benguela» foi visitado por sucessivos 
representantes das Associações, quer a Comercial - quer 
a Industrial -, por organismos económicos e corporativos, 
entre os quais os sindicatos. A exemplo do orador da ce-
rimónia principal, os que, pela nossa associação de clas-
se, cumpriram o protocolo, não deveriam ter consistentes 
perspetivas a médio e longo prazo de como o setor evo-
luiria. Por essa altura os Oficiais Maquinistas Mercantes 
congratulavam-se com o surgimento de navios mais mo-
dernos, que lhes davam garantias de acrescidas oportuni-
dades de carreira e, quiçá, melhor qualidade de vida para 
as respetivas famílias.
A cerimónia de celebração da viagem inaugural do «Ben-
guela» coincidiu com a de outros navios também prestes 
a iniciarem a atividade: em Inglaterra os nossos colegas 
João Governo e Manuel Pinto foram assistir pela CNN 
aos testes dos motores do «Rovuma» e ao lançamento à 
água do «Moçâmedes» de que o segundo viria a assumir 
as funções de Chefe de Máquinas. E, evocando artigo 
anterior, sobre o encalhe do «Sameiro», quando saía da 
doca do Arsenal do Alfeite, acontecia a 22 de setembro o 
almoço com centenas de convivas como forma de agra-
decimento pela sua participação na eficiente resolução do 
desditoso sinistro.  
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N
a organização das empresas 
os processos produtivos estão 
indissoluvelmente relacio-
nados com os de marketing 

porque, se uns criam o que se pre-
tende comercializar, os outros pro-
movem-nos, distribuem-nos e ven-
dem-nos. No passado, o marketing 
era o único departamento ou direção 
que se concentrava no consumidor, 
prevendo o que ele procuraria e ne-
cessitaria, e criando os meios para lhe 
atrair a atenção.
Neste milénio a produção consolidou 
a mudança no sentido de uma maior 
orientação para o serviço, visando 
corresponder e exceder as exigên-
cias dos consumidores, procurando 
inclui-los no processo de design e 
produção dos produtos. O concei-
to de customização de massa (mass 
costumization) - quando os produtos 
são especialmente concebidos para 
satisfazer os requisitos do consumi-
dor individual através de técnicas de 

produção em massa - impôs-se à me-
dida que as empresas enfrentavam 
um ambiente mais competitivo e com 
aceleradas mudanças. 
Mediante este foco no consumidor e 
na reengenharia de processos, a pro-
dução valorizou a proximidade com o 
cliente, procurando meios alternati-
vos para facilitar o feedback dos con-
sumidores e manter uma grande fle-
xibilidade nos processos produtivos.
Ao mesmo tempo, a importância do 
marketing, relativa ao conhecimento 
dos clientes, mercados e produtos, 
ganhou importância acrescida nas 
funções da empresa e como elo es-
tratégico entre elas. 
O foco organizacional deslocou-
-se para fora da empresa rumo ao 
consumidor através da aplicação de 
uma abordagem de processos de 
negócios. Os departamentos fecha-
dos responsáveis pelo desempenho 
de uma função específica, que no 
passado eram um símbolo de inde-

pendência nas empresas, passaram 
à história devido ao reconhecimento 
das limitações das estruturas orga-
nizacionais verticais. Usando uma 
nova configuração, as atividades 
reorganizaram-se e as funções inte-
graram-se de modo a satisfazerem 
as necessidades dos consumidores.
Nas organizações tradicionais, as 
empresas agrupavam atividades e 
tarefas similares de acordo com as 
suas funções. Eram organizadas de 
forma a prestarem apoio aos pro-
cessos operativos internos. Hoje a 
empresa está profundamente ligada 
ao mercado e aos seus clientes. O 
valor é gerado em todo o sistema, 
ou seja, como atividades de um elo 
da cadeia de produção responsá-
veis pela qualidade do desempenho 
do elo seguinte da cadeia. Assim, o 
que acontece numa área do negó-
cio afeta o sistema na totalidade. 
Logo, quando todas as áreas atuam 
em conjunto o resultado final é o da 

PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VS.    
A SUA PROMOÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDA
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melhoria do desempenho da empresa.
Quando a produção e o marketing 
atuam de forma harmoniosa com o 
departamento de Investigação e De-
senvolvimento de modo a reforçar os 
objetivos estratégicos da organização, 
os resultados podem ser, de facto, 
muito compensadores.
A capacidade é um fator determinan-
te para o nível de produtividade: de-
monstra até que ponto a gestão está 
a utilizar racionalmente os seus recur-
sos - capital, matérias-primas, equipa-
mentos e pessoas - quer nas empresas 
industriais, quer nas de serviços.
O resultado final das operações de 
uma empresa é a produtividade: o rá-
cio de bens produzidos, ou de serviços 
prestados, em relação aos recursos 
empregues na sua produção. Por ou-
tras palavras, o grau de eficiência em 
termos de custos e de qualidade como 
uma determinada organização utiliza 
os seus recursos para produzir produ-
tos e serviços determina o seu nível de 

produtividade. O conceito de produ-
tividade não significa simplesmente 
produzir elevados volumes de produ-
tos, ou serviços, a um custo baixo. 
Numerosos produtos de qualidade 
inferior não satisfazem os requisitos 
dos consumidores e, por isso, não ge-
ram uma vantagem competitiva para 
a empresa. Na gestão da produção, 
o objetivo é o de produzir e distribuir 
uma variedade de produtos, ou servi-
ços, de qualidade da forma mais efi-
ciente e menos onerosa possível.
Para os gestores, o desafio é o de en-
contrarem o equilíbrio certo para o in-
ventário, determinar a quantidade que 
deve estar disponível num determina-
do momento para que a capacidade 
não seja afetada negativamente. Ser 
apanhado desprevenido sem materiais 
suficientes ou adequados pode travar a 
produção, fazê-la parar ou resultar na 
produção de bens defeituosos. Ter de-
masiado material também pode ser um 
empecilho para a produtividade - de-

masiados stocks podem ser dispendio-
sos e ter um impacte negativo no cash 
flow. Três funções críticas devem ser 
consideradas ao lidar com materiais: a 
aquisição, armazenamento e logística .
As teorias sobre a gestão de stocks 
evoluíram tornando obsoletas as prá-
ticas do passado. No modelo clássico, 
o custo gerado pelo inventário era 
compensado pelas vantagens propor-
cionadas na resolução de problemas 
de vendas e distribuição. Se os bens 
acabados ficam nas prateleiras, estão 
disponíveis rapidamente para venda 
e podem ser usados imediatamente 
em resposta a um aumento da procu-
ra: por isso, defendia-se que era ne-
cessário garantir o máximo de stocks 
disponíveis. Mas a realidade das déca-
das mais recentes impôs a produção 
just-in-time reduzindo radicalmente a 
dimensão dos inventários. Esta teoria 
contrapôs o custo do inventário aos 
que se julgavam ser os benefícios da 
sua acumulação.   
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O consórcio holandês Green Mari-
time Methanol tem em curso um 
programa de testes em motores para 
estudar a possibilidade de substituir 
os combustíveis convencionais por 
metanol como forma de reduzir a 
pegada de carbono e as emissões de 
enxofre para a atmosfera.
Um dos seus parceiros, a Pon Power, 
iniciou testes em janeiro recorrendo 
exclusivamente a metanol num mo-
tor Caterpillar 3508 de alta velocida-
de.  A configuração dos testes per-
mitirá aferir as questões relacionadas 
com a otimização do tempo de igni-
ção, os requisitos da lubrificação e as 
emissões decorrentes do seu funcio-
namento.
Um outro parceiro, a NDLA, está 
envolvida num esforço semelhante 
com um motor MAN, mas neste caso 
associando-o ao diesel para suscitar 

a combustão de uma mistura dos 
dois combustíveis dentro do cilindro. 
Perspetiva-se a injeção do metanol 
através da entrada de ar com o die-
sel a manter o circuito habitual. Es-
tes testes, que decorrerão ao longo 
deste ano, contarão com apoio de 
diversos institutos de investigação 
holandeses e possibilitarão futuros 
projetos de instalações de propulsão 
para novos navios.
No ano passado foram escolhidos 
nove navios em construção ou em 
fase de projeto, de dimensões diver-
sas, para neles se ensaiarem as novas 
aplicações de metanol como com-
bustível marítimo. As suas dimen-
sões variam em comprimento entre 
40-160 metros, em tonelagem entre 
300 e 23.000 dwt e em potência ins-
talada entre 1 a 12 MW.
O consórcio associou-se recentemen-

te a duas outras organizações: a Ri-
jksrederij e a Universidade de Ghent. 
A Rijksrederij é a organização go-
vernamental holandesa responsável 
pela gestão, contratação de tripula-
ções e manutenção de mais de 100 
embarcações especializadas. A frota 
presta serviços de alfândega, guarda 
costeira e investigação piscícola para 
o Ministério das Infraestruturas e do 
Mar. A Universidade de Ghent é uma 
das pioneiras no estudo do metanol 
como combustível para transportes. 
No projeto European LeanShips, a 
Universidade de Ghent converteu 
um motor diesel de alta velocidade 
Volvo Penta D7C-B-TA para funcio-
nar com uma mistura de metanol e 
diesel. Para diminuir o limiar da ado-
ção dessa tecnologia, o motor con-
vertido também manteve 100% da 
capacidade de diesel.  

EXPERIÊNCIAS EM MOTORES QUE PASSEM A 
FUNCIONAR A METANOL
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C
om base na investigação 
anteriormente realizada 
pela parceria entre a LR e 
a UMAS sobre navios de 

emissões zero (ZEVs) e potenciais ca-
minhos com vista à transição para a 
descarbonização, o relatório exami-
na os três pilares primários da ado-
ção de combustíveis de zero-carbono 
quando comparados com os com-
bustíveis tradicionais à base de fós-
seis, a sua prontidão a partir de um 
investimento, tecnologia e perspeti-
va comunitária.
O estudo ilustra que, independente-
mente dos combustíveis de zero-car-
bono, que venham a ser as opções 
escolhidas, do ponto de vista econó-
mico e do ponto de vista da tecnolo-
gia a bordo, é provável que os ZEVs 
sejam tecnologicamente possíveis 

nos próximos anos. No entanto, para 
que os proprietários e os operadores 
estejam confiantes em relação aos in-
vestimentos futuros, a indústria exigirá 
confiança na comunidade em torno da 
cadeia de abastecimento de combustí-
vel, tanto em termos da disponibilida-
de nas quantidades necessárias, como 
das infraestruturas terrestres para pro-
dução, fornecimento e distribuição.
A avaliação da prontidão tecnológi-
ca, para as várias soluções de car-
bono zero, fornece uma visão das 
actuais barreiras à sua adopção pelo 
mercado e destina-se a ajudar a in-
dústria a identificar oportunidades 
para novas abordagens. O âmbito 
inclui procedimentos a bordo para 
o embarque do combustível, o seu 
armazenamento a bordo, processa-
mento, conversão e propulsão. 

A avaliação da prontidão para o in-
vestimento inclui um exame comple-
to dos cenários dos preços da fonte 
de energia, a casos-estudo de navios 
específicos, custo total de operação, 
custos de viagem relacionados com 
os combustíveis, impacto na capaci-
dade de transporte de carga e uma 
análise de sensibilidade. O terceiro 
elemento considera o ciclo de vida 
das emissões e a evolução do pa-
norama energético nos sectores da 
energia e da indústria.
Katharine Palmer, Responsável Glo-
bal da Sustentabilidade da LR, afir-
mou: “Este artigo é o próximo capí-
tulo da nossa série de baixo carbono, 
no seguimento do ‘Zero-Emission 
Vessels: Transition Pathways” publi-
cado em janeiro de 2019. O nosso 
trabalho em conjunto com o Metha-

PARCERIA ENTRE A LLOYD’S REGISTER    
E A UMAS, PUBLICA MAIS UM ESTUDO    
SOBRE COMBUSTÍVEIS ZERO-CARBONO

A indústria do transporte marítimo no seu conjunto tem vindo a trabalhar na busca das melhores solu-
ções para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e assim cumprir as normas estabelecidas 
pela IMO. São estudos, relatórios, artigos e recomendações produzidas por organizações e instituições 
por esse mundo fora, nesta mesma edição publicamos, além deste, outro artigo relacionado.
Nesse sentido, a Lloyd’s Register e a University Maritime Advisory Services (UMAS) publicaram a sua 
mais recente avaliação dos actuais e futuros combustíveis disponíveis para o transporte marítimo, com 
vista a ajudar a definir as soluções mais adequadas, para reduzir as emissões na indústria marítima.
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A 
American Bureau of Ship-
ping acaba de publicar um 
documento com cerca de 
cem páginas sobre as três 

possíveis vias para o desenvolvimento 
de navios sem emissões de carbono, 
que tornem o transporte marítimo 
virtuoso de acordo com os ambicio-
sos objetivos definidos pela IMO em 
2018: em 2030 a frota mundial deve-
rá alcançar uma redução de 40% em 
comparação com os valores medidos 
em 2008, sendo de 50% o decréscimo 
relativamente ao total dos poluentes 
então considerados.

Como descarbonizar as frotas? Eis a 
questão colocada a cada um dos ar-
madores em atividade tendo em conta 
que cada navio requer uma solução à 
sua medida de acordo com a idade e 
perfil operacional.
Para a ABS a escolha prende-se com 
três tipos de combustíveis alternati-
vos: os gases leves (LNG, gás natural, 
hidrogénio), os álcoois (metanol, eta-
nol e amoníaco) e os biocombustíveis 
resultantes da biomassa. Cada um de-
les merece da sociedade classificado-
ra uma abordagem sobre o seu atual 
estado da arte nas respetivas tecnolo-

gias, os impactos relacionados com a 
sua combustão e os condicionalismos 
regulatórios.
A ABS testou cada um desses combus-
tíveis em navios graneleiros, petroleiros 
e químicos, porta-contentores e de 
gases liquefeitos, proporcionando aos 
operadores a determinação da combi-
nação ideal de tecnologias, que melhor 
se possam adequar a cada uma das 
suas unidades.
Para a cabotagem, que possibilita 
abastecimento mais frequente, o do-
cumento aconselha a opção por me-
tanol ou amoníaco, que seria inviável 

ORIENTAÇÕES DA ABS        
PARA NAVIOS SEM EMISSÕES 

nol Institute e a UMAS destina-se 
a ajudar as partes interessadas da 
indústria a compreender a dinâmi-
ca e as interações entre tecnologia, 
investimento e prontidão comunitá-
ria dentro da mais ampla gama de 
tipos de navios, tamanhos e perfis 
operacionais. Isto vem reforçar que 
a descarbonização do sector marí-
timo requer um esforço substancial 
e colaborativo por parte das partes 
interessadas marítimas e energéticas 
e não só.”
Chris Chatterton, COO Methanol 
Institute, afirmou: “Ao reconhecer 
a dimensão do desafio de descarbo-

nização para o transporte marítimo, 
há a necessidade de uma investiga-
ção imparcial e de alta qualidade que 
apresente as alternativas lado a lado, 
para que os proprietários possam 
trabalhar com todos os investidores 
relevantes com vista a encontrar a 
solução certa para as suas frotas. 
Congratulamo-nos com o facto de 
este relatório reconhecer o papel 
que o Methanol tem de desempe-
nhar, na transição do transporte ma-
rítimo para uma economia de baixo 
carbono e, em última análise, como 
um combustível de carbono zero.”
Carlo Raucci, Consultor Principal da 

UMAS, afirmou: “Este artigo des-
taca a importância de utilizar uma 
abordagem holística na avaliação da 
escolha do combustível para a des-
carbonização da indústria marítima 
e reúne dois elementos essenciais: a 
evolução da produção de combustí-
veis e as implicações da sua utiliza-
ção a bordo dos navios. As respostas 
à questão estrategicamente impor-
tante “qual será o futuro combus-
tível para o transporte?”, exigirão 
mais investigação e análise, sendo 
que nesse sentido, este documento 
dá um importante contributo para 
responder a essa pergunta.”  
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em navios de longo curso por exigirem 
maiores tanques de reserva. Daí que se 
lhes devam ser associados os demais 
combustíveis considerados no docu-
mento.
Há que levar em conta que o desafio 
dos navios neutros em emissões de 

carbono alterará toda a frota mundial 
devido ao aumento do custo dos na-
vios e das suas operações no médio 
prazo, enquanto novas tecnologias 
não vierem corresponder às novas 
necessidades. 
Christopher Wiernicki, presidente da 

ABS constata que os modelos da 
pesquisa sugerem que a indústria al-
cançará os objetivos de reduzir a in-
tensidade de carbono até 2050, mas 
não poderá alcançá-lo para o total 
de gases de efeito estufa emitidos 
anualmente”. 

N
um artigo datado de 29 
de abril e publicado no 
«Le Journal de la Marine 
Marchande», Adeline Des-

camps assevera que tudo mudará a 
partir desta crise. Haverá um antes 
e um depois como o corrobora um 
estudo promovido pela Shipping and 
Freight Resource e pela Ocean Insi-
ghts junto de centenas de profissio-
nais do setor nos diversos continen-
tes, maioritariamente convencidos da 
inevitabilidade da iminente alteração 
das estratégias de logística a que es-
tavam vinculados. 
Dos transportadores aos transitários, 
dos trabalhadores marítimos aos di-
versos níveis de gestores das múlti-
plas atividades relacionadas direta 
ou colateralmente com o shipping, 
quase todos reconheceram significa-
tivas perdas nestas últimas semanas, 

reconhecendo-se impreparados para 
responderem a tamanho golpe. Daí 
que contem, no imediato, apostar 
na aquisição de novos meios, que se 
adequem aos desafios expectáveis: 
“Um grande número de entrevista-
dos ecoou, nos seus numerosos co-
mentários, a necessidade de soluções 
tecnológicas para melhorar a trans-
parência e a flexibilidade da oferta, a 
fim de permitir mudanças em tempo 
real ou incluir procedimentos mais 
remotos e fluxos de trabalho digitais 
ou para permitir o teletrabalho “.
Apenas 2% dos entrevistados anun-
ciaram a decisão de atirarem a toalha 
ao chão, admitindo outros 44% que 
a recuperação será muito lenta. Ape-
nas um quarto do universo consul-
tado considera possível um regresso 
mais acelerado à situação anterior à 
crise suscitada por este vírus.

Há a considerar que este tipo de ce-
nários possuem as suas próprias cir-
cunstâncias e efeitos mas, quer em 
2009, quer em 1929, colocaram-se 
as mesmas questões sobre a forma 
como a economia voltaria a recu-
perar. Os analistas costumam olhar 
para os gráficos e aferir se eles me-
lhor se aproximam das letras V ou U, 
caracterizando-se a primeira por uma 
queda brutal da atividade e um rápi-
do crescimento até ao nível anterior 
e a segunda a pressupor um perío-
do alargado de prolongamento da 
crise até, finalmente, dar mostras de 
se ver superada. Mas há quem tema 
um efeito W se nova vaga da crise do 
covid 19 surgir no terceiro trimestre.  
Seriam, então, imprevisíveis as con-
sequências de medidas adicionais de 
contenção e de falências num cená-
rio já de si violentamente recessivo. 

O SHIPPING APÓS O COVID 19



SEGURANÇA

15Maio 2020 - Digital 65Revista Técnica de Engenharia

N
os últimos meses foi possível 
rever nos canais por cabo um 
filme de 1974 em que o tema 
era o de um grande incêndio 

num arranha-céus. Torre do Inferno 
tinha Paul Newman como arquiteto 
do edifício sinistrado e Steve McQueen 
como chefe dos bombeiros e, para a 
época, constituía um modelo de cinema 
tão em voga, que para ele foi inventada 
a caracterização de cinema catástrofe. 
Quem comigo partilhou essa revisão 
logo me questionou:
- Hoje em dia seria possível um incên-
dio desta dimensão?
A resposta é não, apesar de não es-
quecermos aquela torre de habitação 
social em Londres, a Grenfell Tower, 
que ardeu em junho de 2017 e cau-
sou 72 vítimas mortais por causas 
relacionadas com o criminoso reves-
timento das suas paredes exteriores. 
Mas a legislação tem evoluído tão sig-
nificativamente nas últimas décadas 
que, hoje em dia, os novos projetos 
arquitetónicos obedecem a requisitos, 
que minimizam na sua caracterização 
e escolha dos materiais a possibilida-
de de um sinistro desse tipo.

Se andamos há já vários meses a 
abordar o Regulamento Técnico de 
Segurança contra incêndios em Edi-
fícios, que foi anexado à Portaria nº 
1532/2008 de 29 de dezembro, é 
por ele ter importância fundamen-
tal e exigir o seu conhecimento por 
quem, na nossa Classe, está a exer-
cer funções de direção de operações 
e de manutenção em diversos edifí-
cios do nosso país ou prestando-lhes 
serviços técnicos de engenharia. 
Nos números anteriores estivemos, 
e continuaremos a estar neste e nos 
próximos, a revisitar as definições a 
utilizar por todos quantos se incum-
bem dessas atividades. Falar a mes-
ma linguagem é imprescindível para 
se evitarem equívocos e confusões. 
Por isso, debruçar-nos-emos hoje 
sobre os termos mais comuns sobre 
os sistemas de alarme e extinção de 
incêndios bem como do controle de 
fumos por eles suscitados. 
Não é necessário explicar a razão, 
porque são tão importantes os Siste-
mas de alarme de incêndio, que in-
tegram os componentes que fazem 
soar o alarme de incêndio, sonoro e 

ou visual ou qualquer outro, poden-
do também iniciar qualquer outra 
ação. Mais ambicioso no âmbito da 
sua ação é o Sistema automático de 
deteção e alarme de incêndio, cons-
tituído por central de sinalização e 
comando, detetores automáticos de 
incêndio, botões para acionamento 
manual do alarme e meios difusores 
de alarme. Este sistema, numa situa-
ção de alarme de incêndios, também 
pode desencadear automaticamente 
outras ações, nomeadamente o aler-
ta e o comando de dispositivos, sis-
temas ou equipamentos.
O Alarme é, pois, o sinal sonoro e 
ou luminoso, para aviso e informa-
ção de ocorrência de uma situação 
anormal ou de emergência, aciona-
do por uma pessoa ou por um dispo-
sitivo ou sistema automático. Pode 
ser Alarme geral, quando difundido 
para avisar da imediata evacuação à 
totalidade dos ocupantes de um edi-
fício ou de um estabelecimento. Nos 
locais onde existam pessoas limita-
das na mobilidade ou na capacidade 
de perceção e reação a um alarme, 
destina-se também a desencadear 
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as operações destinadas a apoiar a 
evacuação das referidas pessoas com 
limitações. Pode, porém, ser restrito 
aos ocupantes de um espaço limitado 
de um edifício ou de um estabeleci-
mento e o pessoal afeto à segurança, 
dizendo-se então, que se trata de um 
Alarme local. Pode, igualmente, tra-
tar-se de um Alarme restrito Alerta, 
que é a mensagem transmitida aos 
meios de socorro, que devem inter-
vir num edifício, estabelecimento ou 
parque de estacionamento, em caso 
de incêndio, nomeadamente os bom-
beiros.
Acessoriamente ao sistema de alarme 
de incêndio pode existir um Detetor 
autónomo de atuação, que, não fa-
zendo parte de um sistema de alarme 
de incêndio, é utilizado para acionar 
equipamentos, dispositivos ou siste-
mas complementares.
Um Sistema de controlo de fumo 
é um conjunto de meios e medidas 
construtivas, implantado num edifício 
ou num recinto, destinado a contro-
lar a propagação do fumo, do calor e 
dos gases de combustão, durante um 
incêndio, através de um processo de 
varrimento, de pressurização relativa, 
ou misto. Leva em conta a Zona en-
fumada, que é o espaço compreen-
dido entre a zona livre de fumo e a 
cobertura ou o teto e a Zona livre 
de fumo, que diz respeito ao que 
fica entre o pavimento e a face in-
ferior dos painéis de cantonamento 
suspensos do teto ou, caso estes não 
existam, a face inferior dos lintéis dos 
vãos nas paredes.
O Painel de cantonamento é o ele-
mento vertical de separação montado 
no teto ou na parte inferior da cober-
tura de um local, com o fim de preve-
nir a propagação horizontal do fumo 
e gases de combustão; maior e do 
menor dos pés-direitos de um local 
ou de uma via de evacuação cober-
ta. Quando existir teto falso, este só 
deve ser tido em conta se o somató-
rio das áreas das aberturas nele prati-
cadas for inferior a 40% da sua área 
total, ou se o espaço compreendido 
entre o teto falso e o teto real estiver 
preenchido em mais de 50% do seu 
volume. 

A Desenfumagem é a ação de remo-
ção, para o exterior de um edifício, do 
fumo, do calor e dos gases de com-
bustão provenientes de um incêndio, 
através de dispositivos previamente 
instalados para o efeito: os Exutores 
de fumo, instalados na cobertura de 
um edifício ou de um espaço e sus-
cetível de abertura em caso de incên-
dio, permitindo a desenfumagem por 
meios naturais. A Área útil de um 
exutor é a área geométrica de um 
exutor corrigida pelo produto por um 
fator de construção, determinado em 
ensaios. Esse fator, inferior à unidade, 
é representativo da resistência aero-
dinâmica à passagem de fumo no 
exutor.
O Cantão de desenfumagem é o 
volume livre entre o pavimento e a 
parte inferior da cobertura ou o teto, 
delimitado lateralmente pelos pla-
nos verticais que contêm os painéis 
de cantonamento e ou as paredes. E 
considere-se ainda o Caudal de fuga 
(m3/s), que é a quantidade do flui-
do, ar ou fumo, perdido através de 
fissuras, porosidade de materiais das 
condutas ou folgas de portas e jane-
las em sistemas ativos de controlo de 
fumos.
Nos meios de extinção de incêndios 
são determinantes os sistemas dispo-

níveis para o efeito: o Sistema fixo 
de extinção é constituído por uma 
reserva adequada de agente extin-
tor ligada permanentemente a um 
ou mais difusores fixos, pelos quais 
é projetado, manual ou automatica-
mente, o agente extintor para a ex-
tinção de um incêndio. Podem existir, 
igualmente, Sistemas modulares de 
extinção, que são sistemas fixos de 
extinção preparados para descarregar 
o agente extintor diretamente sobre 
o material a arder ou sobre o risco 
identificado.
A Rede de incêndio armada é a 
rede de água, exclusivamente desti-
nada ao combate a incêndios, manti-
da permanentemente em carga e do-
tada de bocas de incêndio armadas. 
Pode ser uma Rede húmida, que é a 
tubagem fixa e rígida montada num 
edifício, permanentemente em carga, 
ligada a uma rede de água, exclusiva-
mente destinada ao combate a incên-
dios Ou tratar-se de uma  Rede seca, 
tubagem fixa e rígida montada, com 
carácter permanente, num edifício e 
destinada a ser ligada ao sistema de 
alimentação de água a fornecer pe-
los bombeiros e posta em carga no 
momento da utilização. Trata-se de 
uma instalação destinada a apoiar as 
operações de combate a um incêndio 
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por parte dos bombeiros. Para tal, 
dispõe de uma entrada de alimenta-
ção dupla com uniões storz de 75 
mm, em local exterior acessível aos 
bombeiros, e bocas de incêndio inte-
riores não armadas, cada uma delas 
com duas saídas com uniões storz de 
52 mm. Pode-se assim falar de uma 
Coluna húmida constituída por con-
duta vertical permanentemente em 
carga, eventualmente com pequenos 
desvios de ligação, quando não possa 
ser constituída por um único alinha-
mento vertical ou de uma Coluna 
seca constituída por conduta vertical 
de uma rede seca com um pequeno 
troço horizontal e, eventualmente, 
pequenos desvios de ligação, quando 
não possa ser constituída por um úni-
co alinhamento vertical.
O Hidrante é um equipamento per-
manentemente ligado a uma tuba-
gem de distribuição de água à pres-
são, dispondo de órgãos de comando 
e uma ou mais saídas, destinado à 
extinção de incêndios ou ao reabas-
tecimento de veículos de combate a 
incêndios. Os hidrantes podem ser 
de dois tipos: marco de incêndio ou 
boca de incêndio (de parede ou de 

pavimento). O Marco de incêndio 
é normalmente instalado na rede 
pública de abastecimento de água, 
dispondo de várias saídas, destinado 
a reabastecer os veículos de combate 
a incêndios. É um meio de apoio às 
operações de combate a um incêndio 
por parte dos bombeiros. 
A Boca de incêndio tem normal-
mente uma única saída. Pode ser 
armada, destinando-se ao ataque di-
reto a um incêndio. Pode ser exterior 
não armada, destinando-se ao rea-
bastecimento dos veículos de comba-
te a incêndios. Neste caso deve existir 
uma válvula de suspensão no ramal 
de ligação que a alimenta, para fecho 
deste em caso de avaria. Pode ser in-
terior não armada, destinando-se ao 
combate a um incêndio recorrendo 
a meios dos bombeiros. A Boca de 
incêndio armada dispõe de uma 
mangueira munida de agulheta, com 
suporte adequado e válvula inter-
ruptora para a alimentação de água, 
inserido numa instalação hidráulica 
para serviço de incêndios privativa de 
um edifício ou de um estabelecimen-
to. A Boca de incêndio tipo teatro, 
possui mangueira flexível. Deve estar 

em conformidade com a NP EN 671-
2. Trata-se de um meio de segunda 
intervenção em caso de incêndio. Dis-
tingue-se do Carretel de incêndio 
armado ou boca de incêndio tipo 
carretel, que tem mangueira semirrí-
gida e está enrolada num suporte tipo 
carretel. Deve estar em conformidade 
com a NP EN 671-1. Trata-se de um 
meio de primeira intervenção em caso 
de incêndio.
Existe quase sempre um ou mais Gru-
pos hidropressores, constituídos 
por bombas, respetivos comandos e 
dispositivos de monitorização desti-
nados a fornecer o caudal e pressão 
adequados a uma instalação hidráuli-
ca para combate a incêndios.
Complementarmente podem - e de-
vem segundo as circunstâncias - uti-
lizarem-se Extintores de incêndio, 
de acordo com as NP EN 3, NP EN 
1866 e NP 4413. São vários os Agen-
tes extintores, que são as substân-
cias sólidas, líquidas ou gasosas espe-
cificamente adequadas para extinguir 
um incêndio, quando aplicada em 
determinadas condições. Para efeito 
do Regulamento o Agente extintor 
padrão é a água.  
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N
os motores diesel a impor-
tância da lubrificação efi-
ciente é pertinente dadas as 
altas temperaturas, as pres-

sões máximas de combustão, a so-
brealimentação e outras característi-
cas que os protótipos mais modernos 
andam a apresentar.
E se a investigação e desenvolvimento 
de novos lubrificantes tem acompa-
nhado a evolução dos equipamentos 
a que se destinam - quer em qualida-
de, filtragem, depuração e idade útil 
- todos quantos os utilizam sabem da 
sua influência na prevenção de dis-
pendiosas avarias. 
Para minimizá-las e prolongar a ope-
racionalidade do motor há que conci-
liar a boa manutenção do lubrificante 

com o recurso a análises laboratoriais 
que medem os seus parâmetros fun-
damentais: a viscosidade, a opacida-
de, a presença de água, de silício e 
outros depósitos, etc.
Os fabricantes desses lubrificantes 
industriais e marítimos possuem pro-
gramas de análise e acompanhamen-
to dos equipamentos, todos eles de 
grande qualidade e fiabilidade, por-
que detetam a mínima alteração nos 
parâmetros e concentrações median-
te a receção dos kits de recolha de 
amostras facultados aos clientes.
Conquanto se recolham adequada-
mente essas amostras e se as enviem, 
há a garantia da receção dos resulta-
dos passados alguns dias.
Os engenheiros maquinistas devem 

assegurar ao mesmo tempo uma ma-
nutenção de todos os equipamentos e 
dispositivos do sistema de lubrificação 
do motor, combinando a depuração e 
a filtragem do óleo, que o integra. Ca-
ber-lhes-á garantir a sua substituição 
dentro dos prazos aconselhados no 
respetivo manual de instruções com-
binando essa postura preventiva com 
outra, de carácter preditivo de acordo 
com dados e diagnósticos quantitati-
vamente comprovados.
A correta interpretação das análises 
aos óleos dos tanques de serviço de 
todas as máquinas de uma instalação 
é vital para evitar, tanto quanto pos-
sível, as falhas e avarias. E sobretudo 
para garantir uma efetiva redução nos 
custos de operação das instalações. 

A IMPORTÂNCIA DAS ANÁLISES     
AOS LUBRIFICANTES DE SERVIÇO


