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Resumo:  

Ao largo da costa continental Portuguesa situa-se uma das zonas de maior intensidade mundial de 

tráfego marítimo. Devido à elevada concentração geográfica de navios, nestas zonas o risco de incidentes e de 

acidentes é particularmente elevado.  

O sector marítimo tem vindo a desenvolver medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência de 

acidentes no mar. Ainda assim, os navios podem passar por situações de emergência (p. ex.: incêndios, 

intempéries, colisões, etc…) que obrigam ao acolhimento em portos e fundeadouros de refúgio. Um risco para o 

estado costeiro pelas potenciais consequências que daí podem advir. 

O registo de diversas recusas de acolhimento por vários Estados Costeiros levou a Organização Marítima 

Internacional (IMO) a elaborar um conjunto de linhas de orientação para apoiar o processo de decisão em caso 

de necessidade de acolhimento de navios em perigo. 

Esta dissertação descreve o desenvolvimento de um sistema geoespacial que incorpora num modelo 

preditivo, a informação espacial relativa aos critérios definidos nas linhas de orientação da IMO, com objetivo de 

ordenar o conjunto de alternativas e identificar as zonas de maior adequabilidade ao acolhimento de petroleiros 

em perigo. O projeto realizado incidiu na utilização das técnicas e algoritmos dos Sistemas de Informação 

Geográfica e da Análise Multicritério para materializar uma solução técnica que auxilie o processo de decisão em 

tempo real e que, para tal, integre os dados dinâmicos da meteorologia e oceanografia. Apresenta-se a utilização 

dos sistemas espaciais de apoio à decisão para ajudar os decisores na escolha de locais de abrigo. O trabalho é 

desenvolvido a um nível concetual na criação do modelo, adaptação de técnicas e geração de resultados. Ao 

longo do trabalho ir-se-á apresentar a descrição do problema, a adaptação do modelo genérico à questão, a 

técnica de geração das preferências dos decisores através do Analytic HierarchycProcess (AHP), a regra de 

decisão adotada e os resultados da Análise de Sensibilidade do Modelo. O trabalho desenvolvido permite 

concluir que os resultados são encorajadores e que a abordagem proposta é uma base de trabalho para 

desenvolvimentos futuros sobre o tema. 
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Abstract:  

The maritime area near the Portuguese coast is one of the world’s highest ships traffic density. In this 

situation, due to the high geographical concentration of ships, the incidents and accidents risk is particularly high. 

The maritime industry has been developing actions to reduce the probability of accidents occurrence at 

sea. But, it is impossible to reduce the ships distress risk to zero. Nowadays and in the future, ships still suffer 

emergency situations (e.g.: fire, bad weather, collisions, etc ...). Those events can force them to seek a safe 

heaven near shore. This kind of unprogrammed approach by a damaged ship presents a major risk for coastal 

states by their potential consequences. 

In the past, several host states refused the ship’s request for a place of refuge. Those situations forced the 

International Maritime Organization (IMO) to develop a set of guidelines to support the decision-making process 

in a case when ships in need of assistance requests for a place of refuge. 

This dissertation describes the development of a geospatial system which incorporates a predictive model 

to a spatial decision support system. The model uses a set of criteria based on IMO guidelines. And a multicriteria 

approach to sort the alternatives and identify areas suitable to host oil tankers in need of assistance. This project 

focuses on the use of the multicriteria decision support analysis techniques and geographic information systems 

algorithms to materialize a dynamic workflow process using meteorology and oceanography forecast data. 

The work described have been done at a conceptual level, this means that the goal of project was to 

create a model approach to be implemented by any kind of programming language or GIS application. The 

working effort focused on adapt the techniques and generate generic results. This dissertation will present the 

problem description, the adaptation process from the generic multicriteria decision support model to the specific 

problem of Places of Refuge selection, the generation of weights from the decision makers preferences, using the 

Analytic Hierarchy Process (AHP), the selection of a decision rule and the sensitivity analysis process. In 

conclusion, the results computed with test data validates the model, encouraging future developments on this 

subject. 
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Capitulo 1 - Introdução 

1.1. Enquadramento e problemática de investigação 

Com o florescimento da navegação transatlântica no século XV o navio transformou o comércio mundial, 

encurtou distâncias e aumentou os dividendos dos armadores e comerciantes. Hoje, o mar é talvez a mais 

importante via de comunicação. Através dele circulam os artigos utilizados no quotidiano das sociedades: 

produtos alimentares, produtos transformados, artigos de vestuário, matérias-primas e a energia que garante as 

deslocações do Homem, aquecimento e funcionamento da indústria. O transporte marítimo movimenta 90% dos 

bens transacionáveis a nível mundial, é o meio mais eficiente ao nível da relação custo benefício e um pilar no 

desenvolvimento do comércio global. A costa portuguesa espelha esta realidade da navegação marítima, todos 

os dias circulam nas águas de interesse nacional centenas de navios de diversas tonelagens e tipologias.  

A história universal está cheia de relatos do infortúnio no mar. O imaginário humano sempre viu este meio 

como hostil onde o mareante mal-afortunado acabava muitas vezes por perder as suas preciosas cargas e a 

vida. Estes pedaços de história são testemunhos da relação do Homem com o mar e lembram a vulnerabilidade 

dos navios. Contudo, os desenvolvimentos da navegação, sistemas de posicionamento e requisitos de 

segurança dos navios têm tido um efeito favorável no transporte marítimo. Nos últimos anos as estatísticas 

apontam para uma redução do número de acidentes, porém, a sua sombra nefasta contínua presente. 

Desde os primórdios da navegação marítima instituiu-se o dever humanitário dos estados costeiros 

prestaram apoio aos navios acidentados, facultando zonas de refúgio onde os navios e suas guarnições 

pudessem recuperar. Todavia, este princípio de solidariedade tem vindo progressivamente a alterar-se. Os 

recentes acidentes com navios de grande tonelagem mostraram uma nova realidade de destruição dos recursos 

económicos e naturais sem igual. Inevitavelmente, o elevado risco de apoiar navios danificados levou os estados 

costeiros a colocarem em causa o dever secular de proporcionar abrigo aos navios em dificuldades. 

Esta nova realidade motivou vários casos de recusas de apoio. Em 1978, o navio “Christos Bitas” 

afundou-se após ver o seu pedido de abrigo recusado pelo Reino Unido. Em 1981, o navio “Eastern Mariner I” 

com uma carga de fertilizantes a bordo encalhou num recife ao largo das Bermudas. Os danos do acidente 

provocaram um alagamento a bordo que agravou a situação. As autoridades ordenaram que prosseguisse 

viagem, foi rebocado para o largo onde acabou por se afundar. Em 2002, o “Prestige” viu Espanha recusar o seu 

pedido de abrigo, tendo sido obrigado a continuar viagem e permanecer no mar em condições de mar alteroso. A 

severidade do mar acabou por afundá-lo e provocar um derrame que afetou a Galiza. (Aldo Chircop et al., 2006) 

Os acidentes com navios são acontecimentos raros e isolados mas com um impacte massivo. A sua 

eminência torna-se num risco que nenhum estado aceita com ânimo leve. O receio leva os países a rejeitarem 
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os pedidos de aproximação dos navios em dificuldades. Deixados no mar abandonados à sua sorte 

transformam-se num perigo para as suas guarnições e outros estados costeiros. 

A Organização Marítima Internacional (IMO) é o organismo das Nações Unidas (UN) responsável pela 

regulação do complexo sector do transporte marítimo, tendo como mandado: “safe, secure and efficient shipping 

on clean oceans”. Ao abrigo deste princípio, a IMO é responsável pela elaboração de regulamentos e normas 

aceites pelos governos e pela indústria do transporte marítimo. As várias recusas aos pedidos de refúgio 

provocaram a preocupação internacional e levaram à elaboração de um documento com um conjunto de linhas 

de orientação destinadas a clarificar o processo de decisão em caso de pedido de aproximação temporária de 

navios em dificuldades (International Maritime Organization, 2003a). O documento apresenta um conjunto de 

critérios que ajudam os estados costeiros a decidir sobre o estabelecimento de um local de abrigo. 

A importância do tema dos locais de refúgio levou à rápida integração da resolução da IMO nos 

ordenamentos jurídicos europeu e nacional. Na zona europeia através da Diretiva 2002/59/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 27 de Junho de 2002, transposta para a legislação interna pelo Decreto-lei n.0 

180/2004, de 27 de Fevereiro, emendado pelos Decretos-Lei n.0 236/2004 de 18 de Dezembro e n.0 51/2005 de 

25 de Fevereiro que regulam a elaboração de planos de acolhimento de navios em dificuldade. 

Na investigação que antecedeu a elaboração da presente dissertação foram identificados três exemplos 

de trabalhos e modelos de análise dedicados ao problema dos locais de refúgio. No caso português, o Plano 

Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldades. O sistema Croata ADRIAGIS (Grzetic et al., 2008, Gržetić 

et al., 2008, Gržetić e Srdelic, 2008, Mladineo, 2007, Mladineo et al., 2010, Mladineo e Mladineo, 2014) e uma 

dissertação de mestrado dedicada ao caso de identificação de locais de refúgio na Jamaica (Ready, 2014). 

Nestes trabalhos identificaram-se duas lacunas: A primeira relacionada com a forma de identificação das 

alternativas sem levar em linha de conta as previsões meteorológicas, muito dinâmicas e com grande impacte na 

seleção das alternativas. A segunda relacionada com a questão de identificação de alternativas para 

afundamento preventivo de navios acidentados. Esta solução deve ser o último recurso, contudo, a natureza e 

evolução do acidente pode torná-la a de menor impacte. Todavia, esta alternativa é normalmente desprezada na 

discussão dos locais de refúgio embora faça parte da matriz de soluções de alguns países, como os Estados 

Unidos da América.  

A questão dos locais de refúgio é de natureza complexa, a sua análise deverá contemplar vários critérios 

e a avaliação do impacte das soluções. A decisão de aproximar um navio em dificuldades é uma manobra que 

pode representar um potencial lesivo para os interesses ambientais e económicos do estado. Por essa razão, a 

decisão deve ser alicerçada em métricas que permitam filtrar as alternativas e calcular o risco associado às 

soluções admissíveis. Pelas caraterísticas do processo considera-se que a abordagem baseada em análise 

multicritério é útil na construção do conjunto de soluções admissíveis e a sua hierarquização. 
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Os exemplos encontrados durante a recolha bibliográfica utilizam normalmente a informação dos roteiros 

para identificar as alternativas. Nessa abordagem, o conjunto de soluções para o problema é normalmente 

imutável. Consideram-se os portos, os fundeadouros e quatro opções: continuação de viagem, reparação no 

local, afundamento e encalhe preventivos. Esse método de análise do problema apresenta limitações: a primeira, 

não contempla a previsão meteorológica e oceanográfica, condições críticas para determinar a adequabilidade 

de um local à receção de um navio em dificuldades. Por outro lado, a reparação no local ou noutra posição 

requer que estejam reunidas as condições de segurança para iniciar trabalhos, e de que os limites de segurança 

se mantenham durante os trabalhos. Por essas razões, considera-se que o modelo não deverá restringir a priori 

as alternativas, a melhor abordagem passará por considerar no conjunto de alternativas todas as subáreas da 

zona de jurisdição nacional e avaliar a sua adequabilidade à situação de abrigo de acordo com os critérios 

estabelecidos pela IMO. A segunda questão relaciona-se com o afundamento ou encalhe preventivo. A IMO não 

apresenta critérios para a questão do afundamento preventivo. No entanto, o processo deverá prever a 

adequabilidade dos locais para a situação. 

As limitações identificadas atrás encorajaram o desenvolvimento do trabalho apresentado nesta 

dissertação de mestrado. O trabalho exposto apresenta uma resposta metodológica para solucionar as duas 

limitações indicadas e a automatização do processo de decisão através de um Sistema Espacial de Apoio à 

Decisão (SEAD) que combina as técnicas de análise multicritério (AMC) na sua vertente de análise multiatributo 

com os Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Estas técnicas permitem conjugar no mesmo modelo os 

dados meteorológicos, oceanográficos e os critérios de análise recomendados pela IMO com o objetivo de filtrar 

um conjunto extenso de alternativas e identificar o grupo de soluções admissíveis para o problema. Para efeitos 

de estudo o modelo foi testado com dados provenientes de modelos de previsão meteo-oceanográfica (altura 

significativa, intensidade do vento e da corrente superficial). Os resultados obtidos demonstram a sensibilidade 

do modelo às condições dinâmicas condicionadas pelas condições meteo-oceanográficas. Os resultados 

encontrados estão relacionados com as relações de importância estabelecidas através de matrizes de 

ponderação usando o método Analytical Hierarchy Process (AHP). As soluções encontradas no futuro poderão 

vir a ser escrutinadas pelos especialistas responsáveis pelo processo de decisão. Todavia, conclui-se que os 

resultados são coerentes e robustos. O método poderá ser melhorado e afinado com o desenvolvimento de 

técnicas de decisão em grupo, visto que o processo em si prevê a participação de especialistas de várias áreas 

do conhecimento. 

O método aqui proposto apresenta uma tentativa inovadora de incorporação de dados dinâmicos no 

modelo de decisão e de hierarquização de zonas de afundamento a par das zonas de refúgio. O avanço da 

ciência é feito de «conjeturas e refutações» como defendido pelo Filósofo Karl Popper, dessa forma esta 

abordagem vem trazer uma proposta que encoraja outros autores a procurarem respostas melhores para as 

questões debatidas ao longo da dissertação. 
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1.2. Objectivos 

O estudo de todos os riscos associados a cada uma das diferentes categorias de navios é um trabalho 

complexo e multidisciplinar cuja solução só é possível de tratar num período alargado bastante superior ao 

tempo disponível para o mestrado. Por essa razão, resolveu-se limitar o domínio da análise do modelo a um tipo 

de navio: os navios tanque do tipo petroleiro. Na investigação constatou-se que os derrames são casos bem 

documentados e é possível encontrar  bibliografia suficiente de apoio a este estudo. Assim, são propostos os 

seguintes objetivos: 

1. Desenvolvimento de um sistema espacial de apoio à decisão (SEAD) para auxiliar a identificação de 

locais de abrigo para navios acidentados, de acordo com os critérios da IMO; 

2. Propor um modelo conceptual que considere as previsões meteorológicas e oceanográficas para a 

identificação de soluções para a situação de locais de refúgio de petroleiros; 

3. Propor um modelo de análise multicritério para encontrar as localizações potenciais para o 

afundamento preventivo de petroleiros. 

1.3. Contribuição científica 

Esta dissertação pretende contribuir para um problema complexo, com muitos atores e objetivos. Os 

acidentes marítimos são uma inevitabilidade com que temos de viver. A questão não é se vai acontecer, isso é 

certo, mas sim, se quando acontecer, fizemos tudo ao nosso alcance para nos prepararmos para o evento. 

Assim no presente trabalho é apresentada uma proposta conceptual para auxiliar o processo de decisão na 

análise e ponderação das variáveis enunciadas nas linhas de orientação da IMO e legislação nacional, de forma 

a apresentar mapas de adequabilidade para duas situações: a escolha de um local de abrigo (portos, 

fundeadouros e zonas costeiras) e a escolha do local mais adequado ao afundamento de um navio de tal forma 

danificado, que a sua recuperação seja impossível. 

Acredita-se na importância e utilidade pública desta dissertação, cujo alcance se revê no método que aqui 

se publica com um processo automático que facilite a ação dos decisores em processos tão complexos como os 

de ceder abrigo a um navio em situação de acidente. Espera-se que esta dissertação contribua para melhorar o 

Plano Nacional de Acolhimento de Navios Acidentados, e que os decisores portugueses possam utilizar a 

abordagem aqui exposta para decidir com informação atualizada e melhor entendimento sobre a situação. 

1.4. Estrutura da dissertação  

A dissertação encontra-se estruturada em três capítulos principais. Antecedidos de uma introdução à 

dissertação com a descrição genérica do problema tratado e dos objetivos propostos no trabalho. Esta breve 
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súmula do assunto pretende introduzir o leitor na problemática em estudo e estrutura da dissertação, precedidos 

de uma conclusão que pretende apresentar as considerações finais do trabalho. Aí são apresentadas as 

conclusões e as recomendações futuras do trabalho, as principais oportunidades de desenvolvimento do sistema 

no futuro, e como este poderá ser assimilado no processo de decisão. 

No segundo capítulo da dissertação é feita a contextualização alargada do problema dos locais de abrigo. 

Serve este capítulo para proporcionar ao leitor uma introdução que ajudará a entender as escolhas feitas para o 

modelo. O problema debatido apresenta contornos legais e políticos complexos impossíveis de expor e trabalhar 

em toda a sua plenitude. O objetivo desta secção é apresentar uma súmula dos principais documentos legais 

que justificam a existência de planos de contingência e qual o processo de decisão que está por detrás de um 

pedido de local de abrigo. Descreve-se o estado da arte dos SEAD numa vertente genérica e no caso dos locais 

de refúgio. Por fim, são descritos alguns projetos desenvolvidos na área. 

No terceiro capítulo é descrita a metodologia. São expostas em pormenor as técnicas utilizadas para 

conceber o SEAD e obter os resultados apresentados. O capítulo pretende descrever todas as fases de 

conceção do modelo, as soluções adotadas para resolver os problemas encontrados e as técnicas utilizadas. 

No quarto capítulo são publicados os resultados obtidos através da metodologia utilizada e a discussão 

dos mesmos. 

A dissertação aborda um tema que é transversal à área dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e 

Investigação Operacional. Tendo em conta a abrangência do tema, por uma questão de organização optou-se 

por criar o Apêndice A de conceitos teóricos. Procura-se dessa forma não sobrecarregar a dissertação com a 

descrição das temáticas de ambas as áreas que sustentam teoricamente o trabalho. No apêndice o leitor 

encontra algumas páginas que resumem os conceitos mais relevantes apresentados ao longo da dissertação e 

algumas referências bibliográficas que podem ser utilizadas para aprofundar os temas tratados. 
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Capitulo 2 - Revisão do conhecimento 

2.1. A navegação e os acidentes marítimos 

A navegação marítima tem um papel fundamental na logística do mundo atual. A bordo dos navios 

circulam 90% dos bens consumidos no comércio mundial. O volume de transporte está em linha com os 

indicadores presentes na Figura 1 que mostram a dinâmica do sector em franca expansão. O navio é o meio de 

transporte de preferência quando se trata de transportar grandes volumes através de grandes distâncias. Todos 

os dias estas máquinas cruzam o mar com cargas tão diversificadas como energia na forma de petróleo, gás e 

carvão, produtos químicos destinados à indústria, artigos de consumo e alimentação. A economia mundial e a 

globalização continuam a exigir o aumento da sua capacidade de transporte. A constante procura impele os 

construtores navais e operadores a perseguirem um só objetivo: ter navios com maior capacidade de carga e 

mais seguros. Todavia, por mais seguros que estes sejam e por mais treinadas que as suas guarnições estejam, 

existe e continuará a existir um risco de ocorrerem acidentes e naufrágios. 

 

Figura 1 - Os principais indicadores da OECD. Extraído de UNCTAD/RMT (2014). Os índices no período de 1975 a 2013 
encontram-se normalizados pelo ano 1990 = 100 

 

Os acidentes no mar sempre fizeram parte da realidade dos mareantes. Os anais da história estão 

pejados de exemplos de naufrágios e relatos dramáticos. O sofrimento provocado por estas situações sempre 

despertou a solidariedade entre os estados costeiros e as guarnições. Terá sido essa solidariedade que levou os 
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estados a adotarem o refúgio aos navios acidentados como princípio internacional geral. No entanto, a história é 

feita de mudança na mentalidade, algo que é verdade em determinado contexto e época, não é obrigatoriamente 

igual em todas as épocas. Na questão dos locais de refúgio temos assistido a essa mudança de mentalidade. A 

interpretação dada ao dever dos povos costeiros alterou-se muito devido aos acidentes dos últimos anos. Hoje, 

um só navio acidentado apresenta uma capacidade de destruição sem par. O crescimento na capacidade de 

transporte dos navios trouxe um aumento do nível de destruição e despertou receio entre os estados costeiros. 

As estatísticas publicadas em 2015 pela International Tanker Owners Pollution Federantion (ITOPF) relativas a 

derrames ocorridos entre 1970 e 2014 (Figura 2) demonstram o potencial impacte dos acidentes marítimos. 

 

Figura 2 – Número de derrames superiores a sete toneladas (1970 a 2014). Extraído de ITOPF (2015) 

Existem vários casos de recusa de refúgio registados desde a década de 70 do século XX. Ocorrências 

que colocam em causa o “direito” de os navios acidentados procurarem refúgio junto a costa. Devanney (2000) 

apresenta conclusões favoráveis à situação de refúgio num estudo sumário sobre os casos registados na base 

de dados da Tankship Excellence Tanker and Bulk Carrier Casualties. Aí encontrou um caso de um estado 

costeiro que sofreu as consequências de um derrame quando o navio estava no local de refúgio. Dois casos, 

onde os estados sofreram os efeitos de derrames devido à recusa de abrigo. Por fim, dez casos que terminaram 

em sucesso. Os navios foram acolhidos no local de refúgio e essa ação terá prevenido acidentes graves. Muitos 

outros autores apresentam casos com impacto decorrente de recusas de abrigo. Em 1978, o pedido de refúgio 

do navio “Christos Bitas” foi rejeitado pelo Reino Unido e acabou por se afundar. Em 1981, o navio “Eastern 

Mariner I” que transportava uma carga de fertilizantes encalhou nos recifes da costa das Bermudas. Logo após o 

acidente, o estado costeiro ordenou que o navio prosseguisse viagem com danos estruturais. Foi rebocado para 

ao largo onde acabou por afundar-se. Em 1999, o petroleiro “Castor”, transportando 29 500 toneladas de 

combustível da Roménia para a Nigéria teve uma fenda no casco, emitiu um pedido de refúgio rejeitado por 
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vários estados do Mediterrâneo. O navio deambulou durante um mês impossibilitado de aproximar de um abrigo 

onde pudesse conduzir as operações necessárias à sua reparação. Em 1999, o petroleiro “Erika” alquebrou e 

afundou-se após recusa de abrigo. Do acidente resultou um derrame que afetou o Golfo da Biscaia. O “Erika” viu 

o seu pedido de abrigo ser rejeitado pela França. A alternativa foi prosseguir viagem e enfrentar as condições de 

mar alterosas que levaram ao acidente (Permanent Commission of enquiry into accidents at sea, 2000). Em 

2002, a Galiza viu as suas costas devastadas pelo derrame resultante do acidente com o petroleiro “Prestige”. O 

navio viu-se obrigado a permanecer no mar após recusa de acolhimento pela Espanha. Acabou apanhado por 

um temporal e afundou-se (Aldo Chircop et al., 2006). Em 2012, registou-se um acidente que trouxe mais uma 

vez para a discussão a questão dos locais de refúgio. O navio porta contentores de bandeira Alemã “Flaminia” 

teve um incêndio seguido de explosão com 2 876 contentores a bordo. O acidente ocorreu quando o navio 

navegava a 1 000 milhas a oeste de Cornwall (Reino Unido). A explosão matou dois elementos e provocou 

danos em 96 contentores. O manifesto de carga registava a presença a bordo de 149 contentores com cargas 

perigosas. Pela perigosidade da carga, as equipas empenhadas no salvamento iriam enfrentar dificuldades nas 

operações de reparação e descarga. O acidente ocorreu a 14 de julho e embora o navio tenha pedido refúgio a 

diversos países, só foi autorizado a entrar nas águas da Alemanha a 16 de Agosto. Este caso demonstra a 

complexidade associada a uma situação de acidente no mar, em particular, nos porta contentores que 

transportam cargas muito diversificadas, muitas vezes perigosas. O demorado processo de decisão mostrou as 

suas fragilidades e demonstrou que a questão dos locais de refúgio não está resolvida. Continua a ser um tema 

que merece a atenção de todos os estados e possíveis intervenientes nos processos. Este último caso é um 

exemplo de uma situação com um potencial impacte económico no país de acolhimento. As operações de 

contenção e descarregamento em segurança podem levar à interrupção das operações num porto comercial por 

um período longo. Todas as situações apresentadas demonstram a complexidade envolvida num acidente 

marítimo e nas operações de salvamento e recuperação dos navios (Federal Bureau of Maritime Casualty 

Investigation, 2014, Frans van Zoelen e Dr. Anthony Morrison, 2013). 

Os derrames provocados por petroleiros têm sido os acidentes mais mediatizados, por isso são os casos 

mais estudados. Todavia, o sector tem feito um grande esforço para reduzir a poluição associada à sua 

atividade. Como resultado dessa estratégia, os casos têm vindo progressivamente a reduzir-se. Contudo, estes 

navios são só uma parte das preocupações associados à questão do refúgio. Como é possível observar nas 

estatísticas da Figura 3 o crescimento no sector de transporte marítimo tem sido ocorrido em diversas tipologias 

de navios. 
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Figura 3 – Volume (x106 Toneladas) transportado pelos diferentes tipos de navios no período de 1980 a 2013. Extraído de 
UNCTAD/RMT (2014) 

Os vários incidentes referidos anteriormente despertaram na comunidade internacional a necessidade de 

levar a cabo uma discussão séria sobre a questão dos locais de refúgio. O objetivo: criar procedimentos 

uniformes para orientar os processos de decisão dos países. A IMO, organismo dependente das Nações Unidas 

competente nas questões relacionadas com a salvaguarda, segurança e proteção ambiental da atividade 

marítima (International Maritime Organization, 2015), trouxe a si a responsabilidade pela tarefa e elaborou um 

conjunto de linhas de orientação para guiar o processo de decisão dos estados costeiros na situação de pedido 

de local de refúgio. As linhas de orientação fazem parte da resolução A.949(23) (International Maritime 

Organization, 2003a). A resolução começa por apresentar a motivação que lhe deu origem: uma consciência da 

forte da possibilidade dos navios poderem estar numa situação de necessidade de assistência. O texto 

reconhece ser necessário balançar o direito dos navios acidentados procurarem um refúgio com o direito dos 

estados costeiros protegerem a sua costa e legítimos interesses (ver texto integral da resolução no Anexo A). A 

resolução convida os estados a adotarem as linhas de orientação, como forma de uniformizar o processo e 

mitigar a situação. Pela sua complexidade, esta problemática tem sido amplamente discutida nos meios 

académicos. (Aldo Chircop et al., 2006) Por outro lado, os países têm adotado uma postura de cautela, o risco 

envolvido na situação leva à necessária ponderação na análise da questão. 

As linhas de orientação da IMO apresentam um conjunto de critérios e subcritérios para escolha dos 

locais de refúgio resumidos na Tabela I. 
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Tabela I - Resumo dos critérios da resolução A.949(23) 
Critérios SubCritérios 
Fatores ambientais e sociais  Segurança de guarnição e passageiros 

 Risco para a saúde pública 
 Poluição 
 Zonas de proteção ambiental 
 Habitats sensíveis 
 Pesca 
 Zonas industriais / valor económico 
 Turismo 
 Facilidades e serviços portuários 

Condições naturais  Climatologia 
 Previsões meteorológicas 
 Previsões oceanográficas 
 Marés 
 Correntes 
 Batimetria 
 Condições de navegação 
 Condições de operação 

Planos de contingência  Estrutura hierárquica dos órgãos de decisão 
 Relações e acordos de cooperação Internacional 
 Planos de resposta a incidentes 

Consequências diversas  
(Políticas / Governativas) 

 Opinião pública 

 

O critérios apresentados na resolução A.949(23) da IMO orientaram a definição dos critérios propostos na 

análise multicritério integrada no SEAD. 

O SEAD prevê duas fases, a primeira com uma natureza essencialmente preditiva e preventiva não são 

considerados critérios de natureza política e governativa. Estes critérios são de difícil contabilização e previsão, 

a sua natureza abstrata depende da sensibilidade dos decisores políticos e do seu nível de aversão a uma 

opinião pública desfavorável. Os fatores relacionados com as características específicas dos locais (planos de 

contingência, relações externas e acordos, facilidades e serviços portuárias, presença de zonas industriais e 

marés), fazem uma distinção fina entre as alternativas, no âmbito deste trabalho considera-se que são critérios a 

ser trabalhos na fase dois. As características do navio não são integradas nos critérios da primeira fase ficando 

em aberto a sua inserção na fase seguinte. A fase dois inicia-se com a receção de um pedido de refúgio. O 

modelo de decisão para esta fase será um trabalho futuro a continuar a linha de trabalho da presente 

dissertação. 

 

2.2. Os Locais de refúgio 

Para entender e contextualizar o problema dos locais de refúgio é importante compreender as definições 

e entendimento dado pelas linhas de orientação da IMO aos dois termos centrais: 

Navio que precisa de assistência: Um navio que se encontra numa situação que pode resultar na perda 

do navio, danos para o ambiente ou perigo para a navegação. Excluem-se desta definição situações 

enquadradas na salvaguarda de vida humana no mar, com legislação própria. 
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Local de refúgio: Designação dada a um local onde um navio que necessita de assistência pode 

procurar abrigo para reparar ou estabilizar a sua situação, reduzindo dessa forma os riscos para a 

navegação, ambiente e vidas humanas. 

As linhas de orientação da IMO encontram-se em fase de adoção pelos países, com diversas estratégias 

de implementação. Países com mares fechados, zonas de jurisdição com áreas reduzidas e águas de pouca 

profundidade optam por identificar os locais de refúgio. Pela sensibilidade da matéria, os documentos 

apresentam-se por vezes com uma divulgação restrita. Países com zonas de jurisdição extensas têm privilegiado 

as operações em mar em detrimento da indicação de locais de refúgio. As abordagens são condicionadas pelas 

estruturas administrativas e organizativas dos países, que variam caso a caso. Países como a Austrália ou os 

Estados Unidos com uma organização federal optam por estruturar o processo de forma diferente dos países 

com organizações mais centrais como o Reino Unido. Para efeitos de exemplificação são apresentados dois 

casos com abordagens diferentes. A Croácia desenvolveu uma abordagem baseada no estabelecimento de 

potenciais locais de refúgio. Adicionalmente, desenvolveu um processo de análise multicritério destinada a 

apoiar o processo de decisão com base no tipo de navio e cenário (Gržetić et al., 2008). 

O Reino Unido optou por não fazer um ordenamento de locais de refúgio. Esta decisão é baseada na 

manifesta impossibilidade de precaver todas as situações e todos os incidentes possíveis, tendo em conta o 

condicionamento da escolha pelas condições ambientais muito dinâmicas (Stone, 2006). O enfoque no caso do 

Reino Unido foi dado no estabelecimento de um processo de decisão robusto baseado nas seguintes tarefas: 

 Uma análise pré-evento de possíveis localizações candidatos a locais de refúgio; 

 Uma análise pós-evento com ponderação dos fatores e a natureza do incidente para decidir qual a linha 

de ação a tomar; 

A união europeia através de Diretiva 2002/59/CE do Parlamento Europeu e Conselho introduziu 

legislação destinada a ordenar a gestão integrada do tráfego marítimo no espaço comunitário. Propõe aos 

países o estabelecimento de processos de decisão. O preâmbulo da diretiva indica as considerações que a 

justificam, refere: “a indisponibilidade de locais de refúgio pode ter consequências graves em caso de acidente 

marítimo. Por conseguinte, os Estados-Membros devem elaborar planos que permitam, caso a situação o exija, 

acolher nos seus portos ou em qualquer zona protegida, nas melhores condições possíveis, os navios que se 

encontrem em perigo. Sempre que seja necessário e viável, estes planos devem incluir disposições relativas a 

meios e estruturas adequadas de assistência, socorro e anti poluição” (Parlamento Europeu e Conselho da 

União Europeia, 2002). O artigo 20.0 da diretiva refere a questão dos locais de refúgio indicando que os Estados-

Membros devem elaborar planos para acolher nas águas sobre a sua jurisdição navios em perigo tendo em 

conta as orientações da IMO. 
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O estado Português transpôs para a legislação nacional (Anexo B) a diretiva europeia através do 

Decreto-lei n.0 180/2004. No seu artigo 19.0 refere os locais de refúgio, apresenta o Instituto Portuário e dos 

Transporte Marítimos (IPTM), antecessor da atual Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos (DGRM), como o órgão competente por elaborar e manter atualizados os planos de acolhimento de 

navios em dificuldades. O ponto 2 apresenta a natureza dos planos indicando que os mesmos definem a 

entidade ou entidades responsáveis pela decisão de acolher ou não um navio, num local, bem como as 

disposições e os procedimentos necessários, tendo em conta as restrições de ordem operacional, de segurança 

e ambiental. O artigo 22.0 indica que a entidade nacional responsável deve elaborar os planos em estreita 

colaboração com as congéneres europeias de forma a construir planos concertados para o acolhimento de 

navios em dificuldade no espaço de interesse Europeu (Governo Português, 2004). O Decreto-lei n.0 180/2004 

foi entretanto alterado pelos seguintes diplomas: Decreto-lei n.0 236/2004, Decreto-lei n.0 51/2005, Decreto-lei n.0 

263/2009, Decreto-lei n.0 52/2012 e Decreto-lei n.0 121/2012 sem que tenha existido alterações aos artigos 

referentes ao abrigo (no Anexo B encontra-se a versão mais recente da legislação com todas as alterações 

entretanto publicadas). 

O problema do estabelecimento dos locais de abrigo é uma questão extra territorial, na medida em que 

uma decisão de um país pode afetar de forma positiva ou negativa outros países. Este paradigma continuará a 

orientar os desenvolvimentos futuros da questão a um nível Europeu, onde existe um crescente interesse na 

administração comum de zonas marítimas de interesse comunitário. 

2.3. Os SEAD nos locais de refúgio 

Nesta secção será feita uma breve descrição do estado da arte sobre a aplicação dos sistemas espaciais 

de apoio à decisão (SEAD) aos locais de refúgio no âmbito das atividades de navegação. O leitor menos 

familiarizado com alguns conceitos importantes relativos à tecnologia de sistemas de informação geográfica 

(SIG), aos SIG Open Source, e aos métodos de análise multicritério (AMC), poderá consultar o apêndice A para 

uma melhor compreensão dos conceitos e componentes dos sistemas que serão mencionados nas secções 

seguintes. 

A produção científica está pejada de exemplos de sistemas espaciais de apoio à decisão, desenvolvidos 

para dar resposta a todo o tipo de problemas onde a decisão sobre dados espaciais é um fator crucial (Greene et 

al., 2011, Huang et al., 2011, Malczewski, 2006). Contudo, a investigação de bibliografia específica relacionada 

com a aplicação desses sistemas aos locais de refúgio manifestou-se bem menos profícua. A pesquisa de 

artigos que tratassem esta temática nos principais repositórios de artigos científicos devolveu poucos resultados 

(critérios de busca: Places of Refuge for ships + Spatial Decision Support System). Paralelamente foi conduzida 

uma procura com o critério: GIS Oil Spill Response and Management System, esta segunda devolveu bastantes 

mais resultados que refletem o interesse que os temas relacionados com os derrames têm suscitado. Constata-
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se que a gestão dos incidentes e recuperação das áreas afetadas têm despertado mais interesse nos meios 

académicos e científicos do que a questão dos locais de abrigo. Os sistemas de gestão de derrames podem ser 

considerados de apoio à decisão, na sua utilização são normalmente sistemas reativos destinados às entidades 

responsáveis pela gestão da calamidade. Neste campo encontram-se ainda as aplicações científicas de 

modelação. Estas ferramentas informáticas destinam-se a modelar a dinâmica dos derrames, permitem 

identificar as zonas afetadas e criar mapas de sensibilidade costeira, uma informação muito importante para os 

processos de decisão relativos ao abrigo de navios. São exemplos destes sistemas: OSCAR – Oil Spill 

Contingency and Response do SINTEF (SINTEF, 2014); O Projeto AMPERA (AMPERA, 2015) da União 

Europeia; o projeto ARCOPOL (ARCOPOL, 2014) financiado pela União Europeia que visa o desenvolvimento 

de políticas e ferramentas para melhorar a segurança da margem Atlântica; o Modelo Hidrodinâmico MOHID do 

Marine Environmental & Technology Center (MARETEC) do Instituto Superior Técnico (MARETEC, 2014); a 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) / National Ocean Service (NOS) produz um conjunto 

de mapas com índices de sensibilidade ambiental das zonas costeiras destinados a classificar a importância 

ambiental de cada zona (Petersen e Michel, 2002). A NOAA produz também um conjunto de ferramentas que 

ajudam a prever o comportamento dos derrames, nomeadamente o General NOAA Operational Modeling 

Environment (GNOME) (NOAA - Office of Response and Restoration, 2015b). 

Os esforços de desenvolvimento de SEAD ocorrem em muitas vertentes e campos de estudo, no entanto, 

no contexto desta dissertação são sistemas que integram várias tecnologias para ajudar à seleção de um 

conjunto de soluções adequadas ao refúgio de navios acidentados. 

No seguimento da publicação das linhas de orientação da IMO, praticamente todos os países publicaram 

regras internas destinadas a organizar o processo de decisão de acolhimento de navios acidentados. Regra 

geral todos os países fazem conhecer ao público o processo geral que adotam. Contudo, durante a pesquisa 

foram encontrados poucos exemplos do desenvolvimento de SEAD. Acredita-se que existem dois motivos para 

constatar esta realidade. Primeiro, a sensibilidade do processo leva a que exista muita informação técnica 

classificada ou de conhecimento muito restrito. O segundo, o carater relativamente recente do tema. 

De seguida é apresentado o estado de arte do SEAD no problema dos locais de refúgio. Serão descritos 

os três exemplos: no caso português, o “Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldade” que resultou 

da parceria entre o IPTM e a empresa HIDROMOD; o segundo, o “ADRIA – GIS” que resultou da parceria entre 

o Instituto Hidrográfico Croata e a Universidade de Split (Grzetic et al., 2008, Gržetić et al., 2008, Gržetić e 

Srdelic, 2008, Mladineo, 2007, Mladineo et al., 2010, Mladineo e Mladineo, 2014); por fim, apresenta-se um 

trabalho de mestrado (Ready, 2014) publicado no final de 2014 que propõe uma abordagem para a Jamaica. 
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Caso 1 - Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldade  

No caso português foi elaborado o Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldade que tem 

associado um sistema informático de apoio à decisão o SIAD-PNAND, atualmente gerido pela Divisão dos 

Sistemas de Controlo de Tráfego Marítimo (DSCTM) da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e 

Serviços Marítimos (DGRM). O sistema contempla uma base de dados geográficos que reúne um conjunto de 

camadas de informação de base para análise das decisões. A informação é apresentada ao utilizador num 

interface gráfico em ambiente web. A aplicação permite aceder a informação geográfica e serviços (Figura 4). O 

sistema recebe informação de serviços disponibilizados por servidores de dados meteorológicos e 

oceanográficos dos modelos que correm na NOAA e Instituto Hidrográfico (IH). Apresenta serviços com os 

dados de correntes e dispersão de hidrocarbonetos resultantes do modelo hidrodinâmico MOHID (Figura 4). 

Modelos de dispersão Atmosférica de poluentes do modelo Areal Locations of Hazardous Athmospheres 

(ALOHA) desenvolvido pela NOAA. (NOAA - Office of Response and Restoration, 2015a) O SIAD-PNAND 

utilizada dados geográficos estáticos (características físicas da costa, etc…) para calcular o risco associado a 

cada cenário utilizando a informação das consequências associadas às substâncias transportadas a bordo 

publicadas nas normas seguintes: Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental 

Protection (GESAMP) nomeadamente do relatório: The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for 

Chemical Substances Carried by Ships (GESAMP, 2002) e a convenção MARPOL. O cálculo do risco entra em 

conta com os dados recolhidos por uma equipa de peritos que faz uma inspeção a bordo do navio. Dessa forma 

o sistema prevê os níveis de risco no trajeto do navio para o local de refúgio que lhe for destinado, tendo em 

conta as condições de segurança e sobrevivência do navio, o tempo de permanência no mar e a carga 

transportada. 

 

Figura 4 - Servidores de informação para o SIAD-PNAND 
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Pela documentação providenciada pela DSCTM o SIAD-PNAND apresenta um conjunto de valências de 

apoio à decisão no âmbito da gestão do risco associado à escolha de uma alternativa para abrigo do navio. 

Contudo, da informação que foi possível consultar conclui-se que o sistema está vocacionado para lidar com a 

situação após a sua ocorrência: todas as ações conducentes à escolha de um abrigo são desencadeadas a 

posteriori. O sistema não apresenta um processo de identificação de alternativas candidatas a locais de refúgio a 

priori nem cálculo do risco ambiental associado a cada uma delas. Não foi possível encontrar informação sobre 

os limites operacionais meteorológicos e oceanográficos que podem condicionar a escolha de um local para 

abrigo. Da análise de informação disponível conclui-se que a informação dinâmica é integrada na decisão 

através da equipa de especialistas que acompanham o processo. Tanto quanto foi possível aferir, o SIAD-

PNAND não apresenta o balanço do risco associado a uma decisão em si, ou seja, o risco relativo associado à 

escolha de uma alternativa em detrimento de outras. Não foi encontrada informação sobre a análise do risco 

associado à decisão do eventual afundamento preventivo. 

Caso 2 – ADRIA-GIS  

Em 2006, a Croácia decidiu implementar a diretiva europeia 2002/59/EC no âmbito da sua integração da 

União Europeia. No processo de implementação foi decidido desenvolver um SEAD: o projeto Adria-GIS 

integrado numa aplicação web designada Web-based Decision Support for Incident Situation in the Adriatic Sea 

(WDS-ISAS). Este foi o único exemplo encontrado que integra todas as componentes de um SEAD (Gržetić and 

Srdelic, 2008, Mladineo et al., 2010, Gržetić et al., 2008, Mladineo and Mladineo, 2014, Mladineo, 2007). No 

caso da croácia, o Maritime Assistance Service (MAS) foi estabelecido no Maritime Rescue Coordination Center 

(MRCC) e o sistema foi integrado na infraestrutura tecnológica já existente do Incident Command Systems (ICS), 

adicionando as valências de gestão de pedidos de locais de refúgio à estrutura de gestão de ações de Search 

and Rescue (SAR) e monitorização do tráfego marítimo (Figura 5). 

 

Figura 5 - Representação do conceito de MRCC marine safety information system da Croácia. Extraído de Gržetić (2008) 



Sistema espacial de apoio à seleção de locais de abrigo para petroleiros acidentados ou em perigo 

17 

 

Neste exemplo, a abordagem ao problema de escolha de locais de refúgio é feita com a pré-identificação 

de 380 possíveis alternativas e a utilização de uma abordagem multicritério baseada nos métodos PROMETHEE 

I e II (Mladineo et al., 2010), para ordenar as alternativas com base nos critérios e cenários possíveis. O sistema 

foi desenvolvido com a tecnologia ESRI utilizando o Microsoft Silverlight Web Application. Integra operações de 

análise espacial e operações analíticas de análise multicritério para auxiliar os decisores no ordenamento das 

alternativas e escolha da solução mais adequada. 

Segundo Gržetić (2008) o sistema Croata era o único sistema destinado à segurança da navegação que 

conceptualizava a utilização dos SIG e análise multicritério para análise de alternativas e apoio à decisão. Na 

pesquisa bibliográfica que antecedeu a dissertação não foi possível encontrar, até ao presente, mais nenhuma 

tentativa de implementar SEAD para a questão de escolha de locais de refúgio para navios. 

Caso 3 – Caso Estudo: Jamaica 

Na dissertação de mestrado de Chloe Ready (2014) a autora aborda a questão dos locais de refúgio na 

Jamaica, país em fase de desenvolvimento do plano de locais de refúgio. A autora, propõe um processo 

multicritério de análise da adequabilidade de portos e baías para acomodar navios que procuram abrigo. Os 

critérios a ponderar no estudo seguem as recomendações da IMO: impacto ambiental, biodiversidade, impactos 

sócio e económico, condicionantes de ordem natural e física. 

A dissertação propõe-se responder às seguintes questões: 

 Quais são os locais mais adequados para serem classificados locais de abrigo? 

 Quais são as vantagens, inconvenientes, e potenciais impactos da escolha de cada localização, 

e de que forma esses elementos devem ser utilizados no processo de decisão? 

O trabalho apresenta um modelo de análise multicritério destinada a ordenar 14 potenciais locais de 

refúgio na costa da Jamaica. Para candidatos a locais de refúgio o estudo prevê: fundeadouros e portos 

tradicionais. As localizações candidatas foram selecionadas através de um processamento preliminar de análise 

da informação disponível com o apoio das autoridades Jamaicanas. Da leitura da dissertação verificamos que a 

recolha de informação focou-se em bibliografia impressa: relatórios das diversas entidades, roteiros de 

pilotagem, e informação de imagens satélite do Google Earth. Não existiu a modelação do problema em 

ambiente SIG, processos de análise espacial, nem análise de sensibilidade. Como referido pela autora nas 

recomendações, é um trabalho futuro fundamental para tornar o sistema mais eficiente e dinâmico. O modelo de 

análise apresentado foca-se na questão dos petroleiros e impacte decorrente de derrames. O processo de 

geração de pesos e normalização de critérios é metodologicamente empírico e os critérios utilizados não 

contemplaram: impactos na saúde humana, condições meteorológicas, oceanográficas e de navegação críticas 

no processo de decisão. Embora este trabalho não seja um SEAD, a metodologia apresentada permite a 
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construção de um SEAD recorrendo à modelação em ambiente SIG. Considera-se a dissertação como um 

exemplo dos passos que têm sido dados no campo de modelos de decisão para a questão dos locais de abrigo 

e representa um bom ponto de partida para trabalhos futuros de modelação espacial e construção de SEAD. 

Por fim, no âmbito do estado da arte, será importante referir que a questão do risco de poluição 

decorrente de derrames acidentais no mar continua a merecer a atenção, levando ao desenvolvimento de vários 

projetos. Apresenta-se uma breve nota do Atlantic Regions Coastal Pollution Response Plataform (ARCOPOL), 

que decorreu até junho de 2015 (ARCOPOL, 2014). O projeto visava melhorar a segurança marítima e a 

proteção das zonas costeiras contra a poluição marítima, foi desenvolvido pelos países europeus da margem 

Atlântica e apresenta um conjunto de resultados dos quais destacamos a elaboração de Índices de Sensibilidade 

Costeira, um dos elementos fundamentais a avaliar no processo de decisão dos locais de abrigo. Portugal fez 

parte do projeto, no entanto, na documentação consultada verifica-se que não foram elaborados mapas de 

índices de sensibilidade ambiental para a Costa Portuguesa. Considera-se que esta questão deva merecer a 

devida atenção no futuro próximo. O projeto ARCOPOL (ARCOPOL, 2014) divulga um conjunto de informação 

para a orla costeira da Galiza e tem um WebSIG (ARCOPOL, 2015) onde é possível observar todas as camadas 

de informação e os índices de vulnerabilidade e risco determinados durante o projeto. Esta ferramenta 

demonstra um exemplo da utilização dos SIG para compilar informação útil no processo de decisão e gestão de 

uma situação de derrame na área. 

2.4. Contributos da dissertação para melhorar as abordagens revistas 

As abordagens descritas na secção anterior são exemplos de abordagens para o processo de decisão de 

natureza espacial aplicados à escolha locais e autorização dos pedidos refúgio de navios acidentados. No 

entanto, considera-se que apresentam algumas fragilidades. Esta dissertação pretende discuti-las e propor uma 

abordagem metodológica que ajude a resolvê-las. As fragilidades, descritas de seguida, prendem-se com o 

estabelecimento das alternativas e com o afundamento preventivo. 

Fragilidade 1 - Estabelecimento das alternativas 

Nos modelos e soluções descritas é possível identificar uma abordagem comum no estabelecimento das 

alternativas. Os autores baseiam-se nos roteiros da navegação para selecionar os fundeadouros ou portos 

candidatos a locais de refúgio. Esta abordagem, sendo correta na generalidade das situações, não prevê as 

situações em que um determinado local tem de ser excluído do conjunto de soluções candidatas por não 

fornecer o abrigo necessário devido a condições meteorológicas. Existem vários exemplos do impacte das 

condições meteorológicas nos navios fundeados em zonas de fundeadouros oficiais como é o caso do navio de 

carga “RUSICH-1” documentado pelo Gabinete de Investigação de Prevenção de Acidentes Marítimos (GPIAM). 

Em 06 de janeiro de 2014, o navio de carga “RUSICH-1” encontrava-se fundeado no fundeadouro de Cascais 
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durante a tempestade Hércules. Este fundeadouro é tradicionalmente utilizado pelos navios enquanto aguardam 

entrada no Porto de Lisboa. Pelas catorze horas, devido à ação do vento, corrente e ondulação o navio de cento 

e trinta metros entrou à garra e esteve a trezentos metros das rochas da zona de S. João do Estoril. Na altura 

faziam-se sentir ventos fortes e ondulação com uma altura significativa de dez metros. As conclusões do 

relatório de investigação apontam como motivo do incidente as condições meteorológicas e oceanográficas 

desfavoráveis na data e uma má avaliação do risco. Felizmente, o navio conseguiu sair da zona de perigo e 

demandar o porto de Lisboa em segurança (GPIAM, 2014). 

Numa situação corrente, um navio sem limitações ao observar um agravamento das condições de 

segurança levanta ferro e prossegue viagem em busca de um local mais adequado. No caso de um navio 

limitado, a sua condição de propulsão e governo podem impedi-lo de abandonar o local e fugir ao perigo. Por 

outro lado, um navio pode chegar a um local de abrigo com condições favoráveis e durante o período de 

recuperação pode assistir a um agravamento das condições meteorológicas. Pelos dois motivos apresentados 

atrás, considera-se que o modelo de estabelecimento das alternativas terá de contemplar sempre a previsão 

meteorológica e oceanográfica. O dinamismo desses fatores ambientais torna o conjunto das alternativas 

diferente dia a dia. O primeiro objetivo da dissertação é propor um modelo de análise multicritério que contemple 

as condições meteorológicas e oceanográficas para encontrar o conjunto das alternativas candidatas a soluções 

do problema. 

Fragilidade 2 – Afundamento Preventivo 

Os modelos encontrados só consideram o estudo de alternativas para a situação de abrigo. Contudo, 

poderão existir situações em que os danos no navio sejam de tal ordem que a sua recuperação é inviável. Neste 

caso, o afundamento preventivo poderá ser a solução para reduzir o impacte do acidente.  

O afundamento preventivo é o último reduto e carece de uma discussão internacional integrada na 

questão dos locais de refúgio. Em 2005, Helton apresentou um artigo sobre a questão para o caso dos Estados 

Unidos onde existe legislação que regula o processo de depósito de matérias no mar (Helton, 2005b, Helton, 

2005a). No caso Americano, não existem linhas de orientação para o modo de atuar em caso de existir uma 

emergência e o afundamento ser a decisão de menor risco e/ou impacte. O mesmo se passa com a 

generalidade dos países. O artigo de Helton apresenta exemplos de cinco casos onde foi necessário proceder à 

escolha de locais para realizar o afundamento de navios acidentados. As opções foram para locais a mais de 12 

milhas de costa em oceano profundo, evitando as zonas de pesca e as imediações das zonas ambientais 

protegidas. Neste tema existe uma notória carência de discussão e legislação, no entanto, pode ser o mal menor 

numa questão de avaliação dos locais de refúgio. Por esse motivo, considera-se que a questão deva ser prevista 

no SEAD. Este será o segundo objetivo da dissertação: apresentar uma metodologia de análise multicritério para 

gerar alternativas para o afundamento preventivo. 
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A nível europeu as orientações nos processos das zonas de abrigo são no sentido de evitar todas as 

decisões que contribuam para o aumento da poluição dos mares, e este princípio tem sido adotado na 

generalidade das situações. Todavia, um acidente no mar é uma situação carregada de incerteza e a análise de 

risco poderá culminar na ponderação do afundamento, principalmente em navios que não oferecem risco de 

derrames de grandes dimensões: navios porta contentores ou de carga geral com pouco potencial lesivo ao 

meio ambiente que transportam a bordo só o combustível necessário à sua operação. O assunto é complexo e 

merece uma discussão aprofundada para encontrar critérios claros que ajudem no processo de decisão. 

O processo para autorizar a aproximação de um navio acidentado de um local de refúgio é um problema 

complexo onde é necessário avaliar os riscos e impactes, pesar múltiplos e diversos critérios. A natureza do 

problema justifica a utilização de SEAD – SIG na procura de alternativas e enquanto ferramentas de apoio à 

decisão. É neste contexto que se desenvolve a proposta metodológica com vista à identificação da melhor 

solução para o refúgio de navios em dificuldade e que se passa a apresentar no capítulo que se segue. 
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Capitulo 3 - Metodologia e implementação do SEAD para determinação de locais 
de refúgio 

Neste capítulo será apresentada a metodologia usada na implementação do modelo conceptual do 

SEAD. Como demonstrado no capítulo anterior, a questão de escolha de locais de refúgio é uma decisão 

complexa com muitos intervenientes, cenários e critérios. Este estudo será focado apenas nos navios com 

tipologia de navio tanque - petroleiro e o modelo será testado na zona marítima de jurisdição Portuguesa 

excluindo as regiões autónomas. O modelo pressupõe que toda a área seja avaliada procurando quantificar a 

adequabilidade das subáreas (células de mapas numa estrutura em formato matricial) para rececionar navios em 

dificuldade. O processo prevê a utilização de critérios bem definidos e quantificáveis para hierarquizar as 

alternativas e encontrar o conjunto de soluções admissíveis. A tipologia e carga do navio condicionam as 

preferências dos decisores e peritos através da avaliação da importância relativa dos critérios. No caso de 

estudo considerar-se-á o cenário de ter de abrigar um navio do tipo petroleiro em dificuldades cujo acidente 

apresenta um maior impacto na estrutura económica e ambiental dos países. A descrição do modelo está 

centrada nos princípios metodológicos, independentes da tecnologia de implementação. Contudo, os testes e 

resultados apresentados foram obtidos recorrendo a soluções classificadas de free and open source software 

(FOSS) (cf. Apêndice A). Neste trabalho privilegiou-se a utilização de ferramentas e algoritmos implementados 

nas aplicações recorrendo à sua integração através de desenvolvimento de algum código em Python (Python 

Software Foundation, 2001), a linguagem de desenvolvimento comum à maioria das aplicações SIG. 

O tratamento intermédio da informação foi feito recorrendo na generalidade às aplicações: SAGA v. 2.1.4 

(J.Böhner et al., 2015) e Quantum GIS v. 2.8 (Open Source Geospatial Foundation, 2015b). Para algumas 

funções específicas recorreu-se a outras ferramentas que são apresentadas ao longo do capítulo. 

Para a produção dos resultados finais foi utilizada a aplicação SIG FOSS Quantum GIS v. 2.8. 

Os resultados finais são apresentados no sistema de projeção EPSG: 4326 - WGS84 (International 

Association of Oil & Gas Producers, 2007). 

3.1. Descrição da área de estudo 

Portugal continental é banhado a oeste e sul pelo oceano Atlântico Norte. Apresenta uma costa pouco 

recortada com muitas praias num comprimento aproximado de 1 089 quilómetros (Pacheco, 2013), com algumas 

enseadas abrigadas para a navegação de recreio mas poucos portos naturais. As fozes dos rios Tejo e Sado 

têm capacidade para acomodar praticamente todo o tipo de navios mas as restantes zonas com abrigo natural 

apresentam menor capacidade. 
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3.1.1. Navegação 

A orla costeira portuguesa apresenta um intenso tráfego marítimo que se desloca entre o Mediterrâneo e 

o norte da Europa. A deslocação é normalmente feita nos Esquemas de Separação de Tráfego (Figura 6) 

obrigatórios para os navios nos trânsitos. Nas aterragens aos portos, os navios aproximam-se da costa dando 

origem ao padrão que vemos na Figura 7. No ano 2013 atravessaram as águas de interesse nacional 

aproximadamente 200 000 navios de várias tipologias e com diversas cargas a bordo (Dias, 2014). Este fluxo 

intenso de navios representa uma probabilidade elevada de ocorrências de acidentes ou eventuais pedidos de 

abrigo a Portugal. 

 
Figura 6 - Esquemas de Separação de Tráfego – Avisos aos Navegantes grupo anual 2015 

 

Figura 7 – Mapa de densidade de navios elaborado com base nos dados AIS para um período de 32 dias. 

Extraído de Silveira et. al. (2012) 



Sistema espacial de apoio à seleção de locais de abrigo para petroleiros acidentados ou em perigo 

23 

 

3.1.2. Portos e fundeadouros 

Portugal possui uma rede de portos distribuídos de norte a sul do país que podem acomodar navios de 

diferentes calados (Figura 8). 

 

Figura 8 - Rede de portos de Portugal Continental. Extraído de IH (2015) 

O porto de Viana do Castelo situado na foz do Rio Lima está associado a um importante pólo de indústria 

de construção naval: os estaleiros navais de Viana do Castelo. O porto apresenta um cais com uma 

profundidade máxima de 8 metros. (Administração do Porto de Viana do Castelo, s/d) 

O porto do Douro e Leixões é a maior infraestrutura portuária do norte de Portugal e um dos portos mais 

antigos do território, sendo que a zona industrial e comercial norte beneficia da sua localização. O porto 

apresenta um terminal oceânico com capacidade para receber petroleiros. (Administração do Porto de Leixões, 

s/d) 

O porto de Aveiro é um porto multifuncional situado na foz da Ria de Aveiro que apoia a indústria 

cerâmica, química, vitivinícola, metalúrgica, madeira e derivados, bem como o sector agroalimentar e de 
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construção. É a mais recente infraestrutura portuária nacional e apresenta uma área portuária com 7 terminais 

especializados e 2 zonas logísticas intermodais. (Administração do Porto de Aveiro, 2013) 

O porto da Figueira da Foz é um porto vocacionado para o tráfego marítimo de curta distância da costa 

atlântica Portuguesa. É um importante nó logístico que serve as indústrias de celulose e papel. (Administração 

do Porto da Figueira da Foz, 2013) 

Os portos da Nazaré e Peniche são vocacionados para a atividade de pesca. O porto de Peniche oferece 

um fundeadouro abrigado na enseada de Peniche, contudo, as suas capacidades portuárias são reduzidas. 

O porto de Lisboa é um porto natural situado na foz do Rio Tejo. A sua centralidade e capacidade dão-lhe 

uma importância relevante no contexto nacional como nó marítimo no contexto do comércio internacional e 

circuitos de cruzeiros. É a principal infraestrutura portuária nacional com maior movimento de navios (em número 

e em GT) e um dos principais portos Ibéricos. (Administração do porto de Lisboa, 2008) 

O porto de Setúbal é um porto natural situado na foz do Rio Sado. Tem um importante polo de construção 

naval: a SETNAV. Possui vários fundeadouros abrigados. (Administração do Porto de Setúbal, s/d) 

O porto de Sines é um porto comercial de águas profundas, apresenta-se como o principal nó logístico 

nacional ao nível do abastecimento de energia: petróleo, carvão e gás natural. (Administração do Porto de Sines 

e do Algarve, 2014) 

No sul existem os portos de Faro e Portimão. O porto de Faro apresenta capacidade para receber navios 

até 120 metros e 6.4 metros. E o porto de Portimão possui capacidade para receber navios até 215 metros de 

comprimento e 8 metros de calado. (Administração do Porto de Sines e do Algarve, 2014) 

Os restantes portos na costa Algarvia são dedicados à atividade de pesca não possuindo capacidade 

para receber navios comerciais. 

A atual visão estratégica do estado Português prevê o investimento continuado no sector marítimo 

procurando explorar os recursos. Nessa visão existe um interesse em internacionalizar e modernizar os portos 

nacionais, com o objetivo de tornar o território nacional na principal porta de acesso e placa giratória de 

mercadorias destinadas aos mercados europeus. A estratégia tem por meta aumentar o tráfego de mercadorias 

nos portos nacionais, associando-se inevitavelmente um aumento do risco de acidentes. (Comissão Estratégica 

dos Oceanos, s/d) 

Além dos portos comerciais, existem vários fundeadouros (Figura 9) de norte a sul do país com 

capacidade para acomodar navios comerciais.  
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Figura 9 - Principais fundeadouros nacionais. Extraído de Gouveia (2003) 

3.1.3. Climatologia, oceanografia e marés 

O clima de Portugal Continental é de forma geral influenciado pelo Anticiclone dos Açores que induz 

ventos dos sectores de Norte e Noroeste. No inverno, a costa é frequentemente assolada por baixas pressões 

que atravessam o atlântico norte e provocam ventos do quadrante oeste e sudoeste. Este regime de temporal de 

oeste e sudoeste provoca normalmente tempestades violentas para as quais não existem abrigos naturais. As 

zonas abrigadas a norte são Cascais e Sesimbra e a sul a costa Algarvia. Na situação de temporal de sul toda a 

costa fica sem abrigos naturais, sendo apenas possível abrigar no interior dos portos. 

O regime de ondulação apresenta uma altura significativa de 1 a 2 metros com períodos entre os 5 e 7 

segundos na costa oeste e inferior a 1 metro com períodos entre 3 e 5 segundos na costa sul. A direção 

predominante é de NW na costa oeste e W na costa sul. (Costa et al., 2001) 

As correntes que se fazem sentir na zona costeira são normalmente resultado do forçamento do vento, 

apresentam um carácter residual. Nos portos e barras a corrente é influenciada pelo regime de marés. A sua 

intensidade e variação são fatores condicionantes à manobra dos navios. 

A maré na costa portuguesa apresenta um regime semidiurno, com um ciclo de sucessão de preias-mar 

de aproximadamente 12 horas e 25 minutos. Regra geral, as amplitudes de marés vivas em Portugal Continental 

são cerca de 1,5 m. Em marés mortas, a amplitude da maré é da ordem dos 70 cm. (Instituto Hidrográfico, s/d) 
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3.2. Modelo conceptual para a determinação de locais de refúgio 

Considerando o exposto no capítulo dois, propõe-se um modelo de abordagem à questão dos locais de 

refúgio em duas fases (cf Figura 10): a primeira fase, abordada nesta dissertação, antecede o pedido de refúgio. 

Nesta é feita um processo de análise multicritério, seguindo uma abordagem multiatributo. Pretende-se desta 

forma identificar diariamente os locais da zona marítima de jurisdição Portuguesa mais adequados à receção de 

um navio em dificuldades ou para serem seleção em caso de afundamento preventivo. A segunda, não abordada 

nesta dissertação, é posterior ao pedido de abrigo e é vocacionada à escolha da alternativa que ofereça menor 

risco ou possa ser solução ótima. Para procurar a melhor opção, consideram-se as soluções identificadas na 

fase anterior e análise do risco associado a cada um dos cenários possíveis. 

 

Figura 10 - Modelo genérico da abordagem ao problema dos locais de refúgio 

A literatura apresenta exemplos de métodos que podem ser utilizados na segunda fase. Por exemplo, o 

sistema ADRIA-GIS utiliza métodos da família PROMETHEE, único registo recolhido de uma implementação 

prática. Contudo, podem ser utilizados outros métodos matemáticos de apoio à decisão, os métodos ELECTRE-

TRI (Sobrie, 2010, Sánchez-Lozano et al., 2014, Figueira et al., 2005), utilização de modelos de simulação e 

cálculos de níveis de risco (ex.: SIAD-PNAND) ou simulações estocásticas (Mackay, 2005, Zhou et al., 2003, Lui, 

2010). Com esta última abordagem podem construir-se modelos que utilizem as simulações de aplicações de oil 

spill (ex.: OSCAR), informação quantitativa armazenada em bases de dados (densidade e distribuição espacial 
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de aves, densidade e distribuição espacial de mamíferos marinhos, área afetada, tempos de recuperação 

ecológica, etc…) e a incerteza para estimar o impacte e o risco associado a cada cenário. Uma simulação 

realista obriga à existência de informação de base normalmente escassa e difícil de obter. Tendo em conta que 

em última instância a decisão é humana, no caso Português do ministro da tutela, todos estes métodos podem 

ser utilizados para simular alternativas e tornar o problema e as suas consequências mais percetíveis. Estes 

processos auxiliam e fundamentam a decisão com base em critérios científicos reprodutíveis. 

A dissertação dedicar-se-á ao estudo da fase de análise pré-pedido, a segunda etapa ficará para trabalho 
futuro. 

Fase 1: Modelo de análise pré-pedido de refúgio 

O modelo de análise pré-pedido de refúgio parte de duas premissas: 

 Todos os locais da área marítima de jurisdição nacional devem ser avaliados segundo os 

mesmos critérios para analisar o seu grau de adequabilidade à situação de abrigo de um navio 

do tipo petroleiro ou de local de afundamento preventivo; 

 O modelo considera variáveis dinâmicas (meteorologia (vento) e oceanografia (ondulação e 

correntes)) e variáveis imutáveis (batimetria, distância a costa, etc…) para ordenar as 

alternativas; 

No fluxo de processos associados ao modelo SIG está integrado um modelo de análise multicritério, com 
a sua vertente de abordagem multiatributo. 
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Figura 11 - Fluxo do processo de geração das alternativas na fase de análise pré-pedido 
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O fluxo de processo exposto na Figura 11 prevê um repositório de dados acessível aos diversos 

componentes do sistema. Para repositório foi selecionado uma base de dados relacional (cf. Apêndice A). A 

base de dados deverá: 

 Ter capacidade para armazenar dados espaciais e informação alfanumérica. 

 Permitir a integração com outras plataformas, nomeadamente servidores de mapas ou 

servidores de serviços espaciais. 

Os dados do repositório são tratados através de funções SIG de forma a obter mapas normalizados em 

formato matricial e máscaras binárias das condicionantes. Os mapas normalizados estão divididos em dois 

conjuntos: mapas que representam variáveis ou critérios imutáveis (batimetria, distância à costa, etc…) e mapas 

que representam variáveis dinâmicas (correntes, vento e ondulação). 

No passo seguinte, todas as matrizes são agregadas através de uma média ponderada pelas 

preferências do decisor. As preferências quantitativas (pesos) do decisor resultam da comparação hierárquica 

entre atributos e critérios através do método Analytical Hierarchy Process (AHP) (cf. Apêndice A). 

Na fase final do processo é feita uma análise de sensibilidade aos resultados através da indução de 

alterações na estrutura de pesos. O resultado do processo é um conjunto de mapas que expressam os locais 

mais adequados para o refúgio e o afundamento preventivo. No caso considerado, são gerados vinte mapas 

para cada situação em análise. Os mapas pretendem representar a variabilidade espacial e temporal da 

adequabilidade dos locais. Cada mapa reflete a situação para um dia a uma hora específica num horizonte 

temporal de 5 dias, a cada 6 horas, de acordo com as condições dinâmicas. 

Fase 2: Modelo de análise pós-pedido de refúgio 

Embora esta fase do modelo não seja analisada na dissertação considerou-se pertinente fazer uma breve 

descrição do modelo de análise pós-pedido de refúgio permitindo assim ao leitor observar a perspetiva geral e 

entender a articulação entre as duas fases. 

A fase de análise pós-pedido inicia-se temporalmente com a receção de um pedido de refúgio de um 

navio em dificuldades. Quando tal acontece, o PNAND prevê que o pedido seja encaminhado para o organismo 

com as competências de Maritime Assistance Service (MAS) (International Maritime Organization, 2003b), no 

caso Português, a Divisão dos Sistemas de Controlo de Tráfego Marítimo (DSCTM). Caso a situação o justifique, 

é constituída uma equipa de peritos que vão a bordo do navio fazer uma avaliação das condições de 

estabilidade e sobrevivência e produzem informação de apoio ao processo de decisão na responsabilidade do 

ministério competente. 
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As alternativas identificadas na Fase 1 podem ser utilizadas para construir uma matriz onde se irá 

ponderar a probabilidade e severidade da adoção de cada uma das alternativas. 

Os países adotam diferentes abordagens na análise da situação, contudo, existe um ponto em comum 

nas diversas abordagens. Todas elas passam pela construção da matriz de risco que avalia cada uma das 

diferentes soluções em cada um dos cenários previstos pela IMO: incêndio, explosão, falha mecânica, falha 

estrutural, colisão, derrame, encalhe e perda da estabilidade. 

Na Fase 2 considera-se, como universo de alternativas a avaliar, o seguinte conjunto: 

 Alternativas identificadas na Fase 1; 

 Continuar viagem; 

 Reparação no local; 

 Afundamento preventivo; 

 Encalhe preventivo. 

No âmbito da Fase 2, o atual sistema SIAD-PNAND, já apresenta várias funções que permite analisar as 

consequências da escolha das diversas linhas de ação enumeradas atrás. 

3.2.1. Arquitetura conceptual do sistema e modelo de dados 

A primeira etapa na construção do sistema consiste na recolha e organização da informação que será 

utilizada no processo de decisão. A informação utilizada no estudo foi obtida em fontes de domínio público e 

através de informação oficial disponibilizada por organismos nacionais. O modelo de demonstração não prevê a 

integração de serviços web externos fundamentais para manter a informação atualizada. O processo de decisão 

recorre a informação produzida por diversas organizações nacionais e é crucial utilizar dados atualizados. Nesse 

contexto o modelo de dados para um sistema totalmente desenvolvido terá de prever uma arquitetura baseada 

em serviços que mantenham a informação atualizada em tempo real. Na Figura 12 pretende-se representar a 

arquitetura ideal, com os diferentes organismos a disponibilizarem serviços na web, em formatos espaciais do 

Open Geospatial Consortium (OGC) (Web Feature Service (WFS), Geographic Javascript Object Notation 

(GeoJSON), etc…) e informação alfanumérica e metadados em formatos Javascript Object Notation (JSON), 

Extensible Markup Language (XML), etc... Esta informação atualizada pelas entidades produtoras de informação 

entra no fluxo do processo e mantem atualizada a base de dados de apoio ao SEAD-SIG. Estes processos são 

conduzidos por aplicações informáticas que fazem a extração (recolha da informação), tratamento (adaptação 

para o modelo da base de dados) e carregamento (atualização de informação). Considera-se esta opção em vez 

da ligação direta aos serviços porque em caso de falhas de comunicação o sistema poderá calcular soluções 

com a informação mais atual na base de dados. Este seria um sistema ideal com os diferentes organismos 
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interligados a fornecerem serviços uns aos outros. Todavia, na presente dissertação apenas se pretende 

demonstrar a exequibilidade da metodologia, tendo-se optado por criar uma base de dados relacional e trabalhar 

um modelo de dados num repositório local na componente de apoio ao processo de decisão. Uma 

implementação operacional obrigaria a considerar a recolha de informação adicional para o histórico do 

processo, por exemplo: dados do navio que solicita o pedido, informação proveniente das equipas de inspeção 

que se deslocam a bordo, informação das bases de dados de registo de armadores, etc… O SIAD-PNAND já 

apresenta estas componentes de recolha de informação por parte dos peritos e a construção do histórico do 

processo, poder-se-ia considerar a eventual integração das propostas presentes nesta dissertação como 

componentes adicionais ao sistema nacional. 

 

Figura 12 – Arquitetura genérica do sistema baseada na partilha de informação atualizada através de serviços web a 
disponibilizar pelos organismos produtores de informação 
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A relação das fontes de dados utilizados para popular a base de dados de apoio ao SEAD-SIG encontra-

se no Apêndice B à dissertação.  

O modelo de dados geográficos considerado para a demonstrar o processo e o modelo de AMC na 

dissertação é o apresentado na Figura 13 utilizando o Object Modeling Technique for Geographic Applications 

(OMT-G) (Davis Jr., 2014). Para base de dados e algoritmos SIG foram escolhidas soluções Open Source (cf. 

Apêndice A). Como base de dados adotou-se o PostgreSQL com a extensão espacial PostGIS. Na componente 

SIG utilizaram-se os algoritmos integrados nas bibliotecas presentes na Geospatial Data Abstraction Library 

(GDAL), Quantum GIS e SAGA. Estas opções permitem construir um sistema integrado e escalável com 

possibilidade de ligação a servidores de serviços web (Geoserver e MapServer). O sistema a adotar deverá 

suportar evoluções e adaptações futuras, tornando o sistema facilmente escalável e com possibilidade de 

publicação dos resultados através de serviços na web. 



 

33 

 

 

 

 

Figura 13 – Modelo de dados OMT-G 
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3.2.2. Tratamento dos dados e processos de transformação 

A aplicação no modelo de técnicas de análise multicritério baseadas em médias lineares ponderadas no 

modelo requer a criação de um conjunto de mapas numa estrutura em formato matricial que descrevam as 

alternativas através de critérios organizados numa estrutura hierárquica. Os mapas de critérios são medidos em 

diferentes escalas e unidades. Para ser possível combiná-las num mesmo modelo têm de ser tratados e 

transformados para uma mesma escala através de processos de normalização. Seguindo esta abordagem é 

possível integrar todos os critérios normalizados num mesmo modelo matemático. 

A construção do modelo de análise multicritério utilizando a metodologia AHP (cf. Apêndice A) considera 

a seleção de critérios mensuráveis organizados numa estrutura hierárquica presente na Figura 14 (na secção 

3.2.5 voltar-se-á a esta questão). Os mapas dos critérios e subcritérios são produzidos a partir da transformação 

dos dados geográficos e informação tabelar existente na base de dados. A estrutura hierárquica segue os 

requisitos presentes na Tabela I do capítulo 2. Excluiu-se da estrutura os critérios que só podem ser identificados 

após o pedido de abrigo (relativos ao tipo de navio e suas características) e os relativos a questões políticas e de 

opinião pública. 

 

Figura 14 - Estrutura hierárquica utilizada no SEAD para o problema dos locais de refúgio 
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A geração de mapas de critérios seguiu os processos apresentados de seguida. A tentativa de apresentar 

um diagrama de transformação global tornava-o ilegível. Por essa razão, far-se-á a apresentação de diagramas 

parciais acompanhados por descrições textuais dos processos. 

3.2.2.1. Informação oceanográfica e meteorológica 

Um dos principais objetivos é incorporar no SEAD os critérios dinâmicos relacionados com a previsão dos 

modelos meteorológicos e oceanográficos. Os critérios utilizados para criar os mapas são: a agitação marítima 

através da altura significativa, correntes superficiais e intensidade do vento. Os dados utilizados no processo 

proveem dos modelos WW3 (WAVEWATCH III) (NOAA/NCEP, 2009) para a zona económica exclusiva e zona 

costeira, e o modelo SWAN (Simulating Waves Nearshore) (Universidade de Delft, s.d., Feddersen, 2007) 

(Figura 15). Ambos os modelos são corridos diariamente no Instituto Hidrográfico. Os seus resultados são 

publicados na página do instituto e distribuídos no formato Network Common Data Format (NetCDF) (Unidata, 

2015). Para a intensidade do vento utilizaram-se as previsões dos modelos que são corridos no European 

Center for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF) (ECMWF, s.d.). Os dados dos modelos numéricos 

meteorológicos são facultados em formato NetCDF sendo utilizados no forçamento dos modelos oceanográficos. 

Para as previsões de correntes superficiais utilizaram-se os dados disponíveis no sitío do MyOcean da Comissão 

Europeia (atualmente designado: Copernicus Marine Environment Monitoring Service) (Comissão Europeia, 

2015b). O modelo utilizado foi o Iberian Biscay Irish (IBI) Ocean Analysis and Forecasting System (Comissão 

Europeia, 2015a). Os resultados das previsões do modelo hidrodinâmico são facultados por ftp em formato 

NetCDF. 

Os parâmetros meteorológicos e oceanográficos em formato NetCDF estão distribuídos por diferentes 

áreas e resoluções. O NetCDF é um formato de grelhas multidimensionais usado normalmente para partilha de 

informação meteorológica e oceanográfica. O formato tem vindo a obter um grande acolhimento entre as 

comunidades científicas dedicadas ao estudo da meteorologia e oceanografia. Devido a esse sucesso do 

formato têm sido desenvolvidas ferramentas dedicadas à conversão de, e para este formato. É possível 

encontrar ferramentas de conversão no ArcGIS e QGIS, todavia, das experiências efetuadas verificou-se que a 

conversão não resulta bem com grelhas de espaçamento irregular. Neste projeto utilizaram-se os dados 

referentes a um período de 5 dias entre as datas de 11 a 15 de fevereiro de 2015 como amostra de teste. O 

objetivo do sistema é criar um conjunto de mapas com os locais propícios ao abrigo para um horizonte temporal 

de 5 dias, de forma a ter um mapa de 6 em 6 horas nos períodos seguintes: 00:00-06:00-12:00-18:00 (Apêndice 

C). Para efeitos de teste ao modelo geraram-se também os mapas de adequabilidade ao abrigo para o período 

de 15 a 19 de abril. 
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a) b) 

Figura 15 - Diferentes áreas e resoluções dos modelos de agitação marítima. a) Modelo WW3; b) Modelo SWAN 

Pretende-se que o processo de geração dos mapas seja automatizado através de vários programas 

encadeados e ativados pelo agendamento de tarefas do sistema operativo. Nesta ótica, um dos primeiros 

obstáculos encontrados foi a conversão do formato NetCDF para formatos manipuláveis em SIG ou na base de 

dados. A primeira solução testada para resolver a questão passou pela programação de uma rotina desenvolvida 

em Python que lesse o formato NetCDF e fizesse o carregamento para a base de dados na forma de pontos e 

respetivos atributos. A solução manifestou-se demorada impossibilitando a sua utilização operacional. Como a 

primeira opção mostrou-se inviável, pesquisou-se uma solução que tivesse a capacidade de ser desencadeada 

por script e suportasse a conversão do formato NetCDF com grelhas de espaçamento irregular para outros 

formatos SIG (shapefile, imagem em formato matricial, csv, etc…). Após tentar várias alternativas foi escolhida a 

ferramenta Weather Climate Toolkit (WCT) (NOAA's National Climatic Data Center, 2015). O WCT permite 

visualizar e converter os formatos NetCDF para os formatos SIG: Shapefile, ISO/OGC Well-Known Text, ESRI 

ASCII Grid, GeoTIFF e KML/KMZ. Nos testes realizados verificou-se que a conversão para GeoTIFF não resulta 

com grelhas de espaçamento irregular, sendo necessário considerar sempre a conversão de todos os dados 

para shapefile. Assim, utilizou-se o WCT em conjugação com outra ferramenta open source SIG que suporta o 

scripting : System for Automated Geocientific Analysis (SAGA) (SAGA User Group Association, 2005). O SAGA é 

uma aplicação SIG científica classificada como free Open Source Software (FOSS) desenvolvido na Alemanha. 

A aplicação tem implementado vários algoritmos de geoprocessamento. A linguagem de desenvolvimento e as 

capacidades de processamento de dados Light Detection and Ranging (LIDAR) tornam-na uma aplicação de 
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cálculo bastante otimizado. Estas características refletem-se na velocidade de processamento. No processo 

ainda é feito o corte da imagem em formato matricial pelos limites da área de estudo através do Open Source 

Compass for Windows (OSGeo4W) (Open Source Geospatial Foundation, 2015b) que implementa a biblioteca 

GDAL (Open Source Geospatial Foundation, 2015a). Todas as ferramentas indicadas permitem a integração na 

mesma rotina através da programação em linguagem DOS ou Python. A cadeia do processo de transformação 

dos dados meteorológicos e oceanográficos pode ser esquematizada na Figura 16. 

 

Figura 16 - Diagrama do processo de transformação dos dados meteorológicos e oceanográficos 

Os utilizadores SIG estão familiarizados com a utilização de bibliotecas GDAL. A automatização de 

processos através do SAGA e com o WCT é menos frequente. Todas as ferramentas e algoritmos do SAGA 

podem ser utilizados através de scripting para automatizar os processos, para mais informação sobre este tema 

recomendamos a leitura de Command Line Scripting Tutorial (Wichmann, 2013). Os resultados finais do 

processo são exemplificados na Figura 17 a) para a corrente superficial. Na Figura 17 b) é apresentado o mapa 

de corrente superficial após ser submetido ao processo de normalização. 
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 a)  b) 

Figura 17 – a) Mapa com a intensidade da corrente superficial (unidades: m.s-1) do modelo obtido a partir dos dados em 
formato NetCDF do Copernicus Marine Environment Monitoring Service, b) Mapa com a intensidade da corrente superficial 

normalizada 

3.2.2.2. Informação náutica 

A informação náutica oficial foi extraída a partir das Cartas Eletrónicas de Navegação (CEN) publicadas 

pelo Instituto Hidrográfico em formato S-57 (International Hydrographic Organization, 2000). Algumas aplicações 

SIG como o ArcGIS têm extensões para ler o formato S-57. Contudo, este formato é específico para criação de 

cartografia eletrónica de navegação. As CEN seguem especificações e normas da Organização Hidrográfica 

Internacional (OHI). Para mais informação sobre o formato recomenda-se a leitura dos apêndices ao IHO 

Transfer Standard for Digital Hydrographic Data – Publication S-57 (International Hydrographic Organization, 

2000) onde se encontram os catálogos de objetos e atributos. As CEN produzidas pelo Instituto Hidrográfico 

encontram-se organizadas em séries de acordo com a sua escala. 

O formato S-57 não é possível de adicionar diretamente na base de dados PostgreSQL ou utilizar 

diretamente pela maioria dos sistemas SIG. Foi necessário converter o formato S-57 para os formatos vetoriais 

nativos de SIG (shapefile). Este processo foi conduzido recorrendo às bibliotecas GDAL implementadas no 

FWTools (Warmerdam, 2015). Através do comando ogr2ogr converteram-se as CEN em formato S57 para o 

formato vetorial. De seguida a informação foi tratada e combinada de forma a ter cada entidade das múltiplas 
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cartas numa camada de informação única. Devido ao número de cartas e diferentes camadas de informação a 

explorar foi necessário automatizar estas tarefas com scripts de apoio desenvolvidos em powershell (Weltner, 

2009, Microsoft, 2014). 

A cadeia de processos de transformação para as diferentes camadas de informação das cartas S-57 

seguiu o esquema da Figura 18. 

 

Figura 18 - Diagrama do processo de transformação dos dados náuticos 

 

3.2.2.3. Informação batimétrica 

Os mapas da batimetria foram obtidos através a interpolação das sondas e isobatimétricas extraídas das 

cartas eletrónicas de navegação. A partir das isobatimétricas são extraídos os nós [pontos]. Os pontos 

resultantes do processo foram combinados com as sondas de forma a ter uma amostra distribuída por toda a 

área de estudo. De seguida, a amostra foi interpolada através do algoritmo Triangulated Irregular Network (TIN) 

por forma a obter um grelha regular com os valores de sondas em toda a área de estudo (Figura 19 - Diagrama). 

O processo de normalização prevê a aplicação de regras distintas para a situação de abrigo e afundamento 

preventivo. Na primeira situação considera-se que a importância das células aumenta a partir dos 1 000 metros 

com a diminuição do valor da profundidade (Figura 20). Na segunda situação considera-se que a importância 

das células aumenta a partir dos 1 000 metros com o aumento da profundidade (Figura 21). 
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Figura 19 - Diagrama do processo de transformação dos dados batimétricos 

 

 

 

Figura 20 – Mapa com a batimetria normalizada (situação de abrigo) 
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Figura 21 - – Mapa com a batimetria normalizada (situação de afundamento) 

 

3.2.2.4. Informação de sedimentos costeiros 

Os mapas de sedimentos costeiros foram digitalizados a partir das cartas da série de sedimentos do 

Instituto Hidrográfico. No processo utilizaram-se as cartas de sedimentos georreferenciadas em formato de 

imagem (jpeg), a partir das quais se digitalizaram manualmente os polígonos correspondentes às seguintes 4 

classes: Lodos, Areias, Cascalhos e Rocha. As cartas da série sedimentológica são produzidas à escala 1:150 

000 e apresentam a classificação em 48 classes (Figura 22) de sedimentos costeiros entre a linha de costa e a 

isobatimétrica dos 500 metros. 
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Figura 22 - Legenda das cartas sedimentológicas do Instituto Hidrográfico com as 48 classes de classificação dos 
sedimentos 

O processo de atribuição de valor numéricos para quantificar a importância de determinado tipo de 

sedimento no problema foi feito de forma empírica. Às zonas de rocha normalmente mais ricas em espécies foi 

atribuído o menor valor (valor = zero). O intervalo de zero a um foi dividido em 4 classes, sendo atribuído o valor 

de 0.33 aos lodos, 0.66 aos cascalhos e 1 às areias. Nas zonas da área de estudo com profundidades superior a 

500 metros, onde as características sedimentológicas do fundo do oceano são desconhecidas foi atribuído um 

valor de 0.5 (Figura 23). 

 

Figura 23 - Diagrama de transformação dos dados de sedimentos costeiros 
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Figura 24 – Mapa de sedimentos normalizado 
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3.2.2.5. Distância à linha de Costa 

A distância à linha de costa foi obtida partindo da amostra de pontos usada na interpolação da batimetria 

mais os nós extraídos da linha de costa. Neste caso o objetivo era saber a distância de cada ponto à linha que 

define a linha de costa. Para conseguir saber a distância de cada ponto utilizou-se a ferramenta Near do ArcGIS. 

O algoritmo é particularmente útil porque permite extrair informação importante no mesmo processo: distância, 

azimute e identificação da entidade mais próxima tal como se exemplifica na Figura 25. O algoritmo contempla 

operações sobre várias geometrias em formato vetorial. 

 

Figura 25 - Algoritmo Near (Analysis) aplicado aos diferentes tipos de dados vetoriais. Extraído de ESRI (2012) 
 

Após obter a amostra de pontos em formato vetorial, em que cada ponto apresentava a distância à linha 

de costa, realizou-se um processo de interpolação para obter um mapa em formato matricial com a distância de 

cada célula à linha de costa. O processo de cálculo da distância à linha de costa seguiu a abordagem exposta no 

processo de transformação esquematizado na Figura 26: 

 

Figura 26 - Diagrama de transformação para geração da distância à linha de costa 
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3.2.2.6. Informação sobre as zonas protegidas 

O mapa de critério para a distância às zonas protegidas seguiu a abordagem utilizada na distância à lista 

de costa, utilizando-se a mesma amostra de pontos. A amostra sofreu um pré-processamento para remover os 

pontos contidos nas zonas protegidas através da técnica de overlay por disjunção (QGIS Vector Difference). Os 

restantes passos seguiram a abordagem genérica exposta anteriormente (Figura 27). 

 

Figura 27 - Diagrama de transformação para geração da distância às zonas protegidas 
 

3.2.2.7. Informação sobre a densidade populacional 

O mapa com a função de influência da densidade populacional na zona marítima Portuguesa foi gerado 

através da determinação da distância entre cada ponto da amostra de pontos espaçados irregularmente na zona 

de estudo aos centróides obtidos a partir da grelha do Instituto Nacional de Estatística (INE) de polígonos com 

informação respeitante ao número de habitantes por km2 (Figura 28). 
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Figura 28 - Mapa da densidade populacional (Grelha de 1 km por 1 km). Extraído do sítio do projeto GEOSTAT do INE 
(2013) 

Esta informação permitiu de seguida conjugar as duas tabelas com a informação (distância e número de 

habitantes) normalizadas para um intervalo [0,1] de forma a obter um ficheiro em formato matricial que 

caracteriza, para cada célula da área de estudo, a influência relativa da população em função da distância 

(Figura 29). Desta forma é possível obter um mapa que expressa o contributo da densidade populacional em 

função da distância a costa (Figura 30). 
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Figura 29 - Diagrama de transformação para gerar uma função de influência do critério número de habitantes 
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Figura 30 – Mapa resultante em função da linha de costa e número de habitantes 

3.2.2.8. Informação sobre as zonas turísticas 

O critério do Turismo foi tratado de forma genérica com os mesmos processo aplicado ao critério da 

densidade populacional. No caso do Turismo só foi possível encontrar dados agregados ao nível do Município. 

Para estes dados, utilizou-se o algoritmo Near para determinar a distância aos polígonos da CAOP ao nível do 

Município, tendo-se aplicado a função considerando a normalização do número de turistas. Idealmente o 
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processo deveria ter sido realizado com os dados desagregados de forma a permitir observar a densidade de 

turistas na faixa costeira portuguesa. 

3.2.2.9. Informação sobre espécies biológicas e piscícolas 

Os mapas de critérios relativos às espécies biológicas e piscícolas foram criados tendo em conta o 

estabelecimento de métricas de riqueza ambiental. No caso, optou-se por usar como métrica de riqueza 

ecológica o número de espécies por célula de uma grelha de 4 km x 4 km, identificadas na International Union 

for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) como espécies classificadas no Red List of 

Threatened Species pela sua sensibilidade e necessidade de proteção (International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources, s.d.). Para os dados das pescas utilizaram-se os dados disponíveis na Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) que disponibiliza o serviço Web Feature Service (WFS) 

através do endereço: http://www.fao.org/figis/geoserver/wfs? com a distribuição espacial das espécies alvo de 

pesca registadas no Fisheries Global Information System (FIGIS) (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, 2015). O processo de construção dos mapas de riqueza ambiental seguiu o descrito por 

Ravilious et al. (2015) que pode ser esquematizado na Figura 31. 

 

Figura 31 - Diagrama de transformação usado para determinar a riqueza ambiental em cada célula 
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Na Figura 32 é apresentado o exemplo do mapa resultante para o caso das espécies FAO. 

 

Figura 32 – Mapa normalizado com o número de espécies FAO 
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3.2.2.10. Informação sobre estado das águas balneares 

O critério do estado das águas balneares no problema dos locais de refúgio foi introduzido no modelo 

devido à importância económica da exploração turística das praias. Nesse sentido, para criar o mapa deste 

critério utilizou-se a mesma abordagem que foi indicada para a questão da densidade populacional e que está 

exposta na Figura 33. Para esta questão transformaram-se as categorias qualitativas em quantitativas de forma 

empírica considerando que as zonas que já apresentam pior qualidade de águas balneares devem ser 

consideradas com maior valor do que as zonas que apresentam qualidade boa ou excelente. O princípio adotado 

é da utilização de zonas que já estão poluídas protegendo as restantes. 

 

Figura 33 - Diagrama de transformação usado para introduzir a qualidade das águas balneares no modelo 
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3.2.3. Mapa de condicionantes 

Para condicionantes consideraram-se genericamente zonas que pelas suas características não são 

recomendadas para o abrigo de navios ou afundamento preventivo: 

 Zonas de acesso a portos e áreas dos portos na questão do afundamento por questões de 

segurança da navegação; 

 As áreas no interior das zonas ambientais classificadas pela sua sensibilidade ambiental; 

 Zonas de cabos submarinos e emissários pelo risco de danificar as estruturas; 

 Zonas concessionadas a privados no âmbito do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 

(aquicultura, extração de energia, etc…). Zonas essas onde irão ser instaladas estruturas que 

podem ser danificas na condução de operações com navios acidentados; 

 Para o abrigo considera-se zonas na proximidade de costa e com profundidades mais reduzidas, 

normalmente abrigadas e onde será possível fundear. Para o afundamento consideram-se zonas 

afastadas de costa a grandes profundidades procurando dessa forma minimizar o impacte da 

operação de afundamento e da poluição.  

Para condicionantes do modelo foram construídas máscaras binárias em formato matricial que 

apresentam o valor 1 (um) nas células que podem ser utilizadas como soluções para o problema, e o valor 0 

(zero) que não podem ser soluções do problema (cf. Figura 34). As condicionantes consideradas são: 

 
 Zonas ambientais protegidas (além das áreas classificadas foi estabelecida uma zona de 

proteção de 5 km em torno das áreas classificadas); 

 Corredores de acesso aos principais portos comerciais; 

 Zonas identificadas no Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo; 

 Áreas de administração dos portos; 

 Áreas dos cabos submarinos; 

 Áreas dos emissários submarinos. 

 
Nos resultados produzidos no âmbito deste trabalho cujo principal objetivo é análise, não foi considerada 

a aplicação de condicionantes baseadas na distância à linha de costa. Contudo, considera-se que em aplicações 

operacionais do modelo devam ser consideradas as regras de distância mínima e máxima a costa como critérios 

condicionantes ao conjunto de alternativas. 
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Figura 34 - Diagrama de transformação genérico para a criação de máscaras binárias com as condicionantes. 

 

3.2.4. Normalização dos critérios 

Os mapas dos critérios a utilizar no processo de decisão encontram-se em diferentes escalas. Para 

podermos combiná-los num mesmo modelo matemático é necessário realizar uma normalização e colocá-los 

todos numa mesma escala. Existem vários processos de normalização mais ou menos elaborados, com maiores 

ou menores limitações. Para mais informação sobre alguns processos de normalização ver o artigo de 

Chakraborty e Yeh (2007). 

Nesta dissertação seguiu-se uma das abordagens propostas por Malczewski (1999), o método de 

normalização designa-se Linear Scale Transformation (Max-Min) e utiliza duas formas de normalização de 

acordo com a situação em análise. 
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Figura 35 – Representação do processo de normalização através da transformação linear (Min – Máx). a) Resultado da 
normalização numa situação de benefício (maior é melhor) aplicando a equação (1). a) Resultado da normalização numa 

situação de custo (maior é pior) aplicando a equação (2) 

A utilização deste processo de normalização pressupõe que os atributos dos critérios apresentam uma 

natureza descritiva linear. 
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As duas equações de normalização dos mapas de critérios apresentam o mesmo objetivo: normalizar os 

atributos numa escala [0,1]. A Equação (1) é utilizada para situações em que o valor do critério apresenta um 

benefício para o problema, por outras palavras, valores mais elevados estão mais próximos da unidade (Figura 

35 a)). O segundo método é utilizado para situações em que os critérios representam um custo no modelo, neste 

caso, os valores mais elevados devem estar mais próximos de 0 (Figura 35 b)). 

No processo de normalização da altura significativa da ondulação, intensidade do vento, intensidade da 

corrente e batimetria optou-se por normalizar tendo em conta limiares, esta questão decorre do impacto que as 

condições meteorológicas na operação dos navios. Dessa forma consideraram-se as seguintes regras: 

Altura significativa da ondulação: Para a altura significativa considerou-se que uma altura inferior a 3 

metros permite a condução com sucesso da totalidade de operações a bordo de navios (Figura 36). 
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Figura 36 – Normalização por transformação linear (Min-Máx) dos mapas da altura significativa da ondulação 

Intensidade do vento: Para a intensidade do vento considerou-se que até 25 nós de vento 

(correspondente a 12.5 m.s-1) permite conduzir com sucesso a totalidade das operações a bordo. Considera-se 

ainda que é o limite de segurança para a condução de operações subaquáticas (mergulho) (Figura 37). 
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Figura 37 - Normalização por transformação linear (Min-Máx) dos mapas de intensidade do vento 

 

Intensidade da corrente: Para a intensidade da corrente considerou-se o limite de 0.75 nós (corresponde 

a 0.375 m.s-1) como o limite de segurança para a condução de operações subaquáticas (mergulho) que 

eventualmente possam ser requeridas para reparação de navios (Figura 38). 
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Figura 38 - Normalização por transformação linear (Min-Máx) dos mapas de intensidade da corrente 

Batimetria na situação de abrigo: A situação de abrigo deve ocorrer nas imediações da costa a uma 

profundidade mínima que permita o navio estar em segurança. Por essa razão considerou-se o limite máximo da 

profundidade para a situação de abrigo seria de 1 000 metros (Figura 39). 
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Figura 39 - Normalização por transformação linear (Min-Máx) dos mapas da batimetria na situação de abrigo 

Batimetria na situação de afundamento: Na situação de afundamento preventivo considerou-se que 

maiores profundidades correspondem a situações mais benéficas e que o limite mínimo da profundidade para a 

situação de afundamento preventivo seria de 1 000 metros (Figura 40). 
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Figura 40  - Normalização por transformação linear (Min-Máx) dos mapas da batimetria na situação de afundamento 

 

3.2.5. Ponderação dos critérios 

O processo desenvolvido na dissertação prevê a inclusão das preferências dos decisores expressas 

numericamente na forma de pesos no modelo matemático. Um dos desafios nesta fase foi encontrar um método 

que permitisse transformar o juízo valorativo dos decisores e peritos em valores numéricos. Existem várias 

metodologias que podem ser adotadas, por exemplo: licitação empírica de pesos, neste caso o decisor atribui de 
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forma empírica valores numéricos aos critérios. Para efeitos de demonstração da abordagem proposta nesta 

dissertação, optou-se por usar o método Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1987, Saaty, 1990, Saaty, 

2005, Saaty, 2008, Saaty e Vargas, 2001). O método AHP apresenta imperfeições técnicas de acordo com 

vários investigadores (cf. Apêndice A). Porém, oargumento que justifica a escolha deste método é o seu sucesso 

nos projetos SIG, onde tem cativado o interesse da comunidade sendo o método com mais utilização em 

trabalhos desta natureza.  

Na conceção da metodologia pretendeu-se que o processo adotado seja independente da escolha do 

método de extração de pesos. Ou seja, se forem obtidos os pesos através de outros métodos como o Measuring 

Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (Macbeth) (BANA Consulting, 2015) ou outros 

similares, também esses pesos podem vir a ser igualmente integrados na metodologia proposta. 

Assim, no contexto deste trabalho, os critérios considerados foram hierarquizados da seguinte forma 

(Figura 41): 

 
 

Figura 41 - Estrutura hierárquica utilizada no SEAD para o problema dos locais de refúgio 
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Seguidamente, construiu-se uma matriz para comparação par a par de cada um dos ramos de análise. A 

escala a utilizar na comparação par a par foi a escala de nove níveis proposta por Saaty e Vargas (2001) (Tabela 

II). 

Tabela II - Escala de preferências com nove níveis proposta por Saaty. Extraído de Saaty e Vargas (2001) 

 

 
 

Com base na estrutura hierárquica presente na Figura 41 elaboraram-se as seguintes matrizes de 

comparação de critérios. Os resultados do método dependem da perspetiva dos peritos e decisores 

relativamente à importância relativa dos critérios. Como em qualquer modelo o resultado estará sempre 

dependente dos parâmetros de entrada do modelo. 

As matrizes de comparação par a par para a extração de pesos para avalização da situação de abrigo 

são apresentadas nas Tabelas III a X. 

 

Situação 1 - Abrigo 

Tabela III - Matriz de comparação par a par dos critérios 

 
Socio - 

Económico 
Ambiente Físico 

Sócio - 

Económico 
1 1/2 1 

Ambiente 2 1 1 

Físico 1 1 1 
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Tabela IV - Matriz de comparação par a par dos subcritérios socioeconómicos 

 
Estado águas 

balneares 

Distribuição da 

população 
Turismo Espécies FAO 

Qualidade das 

águas balneares 
1 1/3 1/2 1/4 

Distribuição da 

população 
3 1 2 1 

Turismo 2 1/2 1 1/3 

Espécies FAO 4 1 3 1 

 

Tabela V - Matriz de comparação par a par dos subcritérios do ambiente 

 
Espécies de 

mamíferos 
Espécies de peixes 

Espécies de grupos 

marinhos 
Sedimentos 

Distância às áreas 

protegidas 

Espécies de 

mamíferos 
1 3 2 3 2 

Espécies de peixes 1/3 1 1/2 2 1/2 

Espécies de grupos 

marinhos 
1/2 2 1 2 1 

Sedimentos 1/3 1/2 1/2 1 1 

Distância às áreas 

protegidas 
1/2 2 1 1 1 

 

Tabela VI - Matriz de comparação par a par dos subcritérios físicos 

 Batimetria 
Intensidade do 

vento 

Altura significativa 

da ondulação 

Intensidade da 

corrente 

Distância à linha de 

costa 

Batimetria 1 1/2 1/3 1/2 1/3 

Intensidade do 

vento 
2 1 1/2 2 2 

Altura significativa 

da ondulação 
3 2 1 2 2 

Intensidade da 

corrente 
2 1/2 1/2 1 1/2 

Distância à linha 

de costa 
3 1/2 1/2 2 1 
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Situação 2 – Afundamento preventivo 

Tabela VII - Matriz de comparação par a par dos critérios 

 
Socio - 

Económico 
Ambiente Físico 

Sócio - 

Económico 
1 1/5 1/2 

Ambiente 5 1 2 

Físico 2 1/2 1 

 

Tabela VIII - Matriz de comparação par a par dos subcritérios socioeconómicos 

 
Estado águas 

balneares 

Distribuição da 

população 
Turismo Espécies FAO 

Qualidade das 

águas balneares 
1 1/8 1/8 1/7 

Distribuição da 

população 
8 1 5 2 

Turismo 8 1/5 1 1/2 

Espécies FAO 7 1/2 2 1 

 

Tabela IX - Matriz de comparação par a par dos subcritérios do ambiente 

 
Espécies de 

mamíferos 
Espécies de peixes 

Espécies de grupos 

marinhos 
Sedimentos 

Distância às áreas 

protegidas 

Espécies de 

mamíferos 
1 4 2 7 4 

Espécies de peixes 1/4 1 3 5 2 

Espécies de grupos 

marinhos 
1/2 1/3 1 4 2 

Sedimentos 1/7 1/5 1/4 1 1/2 

Distância às áreas 

protegidas 
1/4 1/2 1/2 2 1 
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Tabela X - Matriz de comparação par a par dos subcritérios físicos 

 Batimetria 
Intensidade do 

vento 

Altura significativa 

da ondulação 

Intensidade da 

corrente 

Distância à linha de 

costa 

Batimetria 1 4 2 3 1/2 

Intensidade do 

vento 
1/4 1 1/4 2 1/5 

Altura significativa 

da ondulação 
1/2 4 1 4 1/4 

Intensidade da 

corrente 
1/3 1/2 1/4 1 1/5 

Distância à linha 

de costa 
2 5 4 5 1 

 
O método de Saaty (Saaty, 1987, Saaty, 1990, Saaty, 2005, Saaty, 2008, Saaty e Vargas, 2001) para 

determinação dos pesos baseia-se no conceito de “Eigenvectors” também designados vetores característicos 

associados aos sistemas de equações lineares. Os “eigenvalues” são o conjunto de escalares associados ao 

“eigenvectors”. Saaty, no método AHP, prova que os “eigenvectors” e “eigenvalues” podem ser utilizados para 

extração dos pesos (vetores de prioridades) a partir de uma matriz de comparação de critérios par a par. O 

formulário do método é o apresentado de seguida. 
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Saaty parte do conceito de vetores característicos presente na Equação (10) para determinar o conjunto 

de vetores de pesos. A matriz dos vetores característicos é utilizada para determinar o vetor de pesos resultante 

da normalização do vetor característico correspondente ao valor característico máximo. O índice de consistência 

é determinado através do valor característico máximo (Equação (15)), depois é comparado com um valor de 

referência determinado aleatoriamente (Tabela XI) através da Equação (16). Se a diferença entre os dois for 

inferior a 10%, Saaty considera que a matriz de comparações é consistente e respeita a condição presente na 

Equação (9).  

Tabela XI – Random consistency Index proposto por Saaty. Extraído de Saaty e Vargas (2001) 
RI (Random Consistency Index) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 

A investigação sobre ferramentas de implementação do método AHP permitiu encontrar vários exemplos, 

normalmente sobre a forma de folhas de Excell (Microsoft Excell ) usadas para apoio nos processos de 

decisão e de gestão. Contudo, verifica-se que a abordagem adotada passa normalmente por realizar 

simplificações no processo de cálculo. Malczewski (1999) propõe uma aproximação semelhante com a 

determinação dos vetores característicos pela soma dos valores de cada coluna e na normalização, ao longo da 

coluna, de forma a obter a matriz de comparações normalizada. Seguidamente, faz-se a média aritmética dos 

valores ao longo das linhas. Este processo permite determinar uma aproximação para o vetor característico. 

Sublinha-se que o processo de cálculo consiste num método de aproximação, é um método simples que 

funciona relativamente bem para matrizes quadradas com dimensão inferior ou igual a três. Todavia, nada 

garante que a diferença para o valor real não gere uma situação de inversão de prioridades. Por esse motivo, 

resolveu-se implementar em MATLAB  (MathWorks, 1994) a determinação algébrica dos vetores 

característicos e dos pesos pelo método AHP. O algoritmo desenvolvido (Figura 42) utiliza as funções algébricas 

do MATLAB para determinar diretamente os vetores característicos sem processos de simplificação seguindo as 

equações propostas por Saaty. 
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n = input('Matrix Dimension : ') 
B = ones(n) 
for i = 1:n-1 
    for k = i+1:n 
        R = input(strcat('Pair-wise comparison between option  : ' ,... 
            num2str(i), ' and option : ',num2str(k), ' = ')) 
        B(i,k) = R  
        B(k,i) = 1/B(i,k) 
    end 
end 
[V,D] = eig(B) 
[value, location] = max(D(:)) 
weightVect = V(:,location) 
weightSum = sum(weightVect) 
normWeighVect = weightVect * 1/weightSum 
CI = (value - n)/(n-1) 
RI = [0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49] 
CR=CI/RI(n) 

Figura 42 – Código com a implementação do método AHP para determinar os vetores de pesos através das matrizes de 
comparação par a par 

Os pesos apresentados de seguida (Figuras 43 a 50) foram determinados usando o algoritmo (Figura 42) 

de implementação do AHP. As entradas para o cálculo foram as matrizes de comparação para a par (Tabela III a 

X) para a situação de refúgio e afundamento preventivo. 

 

Situação 1 – Refúgio 

 

Índices de controlo: 

max
 = 3.0536 

CI=0.0268 

CR = 0.0516 

 

Figura 43 – Pesos dos critérios 
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Índices de controlo: 

max  = 4.0310 

CI=0.0103 

CR = 0.0116 

 

Figura 44 – Pesos dos subcritérios socioeconómicos 

 

 

Índices de controlo: 

max  = 5.1562 

CI=0.0390 

CR = 0.0352 

 

Figura 45 – Pesos dos subcritérios do ambiente 
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Figura 46 – Pesos dos subcritérios físicos 

 

 

Situação 2 – Afundamento preventivo 

 

Índices de controlo: 

max  = 3.0055 

CI=0.0028 

CR = 0.0053 

 

Figura 47 – Pesos dos critérios 

 

 

Índices de controlo: 

max  = 5.1759 

CI=0.0440 

CR = 0.0396 
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Índices de controlo: 

max  = 4.2367 

CI=0.0789 

CR = 0.0887 

 

Figura 48 – Pesos dos subcritérios socieconómicos 

 

 

Índices de controlo: 

max  = 5.2913 

CI=0.0728 

CR = 0.0656 

 

Figura 49 – Pesos dos subcritérios do ambiente 

 

 

Índices de controlo: 

max  = 5.2578 

CI=0.0644 

CR = 0.0581 

 

Figura 50 – Pesos dos subcritérios físicos 
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3.2.6. Regras de agregação e decisão 

O passo final do processo consiste em agregar todos os critérios e condicionantes num mesmo modelo 

para obter a hierarquia das alternativas. Neste problema, cada célula dos mapas em formatos matriciais é uma 

alternativa que é analisada no processo. Consiste na utilização de álgebra matricial para combinar os critérios 

através de uma média ponderada pelas preferências dos decisores (Weighted Linear Combination method). 

Matematicamente o método é descrito por Malczewski (2000) na seguinte equação: 

( ) ( )i j j i j ij
j j

V x w v x w r  
 

(17) 

1jw   [Pesos normalizados] (18) 

Na equação (17) a componente jw  corresponde ao peso do critério e o ijr é o valor do critério numa 

determinada célula. No Apêndice A aprofundam-se alguns dos princípios teóricos e problemas relativos à média 

ponderada e à inserção dos condicionantes no modelo. 

Para a inserção dos mapas de condicionantes no modelo segue-se a aproximação proposta por Eastman 

(Malczewski, 2000) e sumarizada na equação (19) embora ela seja criticada por Malczewski. Na equação a 

componente *
ijr corresponde às máscaras binárias com as condicionantes ao conjunto das alternativas. De 

acordo com Eastman os mapas de condicionantes (máscaras binárias) foram combinados com os mapas de 

critérios ponderados pelos pesos, após os processos de normalização. 

*( ) ( )( )i i ij ij
j j

V x w r r  
 

(19) 

 

A média ponderada baseia-se numa assunção da linearidade e aditividade dos critérios, assim como da 

independência dos mesmos. A não garantia desses critérios coloca em causa a aplicabilidade do método, 

podendo levar a resultados incorretos. Como demonstrado atrás, o método é condicionado pelo processo de 

normalização e pela ordem das operações no processo. O WLC é um dos métodos de agregação mais utilizados 

em problemas de decisão espacial. Contudo, Malczewski (2000) defende que este sofre de falta de 

fundamentação teórica e tende a ser utilizado de forma descuidada sem garantir os requisitos necessários à sua 

implementação (cf. Apêndice A). Indica ainda que os resultados podem ser melhorados com a análise de 

sensibilidade (trade-off) e com a introdução de processos de normalização baseados em funções de valor. O 

resultado final obtido é de seguida convertido para um mapa binário, em que o valor um corresponde aos lugares 

adequados à situação em estudo, e o valor zero os locais desadequados à mesma situação. A conversão dos 
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valores reais das células para valores binários é conseguida aplicando um limiar através de uma operação de 

lógica booleana. O limiar é aplicado a 15 % do valor máximo encontrado em todas as células (Equação 20). 

Dessa forma os valores resultantes da ponderação conjugada com a aplicação das máscaras binárias 

(condicionantes) são convertidos para um resultado com dois estados: adequado ou inadequado para o objetivo 

em estudo. 

1
[ * ]

0
i máx i máx

True
v v l v

False


   


 

iv = valor da célula i obtido através da operação aritmética de WLC; 

il = limiar a aplicar para produzir os mapas binários resultantes. 

(20) 

A conversão dos mapas de valores reais para mapas binários encontra-se esquematizada na Figura 51. 

 

0.11 0.15 0.38 0.39 

0.36 0.39 0.39 0.32 

0.31 0.41 0.40 0.35 

0.25 0.38 0.43 0.45 
 

 

 

=> 

0 0 0 1 

0 1 1 0 

0 1 1 0 

0 0 1 1 
 

 

il = 0.15 

Valor máximo no mapa = 0.45 

Valor limiar = 0.45 – [0.15*0.45] -> 0.38 

 

 
 

 
Células adequadas à 

situação em estudo 

Figura 51 – Processo de geração de mapas binários de adequabilidade 
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3.2.7. Análise de sensibilidade  

A análise de sensibilidade baseia-se na verificação da robustez dos resultados e a sua sensibilidade a 

ligeiras alterações nos dados de entrada no modelo, variações nos critérios e nas preferências dos decisores. No 

caso dos critérios são utilizadas técnicas de simulação (Feizizadeh e Blaschke, 2014, Xu e Zhang, 2013, 

Feizizadeh et al., 2014, Chen et al., 2009) para induzir a consequência da incerteza associada aos valores 

presentes nas células dos critérios. No caso de estudo, não se considerou a incerteza dos critérios nem a sua 

modelação, pelo que só irá ser feita a análise de sensibilidade tendo em conta a resposta do modelo às 

variações das preferências dos decisores (pesos). A análise de sensibilidade neste caso consiste em alterar os 

valores de pesos e analisar as diferenças do mapa final em relação a uma situação de referência. No caso, 

foram simuladas alterações aleatórias nos valores dos pesos para recalcular a solução e verificar se existem 

alterações na hierarquia das alternativas. As alterações de pesos foram feitas recorrendo a um programa 

implementado na linguagem Python (Python Software Foundation, 2001) que utiliza a geração de números 

aleatórios para alterar até ao limite de 20 % do valor do peso distribuindo a diferença a adicionar ou remover nos 

remanescentes pesos. 

O algoritmo desenvolvido realiza a escolha aleatória de um índice do vetor de pesos. Sobre esse valor 

aplica uma soma ou subtração de um número real que pode variar até 20% desse peso. Nos restantes pesos do 

vetor são aplicadas alterações em sentido inverso e analisam-se os resultados para testar a robustez do modelo. 

1

2

...

i

p

p
p

p

 
 
 
 
 
   

(21) 

ir  é um número aleatoriamente gerado no intervalo de [0,1] 

0.5; 1

0.5; 1

i

i

r a

r a

  


 
 

1,...,i N  

(22) 

' * *0.2i i i ip p a r p   [peso cujo valor pretendemos alterar] (23) 

* *0.2
*

( 1)
i i

i i

a r p
p p

N
 


 [ajuste dos restantes pesos do vetor de pesos de forma a 

garantir que 1i
i

p  ] 

(24) 
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As soluções calculadas com alteração de pesos foram sujeitas à transformação para mapas binários 

utilizando os mesmos limiares que foram determinados para a situação de referência (WLC com os pesos 

resultantes do método AHP). 

A comparação entre as soluções iniciais e as geradas por alteração dos pesos foi feita através da 

diferença entre cada célula do mapa de referência e mapa determinado com novos pesos. Foi desenvolvido um 

programa em python que contabiliza as células que se mantiveram inalteradas e as células que sofreram 

alteração de estado (classificação): células adequadas que passaram a inadequadas e vice-versa. A operação 

encontra-se esquematizada na Figura 52. 

Mapa de referência: Mapa resultante análise de sensibilidade 

0 0 1 0 

0 1 1 0 

0 0 1 0 

0 0 1 1 
 

 

 

( - ) 

0 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 1 0 

0 0 1 0 
 

 

 

 

( = ) 

0 0 1 0 

-1 1 0 0 

-1 -1 0 0 

0 0 0 1 
 

 

 
Células adequadas à 

situação em estudo 

 
Células com alteração de 

classificação 

 

Figura 52 – Esquematização do processo de contagem de diferenças na análise de sensibilidade 
 

A metodologia apresenta as etapas a realizar no sistema de apoio à decisão, pretende-se que no fim 

destes passos o decisor obtenha o conjunto de soluções admissíveis associadas a regras claras e reprodutíveis. 

Adicionalmente, é proposto um processo de análise de robustez que avalia a sensibilidade do modelo a 

pequenas alterações da ordem de preferência dos critérios. A metodologia inclui vários processos cujos 

resultados dependem da sensibilidade do decisor. Esta característica associada à automatização não é uma 

limitação do modelo. O processo de decisão em si é um exercício humano, depende dos juízos de valores e 

perceções de importância intrínsecos do agente ou agentes envolvidos na decisão. 
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Capitulo 4 – Análise de Resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através da metodologia descrita anteriormente 

para a situação de abrigo e afundamento preventivo. 

4.1. Mapas de adequabilidade ao abrigo e afundamento 

Os mapas de adequabilidade das células à situação de abrigo e afundamento foram obtidos conforme 

descrito na metodologia. Cada célula foi combinada numa operação de ponderação através de um modelo de 

WLC. Esta abordagem permitiu hierarquizar as células através de ponderação dos valores de desempenho em 

cada critério normalizados pelo método Max-Min. Aos resultados ponderados foram aplicadas máscaras binárias 

(condicionantes) de forma a filtrar o conjunto de alternativas e encontrar as soluções admissíveis para o 

problema. 

Nas imagens seguintes são apresentados os resultados para a situação de abrigo e afundamento 

preventivo. O mapa resultante da operação de hierarquização de células e mapas binários em que são 

identificadas as células adequadas. A situação apresentada está de acordo com as previsões meteorológicas 

resultantes dos modelos para o dia 11 de fevereiro de 2015 às 00:00 e 15 de abril de 2015 às 00:00. Restantes 

resultados para cada situação analisada no período de 11 a 15 de fevereiro de 2015 são apresentados no 

Apêndice C. Os mapas de adequabilidade foram determinados com um limiar = 0.15, 0.20 e 0.25. 

Nas imagens são apresentados os índices calculados através da WLC numa escala de cores em nível de 

gradação de magenta. As áreas classificadas como suscetíveis à situação em estudo são representadas numa 

escala de cores binária com a cor verde correspondente ao valor 1. 

Da Figura 53 à Figura 55 são apresentados os resultados para a situação de refúgio no dia 11 de 

fevereiro e da Figura 56 à Figura 58 são apresentados os resultados para a situação de refúgio no dia 15 de 

abril. Da Figura 59 à Figura 61 são apresentados os resultados para a situação de afundamento preventivo no 

dia 11 de fevereiro e da Figura 62 à Figura 64 são apresentados os resultados para a situação de afundamento 

preventivo no dia 15 de abril. Os resultados apresentados são concordantes com o que seria expetável, à 

medida que o decisor aumenta o limiar, aumenta as áreas de suscetibilidade para a situação em estudo. A 

parametrização do limiar permite que os gestores analisem várias situações e possam ter uma noção da 

variação da área suscetível de acordo com os diferentes limiares. 

Da análise dos mapas, tendo em conta a distância a costa, verifica-se que para a situação de refúgio são 

identificadas zonas próximas da costa, e para a situação de afundamento preventivo consideram-se zonas 

afastadas com maior profundidade. 
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Figura 53 – Mapa de adequabilidade para a situação de abrigo no dia 11 de fevereiro de 2015 às 00:00 (limiar de 15%) 
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Figura 54- Mapa de adequabilidade para a situação de abrigo no dia 11 de fevereiro de 2015 às 00:00 (limiar de 20%) 
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Figura 55 – Mapa de adequabilidade para a situação de abrigo no dia 11 de fevereiro de 2015 às 00:00 (limiar de 25%) 
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Figura 56 - Mapa de adequabilidade para a situação de abrigo no dia 15 de abril de 2015 às 00:00 (limiar de 15%) 
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Figura 57 - Mapa de adequabilidade para a situação de abrigo no dia 15 de abril de 2015 às 00:00 (limiar de 20%) 
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Figura 58 - Mapa de adequabilidade para a situação de abrigo no dia 15 de abril de 2015 às 00:00 (limiar de 25%) 
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Figura 59 - Mapa de adequabilidade para a situação de afundamento no dia 11 de fevereiro de 2015 às 00:00 (limiar de 
15%) 
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Figura 60 - Mapa de adequabilidade para a situação de afundamento no dia 11 de fevereiro de 2015 às 00:00 (limiar de 
20%) 



Sistema espacial de apoio à seleção de locais de abrigo para petroleiros acidentados ou em perigo 

 

82 

 

 

Figura 61 - Mapa de adequabilidade para a situação de afundamento no dia 11 de fevereiro de 2015 às 00:00 (limiar 
de 25%) 
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Figura 62 - Mapa de adequabilidade para a situação de afundamento no dia 15 de abril de 2015 às 00:00 (limiar de 
15%) 
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Figura 63 - Mapa de adequabilidade para a situação de afundamento no dia 15 de abril de 2015 às 00:00 (limiar de 20%) 
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Figura 64 - Mapa de adequabilidade para a situação de afundamento no dia 15 de abril de 2015 às 00:00 (limiar de 25%) 
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a) b) 

 

c) d) 

Figura 65 - Mapa de adequabilidade para a situação de afundamento no dia a) 13 de fevereiro de 2015 às 18:00 (limiar de 
25%), b) 14 de fevereiro de 2015 às 00:00 (limiar de 25%), c) Altura significativa normalizada no dia 13 de fevereiro de 2015 

às 18:00, d) Altura significativa normalizada no dia 14 de fevereiro de 2015 às 00:00 
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Na Figura 65 observa-se que a área suscetível para a situação de refúgio está progressivamente a 

diminuir do dia 13 de fevereiro, às 18:00, para os dias seguintes, esta diminuição deve-se ao agravamento das 

condições ambientais. Esse agravamento é visível na Figura 65 c) e d) onde está representado o critério 

dinâmico com maior peso: altura significativa da ondulação. Na Figura 65 d) verifica-se que a área noroeste 

apresenta um valor normalizado igual a zero, isto deve-se aos critérios de normalização, onde células com valor 

de altura significativa superior a três metros são classificadas com o valor nulo. 

Os resultados obtidos demonstram que a solução é sensível aos dados dinâmicos de entrada: altura 

significativa da ondulação, intensidade do vento e intensidade da corrente. As soluções obtidas refletem as 

importâncias relativas dos critérios através dos pesos obtidos aplicando o método AHP, tendo em conta que as 

matrizes de comparação par a par foram elaboradas mediante a perspetiva do autor. As matrizes de 

comparação a elaborar pelos peritos irão conduzir a pesos e a resultados necessariamente diferentes. As 

soluções encontradas merecem uma análise crítica por parte dos peritos na situação. Todavia, conclui-se que é 

possível utilizar a abordagem de análise multicritério, integrando ferramentas num sistema espacial de apoio à 

decisão. Os resultados demonstram que é viável utilizar esta metodologia para filtragem do universo de 

soluções, conduzir processos de hierarquização e apoiar os decisores na procura da melhor solução. A 

abordagem permitiu integrar no modelo os critérios dinâmicos, de origem meteorológica e oceanográfica, críticos 

na condução de operações marítimas e condicionantes ao pedido de abrigo e à segurança de um navio no seu 

refúgio. 

4.2. Resultados da análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade foi realizada por comparação entre soluções calculadas com alterações nos 

pesos originais e a situação de referência. Foram simuladas aleatoriamente pequenas alterações nos pesos 

originais e aplicada a metodologia de cálculo com o objetivo de quantificar o impacto de pequenas alterações 

dos pesos nos resultados e ter uma medida de robustez das soluções. Foram realizadas vinte de cinco 

simulações para a situação de abrigo e vinte e cinco para a situação de afundamento. Os resultados foram 

determinados com as condições do modelo correspondentes ao dia 11 de fevereiro e dia 15 de abril de 2015, às 

zero horas. Só os pesos diferiram nas condições de entrada. De seguida foram contabilizadas as diferenças 

obtidas por comparação com os resultados do mapa de referência. 

Os resultados obtidos são resumidos nos gráficos seguintes. No Apêndice D encontram-se publicados os 

gráficos com a alteração dos pesos ao longo das diferentes corridas no decurso da análise de sensibilidade para 

os dias 11 de fevereiro e 15 de abril. 

Na representação em mapas as escalas de cores são as mesmas que foram apresentadas na secção 

anterior. A análise de sensibilidade está representada por uma escala de três valores: -1,0 e 1 que 
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correspondem a vermelho, transparente (células onde não existiu alteração de classificação com os novos 

pesos) e azul. 

 

Análise de Sensibilidade – 11 de fevereiro e 15 de abril de 2015 às 00:00 (limiar de 25%) 

Situação 1 – Abrigo 

 

Figura 66 – Contagem de células diferentes (situação e abrigo) – 11 de fevereiro 
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Figura 67 – Percentagem de células diferentes (situação de abrigo) – 11 de fevereiro 

 

Figura 68 – Contagem de células diferentes (situação e abrigo) – 15 de abril 
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Figura 69 – Percentagem de células diferentes (situação e abrigo) – 15 de abril 

 

Situação 2 – Afundamento preventivo 

 

Figura 70 – Contagem de células diferentes (situação de afundamento preventivo) – 11 de fevereiro 
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Figura 71 – Percentagem de células diferentes (situação de afundamento preventivo) – 11 de fevereiro 

 

 

 

Figura 72 – Contagem de células diferentes (situação de afundamento preventivo) – 15 de abril 
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Figura 73 – Percentagem de células diferentes (situação de afundamento preventivo) – 11 de fevereiro 

Pelos gráficos anteriores, conclui-se que o conjunto de pesos usados na ponderação das situações de 

abrigo e afundamento resultam em soluções robustas. Quer num caso, quer no outro, considera-se que as 

alterações encontram-se dentro dos limiares de aceitabilidade. Para esta conclusão considerou-se como critério 

de robustez que as simulações apresentassem divergências em relação à situação de referência inferiores a 10 

% do número total de células.  

A metodologia de ponderação foi repetida para cada alteração do vetor de pesos nas vinte e cinco 

simulações e aplicaram-se os mesmos limiares, do mapa de referência, para produzir os mapas binários usados 

nas comparações por diferença algébrica de cada uma das células dos mapas binários resultantes. Esta 

abordagem permite mapear as diferenças, nos problemas de decisão espacial além do número de células 

diferentes é importante observar a sua distribuição espacial. 
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Figura 74 – Mapa com as diferenças (células a azul e vermelho) entre o mapa de referência e o determinado na simulação 
12 da análise de sensibilidade para a situação de abrigo no dia 11 de fevereiro de 2015 
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Figura 75 – Mapa com as diferenças (células a azul e vermelho) entre o mapa de referência e o determinado na simulação 
22 da análise de sensibilidade para a situação de afundamento preventivo no dia 11 de fevereiro de 2015 
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Figura 76 - Mapa com as diferenças (células a azul e vermelho) entre o mapa de referência e o determinado na simulação 
25 da análise de sensibilidade para a situação de abrigo no dia 15 de abril de 2015 



Sistema espacial de apoio à seleção de locais de abrigo para petroleiros acidentados ou em perigo 

 

96 

 

 

Figura 77 - Mapa com as diferenças (células a azul e vermelho) entre o mapa de referência e o determinado na simulação 4 
da análise de sensibilidade para a situação de afundamento preventivo no dia 15 de abril de 2015 
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Através dos resultados anteriores é possível observar que as alterações de pesos induzidas no processo 

de análise de sensibilidade resultaram genericamente em situações de manutenção das unidades espaciais. As 

alterações observaram-se geralmente nas fronteiras das áreas. 

4.3. Comparação dos resultados com simulações de oil spill 

Os processos e modelos científicos são normalmente validados por comparação dos resultados do 

modelo com um padrão ou referência. Por norma comparam-se os modelos matemáticos com os dados reais 

recolhidos in situ ou com situações reais. Para o caso deste trabalho a abordagem ideal de validação passaria 

por obter um conjunto de situações de pedidos de refúgio e observar as decisões tomadas pelos decisores 

humanos. Este conjunto de dados permitiria analisar se o processo automático se aproxima da tendência natural 

dos decisores. Todavia, não foi possível encontrar situações que possam ser comparadas ou utilizadas para 

validar os resultados. Por esse motivo optou-se por simular um acontecimento de derrame num dos locais 

hierarquizados pelo modelo e analisar o comportamento das manchas de petróleo. O processo de simulação é 

fundamental para conduzir as análises de risco previstas na fase 2, permitem observar os impactos e contabilizar 

áreas afetadas. Para conduzir as simulações foi utilizado o modelo OSCAR do SINTEF (SINTEF, 2014).  

O modelo OSCAR (Oil Spill Contingency And Response) foi produzido e é mantido pelo organismo 

Norueguês - Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning (SINTEF). É um modelo dinâmico tridimensional 

utilizado para simular situações de derrame e a resposta do emprego de diferentes meios de combate à 

poluição. O modelo é utilizado para apoiar a atividade de combate à poluição, estimar a resiliência e o impacto 

dos derrames.  

Neste breve caso de estudo simulou-se um derrame a partir de uma área costeira que apresenta maior 

adequabilidade ao abrigo para observar quais as áreas ambientais protegidas que são afetadas pelo derrame. 

Para as simulações por uma questão metodológica de ausência de observações in-situ optou-se por utilizar os 

dados da intensidade e direção do vento da estação meteorológica costeira mais próxima. Para as correntes 

foram utilizados os dados dos modelos do Copernicus Marine Environment Monitoring Service.  

A simulação consistiu em simular um derrame de 2 000 m3 de ARAB LIGHT (BATTELLE) oil. As 

caraterísticas físicas e químicas do crude tem consequências diretas nos resultados das simulações, por essa 

razão, considerando-se que só após um pedido de refúgio são conhecidas as características da carga (tipo de 

crude e quantidades), optou-se por escolher para a simulação um tipo de crude que apresentasse características 

medianas de toxicidade para o meio ambiente (Figura 78). Por outro lado tendo-se assistido a um decréscimo 

acentuado no número dos derrames de grandes dimensões optou-se por considerar a simulação com uma 

quantidade genérica de 2 000 m3.  
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Figura 78 - Toxicidade dos tipos de hidrocarbonetos no meio ambiente  (ITOPF, s.d.) 

 

Para efeito de demonstração realiza-se a simulação sobre uma posição situada no interior das zonas 

identificadas pelo modelo de apoio à decisão (áreas a branco) a Noroeste do Cabo da Roca.  

Para obter a direção e intensidade do vento, por falta de observações in-situ, recolheram-se os dados 

registados na estação da Malveira da Serra do (21A/12G) da rede de monitorização do Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos (SNIRH) (Agência Portuguesa do Ambiente, 2004). Verificou-se que as velocidades 

registadas na estação no dia 11 a 13 de fevereiro de 2015, eram próximas de 2 m.s-1, tendo em conta que os 

derrames sofrem muita influência dos fatores ambientais, simulou-se uma segunda opção em que se multiplicou 

os registos da intensidade do vento na estação por 10 m/s. 

Para os dados das correntes utilizaram-se os dados do Copernicus Marine Environment Monitoring 

Service. 

Os resultados da simulação nas condições apresentadas (Figura 79 e Figura 80) indicam que a zona de 

proteção ambiental das berlengas é parcialmente afetada. Pela análise da simulação com condições ambientais 

mais gravosas (Figura 80) levam-nos a concluir que numa situação de maior proximidade de costa as condições 

seriam propícias a uma maior afetação das áreas de proteção ambiental. Considera-se que este procedimento, 

recorrendo à simulação, deva ser de equacionar pelos especialistas no fim do processo da fase 1 ou futuramente 

considerar-se uma maior restrição nas soluções do modelo. 
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Figura 79 – Resultados da simulação com os dados da intensidade do vento da estação de Malveira da Serra (polígonos a 
branco representam as áreas selecionadas pelo SEAD) 

 

Figura 80 – Resultados da simulação com os dados da intensidade do vento da estação de Malveira da Serra [intensidade 
multiplicada por 10 m/s] - (polígonos a branco representam as áreas selecionadas pelo SEAD) 
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Capitulo 5 – Conclusões e recomendações futuras 

Do trabalho realizado na dissertação retiram-se as conclusões e recomendações que se apresentam de 

seguida: 

 Considera-se que a metodologia adotada neste trabalho é adequada para auxiliar os decisores 

no processo de concessão de abrigo a um navio acidentado no mar. O método permite combinar 

múltiplos critérios (dinâmicos e estáticos) num mesmo modelo, permitindo a avaliação das 

diferentes alternativas e a sua hierarquização; 

 O modelo no futuro merecerá a consideração de mais variáveis meteorológicas e 

oceanográficas: inclusão da direção das correntes e ventos e a questão do período da 

ondulação. Estas variáveis são importantes e condicionam o processos, nomeadamente dos 

derrames; 

 Os modelos de simulação de derrames (MOHID) são utilizados pelo atual sistema de apoio à 

decisão do plano nacional de acolhimento de navios em dificuldade para determinar o risco. No 

futuro será importante analisar a questão do risco associado a cada um dos locais que são 

identificados pelo modelo apresentado; 

 A metodologia apresentada utiliza dados das previsões meteorológicas e oceanográficas com 

elevado impacto na operação de navios, permite combinar critérios de natureza dinâmica para 

filtrar o conjunto de alternativas e obter soluções admissíveis para o problema em estudo; 

 O Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldades apresenta um sistema de apoio à 

decisão que permite simular e avaliar o impacto de derrames na costa, contudo, não são 

estabelecidas diariamente alternativas de acordo com as condições ambientais previstas. Nesse 

âmbito considera-se que este trabalho vem trazer uma oportunidade de melhoria; 

 A situação de afundamento preventivo é controversa, na metodologia apresentada utilizou-se 

como fonte a legislação Norte Americana relativa ao afundamento de navios limpos. Essa 

considera que um navio limpo pode ser afundado mediante autorização das entidades 

competentes a partir das 12 milhas de distância a costa e dos 100 metros de profundidade. Os 

acontecimentos imprevisíveis resultantes da instabilidade do meio onde os navios operam e o 

precipitar incontrolável dos acontecimentos resultantes de um acidente podem conduzir a 

situações limite em que o afundamento tenha de ser equacionado. O caso do MV Prestige 

motivou uma acesa discussão em torno da matéria, com vários peritos a defender que é melhor 

abrigar um navio acidentado junto a costa e ativar medidas de contenção para minimizar o 
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impacto, em detrimento de mandar um navio afastar-se. Argumentam o afundamento do navio 

longe de costa provoca uma grande dispersão da mancha de crude e danos numa maior 

extensão de costa. Não existe um consenso sobre a matéria e a legislação é omissa neste caso. 

A União Europeia tem vindo a desaconselhar o afundamento ou qualquer outra medida que 

possa provocar poluição no meio marinho. Contudo, esta opção pode ser o menor mal de todas 

as alternativas e deve ser ponderada em conjunto com as restantes alternativas na fase 2. 

Conclui-se que neste campo existe falta de legislação que possa orientar esta questão e 

melhorar os critérios de seleção das zonas de afundamento preventivo. Todavia, o modelo 

apresentado pode ser adaptado para contemplar novos ou diferentes critérios; 

 O processo de normalização a adotar apresenta impacto nas soluções, no caso foi selecionado 

ao método Linear Scale Transformation (Max-Min). Existem outros métodos com vantagens e 

inconvenientes diferentes que não foram analisados no âmbito deste trabalho. Como trabalho 

futuro poderá ser efetuado um estudo que permita avaliar se o método escolhido conduz aos 

melhores resultados, tendo em conta as diferentes escalas dos critérios em estudo; 

 O processo de Análise de Sensibilidade foi feito considerando somente as variações dos pesos, 

considerou-se que os critérios eram de natureza determinista e desprovidos de incerteza. 

Contudo, o determinismo é uma situação pouco frequente. Num trabalho futuro a análise de 

sensibilidade deve considerar um estudo do impacto das variações dos critérios nas soluções; 

 Os critérios ambientais e das espécies FAO utilizados neste trabalho apresentam uma natureza 

estática e utilizaram-se os dados disponíveis relativos à distribuição espacial das espécies. 

Contudo, considera-se que o método de hierarquização das soluções beneficiaria muito se 

existissem séries temporais que descrevessem a probabilidade de ocorrência das espécies de 

acordo com a altura do ano e fossem integrados critérios de custo associados às espécies. Por 

exemplo, as diferentes espécies alvo da pesca apresentam rentabilidades e reservas diferentes. 

Os danos gerados em cada espécie apresentam um impacto necessariamente diferente no 

tecido económico e social de um país; 

 O processo de decisão da concessão de abrigo a um navio acidentado é muito complexo e 

requer a informação o mais atual possível. Nesse sentido considera-se que é importante a 

partilha de informação através de serviços geoespaciais entre os organismos proprietários de 

informação geoespacial necessária à construção dos mapas de critérios. Fica para trabalho 

futuro a conceção da arquitetura de serviços que possam sustentar um processo complexo como 

o apresentado; 



Sistema espacial de apoio à seleção de locais de abrigo para petroleiros acidentados ou em perigo 

103 

 

 Considera-se que a metodologia descrita apresenta uma abordagem adequada para apoiar a 

decisão dos locais de abrigo, podendo ser alargada à área de estudo para o espaço de interesse 

Europeu e ser enquadrado na European Marine Strategy Framework, na gestão integrada e 

partilha de responsabilidades entre países. Uma das questões que seria pertinente era o 

estabelecimento de regras comuns para os processos de decisão visto que o impacto da decisão 

pode resultar em situações desfavoráveis nos países vizinhos: regras na construção de mapas 

de risco, índices de sensibilidade ambiental, regras de partilha de informação nas zonas 

fronteiriças, etc…; 

 No enquadramento legislativo internacional e no contexto dos Places of Refuge é importante os 

países desenvolverem processos e metodologias que permitam acautelar os seus interesses e 

justificar politicamente e internacionalmente uma eventual recusa de abrigo. Os sistemas 

espaciais de apoio à decisão são uma ferramenta com muito potencial na fundamentação das 

decisões, pois permitem estruturar as decisões e apresentam regras coerentes e reprodutíveis 

das mesmas. Para trabalho futuro fica o desenvolvimento de abordagem de decisão em grupo, 

que visa a integração das perspetivas e interesses concorrentes dos diversos intervenientes no 

processo: decisores, peritos, etc… 

Nos capítulos desta dissertação é apresentado um modelo que utiliza a abordagem dos Sistemas 

Espaciais de Apoio à Decisão para auxiliar o processo de escolha de locais de abrigo de navios em dificuldades. 

O trabalho demonstrou as dificuldades associadas à resolução de um problema que implicou a adaptação e 

integração de várias técnicas para produzir um processo contínuo com tarefas e regras bem definidas. O 

processo de decisão com vários critérios demonstrou ser um problema de estudo adequado à utilização das 

técnicas propostas. Tendo em conta os resultados obtidos, conclui-se que os objetivos estabelecidos foram 

todos atingidos. É possível integrar critérios dinâmicos num mesmo modelo preditivo e o modelo pode ser 

adaptado para fornecer alternativas para o afundamento preventivo. Os resultados obtidos demonstram a 

perceção de importância dos critérios pelo autor. Essa questão justifica que no futuro o processo deva ser 

escrutinado pelos especialistas na área que trabalham diretamente com o PNAND. 

O método demonstra potencialidades que podem contribuir para melhorar o processo de decisão no 

sentido em que estabelece um modelo baseado nos princípios/regras bem definidas e reprodutíveis que podem 

auxiliar o processo de decisão de refúgio de navios acidentados, ou justificar a decisão política de recusa de 

refúgio, sendo este segundo elemento tão ou mais importante do que o primeiro. 

Ficou demonstrado que a questão do afundamento preventivo necessita de legislação própria e de uma 

discussão em sede das autoridades internacionais, europeias e nacionais competentes. Nesta matéria o modelo 

seguiu as práticas norte-americanas para o afundamento de navios limpos e as decisões adotadas em casos 
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anteriores. No entanto, as situações como o “Prestige” em que o navio foi afastado de costa potenciando a 

destruição, demonstram que esta questão está longe de ser consensual e merece estudos e trabalhos futuros. 

Com base na legislação que eventualmente venha a ser publicada o modelo aqui apresentado poderá ser 

adaptado e melhorado. 

Ao longo da dissertação são referidas várias questões relacionadas com as limitações da metodologia 

apresentada: humanas (preferências dos decisores), dos dados (incerteza) e intrínsecos às técnicas (filtragem, 

processos de normalização, WLC, etc…). Será importante salientar que qualquer modelo digital da realidade é 

sujeito a processos de simplificação e adaptação que introduzem necessariamente alguns erros decorrentes do 

uso de aproximações. Porém, o processo de decisão em si é incerto: um ser humano a desenvolver o 

procedimento cognitivo de decidir utiliza o seu conhecimento do problema (informação) e o seu juízo valorativo 

(preferências e perceções de importância). Ao tentar transpor o processo cognitivo para um sistema automático 

que reproduz o processo do ser humano e visa auxiliar o decisor, também aqui existem necessariamente muitas 

limitações. Sendo que o mais importante é o decisor compreender o modelo e estar cientes das limitações do 

mesmo. Mesmo tendo em conta as limitações, fica claro que a utilização de técnicas de análise multicritério 

combinadas com as potencialidades de visualização e tratamento de dados dos sistemas de informação 

geográfica tornam estes sistemas em importantes ferramentas de auxílio dos decisores na interpretação dos 

problemas, justificando o aumento que se tem verificado nas publicações e trabalhos desenvolvidos na área dos 

Sistemas Espaciais de Apoio à Decisão.  

O modelo concetual apresentado trabalha num campo relativamente novo e debate um tema no qual tem 

existido pouca utilização dos sistemas de informação para resolver problemas práticos com variação temporal: 

filtragem de conjunto de alternativas com base em fatores dinâmicos. Considera-se que esse foi o principal 

contributo que se espera venha a incentivar outros trabalhos e desenvolvimentos na procura de sistemas 

preditivos e de alerta.  

A conceção de SEAD é um campo exigente dentro do universo dos SIG dado que obriga ao domínio de 

áreas multidisciplinares (análise operacional, programação, etc…). A tendência da evolução destes sistemas 

será no sentido de fazer um aproveitamento cada vez maior das técnicas de análise multicritério combinadas 

com a web para construir mecanismos de governança colaborativa, que integram a opinião dos cidadãos em 

sistemas automáticos de apoio à decisão. Com as novas tecnologias, no futuro os critérios subjetivos e políticos 

podem ser monitorizados e quantificados para apoiar o processo de estabelecimento de locais de refúgio. 

Finaliza-se este trabalho com a convicção de que os SEAD vão continuar a aumentar a sua importância 

no apoio às atividades humanas, irão contribuir cada vez para os processos de procura das melhores soluções 

para os problemas e para a automação dos modelos de decisão. Este trabalho pretendeu ser mais um pequeno 

passo nessa direção. 
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Apêndice A – Resumo teórico dos temas abordados na dissertação 

1. Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são um dos componentes integrados nos sistemas 

espaciais de apoio à decisão (SEAD). Na literatura é possível encontrar várias definições para SIG, como 

deixam expressos os autores Maguire(1991), Malczewski (1999) e Sugumaran (2011). Na sua essência um SIG 

é um sistema de informação, destina-se a conduzir tarefas de recolha, armazenamento, manipulação, 

processamento, análise e visualização de informação (Maguire, 1991). No entanto, existem algumas 

características que diferenciam os SIG de outros sistemas de informação. O fator principal é a natureza 

geográfica dos dados que são manipulados. Para definir os SIG os autores tem geralmente adotado duas 

abordagens principais. A primeira, centrada em tecnologia. A sua linha geral de pensamento define SIG como 

sendo uma base de dados de características especiais com um conjunto de ferramentas e funções destinadas à 

recolha, armazenamento, consulta, manipulação e análise de dados espaciais (Malczewski, 1999). A segunda 

centra-se no tipo e abordagem de problemas que são resolvidos recorrendo a SIG. Nesta linha de pensamento 

os SIG são vistos como sistemas integradores de informação e ferramentas com capacidade de modelar e 

resolver problemas de natureza espacial. (Malczewski, 1999) A modelação dos problemas obriga o utilizador a 

abstrair-se da componente tecnológica e a definir uma arquitetura de organização dos dados e uma estratégia 

de resolução do problema. Todo o processo em si, de recolha, armazenamento, análise de dados e construção 

de relatórios é orientado aos objetivos pretendidos. 

Maguire (1991) identifica quatro componentes básicos dos SIG: Hardware, software, data e liveware. O 

hardware e software são componentes tecnológicas relacionadas com a computação e tecnologias de 

informação. O conceito do data contempla os dados e as tarefas e funções orientadas à produção de 

informação: processos de recolha, análise de qualidade, processamento e extração de informação. Por fim, o 

autor refere o liveware ou componente humana do sistema. Nesta componente, temos os técnicos, analistas e 

decisores que interagem com o sistema recorrendo a técnicas. Só com uma componente humana bem 

preparada é possível explorar as potencialidades do sistema. 

O objetivo principal dos SIG é gerar modelos digitais parciais da realidade. A criação dos modelos obriga 

à representação simbólica das entidades reais, que podem ser manipuladas e analisadas, seguindo um 

processo de investigação científica e um processo lógico humano de inferência de conhecimento. Dito de uma 

forma sumária: o objetivo principal destes sistemas é modelar a realidade (captada através de dados) e 

representada simbolicamente para inferir conhecimento. O armazenamento de dados e a sua representação 

simbólica é uma das componentes nucleares. Por esse motivo muitos autores consideram os SIG bases de 

dados para fins especiais. 
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O primeiro desafio dos SIG é a manipulação dos dados espaciais recolhidos recorrendo a diferentes 

técnicas com diversas referências, resoluções, escalas e níveis de qualidade. Esta diversidade obriga os SIG a 

possuir um conjunto de ferramentas de manipulação dos dados que os tornem num documento digital de 

trabalho à mesma escala e com a mesma referência espacial (Raju, 2004). Os SIG manipulam e representam a 

realidade através de dois tipos básicos de dados: dados espaciais e atributos. Os dados espaciais descrevem a 

localização absoluta ou relativa das entidades geográficas (edifícios, acidentes geográficos, ruas, lagos, etc…). 

Os atributos são constituídos por informação em formatos alfanuméricos que descrevem as entidades. Podem 

apresentar uma natureza quantitativa ou qualitativa. Os dados espaciais são representados em dois modelos 

(Figura 81 e Figura 82): o modelo vetorial que representa os dados pela sua localização explícita em 

coordenadas (relativas ou absolutas) e reproduz as posições, ligações e relações entre as entidades. Este 

modelo permite modelar entidades do tipo: ponto, linha (cadeia) e polígono (área). O modelo matricial representa 

um atributo de uma entidade organizado num formato matricial bidimensional. Uma grelha de espaçamento 

regular onde cada célula representa uma posição e o valor do atributo nessa localização (Malczewski, 2010). O 

modelo matricial necessita de maior espaço de disco e memória para o seu armazenamento e manipulação do 

que o modelo vetorial. 

 

 

Figura 81 - Modelos de representação de dados espaciais. Extraído de Raju (2004) 

Os atributos são armazenados digitalmente em três estruturas básicas: A relacional, a hierárquica e em 

redes. A estrutura relacional é a mais utilizada e consiste na organização dos dados numa estrutura 

bidimensional de linhas e colunas, cada linha corresponde a um determinado registo e as colunas, são atributos 

que descrevem a entidade. A ligação entre os dados espaciais e dos atributos é garantida por chaves únicas que 

identificam as entidades e registos. As estruturas hierárquicas e de rede são mais complexas, destinam-se a 

modelar e otimizar problemas específicos dentro dos SIG.(Raju, 2004) 
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Figura 82 - Modelos de dados utilizados em SIG. Extraído de Malczewski (2010) 

Os modelos digitais da realidade são representados por um conjunto de camadas de informação (Figura 

83). Cada camada representa dados de uma determinada categoria ou classe. As camadas combinadas 

reproduzem parcialmente a realidade numa referência espacial e temporal. 

 

Figura 83 - Modelo da realidade em camadas de informação. Extraído de NOAA - National Weather Service Weather 
Forecast Office (2015) 

 

As funções dos SIG fazem uso de um conjunto de técnicas e conhecimentos provenientes de outras 

áreas do conhecimento combinando-os na componente de exploração computacional dos dados geográficos. 

Os atuais sistemas possuem um conjunto de funções de transformação dos dados e análise espacial 

destinadas a manipular a informação armazenadas nos modelos vetoriais (buffer, overlay (operações lógicas 
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espaciais: intersecção, disjunção, etc…), análise de redes, análise de padrões e goestatística), e modelos em 

formato matricial (algebra matricial, análise de vizinhança, análise zonal, etc…) que auxiliam o utilizador a fazer a 

prospeção dos dados e identificar alternativas para um problema de decisão. (Sugumaran e Degroote, 2011) 

Existe muita documentação técnica dos sistemas e aplicações tanto comerciais como open source que 

explica pormenorizadamente cada uma das diferentes funções e algoritmos implementados em cada aplicação. 

A partir de 1990 com o aparecimento e desenvolvimento de interfaces verificou-se uma grande expansão 

no sector de tecnologias e aplicações geográficas motivada pelo aumento do interesse das entidades privadas e 

públicas. Este fenómeno de crescimento levou ao aparecimento de soluções comerciais e soluções open source. 

As primeiras, são propriedade intelectual e comercial de empresas como a conhecida aplicação ArcGIS da 

Environmental Systems Research Institute (ESRI). As segundas são soluções de domínio público: O free 

software e o open source são dois conceitos que apresentam uma discussão algo filosófica, ética e legal em 

torno deles que não iremos apresentar. Para mais informação sobre esta questão ver Steiniger (Steiniger e 

Bocher, 2009). Contudo, é importante apresentar a distinção e algumas características que podem condicionar o 

processo de seleção e escolha de aplicações no desenvolvimento de um projeto. O conceito de software livre 

está relacionado com as aplicações distribuídas ao abrigo de licenças que cumprem as liberdades definidas pela 

Free Software Foundation (FSF) (Free Software Foundation, 2004, Steiniger e Bocher, 2009): 

 Liberdade 0 – Liberdade de utilizar o programa para qualquer propósito; 

 Liberdade 1 – Liberdade para estudar o funcionamento do programa e adaptá-lo aos propósitos 

pretendidos; 

 Liberdade 2 – Liberdade de redistribuir cópias por outros utilizadores; 

 Liberdade 3 – Liberdade de melhorar os programas e distribuir as melhorias, contribuindo dessa 

forma para bem comum da comunidade; 

Os requisitos essenciais das aplicações classificadas de free software estão vertidos na liberdades 2 e 4 

e consistem na distribuição do código fonte para ser estudado e melhorado. 

O termo open source embora tenha sido utilizado como sinónimo de free software, previa a distribuição 

do código fonte, mas não a liberdade de modificação e redistribuição. Contudo, com o aparecimento da Open 

Source Initiative (OSI) (Steiniger e Hay, 2009, Open Source Initiative) as diferenças esbateram-se. A OSI prevê a 

classificação open source às aplicações distribuídas ao abrigo de licenças que garantem os 10 princípios da 

OSI. Não são mais do que uma mesma materialização das liberdades da FSF. Como conclusão, atualmente os 

dois conceitos podem ser utilizados como sinónimos.  
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Existe uma terceira definição, o shareware: aplicações distribuídas de forma gratuita pelos proprietários 

sem a cedência do código fonte. 

O free Software e open source são defendidos por muitos autores como a resposta a uma necessidade 

prática: potenciar o desenvolvimento aumentando a comunidade de programadores e utilizadores. Criar 

sinergias e mecanismos de troca de informação para gerar valor acrescido. Este tipo de abordagem de 

desenvolvimento consegue envolver utilizadores com diferentes experiências e capacidades de desenvolvimento 

(estudantes, académicos, investigadores, técnicos e curiosos) para produzir um produto completo (Cosme, 

2012). A Tabela XII apresenta exemplos de projetos open source que têm atingido o sucesso mantendo um 

desenvolvimento muito ativo. 

Tabela XII – Principais projetos Open Source. Extraído de Danilo (2014) 

 

Projetos Open Source 

Bases de dados Desktop GIS Web Services Browser GIS Navigation 

and maps 

Spatial Tools Spatial 

Libraries 

- PostgreSQL /  

PostGIS 

- pgRouting 

- SQLite /  

SpatialLite 

- rasdaman 

- GRASS GIS 

- QGIS 

- Kosmo GIS 

- gvSIG 

- uDIG 

- OpenJUMP 

- SAGA 

- ILWIS GIS 

- Geoserver 

- MapServer 

- Deegree 

- Quantum GIS 

Server 

- GeoNetwork 

- pycsw 

- 52North 

 WPS/SOS 

- Zoo Project 

- MapProxy 

- TileCache 

- GeoWebCache 

- OpenLayers 

- MapFish 

- GeoMOOSE 

- Mapbender 

- Leaflet 

- Geomajas 

- Cartaro 

- GeoNode 

- GpsDrive 

- GPS Prune 

- Viking 

- Open  

Street Map 

- Marble 

- GeoKettle 

- GMT 

- Mapnik 

- Maptiler 

- OSSIM 

- ORFEO  

Toolbox 

- R 

- Pysal 

- GDAL/OGR 

- JTS 

- GeoTools 

- Proj4 

- Geotoolkit 

- GEOS 

- LibLAS 

- FWTools 

Existem vários estudos de comparação das aplicações open source (Cosme, 2012, Lajara e Salinas, 

2007, Steiniger e Hay, 2009, Akbari e Rajabi, 2013) entre si e com as aplicações comerciais. Da leitura desses 

estudos conclui-se que em todas as aplicações é possível de encontrar as funcionalidades básicas necessárias 

para resolver a maioria dos problemas espaciais e apoiar os processos de decisão. 

O processo de seleção de software para um projeto deve ser cuidadoso e as questões de licenças devem 

ser sempre observadas com atenção. Por exemplo, bibliotecas e ferramentas com uma licença General Public 
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Licence (GPL) não podem ser integradas com aplicações de proprietário, a sua utilização conjunta obrigaria à 

expansão das condições da licença GPL a todo a aplicação (Steiniger e Bocher, 2009). Cada projeto é único em 

objetivos e soluções, deixamos só este breve apontamento sobre exemplos de questões relacionadas com as 

licenças e problemas que podem advir da integração de ferramentas e aplicações. 

No universo de utilizadores SIG existem muitos entusiastas dos open source que advogam as suas 

virtudes. Todavia, tal como em todas as opções existem sempre vantagens e inconvenientes a analisar (Tabela 

XIII). 

Tabela XIII - Comparação das aplicações de proprietário e open source. Extraído de Cosme (2012) 

 

 Aplicações de proprietário Aplicações de código livre 

Vantagens - Garantias de manutenção do produto e de 

funcionamento 

- Documentação muito completa 

- Sem despesas de licença 

- Sem restrições no número de instalações 

- Orientadas a formatos abertos 

- Comunidades de desenvolvimento e partilha de 

informação 

- Integração e exploração de serviços baseados 

na web (API) 

Inconvenientes - Custos de aquisição e manutenção 

- Custos de treino 

- Customização, adaptação e desenvolvimento, 

quando possível, apresenta elevados custos 

- o suporte da aplicação depende da estratégia e 

ciclo de vida da empresa, 

- Sem garantias de desenvolvimento 

- Custos de treino dos utilizadores 

- Instalação requere conhecimentos técnicos 

específicos 

A Open Geospatial Consortium (OGC) (1994) é uma organização responsável pela normalização muitas 

vezes é confundida no âmbito do open source (Steiniger e Bocher, 2009). A OGC assume a responsabilidade 

por normalizar os processos de processamento e transferência de dados espaciais entre SIG. Nos projetos em 

ambiente web a questão da normalização é crucial. Por esse motivo, é fundamental observar as normas 

publicadas pela OGC por forma a tornar as aplicações escaláveis e possíveis de integração por terceiros. Na 

sociedade da informação a integração é um vetor fundamental de desenvolvimento (Figura 84). 
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Figura 84 - Representação dos diversos sistemas de aplicações SIG. Extraído de Steiniger e Hay (2009) 

A maioria dos projetos pretendem explorar e integrar o melhor de cada aplicação. Para atingir esse 

objetivo tentam tirar partido da escalabilidade dos sistemas e integração do código. O acesso ao código fonte 

permite reutilizar as funções. Contudo, os projetos open source apresentados são muito diversos e utilizam 

abordagens e linguagens de programação diferentes. A integração representa um desafio por si. Na Figura 85 

apresenta-se um esquema da relação entre os diferentes projetos open source em SIG. 

 

Figura 85 - Esquema das relações entre os diversos projetos. Extraído de Lajara e Salinas (2007)
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2. Sistemas espaciais de apoio à decisão (SEAD) 

O conceito de sistemas de suporte ou apoio à decisão (SAD) teve a sua génese com os trabalhos de 

Herbert Simon. Desde a década de 40 este autor e os seus colaboradores desenvolveram trabalho na teoria de 

organizações. A partir da década de 70 o Massachusetts Institute of Technology deu um novo ímpeto ao tema 

desenvolvendo o conceito de sistema de apoio à decisão suportado pelos sistemas de informação. No início, a 

comunidade de investigação e desenvolvimento estava orientada aos sistemas de suporte na vertente 

empresarial, financeira e de negócio. Na altura os computadores apresentavam pouca capacidade de 

manipulação de objetos espaciais, não obstante, na década de 70 foram feitos os primeiros esforços para 

conceber um sistema de apoio à decisão com integração da componente espacial. Em 1974 apareceu o geo-

data analysis and display (GADS) destinado à resolução de problemas de roteamento e transporte. A tendência 

de desenvolvimento de sistemas espaciais de apoio à decisão acompanhou o desenvolvimento dos sistemas de 

informação geográfica durante as décadas de 80 e 90. A National Center for Geographic Information and 

Analysis (NCGIA) foi uma das organizações a iniciar um grande programa de investigação e desenvolvimento 

nesta área. As necessidades computacionais do geoprocessamento provocaram sempre um atraso nos 

desenvolvimentos na área em relação aos restantes sistemas de informação (Nag e Sengupta, 2008). 

 

Figura 86 - Diagrama de fluxo do processo genérico de decisão nos SEAD. Adaptado de Malczewski (1999) 

O diagrama Figura 86 apresenta a conceção genérica de um sistema de apoio à decisão, seguindo a 

abordagem em três fases proposta de Herbert Simon. A fase da inteligência relaciona-se com a identificação do 

problema ou oportunidade de mudança. Nesta fase, os dados são adquiridos, processados e existe a análise 

exploratória e prospeção. A fase de desenho consiste na identificação das alternativas ou possíveis estados da 

decisão. No caso dos SEAD esta fase envolve geralmente a geração de modelos da realidade em ambiente SIG. 
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A fase de escolha consiste no processo de identificação da melhor alternativa. Nesta fase são ainda introduzidas 

regras de decisão destinadas a avaliar e ordenar as alternativas (Ascough et al., 2002). As tecnologias SIG 

podem ser utilizadas para sustentar os trabalhos de cada uma das fases. Na fase da inteligência são utilizadas 

técnicas de exploração e visualização dos dados. Na fase do desenho pretende-se identificar as alternativas, 

através de modelos de análise. Os algoritmos de análise espacial são fundamentais para esta fase. Na última 

fase de escolha pretende-se analisar cada uma das alternativas em relação às outras. 

Nos últimos anos tem existido um desenvolvimento dos SIG para dar um maior suporte à segunda e 

terceira fases. Os SIG auxiliam os analistas e decisores na procura das alternativas, permitem a exploração da 

dependência das variáveis e o estabelecimento das relações. No caso do processo de decisão em si, as 

técnicas de análise espacial têm de ser complementadas com outras técnicas analíticas do domínio da 

matemática, estatística e investigação operacional. 

Seguindo a enciclopédia de Sistemas de Informação Geográfica da Springer, um Spatial Decision 

Support Systems (SDSS) traduzido como sistema espacial de apoio (suporte) à decisão (SEAD) é um sistema 

baseado nas tecnologias da computação. Permite combinar dados regulares com dados e informação espacial e 

modelos lógicos de decisão. São ferramentas destinadas a auxiliar os agentes humanos no processo de decisão 

e normalmente incluem interfaces de comunicação para interagir com o modelo. O SEAD não realiza a atividade 

de decidir, assiste o processo, disponibiliza ferramentas de análise e visualização para o decisor entender 

melhor o problema e as alternativas (Crossland, 2008). 

Os sistemas introduzidos nesta secção são sistemas de apoio à decisão. Mas o que é a decisão? Essa 

primeira questão de acordo com Sugumaran e Degroote (2011) pode ser interpretada como o processo de 

escolha entre duas ou mais alternativas. É um processo executado por cada um de nós, todos os dias, várias 

vezes ao dia, de uma forma mais ou menos empírica. Os sistemas de apoio à decisão tentam reproduzir essa 

atividade tão humana em ambientes mais complexos. Os sistemas (espaciais) de apoio à decisão são úteis 

quando temos de avaliar um grande conjunto de alternativas, ponderar e ter em conta vários objetivos. Para tal, 

recorremos à modelação. Procuramos incorporar o conjunto de variáveis identificativas e o conjunto de 

restrições que limitam o espaço das soluções admissíveis. Estas são avaliadas entre si tendo em conta um 

conjunto de regras e preferências do decisor. Como podemos ver, é um processo complexo e iterativo através 

do qual o decisor tem de interagir com o sistema, analisar e decidir (Sugumaran e Degroote, 2011). 

Os sistemas de apoio à decisão ao longo dos tempos têm aumentado a sua importância nas empresas e 

fornecedores de serviços. Com o aumento da informação espacial e das capacidades de computação também a 

componente espacial tem vindo a assumir uma importância significativa, estima-se que atualmente 80 % dos 

dados utilizados pelos decisores tem uma natureza espacial (Sugumaran e Degroote, 2011). 
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As seguintes características observam-se normalmente nos problemas de decisão com uma componente 

espacial: 

 Um elevado número de alternativas; 

 Os resultados e consequências da decisão têm uma expressão espacial; 

 Cada alternativa é avaliada com base em múltiplos critérios; 

 Os modelos manipulam critérios de origem quantitativa e qualitativa; 

 Podem existir vários agentes decisores; 

 Os atores apresentam interesses concorrentes; 

 As decisões apresentam normalmente uma componente de incerteza. 

Os problemas onde os decisores recorrem a SEAD podem ser categorizados de acordo com o objetivo. A 

divisão não é consensual, contudo, não faz parte deste estudo fazer um levantamento exaustivo das diferentes 

categorizações. Neste trabalho seguimos a proposta de Kemp: (1) Seleção de locais, (2) Alocação de 

localização, (3) Seleção do espaço para um uso, (4) Alocação do espaço para um uso. No primeiro, o objetivo é 

identificar um local que sirva um conjunto de critérios e requisitos. No segundo, é encontrar a localização ótima 

para uma determinada atividade. No terceiro, é identificar quais os possíveis usos de um espaço com base nas 

suas características. E por fim, no quarto, existe um enfoque na distribuição de um conjunto de espaço por um 

conjunto de atividades. A distinção deste último é na multiplicidade de espaços e atividades que têm de ser 

analisadas em conjunto (Sugumaran e Degroote, 2011). 

De acordo com Densham, o processo de modelação do problema em si apresenta diferentes níveis de 

profundidade na capacidade analítica de integração e articulação dos objetivos e de expressão das variáveis e 

suas dependências. Por exemplo, um dos problemas a resolver é a resolução espacial das diversas dimensões 

em análise. Este fator tem um grande impacto na qualidade e robustez das soluções (Densham, 1991). 

Os problemas nos sistemas de apoio à decisão podem ser classificados de acordo com a sua 

suscetibilidade a serem modelados e resolvidos por sistemas automáticos de informação. Esta classificação 

oscila entre problemas estruturados, totalmente resolúveis em sistemas automáticos, até sistemas não 

estruturados. Neste último caso, a resolução com recurso a métodos automáticos é impossível (Figura 87). No 

caso de problemas reais de natureza geográfica normalmente estamos na presença de problemas 

semiestruturados (Malczewski, 1997, Nag e Sengupta, 2008). 
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Figura 87 - Representação do grau de estruturação dos problemas. Extraído de Malczewski (1997) 

 

Os SEAD baseiam-se em várias tecnologias e ferramentas multidisciplinares. Contudo, a sua organização 

pode ser esquematizada em três componentes básicos relacionados com o paradigma DDM (Dialog, Data and 

Modeling). O modelo genérico pode ser esquematizado na Figura 88. 

 

Figura 88 - Modelo genérico DDM aplicado aos SEAD. Extraído de Sugumaran e Degroote (2011) 

 

Nas suas componentes genéricas um Sistema Espacial de apoio à decisão deverá contemplar os 

seguintes componentes: 

 O Data Base Management System (DBMS) contém as funções necessárias à manipulação da 

base de dados espacial. 

 O Model Base Management System (MBMS) contém as funções de manipulação do modelo de 

decisão; 

 O Dialog Generation and Management System (DGMS) é responsável pelo interface que permite 

ao utilizador (decisor) interagir com o sistema. 
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A arquitetura genérica dos SEAD (Ascough et al., 2002, Malczewski, 1999) apresenta uma componente 

nuclear de base de dados, normalmente na forma de um modelo relacional, com capacidade de partilha de 

informação espacial e não espacial com a componente de análise multicritério e à componente de visualização e 

manipulação de informação espacial (GIS). Embora o modelo relacional seja o mais utilizado, a componente de 

base de dados pode adotar outro tipo de modelo de acordo com os fins pretendidos e o nível de otimização. A 

abordagem depende de: a forma como o sistema irá ser desenhado e implementado; se vai utilizar uma 

arquitetura já estabelecida; se irá ser montado a partir do zero; quais os objetivos; ciclos de atualização e 

volumes de dados. Estes são alguns exemplos das questões que orientam o planeamento e implementação da 

componente de base de dados. 

A componente de análise multicritério e de sistemas de suporte à decisão é constituída por um conjunto 

de modelos analíticos capazes de integrar as preferências dos decisores e estabelecer a hierarquia dos critérios. 

Estes modelos auxiliam o processo de decisão, de identificação de alternativas e avaliação dos resultados. 

A componente SIG permite manipular os dados de natureza espacial e dota o sistema com funções, 

algoritmos, modelos de análise espacial e geoestatística, processos de prospeção e análise de dados 

geográficos. 

A componente de interface com o utilizador dá ao sistema a interação entre o decisor e os restantes 

componentes, permite ao decisor ou analista acompanhar cada uma das fases do processo e realizar tarefas e 

julgamentos de forma iterativa. Malczewski (1999) considera que a componente de interface deve apresentar as 

seguintes caraterísticas: 

 Acessibilidade: Deve ser prático ao utilizador. As ferramentas devem ser intuitivas ao ponto de 

qualquer utilizador consiguir inferir sobre a sua função. 

 Flexibilidade: Deve permitir o utilizador inverter um processo ou corrigir ações inadvertidas. 

 Interatividade: Deve permitir o utilizador interagir com o sistema e navegar entre ferramentas, 

relatórios, etc…. 

 Ergonomia: Deve ser eficiente na comunicação com o utilizador, responder às necessidades do 

mesmo e disponibilizar a informação de uma forma ajustada às suas necessidades. 

 Orientado ao processo: Deve ser orientado ao processo a modelar. O sistema deverá reproduzir 

o fluxo do processo e o encadeamento de tarefas. 

Os SEAD apresentam diferentes graus de acoplamento entre a componente de apoio à decisão e GIS.  

O grau de acoplamento indica-nos em que medida as funções de uma das componentes pode ser 

controlada pela outra. Existem várias possibilidades de arquitetura com diferentes graus de acoplamento. Os 
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sistemas variam entre: nenhum acoplamento, fraco (loose), forte (tight) ou integração total (Ascough et al., 2002, 

Malczewski, 1999). 

Quando não existe acoplamento entre as funções do sistema de análise multicritério e os SIG, os 

processos são conduzidos em sistemas isolados sem qualquer ligação. No acoplamento fraco as componentes 

partilham os ficheiros. Esta abordagem requer modelos analíticos de apoio à decisão a funcionar 

independentemente dos SIG. Partilham os ficheiros como entradas e saídas em processos independentes. No 

acoplamento forte existe a partilha de processos, existe um controlo parcial de um sistema sobre as funções do 

outro. Existe ainda o tipo de acoplamento com integração total, neste caso o sistema de base (SIG ou AMC) 

integra as funções analíticas do outro sistema. 

De uma forma mais complexa os sistemas espaciais de apoio à decisão devem integrar ferramentas de 

várias áreas do conhecimento que permitam realizar as tarefas esquematizadas na Figura 89.  

 

Figura 89 - Modelo genérico das componentes dos SEAD. Extraído de Sugumaran e Degroote (2011) 

A expansão dos SIG e crescimento dos open source vem aumentando as capacidades e ferramentas de 

análise. O desenvolvimento sustentado por um público cada vez maior e diversificado, com diferentes níveis de 

conhecimento, adotando linguagens de desenvolvimento com comunidades muito ativas (Ex.: Python), e 

formatos vocacionados para a partilha está a tornar os sistemas mais flexíveis. Estes fatores contribuem para 

uma maior facilidade de integração de processos e encadeamento de ferramentas multidisciplinares. 
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Em 1991, Densham (1991) identificou quatro lacunas principais na capacidade de análise espacial dos 

SIG que reduziam a sua eficiência no processo de busca de soluções. A primeira era o processo de modelação 

analítica que não era suficiente para acomodar as necessidades dos processos de apoio à decisão. A segunda 

resultava da maioria das bases de dados da altura serem muito orientadas e otimizadas à representação de 

objetos não espaciais. A terceira era ao nível dos relatórios não estarem orientados ao problema. A última 

limitação salientada pelo autor era na impossibilidade de introdução das preferências dos decisores. Estas 

questões levam-nos a uma questão utópica do problema da generalização da solução, ou seja, encontrar um 

modelo / algoritmo / processo que possa resolver todos os problemas. Os processos de decisão são únicos e 

dificilmente é possível conceber um sistema genérico que satisfaça as necessidades dos agentes decisores em 

cada processo. Os SEAD são modelos únicos que têm de ser adaptados ao problema, programados e 

orientados aos decisores. Só com uma abordagem orientada ao problema e aos destinatários conseguimos 

garantir a adoção, integração e sucesso dos sistemas nas organizações.  

Os SEAD devem garantir a iteração, integração e participação. O decisor deve ter a possibilidade de 

fazer uma busca iterativa das soluções admissíveis. O modelo deve ser participativo na medida em que permita 

a assimilação das preferências dos decisores e colaboradores. Da natureza dinâmica dos problemas decorre a 

necessidade de integração dos processos concorrentes (Densham, 1991). 

Densham (1991) identifica os requisitos necessários para ampliar as capacidades dos sistemas de apoio 

à decisão para termos SEAD: 

 Capacidade de utilizar dados espaciais como as entradas no processo; 

 Permitir a representação das relações espaciais complexas entre os dados; 

 Incluir algoritmos de análise espacial (Ex.: geoestatística); 

 Permitir a visualização e elaboração de relatórios específicos (Ex.: mapas, gráficos, tabelas, 

etc…). 

Os SEAD apresentam normalmente modelos analíticos de análise multicritério que integram as diferentes 

variáveis que caracterizam as alternativas. No âmbito da análise multicritério vamos adotar a classificação de 

Malczewski (1997) que utiliza o conceito de multicriteria decision making (MCDM) como sinónimo de multicriteria 

decision analysis (MCDA), traduzida para língua portuguesa como análise multicritério (AMC). A AMC é o 

conjunto de técnicas matemáticas utilizadas nos processos de busca de soluções e análise de alternativas com 

base em critérios concorrentes, muitas vezes em conflito. O conceito de critério é utilizado como sinónimo de 

atributo e objetivo. A AMC trata dois tipos de problemas de decisão: multiatributo e multiobjectivo. Os problemas 

de decisão com base na análise multicritério são ainda classificados como probabilísticos, deterministas e fuzzy 

(conceito relacionado com a imprecisão dos julgamentos sobre os dados). Os problemas determinísticos 
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assumem que os dados, as relações e informação utilizados no problema não estão afetados de incerteza. Os 

modelos probabilísticos assumem que a decisão é afetada de incerteza e que as consequências de uma decisão 

são também afetadas pela incerteza. Os problemas baseados na lógica fuzzy tratam a classificação de atributos 

de natureza ambígua. A lógica fuzzy foi inicialmente criada para modelar problemas nos quais não é possível 

atribuir uma classificação unívoca a uma propriedade (atributo). Na análise multicritério estas técnicas são 

utilizadas para modelar a imprecisão da informação e julgamentos dos decisores. Na Figura 90 é apresentada a 

esquematização hierárquica da classificação indicada. 

 

Figura 90 – Hierarquia de classificação dos sistemas de apoio à decisão baseados em análise multicritério. Adaptado de 
Malczewski (1999) 

O conceito de critério é o objeto da aplicação das regras que orientam o ordenamento das alternativas. 

Neste sentido, critério é utilizado como sinónimo para atributo (análise multiatributo) e objetivo (análise 

multiobjectivo). Os atributos são as propriedades dos elementos. Ou de uma forma mais clara, atributo é uma 

quantidade ou qualidade mensurável do objeto (entidade). Um objetivo traduz uma declaração sobre o estado 

desejado do sistema modelado. Os objetivos traduzem-se normalmente na alteração do estado de um ou vários 

atributos. 

Nos problemas de análise multiobjetivo é necessário modelar matematicamente as relações entre os 

diferentes atributos e entre os atributos e os objetivos globais do problema. Neste tipo de problemas utilizam-se 

técnicas matemáticas que visam normalmente encontrar a melhor alternativa entre um conjunto muito grande ou 

infinito de alternativas. 

Os problemas de análise multiatributo visam a escolha de alternativas com base nos atributos e nas 

preferências do decisor, introduzidas no modelo sobre a forma de pesos. Nos problemas resolvidos com uma 

abordagem multiatributo existe um número limitado de alternativas que são objeto da escolha. 

Os problemas de decisão podem ainda ser classificados em problemas de decisão individual ou em 

grupo. Nas abordagens de decisão individual consideram-se só as preferências de um agente. Nas decisões em 
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grupo, o modelo prevê a introdução das preferências dos diferentes agentes decisores, com interesses e 

objetivos concorrentes. 

Os dois ramos principais de análise multiatributo e multiobjectivo (Figura 91) também são apresentados 

na literatura como métodos discretos e contínuos respetivamente. 

 

a) 

 

b) 

Figura 91 – Esquema geral dos métodos discretos (multiatributo) a) e contínuos (multiobjectivo) b). Adaptado de Chakhar 
(2006) 

Os métodos discretos começam pelo estabelecimento de tabelas de performance, dito de outra forma, os 

valores dos critérios normalizados em cada uma das alternativas a analisar. De seguida, introduzem-se as 

preferências dos decisores (normalmente na forma de pesos) e utiliza-se uma regra de decisão ou processo de 

agregação dos critérios em cada uma das alternativas. O processo de agregação permite ao decisor realizar 

comparações entre as alternativas. Os métodos discretos podem ser classificados de acordo com a função de 

agregação utilizada em métodos baseados em regras de ordenamento ou métodos baseados em regras de 

decisão de função utilidade. A análise de sensibilidade destina-se a aferir a robustez e consistência da solução 

(Chakhar, 2006). 

Os métodos contínuos começam com o estabelecimento de um modelo de programação matemática que 

contempla as condicionantes e a função / funções objetivo. O decisor pode introduzir no modelo pesos que 

refletem a importância de cada função objetivo no problema, ou os valores mínimos que devem ser atingidos 

para se considerar uma solução admissível. No caso dos métodos contínuos o decisor deverá ainda indicar a 

direção da otimização, ou seja, para cada função se o objetivo é maximizar ou minimizar. Os pesos e as 
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direções de otimização permitem estabelecer o conjunto de soluções não dominadas para o problema e por fim 

a solução óptima. A análise de sensibilidade destina-se a medir a sensibilidade do modelo às variações nas 

preferências do decisor (Chakhar, 2006). 
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3. Resumo dos desenvolvimentos na área dos SEAD 

As publicações na área dos SEAD baseados em análise multicritério têm vindo a proliferar nos últimos 

anos. Este aumento de trabalhos demonstra o crescente interesse suscitado pelo campo progressivamente a 

assumir-se e a consolidar a sua posição como área de investigação e desenvolvimento. Encontramos trabalhos 

publicados com estudos sobre as publicações e fontes nas principais bases de dados da Internet. Estes estudos 

permitem observar a tendência e evolução da área. 

 

a) b) 

 

c) d) 

Figura 92 - Resultados dos levantamentos de bibliografia na área de análise multicritério. a) Extraído de Malczewski 
(2006), b) Extraído de Greene (2011), c) Extraído de Sugumaran (2011), d) Extraído de Huang (2011) 

Malczewski (2006) fez um levantamento da literatura publicada na área dos sistemas de análise 

multicritério para apoio à decisão integrados com as tecnologias SIG. Identificou 319 artigos dedicados ao tema, 

publicados no período de 01 de janeiro de 1990 a 31 de dezembro de 2004. O trabalho publicado em 2011 por 
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Greene et. al. (2011) identificou 279 artigos no período de 1991 a 2009. No mesmo ano Huang et. al. (2011) 

publicou as conclusões de um levantamento bibliográfico de 300 publicações entre 2000 e 2009. Por último 

iremos utilizar também o trabalho de Sugumaran (2011) publicado no capítulo 2 do livro Spatial Decision Support 

Systems. Principles and Practices apresenta um estudo da evolução e tendência dos SEAD. Neste caso, o autor 

divide a evolução da investigação na área do SEAD no período de 1976 a 2008. De seguida reproduzimos os 

gráficos apresentados pelos diferentes autores. 

Como podemos observar nos gráficos da Figura 92, existe uma tendência acentuada para o aumento da 

investigação na área dos sistemas espaciais de apoio à decisão baseados na análise multicritério. No artigo de 

Greene (2011) encontramos um estudo sobre a evolução do campo da análise multicritério aplicado a problemas 

de natureza espacial. O autor indica que a análise multicritério teve a sua génese na segunda guerra mundial 

com o desenvolvimento da investigação operacional e da necessidade de responder a problemas de otimização 

das cadeias logísticas e distribuição de recursos. Os problemas iniciais estavam relacionados com a 

programação matemática e otimização de funções objetivo. No fim da guerra, as técnicas foram aplicadas à 

otimização no mundo empresarial, onde foram feitos bastantes desenvolvimentos. Greene indica ser possível 

observar duas abordagens, a escola americana e a europeia. A diferença residia nas premissas de abordagem 

ao problema e nas preferências dos decisores. A escola europeia defendia que os decisores não conseguem 

emitir julgamentos claros sobre um problema de decisão. O mesmo acontece no mundo real, as pessoas tem 

dificuldade em apresentar preferências claras e não ambíguas sobre os problemas. No seguimento desta divisão 

inicial existem vários critérios de categorização dos diferentes métodos de análise multicritério que não iremos 

aprofundar pela sua natureza teórica e muito dependente do autor (Greene (2011) apresenta de forma completa 

a questão da categorização dos métodos de análise multicritério). 

Sugumaran (2011) identificou 451 artigos no período de análise de 1976 a 2008. Identificou a génese dos 

SEAD na década de 1970, um crescimento pouco acentuado até à década de 90. A partir daí existe uma 

tendência de crescimento mais acentuado. Esta tendência acompanha os desenvolvimentos que foram feitos na 

capacidade computacional e no desenvolvimento da world wide web. Com base na bibliografia, Sugumaran 

identificou três fases de desenvolvimento dos SEAD.  

A fase de introdução balizada por Sugumaran entre 1976 e 1989 foi marcada pelas primeiras tentativas 

de integrar ferramentas SIG nos processos de decisão. Os sistemas e estudos realizados neste período são 

marcados pelo geo-data analysis and display system (GADS) desenvolvido pela IBM. Este sistema inicial foi 

utilizado em estudos de desenvolvimento urbano, localização e alocação de serviços. Embora com reduzidas 

capacidades quando comparado com os sistemas atuais, foi o primeiro esforço para construir um verdadeiro 

SEAD. A data de 1989 marca o aparecimento do conceito de Spatial Decision Support System. 
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A fase de integração (1990-2000) é marcada por três linhas de desenvolvimento principais. O 

aparecimento de sistemas de decisão em grupo, a inclusão de funções analíticas nos sistemas e o 

desenvolvimento dos SEAD baseados na internet. Esta fase é caracterizada por uma acentuada expansão na 

área e desenvolvimento de aplicações SIG. O rápido crescimento deve-se ao desenvolvimento dos meios 

computacionais que conseguem suportar a manipulação e cálculo sobre grandes volumes. 

A fase de implementação que decorre desde 2000 é marcada com o desenvolvimento de SEAD baseado 

na internet fazendo uso dos recursos e capacidades das redes de comunicação. Começaram a ser feitos muitos 

desenvolvimentos baseados no fornecimento de serviços espaciais. As possibilidades de negócio nesta área 

foram o principal motor que impulsionou a procura de novas ferramentas e possibilidades. O maior volume de 

publicações nesta fase é no campo dos Web Based Spatial Decision Support Systems (WEBSDSS). As 

potencialidades dos SEAD têm atraído os serviços de informações, de partilha de informação espacial e a 

gestão de risco, incidentes e calamidades. Juntamente com os desenvolvimentos na capacidade computacional 

tem proliferado o esforço de desenvolvimento de linguagens de programação que facilitem a integração e o 

crescimento dos sistemas. Assistimos ao aparecimento do paradigma do open source que está a acelerar o 

progresso através de processos colaborativos de investigadores e curiosos, e por outro lado, apareceram as 

organizações de normalização com responsabilidades nos processos de uniformização da informação e partilha. 

Todos estes desenvolvimentos conjugados apresentam campos de trabalho que permitem ao SEAD proliferar. 

Greene (2011) defende que os sistemas espaciais de apoio à decisão baseados em análise multicritério 

irão continuar a evoluir e aumentar a sua importância devido às necessidades de gestão colaborativa e 

participativa com base na internet. Cada vez mais, os órgãos de gestão e governança pretendem ouvir o cidadão 

e saber o impacto das suas decisões na opinião pública. Um dos campos onde se prevê grande interesse é o de 

Crowdsourcing e o Web Participatory Geographic Information Systems.  

Prevê-se desenvolvimentos significativos na conceção e implementação de Web Participatory Spatial 

Decision Support Systems para responder às necessidades associadas ao conceito de Smart Cities, tão em 

voga nos tempos correntes. Outro campo que vai assistir a muitas evoluções nos tempos próximos é a 

modelação da variação temporal de fenómenos espaciais. Uma linha de investigação muito importante no 

contexto das decisões de planeamento, gestão e sistemas de apoio à decisão porque permite modelar e prever 

as respostas futuras dos sistemas complexos às decisões que são tomadas atualmente.  

A investigação na área da análise multicritério baseada em tecnologia SIG distribui-se por várias áreas de 

estudo, essa perceção é-nos dada pelo tipo de jornais onde os estudos são publicados: 
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 b) 

Figura 93 – a) Gráfico com a distribuição de artigos por áreas de publicação. Extraído de Greene (2011), b) Tabela de 
resumo dos métodos de AMC utilizados nos trabalhos. Extraído de Huang (2011) 

A tabela e gráfico da Figura 93 permitem concluir que o interesse nos métodos de análise multicritério 

manifesta-se maioritariamente em problemas complexos relacionados com o planeamento urbano, gestão de 

resíduos e ambiente. Problemas com uma natureza complexa, normalmente com muitos objetivos conflituosos e 

muitos parceiros com interesses concorrentes. 

Com base nos dados publicados verificamos ser o método AHP o mais popular. Considera-se que esta 

tendência resulta principalmente da facilidade de programação e integração do método. 
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4. Método AHP 

O método AHP foi desenvolvido por Thomas L. Saaty no fim da década de 70, foi publicado pela primeira 

vez em 1980. Tem raízes nos trabalhos de Miller desenvolvidos nos anos 60 (Barzilai, 2010). Como 

demonstrado através das diferentes análises estatísticas da bibliografia publicada é o método mais utilizado nos 

trabalhos de conceção de Sistemas Espaciais de Apoio à Decisão baseados numa abordagem multiatributo. E 

um método que está implementado na maioria das aplicações SIG entre as ferramentas de base ou na forma de 

plugins: ArcGIS, IDRISI, QGIS e GRASS são alguns dos exemplos. O seu sucesso é explicado pela facilidade de 

implementação em sistemas informáticos e pela simplicidade de cálculo algébrico no modelo matemático. 

Contudo, após consultar alguma literatura de referência na área de Investigação Operacional encontraram-se 

diversas críticas por teóricos da área dos sistemas de Suporte à Decisão. Num trabalho académico desta 

natureza é importante apresentar uma análise sumária das opiniões contraditórias e as limitações do método. 

Todavia, não é intenção apresentar uma análise teórica exaustiva das críticas a favor e contra o método. Caso 

exista interesse do leitor apresentaremos algumas referências onde podem ser observadas as fundamentações 

matemáticas e teóricas das críticas. Salientamos que a abordagem proposta, embora com resultados 

dependentes do método a utilizar, funciona com qualquer método. A seleção do método a utilizar, tendo em 

conta o número de soluções existentes, só por si, seria objeto de um estudo alargado. 

O método AHP destina-se a hierarquizar um conjunto de alternativas que são avaliadas segundo um 

conjunto de critérios. O método calcula os pesos usados na ordenação das alternativas a partir de uma matriz 

onde o decisor é convidado a efetuar comparações de relação de importância entre os critérios (atributos) 

característicos das alternativas. O problema de decisão é estruturado numa hierarquia com o objetivo no topo da 

árvore, os critérios e subcritérios nos níveis inferiores. A ordenação das alternativas resulta da junção de todos 

os atributos e critérios através de uma função de agregação com os pesos calculados. O número de níveis da 

hierarquia deverá ser objeto de uma cuidada análise, procurando o balanço entre a sensibilidade do modelo às 

alterações nos valores dos atributos e a descrição hierárquica do processo de decisão (Saaty e Vargas, 2001). 

O método AHP segundo o autor surgiu da necessidade de dar resposta à combinação de diferentes 

alternativas, medidas em diferentes escalas de referência, a serem analisadas tendo em conta a experiência e a 

perceção do valor dos decisores. O método baseia-se em quatro axiomas: (1) julgamentos recíprocos: de forma 

matemática considerando que ija  é a dominância do citério i quando comparado com o j, os julgamento 

recíproco corresponde a dizer que 1/ij jia a . (2) Elementos homogéneos: ou seja os elementos do nível 

inferior são analisados de acordo com o critério comum do nível superior. Por homogeneidade entende-se a 

partilha de propriedades que permitem o agrupamento dos critérios num conjunto; (3) O resultado do modelo 

depende da estrutura hierárquica que é criada; (4) O decisor tem de emitir julgamentos através da matriz de 
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comparação par a par de todos os ramos dependentes. Como resultado obtemos um modelo que combina as 

diferentes escalas de natureza multidimensional numa única escala de prioridades.(Saaty, 2005) 

O método começa com a estruturação do problema. Esta fase consiste na criação de uma estrutura 

hierárquica (Figura 94) que reflita a natureza do problema, e que permita agrupar os elementos homogéneos no 

mesmo conjunto que será utilizado para construir a matriz de comparações par a par. 

Nas fases seguintes os peritos ou decisores são convidados a licitar a sua perceção de importância dos 

critérios comparando-os par a par. Por fim, os pesos são obtidos através do cálculo dos valores e vetores 

característicos de cada matriz. 

 

Figura 94 - Esquema genérico da construção da estrutura hierárquica no método AHP. Extraído de Malczewski (1999) 

O método AHP é facilmente implementado em sistemas informáticos e de cálculo, fatores que por si 

justificam o sucesso e difusão do método, contudo, como em todas as soluções existem limitações e críticas. As 

críticas ao método encontram-se publicadas em diversos trabalhos, apresentam-se aqui dois que remetem para 

outra bibliografia que referem algumas falhas do método (Barzilai, 2001, Costa e Vansnick, 2006). No trabalho 

de Costa e Vansnick (2006) incide sobre a ausência de uma propriedade fundamental para a criação da ordem 

de preferências – “Condition of Order of Preservation” que indica que se uma alternativa x1 domina uma 

alternativa x2 e uma alternativa x3 domina uma alternativa x4 logo w(x1) > w(x2) e w(x3) > w(x4) (preservação da 

ordem de preferência), contudo, também tem de garantir: w(x1) / w(x2) > w(x3) / w(x4) (preservação da ordem da 

intensidade da preferência). O autor demonstra que o método de determinação dos pesos pelo “principal 

eigenvalue” não garante esta propriedade e que o “consistency ratio” não permite tirar conclusões sobres 
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propriedades de preservação de intensidade. O segundo artigo (Barzilai, 2001) passa em resumo a análise de 

várias falhas na fundamentação teórica do método, referindo duas falhas principais: o reordenamento da 

ordenação com a introdução ou remoção de alternativas no modelo (“rank reversal”) e a dependência dos 

resultados à ordem das operações. Refere que o método Eigenvector não é uma solução correta. 

As críticas apresentadas pelos autores e justificadas com exemplos matemáticos colocam em causa a 

fiabilidade das soluções do método. Contudo, o objetivo desta dissertação não é resolver a questão no campo da 

Investigação Operacional do cálculo de pesos dos critérios e alternativas. Para demonstração da metodologia 

aplicável a Sistemas Espaciais de Apoio à Decisão não foram identificados impedimentos à utilização do método 

para extrair as preferências. Seguindo o autor e os diversos defensores do método, as vantagens do método 

AHP são: a estruturação hierárquica permite organizar os problemas de decisão de uma forma percetível para os 

decisores; obtenção de prioridades, através do método Eigenvector com uma elevada simplicidade matemática 

que representa um atrativo; a consistência lógica. Segundo o autor a consistência lógica da matriz de 

comparações é garantida pela análise do “Consistency Ratio” comparando-o com a “Random Consistency”. 

Os prós e contras dos métodos a utilizar num problema espacial complexo representam um estudo per si. 

A conceção e implementação de sistemas espaciais de apoio à decisão onde vários conhecimentos entram em 

jogo requerem equipas multidisciplinares que dominam e podem analisar as fundamentações teóricas dos 

métodos. Consideramos a decisão um processo humano sujeito a falhas e incoerências nos julgamentos. Tendo 

em conta as limitações aqui apresentadas é de particular importância a condução do processo de análise de 

sensibilidade e robustez das soluções. 
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5. Regra de agregação – WLC 

A Média Linear Ponderada permite definir uma regra de decisão e combinar no mesmo modelo as 

preferências dos decisores na forma de pesos normalizados e os critérios. A aplicação da função de decisão da 

média ponderada requer a união de um conjunto de critérios que muitas vezes são esquecidos. Recomenda-se a 

leitura do artigo onde Malczewski (2000) faz uma análise crítica da utilização do método e os erros mais 

frequentes.  

A utilização da função de agregação, por média ponderada, está associada à estrutura hierárquica do 

problema e depende da forma como o problema é descrito. Os atributos a utilizar devem ser compreensíveis e 

mesuráveis. Desta forma torna-se possível identificar o objetivo e descrever as alternativas concorrentes para a 

solução. Os atributos dos critérios em cada alternativa devem ser completos, na medida em que permitem 

descrever a totalidade do problema; operacionais, devem ter propriedades que permitam a sua integração nos 

modelos de análise; devem permitir a decomposição, a performance de uma alternativa num critério não pode 

estar dependente da avaliação da mesma alternativa em outros critérios, por fim, os critérios devem ser não 

redundantes e mínimos. Ou seja, deve ser garantido que não existe correlação entre os critérios e que são em 

número mínimo necessário para resolver o problema. Os resultados da média ponderada são afetados de forma 

crítica pela correlação entre os critérios.  

O modelo de análise através de média ponderada assume um conjunto de alternativas admissíveis, 

essas células são determinadas recorrendo à utilização de máscaras binárias que descrevem as condicionantes. 

As restrições podem ser aplicadas através de operações booleanas de conjunção ou disjunção. 

De seguida vamos abordar duas problemáticas que condicionam a aplicação do método. A primeira é a 

questão da escala que resulta em diferentes soluções, está relacionada com o problema da unidade mínima 

modificável e a continuidade espacial. A segunda é a questão da ordem de aplicação dos critérios a ponderar e 

dos critérios que representam as condicionantes. De seguida apresentam-se as recomendações propostas por 

Malczewski.  

A questão da escala pode ser resumida da seguinte forma: quando num modelo se pretende que uma 

célula represente uma determinada área recorre-se a técnicas de agregação (filtros numéricos, etc…) de forma a 

obter um único valor para o atributo. Neste caso, quanto maior é a área, maior é a probabilidade de ter uma 

situação de correlação espacial e maiores podem ser as diferenças entre o valor global e os valores locais. Por 

outro lado, poder-se-ia considerar que o ideal será ter a máxima resolução possível capaz de descrever o 

fenómeno, porém, esta abordagem traz novos desafios. O primeiro, surge quando temos uma grande resolução 

e precisamos de analisar uma área espacial muito extensa, neste caso, o processo torna-se 

computacionalmente exigente e podem surgir limitações de memória e processamento; o segundo relaciona-se 

com a questão da continuidade espacial. Quando a resolução é muito elevada e as células reproduzem uma 
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área muito restrita pode-se incorrer numa situação em que não é possível encontrar uma área contínua com 

homogeneidade espacial propícia a solucionar o problema. É frequente encontrar requisitos de área mínima nos 

projetos de decisão espacial que as soluções devem cumprir. Das questões apresentadas decorre a 

necessidade de conduzir uma análise exploratória que preveja a aplicação de técnicas de geoestatística para 

análise de correlação e a condução de uma análise de sensibilidade multiespacial, ou seja, calcular soluções 

com diferentes resoluções e analisá-las. 

A segunda questão apresentada por Malczewski (2000) relaciona-se com o momento de introdução das 

condicionantes (máscaras binárias) no modelo. O autor defende que as condicionantes devem ser introduzidas 

antes do processo de normalização dos critérios de forma a garantir que as células com valores extremos 

(máximos e mínimos) localizadas na área de intersecção com as condicionantes possam ser removidas e não 

entrem no processo de normalização. Por outro lado, Eastman (Malczewski, 2000) defende que as 

condicionantes devem ser aplicadas no fim do processo. Após leitura da argumentação apresentada conclui-se 

que não existem indícios claros de que um processo será melhor do que o outro. Pelo que, considerou-se que o 

mais importante é conduzir um processo de análise de sensibilidade que permita aferir a robustez do modelo e 

eventuais instabilidades e problemas.   

 

. 
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Apêndice B – Relação de fontes 

Dados URL 

Country ISO Codes 

 

http://countrycode.org/ 

World Port Index 2014 

(National Geospatial-Intelligence Agency) 

http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_pag

eLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0015 

Dados estatísticos Harmonizados CAOP2013 

 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=

censos_quadros 

CAOP2014 http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartograf

ia/carta_administrativa_oficial_de_portugal__caop_/caop_

_download_/carta_administrativa_oficial_de_portugal___v

ersao_2014 

Dados Turismo ao nível da freguesia 

(INE) 

 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indic

adores&indOcorrCod=0005156&contexto=pi&selTab=tab

0 

Áreas Protegidas, Rede Natura e Sítios Ramsar - 

Portugal continental 

(ICNF) 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/cart 

Important Bird Areas 

(Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves) 

http://ibas-terrestres.spea.pt/pt/documentos-download/ 

European Natura Network http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-

1#tab-european-data 

Bathing Water Directive – Status of bathing water http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/bathing-

water-directive-status-of-bathing-water-6 

Waterbase - Rivers http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-

rivers-10 

 

http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/tags#c5=all&c0=5&b_start=0&c9=point data 

Red Book of Species http://www.iucnredlist.org/technical-documents/spatial-

data 

European boundaries and statistics units http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_

Geographical_information_maps/popups/references/admi

nistrative_units_statistical_units_1 

Underwater Cable network http://www.cablemap.info/ 

Estatísticas de pesca (nacionais) - Pesca http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publ

icacoes&PUBLICACOESpub_boui=217820725&PUBLICA
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COESmodo=2&xlang=pt 

FIGIS Species Distribution (Web Service) http://www.fao.org/figis/geoserver/wfs? 

Cartas Eletrónicas de Navegação Instituto Hidrográfico 

Shapefiles com as áreas do Plano de Ordenamento do 

Espaço Marítimo 

Direção-Geral da Política do Mar 

Sedimentos (digitalização através das cartas 

sedimentológicas nacionais) 

Instituto Hidrográfico 

Dados estatísticos de população por quadrícula de 1km x 

1km (projeto GEOSTAT) 

http://geogrid.ine.pt/ 

Dados oceanográfico dos modelos WW3 e SWAN Instituto Hidrográfico 

Dados meteorológicos ECMWF Instituto Hidrográfico 

Dados de correntes  http://marine.copernicus.eu/web/69-myocean-interactive-

catalogue.php?option=com_csw&view=details&product_id

=IBI_ANALYSIS_FORECAST_PHYS_005_001_b 

Shapefiles com áreas de jurisdição nacional Instituto Hidrográfico  

http://www.hidrografico.pt/download-gratuito.php 
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Apêndice C – Figuras e Resultados 
Caso 1 - Pesos aplicados nas corridas da Análise de Sensibilidade na situação de Abrigo. 

 

 

Figura 95 – Resultados para o dia 11 de fevereiro de 2015 
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Figura 96 – Resultados para o dia 12 de fevereiro de 2015 
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Figura 97 – Resultados para o dia 13 de fevereiro de 2015 
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Figura 98 – Resultados para o dia 14 de fevereiro de 2015 
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Figura 99 – Resultados para o dia 15 de fevereiro de 2015 
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Caso 2 – Resultados do modelo para a situação de Afundamento. 

 

 

Figura 100 – Resultados para o dia 11 de fevereiro de 2015 
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Figura 101 – Resultados para o dia 12 de fevereiro de 2015 
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Figura 102 – Resultados para o dia 13 de fevereiro de 2015 
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Figura 103 – Resultados para o dia 14 de fevereiro de 2015 
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Figura 104 – Resultados para o dia 15 de fevereiro de 2015 
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Apêndice D – Gráficos com os pesos alterados no processo de Análise de 
Sensibilidade  

Caso 1 - Pesos aplicados nas corridas da Análise de Sensibilidade na situação de Abrigo (dia 11 

de fevereiro de 2015 – limiar de 25%). 

Tabela XIV – Valores numéricos correspondentes às variações dos pesos nas 25 simulações – 11 de fevereiro (refúgio) 
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Ref 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.1 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3598 0,1262 0,2012 0,1337 0,1791 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.2 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0816 0,2667 0,3318 0,1288 0,1909

Corr.3 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3704 0,1368 0,1832 0,1198 0,1897 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.4 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0706 0,2460 0,3424 0,1394 0,2015

Corr.5 0,2644 0,4037 0,3320 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.6 0,2509 0,4036 0,3456 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.7 0,2599 0,4126 0,3275 0,0799 0,3197 0,1467 0,4538 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.8 0,2403 0,3930 0,3667 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.9 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0913 0,2451 0,3415 0,1385 0,1837

Corr.10 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3636 0,1356 0,2050 0,1130 0,1829 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.11 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0814 0,2352 0,3642 0,1286 0,1907

Corr.12 0,2599 0,4126 0,3275 0,0801 0,3883 0,1469 0,3847 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.13 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0815 0,2353 0,3636 0,1287 0,1908

Corr.14 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0947 0,2144 0,3449 0,1419 0,2040

Corr.15 0,2599 0,4126 0,3275 0,0781 0,3434 0,1704 0,4082 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.16 0,2599 0,4126 0,3275 0,0964 0,3362 0,1665 0,4010 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.17 0,2366 0,3893 0,3742 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.18 0,2599 0,4126 0,3275 0,1214 0,3612 0,1882 0,3291 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.19 0,2216 0,4318 0,3467 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.20 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3667 0,1331 0,2081 0,1063 0,1860 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.21 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3659 0,1323 0,2013 0,1153 0,1852 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.22 0,2492 0,4019 0,3489 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.23 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3673 0,1337 0,2087 0,1038 0,1866 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.24 0,2599 0,4126 0,3275 0,0937 0,3474 0,1605 0,3983 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.25 0,2857 0,3610 0,3533 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972  
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Figura 105 – Variação dos pesos dos critérios durante a análise de sensibilidade 

 
Figura 106 – Variação dos pesos dos subcritérios económicos durante a análise de sensibilidade 

 



Sistema espacial de apoio à seleção de locais de abrigo para petroleiros acidentados ou em perigo 

D-3 

 

 

Figura 107 – Variação dos pesos dos subcritérios ambientais durante a análise de sensibilidade 

 
Figura 108 – Variação dos pesos dos subcritérios físicos durante a análise de sensibilidade 
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Caso 1 - Pesos aplicados nas corridas da Análise de Sensibilidade na situação de Abrigo (dia 15 

de abril de 2015 – limiar de 25%). 

Tabela XV – Valores numéricos correspondentes às variações dos pesos nas 25 simulações – 15 de abril (refúgio) 
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Ref 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.1 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3598 0,1262 0,2012 0,1337 0,1791 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.2 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0816 0,2667 0,3318 0,1288 0,1909

Corr.3 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3704 0,1368 0,1832 0,1198 0,1897 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.4 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0706 0,2460 0,3424 0,1394 0,2015

Corr.5 0,2644 0,4037 0,3320 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.6 0,2509 0,4036 0,3456 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.7 0,2599 0,4126 0,3275 0,0799 0,3197 0,1467 0,4538 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.8 0,2403 0,3930 0,3667 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.9 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0913 0,2451 0,3415 0,1385 0,1837

Corr.10 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3636 0,1356 0,2050 0,1130 0,1829 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.11 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0814 0,2352 0,3642 0,1286 0,1907

Corr.12 0,2599 0,4126 0,3275 0,0801 0,3883 0,1469 0,3847 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.13 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0815 0,2353 0,3636 0,1287 0,1908

Corr.14 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0947 0,2144 0,3449 0,1419 0,2040

Corr.15 0,2599 0,4126 0,3275 0,0781 0,3434 0,1704 0,4082 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.16 0,2599 0,4126 0,3275 0,0964 0,3362 0,1665 0,4010 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.17 0,2366 0,3893 0,3742 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.18 0,2599 0,4126 0,3275 0,1214 0,3612 0,1882 0,3291 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.19 0,2216 0,4318 0,3467 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.20 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3667 0,1331 0,2081 0,1063 0,1860 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.21 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3659 0,1323 0,2013 0,1153 0,1852 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.22 0,2492 0,4019 0,3489 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.23 0,2599 0,4126 0,3275 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3673 0,1337 0,2087 0,1038 0,1866 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.24 0,2599 0,4126 0,3275 0,0937 0,3474 0,1605 0,3983 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972

Corr.25 0,2857 0,3610 0,3533 0,0972 0,3370 0,1640 0,4018 0,3647 0,1311 0,2061 0,1141 0,1840 0,0879 0,2417 0,3381 0,1351 0,1972  
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Figura 109 – Variação dos pesos dos critérios durante a análise de sensibilidade 

 
Figura 110 – Variação dos pesos dos subcritérios económicos durante a análise de sensibilidade 
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Figura 111 – Variação dos pesos dos subcritérios ambientais durante a análise de sensibilidade 

 
Figura 112 – Variação dos pesos dos subcritérios físicos durante a análise de sensibilidade 
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Caso 2 - Pesos aplicados nas corridas da Análise de Sensibilidade na situação de 

Afundamento.(dia 11 de fevereiro de 2015 – limiar de 25%) 

Tabela XVI – Valores numéricos correspondentes às variações dos pesos nas 25 simulações – 11 de fevereiro 
(afundamento) 
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Ref 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.1 0,0882 0,6755 0,2363 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.2 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2470 0,0731 0,1797 0,0593 0,4408

Corr.3 0,1283 0,5953 0,2764 0,0515 0,5360 0,1823 0,2302 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.4 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4653 0,2421 0,1416 0,0514 0,0996 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.5 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2537 0,0804 0,1864 0,0660 0,4137

Corr.6 0,1283 0,5953 0,2764 0,0442 0,5287 0,1525 0,2745 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.7 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4655 0,2423 0,1407 0,0516 0,0998 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.8 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2351 0,0618 0,1678 0,0474 0,4878

Corr.9 0,1283 0,5953 0,2764 0,0092 0,6114 0,1400 0,2395 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.10 0,1133 0,6254 0,2614 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.11 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2457 0,0739 0,1799 0,0595 0,4410

Corr.12 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2664 0,0687 0,1747 0,0543 0,4358

Corr.13 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4636 0,2404 0,1629 0,0497 0,0834 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.14 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4621 0,2389 0,1544 0,0482 0,0964 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.15 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2474 0,0716 0,1801 0,0597 0,4412

Corr.16 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2452 0,0719 0,1866 0,0575 0,4390

Corr.17 0,1283 0,5953 0,2764 0,0427 0,5272 0,1735 0,2566 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.18 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4529 0,2297 0,1912 0,0390 0,0872 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.19 0,1283 0,5953 0,2764 0,0366 0,5211 0,1674 0,2750 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.20 0,1283 0,5953 0,2764 0,0385 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.21 0,1283 0,5953 0,2764 0,0456 0,5208 0,1671 0,2666 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.22 0,0799 0,6921 0,2280 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.23 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4593 0,2361 0,1586 0,0524 0,0936 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.24 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2309 0,0576 0,1636 0,0432 0,5048

Corr.25 0,1283 0,5953 0,2764 0,0413 0,5258 0,1721 0,2607 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407  
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Figura 113 – Variação dos pesos dos critérios durante a análise de sensibilidade 

 

Figura 114 – Variação dos pesos dos subcritérios socioeconómicos durante a análise de sensibilidade 
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Figura 115 – Variação dos pesos dos subcritérios ambientais durante a análise de sensibilidade 

 
Figura 116 – Variação dos pesos dos subcritérios físicos durante a análise de sensibilidade 
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Caso 2 - Pesos aplicados nas corridas da Análise de Sensibilidade na situação de 

Afundamento.(dia 15 de abril de 2015 – limiar de 25%) 

Tabela XVII – Valores numéricos correspondentes às variações dos pesos nas 25 simulações – 15 de abril (afundamento) 
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Ref 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.1 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2500 0,0767 0,1827 0,0623 0,4283

Corr.2 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2443 0,0710 0,1898 0,0566 0,4381

Corr.3 0,1283 0,5953 0,2764 0,0307 0,5468 0,1615 0,2610 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.4 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4716 0,1941 0,1709 0,0577 0,1059 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.5 0,1437 0,5876 0,2687 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.6 0,1232 0,5902 0,2867 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.7 0,1283 0,5953 0,2764 0,0360 0,5240 0,1703 0,2698 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.8 0,1105 0,6042 0,2853 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.9 0,1283 0,5953 0,2764 0,0491 0,5336 0,1378 0,2794 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.10 0,1283 0,5953 0,2764 0,0459 0,5304 0,1476 0,2762 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.11 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2525 0,0792 0,1570 0,0648 0,4463

Corr.12 0,1547 0,6217 0,2236 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.13 0,1283 0,5953 0,2764 0,0424 0,5117 0,1732 0,2727 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.14 0,1204 0,5993 0,2804 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.15 0,1540 0,6210 0,2250 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.16 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2444 0,0711 0,1897 0,0567 0,4382

Corr.17 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2482 0,0683 0,1809 0,0605 0,4420

Corr.18 0,1258 0,5928 0,2813 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.19 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4571 0,2339 0,1564 0,0432 0,1094 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.20 0,1292 0,5935 0,2773 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.21 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2401 0,0753 0,1813 0,0609 0,4424

Corr.22 0,1283 0,5953 0,2764 0,0304 0,5149 0,1939 0,2607 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.23 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4678 0,2446 0,1318 0,0539 0,1021 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.24 0,1283 0,5953 0,2764 0,0250 0,5638 0,1558 0,2553 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2469 0,0736 0,1796 0,0592 0,4407

Corr.25 0,1283 0,5953 0,2764 0,0386 0,5231 0,1694 0,2689 0,4607 0,2375 0,1600 0,0468 0,0950 0,2479 0,0695 0,1806 0,0602 0,4417  
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Figura 117 – Variação dos pesos dos critérios durante a análise de sensibilidade 

 

Figura 118 – Variação dos pesos dos subcritérios socioeconómicos durante a análise de sensibilidade 
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Figura 119 – Variação dos pesos dos subcritérios ambientais durante a análise de sensibilidade 

 

Figura 120 – Variação dos pesos dos subcritérios físicos durante a análise de sensibilidade 
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GUIDELINES ON PLACES OF REFUGE FOR SHIPS  

IN NEED OF ASSISTANCE 
 

 
THE ASSEMBLY, 
 

RECALLING Article 15(j) of the Convention on the International Maritime Organization 
concerning the functions of the Assembly in relation to regulations and guidelines concerning 
maritime safety and the prevention and control of marine pollution from ships,  

 
RECALLING ALSO the obligations and procedures for the master to come to the 

assistance of persons in distress at sea, established by regulation V/33 of the International 
Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, 

 
RECALLING FURTHER that the International Convention on Maritime Search and 

Rescue, 1979, as amended, establishes a comprehensive system for the rescue of persons in 
distress at sea which does not address the issue of ships in need of assistance, 
 
 CONSCIOUS OF THE POSSIBILITY that ships at sea may find themselves in need of 
assistance relating to the safety of life and the protection of the marine environment, 
 

RECOGNIZING the importance of and need for providing guidance for the masters 
and/or salvors of ships in need of assistance, 
 

RECOGNIZING ALSO the need to balance both the prerogative of a ship in need of 
assistance to seek a place of refuge and the prerogative of a coastal State to protect its coastline, 

 
RECOGNIZING FURTHER that the provision of a common framework to assist coastal 

States to determine places of refuge for ships in need of assistance and respond effectively to 
requests for such places of refuge would materially enhance maritime safety and the protection of 
the marine environment, 
 
 HAVING CONSIDERED the recommendations made by the Maritime Safety Committee 
at its seventy-sixth and seventy-seventh sessions, by the Marine Environment Protection 
Committee at its forty-eighth session, by the Legal Committee at its eighty-seventh session and 
by the Sub-Committee on Safety of Navigation at its forty-ninth session, 
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1. ADOPTS the Guidelines on places of refuge for ships in need of assistance, the text of 
which is set out in the annex to the present resolution; 
 
2. INVITES Governments to take these Guidelines into account when determining and 
responding to requests for places of refuge from ships in need of assistance; 
 
3. REQUESTS the Maritime Safety Committee, the Marine Environment Protection 
Committee and the Legal Committee to keep the annexed Guidelines under review and amend 
them as appropriate; 
 
4. REQUESTS the Legal Committee to consider, as a matter of priority, the said Guidelines 
from its own perspective, including the provision of financial security to cover coastal State 
expenses and/or compensation issues, and to take action as it may deem appropriate. 
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1 General  
 
Introduction 
 
Objectives of providing a place of refuge 
 
1.1 Where the safety of life is involved, the provisions of the SAR Convention should be 
followed. Where a ship is in need of assistance but safety of life is not involved, these guidelines 
should be followed. 
 
1.2 The issue of �places of refuge� is not a purely theoretical or doctrinal debate but the 
solution to a practical problem: What to do when a ship finds itself in serious difficulty or in need 
of assistance without, however, presenting a risk to the safety of life of persons involved. Should 
the ship be brought into shelter near the coast or into a port or, conversely, should it be taken out 
to sea? 
 
1.3 When a ship has suffered an incident, the best way of preventing damage or pollution 
from its progressive deterioration would be to lighten its cargo and bunkers; and to repair the 
damage. Such an operation is best carried out in a place of refuge. 
 
1.4 However, to bring such a ship into a place of refuge near a coast may endanger the coastal 
State, both economically and from the environmental point of view, and local authorities and 
populations may strongly object to the operation. 
 
1.5 While coastal States may be reluctant to accept damaged or disabled ships into their area 
of responsibility due primarily to the potential for environmental damage, in fact it is rarely 
possible to deal satisfactorily and effectively with a marine casualty in open sea conditions.   
 
1.6 In some circumstances, the longer a damaged ship is forced to remain at the mercy of the 
elements in the open sea, the greater the risk of the vessel�s condition deteriorating or the sea, 
weather or environmental situation changing and thereby becoming a greater potential hazard. 
 
1.7 Therefore, granting access to a place of refuge could involve a political decision which 
can only be taken on a case-by-case basis with due consideration given to the balance between 
the advantage for the affected ship and the environment resulting from bringing the ship into a 
place of refuge and the risk to the environment resulting from that ship being near the coast. 
 
Background 
 
1.8 There are circumstances under which it may be desirable to carry out a cargo transfer 
operation or other operations to prevent or minimize damage or pollution. For this purpose, it 
will usually be advantageous to take the ship to a place of refuge. 
 
1.9 Taking such a ship to a place of refuge would also have the advantage of limiting the 
extent of coastline threatened by damage or pollution, but the specific area chosen may be more 
severely threatened.  Consideration must also be given to the possibility of taking the affected 
ship to a port or terminal where the transfer or repair work could be done relatively easily. For 
this reason the decision on the choice and use of a place of refuge will have to be carefully 
considered. 
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1.10 The use of places of refuge could encounter local opposition and involve political 
decisions.  The coastal States should recognize that a properly argued technical case, based on a 
clear description of the state of the casualty, would be of great value in any negotiations which 
may take place. 
 
1.11 At the international level, the Conventions listed in Appendix 1, as may be amended, 
constitute, inter alia, the legal context within which coastal States and ships act in the envisaged 
circumstances. 
 
Purpose of the Guidelines 
 
1.12 The purpose of these Guidelines is to provide Member Governments, shipmasters, 
companies1 (particularly in connection with the ISM Code and procedures arising therefrom), 
and salvors with a framework enabling them to respond effectively and in such a way that, in any 
given situation, the efforts of the shipmaster and shipping company concerned and the efforts of 
the government authorities involved are complementary. In particular, an attempt has been made 
to arrive at a common framework for assessing the situation of ships in need of assistance. 
 
1.13 These Guidelines do not address the issue of operations for the rescue of persons at 
sea, inasmuch as the practical difficulties that have given rise to the examination of the issue of 
places of refuge relate to problems other than those of rescue.  Two situations can arise: 
 

- the ship, according to the master�s assessment, is in need of assistance but not in a 
distress situation (about to sink, fire developing, etc.) that requires the evacuation 
of those on board; or 

 
- those on board have already been rescued, with the possible exception of those 

who have stayed on board or have been placed on board in an attempt to deal with 
the situation of the ship. 

 
1.14 If, however, in an evolving situation, the persons on board find themselves in 
distress, the rules applicable to rescue operations under the SAR Convention, the IAMSAR 
Manual and documents arising therefrom have priority over the present Guidelines (and 
procedures arising herefrom). 
 
1.15 In any case the competent MRCC should be informed about any situation which may 
develop into a SAR incident. 
 
1.16 Even though a �rescue� operation, as defined in the International Convention on Maritime 
Search and Rescue (SAR) is not the case, the safety of persons must nevertheless be constantly 
borne in mind in the application of these Guidelines, particularly in two respects: 
 

- if the ship poses a risk (explosion, serious pollution, etc.) to the life of persons in 
the vicinity (crews of salvage vessels, port workers, inhabitants of the coastal area, 
etc.); 

 
-  if persons voluntarily stay (master, etc.) or go (fire-fighters and other experts, 

personnel of marine salvage or towage companies, etc.) on board to attempt to 
overcome the difficulties experienced by the ship. 

                                                 
1 As defined in the ISM Code. 
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1.17 These Guidelines do not address the issue of liability and compensation for damage 
resulting from a decision to grant or deny a ship a place of refuge. 
 
Definitions 
 
1.18 Ship in need of assistance means a ship in a situation, apart from one requiring rescue of 
persons on board, that could give rise to loss of the vessel or an environmental or navigational 
hazard. 
 
1.19 Place of refuge means a place where a ship in need of assistance can take action to 
enable it to stabilize its condition and reduce the hazards to navigation, and to protect human life 
and the environment. 
 
1.20 MAS means a maritime assistance service, as defined in resolution A.950(23), 
responsible for receiving reports in the event of incidents and serving as the point of contact 
between the shipmaster and the authorities of the coastal State in the event of an incident. 
 
2 GUIDELINES FOR ACTION REQUIRED OF MASTERS AND/OR SALVORS OF 

SHIPS IN NEED OF A PLACE OF REFUGE 
 
Appraisal of the situation 
 
2.1 The master should, where necessary with the assistance of the company and/or the salvor, 
identify the reasons for his/her ship�s need of assistance.  (Refer to paragraph 1 of Appendix 2.) 
 
Identification of hazards and assessment of associated risks 
 
2.2 Having made the appraisal referred to in paragraph 2.1 above, the master, where 
necessary with the assistance of the company and/or the salvor, should estimate the consequences 
of the potential casualty, in the following hypothetical situations, taking into account both the 
casualty assessment factors in their possession and also the cargo and bunkers on board: 
 
 - if the ship remains in the same position; 
 
 - if the ship continues on its voyage; 
 
 -  if the ship reaches a place of refuge; or 
 
 -  if the ship is taken out to sea. 
 
Identification of the required actions 
 
2.3 The master and/or the salvor should identify the assistance they require from the coastal 
State in order to overcome the inherent danger of the situation.  (Refer to paragraph 3 of 
Appendix 2.)  
 
Contacting the authority of the coastal State 
 
2.4 The master and/or the salvor should make contact with the coastal State in order to 
transmit to it the particulars referred to in paragraphs 2.1 to 2.3 above.  They must in any case 
transmit to the coastal State the particulars required under the international conventions in force.  
Such contact should be made through the coastal State�s Maritime Assistance Service (MAS), as 
referred to in resolution A.950(23). 
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Establishment of responsibilities and communications with all parties involved 
 
2.5 The master and/or the salvor should notify the MAS of the actions that are intended to be 
taken and within what period of time. 
 
2.6 The MAS should notify the master and/or the salvor of the facilities that it can make 
available with a view to assistance or admittance of the ship to a place of refuge, if required. 
 
Response actions 
 
2.7 Subject, where necessary, to the coastal State�s prior consent, the shipmaster and the 
shipping company concerned should take any necessary response actions, such as signing a 
salvage or towage agreement or the provision of any other service for the purpose of dealing with 
the ship�s situation. 
 
2.8 The master, the company and, where applicable, the salvor of the ship should comply 
with the practical requirements resulting from the coastal State�s decision-making process 
referred to in paragraphs 3.12 to 3.14. 
 
Reporting procedures 
 
2.9 The reporting procedures should be in accordance with the procedures laid down in the 
safety management system of the ship concerned under the ISM Code or resolution A.852(20) on 
Guidelines for a structure of an integrated system of contingency planning for shipboard 
emergencies, as appropriate. 
 
3 GUIDELINES FOR ACTIONS EXPECTED OF COASTAL STATES 
 
3.1 Under international law, a coastal State may require the ship�s master or company to take 
appropriate action within a prescribed time limit with a view to halting a threat of danger. In 
cases of failure or urgency, the coastal State can exercise its authority in taking responsive action 
appropriate to the threat. 
 
3.2 It is therefore important that coastal States establish procedures to address these issues, 
even if no established damage and/or pollution has occurred. 
 
3.3 Coastal States should, in particular, establish a Maritime Assistance Service (MAS).2 
 
Assessment of places of refuge 
 
Generic assessment and preparatory measures 
 
3.4 It is recommended that coastal States endeavour to establish procedures consistent with 
these Guidelines by which to receive and act on requests for assistance with a view to 
authorizing, where appropriate, the use of a suitable place of refuge. 
 
3.5 The maritime authorities (and, where necessary, the port authorities) should, for each 
place of refuge, make an objective analysis of the advantages and disadvantages of allowing a 
ship in need of assistance to proceed to a place of refuge, taking into consideration the analysis 
factors listed in paragraph 2 of Appendix 2. 
 
                                                 
2 Unless neighbouring States make the necessary arrangements to establish a joint service. 
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3.6 The aforementioned analysis, which should take the form of contingency plans, is to be 
in preparation for the analysis provided for below when an incident occurs. 
 
3.7 The maritime authorities, port authorities, authorities responsible for shoreside safety 
and generally all governmental authorities concerned should ensure that an appropriate system 
for information-sharing exists and should establish communications and alert procedures 
(identification of contact persons, telephone numbers, etc.), as appropriate. 
 
3.8 The aforementioned authorities should plan the modalities for a joint assessment of the 
situation. 
 
Event-specific assessment 
 
Analysis factors 
 
3.9 This analysis should include the following points: 

 
-  seaworthiness of the ship concerned, in particular buoyancy, stability, availability 

of means of propulsion and power generation, docking ability, etc.; 
 

-  nature and condition of cargo, stores, bunkers, in particular hazardous goods; 
 

-  distance and estimated transit time to a place of refuge; 
 
-  whether the master is still on board; 

  
- the number of other crew and/or salvors and other persons on board and an 

assessment of human factors, including fatigue; 
 

-  the legal authority of the country concerned to require action of the ship in need of 
assistance; 

 
-  whether the ship concerned is insured or not insured; 

 
-  if the ship is insured, identification of the insurer, and the limits of liability 

available; 
 

- agreement by the master and company of the ship to the proposals of the coastal 
State/salvor to proceed or be brought to a place of refuge; 

 
- provisions of the financial security required; 

 
- commercial salvage contracts already concluded by the master or company of the 

ship; 
 

- information on the intention of the master and/or salvor; 
 

- designation of a representative of the company at the coastal State concerned; 
 
- risk evaluation factors identified in Appendix 2; and 
 
- any measures already taken. 
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Expert analysis 
 
3.10 An inspection team designated by the coastal State should board the ship, when 
appropriate and if time allows, for the purpose of gathering evaluation data.  The team should be 
composed of persons with expertise appropriate to the situation.  
 
3.11 The analysis should include a comparison between the risks involved if the ship remains 
at sea and the risks that it would pose to the place of refuge and its environment.  Such 
comparison should cover each of the following points: 
 

- safeguarding of human life at sea; 
 

- safety of persons at the place of refuge and its industrial and urban environment 
(risk of fire or explosion, toxic risk, etc.); 

 
- risk of pollution; 

 
- if the place of refuge is a port, risk of disruption to the port�s operation (channels, 

docks, equipment, other installations);  
 

- evaluation of the consequences if a request for place of refuge is refused, 
including the possible effect on neighbouring States; and 

 
- due regard should be given, when drawing the analysis, to the preservation of the 

hull, machinery and cargo of the ship in need of assistance. 
 
After the final analysis has been completed, the maritime authority should ensure that the other 
authorities concerned are appropriately informed. 
 
Decision-making process for the use of a place of refuge 
 
3.12 When permission to access a place of refuge is requested, there is no obligation for the 
coastal State to grant it, but the coastal State should weigh all the factors and risks in a balanced 
manner and give shelter whenever reasonably possible. 
 
3.13 In the light of the outcome of the assessment provided for above, the coastal State should 
decide to allow or refuse admittance, coupled, where necessary, with practical requirements. 
 
3.14 The action of the coastal State does not prevent the company or its representative from 
being called upon to take steps with a view to arranging for the ship in need of assistance to 
proceed to a place of refuge. As a general rule, if the place of refuge is a port, a security in favour 
of the port will be required to guarantee payment of all expenses which may be incurred in 
connection with its operations, such as: measures to safeguard the operation, port dues, pilotage, 
towage, mooring operations, miscellaneous expenses, etc. 
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APPENDIX 1 
 

APPLICABLE INTERNATIONAL CONVENTIONS 
 

At the international level, the following Conventions and Protocols are in force and 
constitute, inter alia, the legal context within which coastal States and ships act in the envisaged 
circumstances3: 
 

- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), in particular 
article 221 thereof;4 

 
- International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil 

Pollution Casualties (the Intervention Convention), 1969, as amended; 
 

- Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution by 
substances other than Oil, 1973; 

 
- International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 1974), as 

amended, in particular chapter V thereof; 
 

- International Convention on Salvage, 1989 (the Salvage Convention);5 
 

- International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and 
Co-operation, 1990 (the OPRC Convention); 

 
- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as 

modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78); 
 

- International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (SAR 1979), as 

amended. 

- Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 

Other Matter, 1972 

                                                 
3  It is noted that there is at present no international requirement for a State to provide a place of refuge for vessels 

in need of assistance. 
4  �1. Nothing in this Part shall prejudice the right of States, pursuant to international law, both customary and 

conventional, to take and enforce measures beyond the territorial sea proportionate to the actual or threatened 
damage to protect their coastline or related interests, including fishing, from pollution or threat of pollution 
following upon a maritime casualty or acts relating to such a casualty, which may reasonably be expected to 
result in major harmful consequences. 

2. For the purposes of this article, �maritime casualty� means a collision of vessels, stranding or other 
incident of navigation, or other occurrence on board a vessel or external to it resulting in material damage or 
imminent threat of material damage to a vessel or cargo.� 

5 Parties to the International Convention on Salvage, 1989 (Salvage 1989), are obliged under article 11 of the 
Convention when considering a request for a place of refuge, to take into account the need for co-operation 
between salvors, other interested parties and public authorities to ensure the efficient and successful 
performance of salvage operations.  Article 11 of the Salvage Convention states: 

�A State Party shall, whenever regulating or deciding upon matters relating to salvage operations such as 
admittance to ports of vessels in distress or the provision of facilities to salvors, take into account the need for 
co-operation between salvors, other interested parties and public authorities in order to ensure the efficient and 
successful performance of salvage operations for the purpose of saving life or property in danger as well as 
preventing damage to the environment in general.� 
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- Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of 
Nuclear Material, 1971 

 
- Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC), 1976 
 
- International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1969 
 
- International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1992 

 
- International Convention on the Establishment of an International Fund for 

Compensation for Oil Pollution Damage (FUND), 1992. 
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APPENDIX 2 
 

GUIDELINES FOR THE EVALUATION OF RISKS ASSOCIATED  
WITH THE PROVISION OF PLACES OF REFUGE 

 
When conducting the analysis described in paragraphs 3.4 to 3.8, in addition to the factors 
described in paragraph 3.9, the following should be considered. 
 
1 Identification of events, such as: 
 
 - fire 

- explosion 
- damage to the ship, including mechanical and/or structural failure 

 - collision 
 - pollution 
 - impaired vessel stability 
 - grounding. 
 
2 Assessment of risks related to the identified event taking into account: 
 
 .1 Environmental and social factors, such as: 
 
  - safety of those on board 
  - threat to public safety 
    What is the nearest distance to populated areas? 
  - pollution caused by the ship 
  -  designated environmental areas 
  Are the place of refuge and its approaches located in sensitive areas 

such as areas of high ecological value which might be affected by 
possible pollution? 

  Is there, on environmental grounds, a better choice of place of 
refuge close by? 

  -  sensitive habitats and species 
  - fisheries 
  Are there any offshore and fishing or shellfishing activities in the 

transit area or in the approaches to the place of refuge or vicinity 
which can be endangered by the incoming ship in need of 
assistance? 

   - economic/industrial facilities 
     What is the nearest distance to industrial areas? 
   - amenity resources and tourism 
   - facilities available 
   Are there any specialist vessels and aircraft and other necessary 

means for carrying out the required operations or for providing 
necessary assistance? 

   Are there transfer facilities, such as pumps, hoses, barges, 
pontoons? 

     Are there reception facilities for harmful and dangerous cargoes? 
     Are there repair facilities, such as dockyards, workshops, cranes? 
 
 .2 Natural conditions, such as: 
 
    Prevailing winds in the area. 
    Is the place of refuge safely guarded against heavy winds and rough seas? 
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    Tides and tidal currents. 
    
   - weather and sea conditions 
   Local meteorological statistics and number of days of inoperability 

or inaccessibility of the place of refuge. 
   - bathymetry 
   Minimum and maximum water depths in the place of refuge and its 

approaches. 
   The maximum draught of the ship to be admitted.  Information on 

the condition of the bottom, i.e., hard, soft, sandy, regarding the 
possibility to ground a problem vessel in the haven or its 
approaches. 

   - seasonal effects including ice 
   - navigational characteristics 
   In the case of a non-sheltered place of refuge, can salvage and 

lightering operations be safely conducted? 
   Is there sufficient space to manoeuvre the ship, even without 

propulsion? 
   What are the dimensional restrictions of the ship, such as length, 

width and draught? 
   Risk of stranding the ship, which may obstruct channels, 

approaches or vessel navigation. 
   Description of anchorage and mooring facilities in the place of 

refuge. 
   - operational conditions, particularly in the case of a port 
     Is pilotage compulsory and are pilots available? 
     Are tugs available? State their number and horsepower. 
   Are there any restrictions? If so, whether the ship will be allowed 

in the place of refuge, e.g. escape of poisonous gases, danger of 
explosion, etc. 

   Is a bank guarantee or other financial security acceptable to the 
coastal State imposed on the ship before admission is granted into 
the place of refuge? 

 
 .3 Contingency planning, such as: 
 
   -   competent MAS 
   -   roles and responsibilities of authorities and responders 

    Fire fighting capability 
   -   response equipment needs and availability 
   -   response techniques 
   Is there a possibility of containing any pollution within a compact 

area? 
   -   international co-operation 
     Is there a disaster relief plan in the area? 
   -   evacuation facilities  
 
 .4 Foreseeable consequences (including in the media) of the different scenarios 

envisaged with regard to safety of persons and pollution, fire, toxic and explosion 
risks. 
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3 Emergency response and follow-up action, such as: 
 

- lightering 
- pollution combating 

  - towage 
  - stowage 
  - salvage 

- storage. 
 

 
_________ 



Sistema espacial de apoio à seleção de locais de abrigo para petroleiros acidentados ou em perigo 
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DIRECTIVA 2002/59/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de 27 de Junho de 2002

relativa à instituição de um sistema comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego
de navios e que revoga a Directiva 93/75/CEE do Conselho

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 80.o,

Tendo em conta a proposta da Comissão (1),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (3),

Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (4),

Considerando o seguinte:

(1) A Comissão, na sua comunicação de 24 de Fevereiro de
1993 intitulada «Uma política comum de segurança
marítima», refere, entre os objectivos a realizar a nível
comunitário, a instituição de um sistema de informação
obrigatório, graças ao qual os Estados-Membros teriam
rapidamente acesso a todas as informações importantes
relativas aos movimentos dos navios que transportam
mercadorias perigosas e poluentes e à natureza exacta
de tais mercadorias.

(2) A Directiva 93/75/CEE do Conselho, de 13 de Setembro
de 1993, relativa às condições mínimas exigidas aos
navios com destino aos portos marítimos da Comuni-
dade ou que deles saiam transportando mercadorias
perigosas ou poluentes (5), estabelece um sistema de
informação das autoridades competentes sobre os navios
com destino aos portos da Comunidade ou que deles
saiam transportando mercadorias perigosas ou poluentes
e sobre os incidentes que ocorram no mar. Esta directiva

prevê que a Comissão apresente novas propostas com o
objectivo de introduzir um sistema de notificação mais
completo a nível comunitário, eventualmente aplicável
aos navios que transitem ao longo das costas dos Esta-
dos-Membros.

(3) A resolução do Conselho, de 8 de Junho de 1993, rela-
tiva a uma política comum de segurança marítima (6),
preconiza que entre os objectivos principais da acção
comunitária se deverá incluir a adopção de um sistema
de informação mais completo.

(4) A instituição de um sistema comunitário de acompanha-
mento e de informação do tráfego de navios contribuirá
para a prevenção dos acidentes e da poluição no mar e
a minimização das suas consequências para o meio
marinho e costeiro, a economia e a saúde das popula-
ções locais. A eficiência do tráfego marítimo, e em parti-
cular da gestão das escalas dos navios nos portos, passa
igualmente pela comunicação pelos navios, com sufi-
ciente antecedência, da sua chegada ao porto.

(5) Ao longo das costas europeias foram implantados diver-
sos sistemas de notificação obrigatória dos navios, em
conformidade com as regras pertinentes adoptadas pela
Organização Marítima Internacional (OMI). Convém
assegurar que os navios satisfaçam as obrigações de
notificação em vigor no quadro destes sistemas.

(6) Foram igualmente estabelecidos serviços de tráfego marí-
timo e sistemas de organização do tráfego, que desem-
penham um importante papel na prevenção de acidentes
e da poluição em certas zonas marítimas congestionadas
ou perigosas para a navegação. É necessário que os
navios recorram aos serviços de tráfego marítimo e res-
peitem as regras aplicáveis nos sistemas de organização
do tráfego aprovados pela OMI.

(7) Realizaram-se progressos tecnológicos essenciais no
domínio do equipamento de bordo, que possibilitam a
identificação automática dos navios (sistemas AIS), per-
mitindo assim o seu melhor acompanhamento, e o
registo dos dados de viagem (sistemas VDR), facilitando
assim os inquéritos subsequentes a acidentes. Dada a sua
importância no quadro da definição de uma política de
prevenção dos acidentes marítimos, é conveniente que
estes equipamentos passem a ser obrigatórios a bordo
dos navios que escalem portos da Comunidade em via-
gens nacionais ou internacionais. Os dados fornecidos

(1) JO C 120 E de 24.4.2001, p. 67 e
JO C 362 E de 18.12.2001, p. 255.

(2) JO C 221 de 7.8.2001, p. 54.
(3) JO C 357 de 14.12.2001, p. 1.
(4) Parecer do Parlamento Europeu de 14 de Junho de 2001 (JO C 53

E de 28.2.2002, p. 304), posição comum do Conselho de 19 de
Dezembro de 2001 (JO C 58 E de 5.3.2002, p. 14) e decisão do
Parlamento Europeu de 10 de Abril de 2002 (ainda não publicada
no Jornal Oficial). Decisão do Conselho de 25 de Junho de 2002.

(5) JO L 247 de 5.10.1993, p. 19. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 98/74/CE da Comissão (JO L 276
de 13.10.1998, p. 7). (6) JO C 271 de 7.10.1993, p. 1.
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por um sistema VDR podem ser utilizados após um aci-
dente para investigação das suas causas e, preventiva-
mente, para extrair os necessários ensinamentos dessas
situações. Os Estados-Membros devem incentivar a utili-
zação desses dados para ambos os fins.

(8) Para além do equipamento técnico adequado, os Esta-
dos-Membros devem assegurar que os centros costeiros
das autoridades competentes disponham de pessoal sufi-
ciente e devidamente qualificado.

(9) O conhecimento exacto de quais as mercadorias perigo-
sas ou poluentes transportadas a bordo e outras infor-
mações pertinentes em matéria de segurança, nomeada-
mente informações sobre eventuais incidentes de nave-
gação, são um elemento essencial para a preparação e a
eficácia das operações de intervenção em caso de
poluição ou risco de poluição marinha. Os navios pro-
venientes ou com destino aos portos dos Estados-Mem-
bros deverão notificar essas informações às autoridades
competentes ou às autoridades portuárias dos mesmos.

(10) A fim de simplificar e acelerar a transmissão e o trata-
mento das informações relativas à carga, que podem ser
volumosas, convém que, sempre que tal seja exequível,
essas informações sejam transmitidas por via electrónica
à autoridade competente ou à autoridade portuária inte-
ressadas. Pelas mesmas razões, o intercâmbio de dados
entre as autoridades competentes dos Estados-Membros
deve também efectuar-se por via electrónica.

(11) Os serviços regulares efectuados entre dois ou mais Esta-
dos, de que um pelo menos seja um Estado-Membro,
devem poder ser dispensados da obrigação de notifi-
cação para cada viagem, na condição de as companhias
interessadas terem instituído, a contento dos Estados-
-Membros, procedimentos internos que garantam a trans-
missão atempada das informações previstas na presente
directiva à autoridade competente.

(12) Certos navios representam, devido ao seu comporta-
mento ou ao seu estado, um risco potencial para a segu-
rança da navegação e o ambiente. Os Estados-Membros
deverão prestar especial atenção ao acompanhamento
desses navios, tomar as medidas adequadas para evitar o
agravamento dos riscos que eles colocam e transmitir as
informações pertinentes de que disponham relativa-
mente a tais navios aos demais Estados-Membros inte-
ressados. As referidas medidas adequadas poderão ser
medidas tomadas no âmbito das actividades de controlo
pelo Estado do porto.

(13) Os Estados-Membros devem precaver-se contra os riscos
para a segurança marítima e o meio marinho e costeiro
criados por incidentes, acidentes ou determinados outros
acontecimentos de mar e pela presença de manchas de
poluição ou de embalagens à deriva no mar. Para esse
efeito, os comandantes dos navios que naveguem no

interior de uma região de busca e salvamento, da zona
económica exclusiva ou de uma zona equivalente per-
tencente aos Estados-Membros devem notificar tais
situações às autoridades costeiras fornecendo todos os
elementos necessários. À luz da respectiva situação espe-
cífica, os Estados-Membros devem dispor de flexibilidade
para determinar qual das referidas zonas geográficas
deve ser abrangida pela obrigação de notificação.

(14) Em caso de incidente ou acidente marítimo, a coo-
peração plena entre as várias partes envolvidas na ope-
ração de transporte contribui de forma significativa para
a eficácia da intervenção das autoridades competentes.

(15) Quando uma autoridade competente designada por um
Estado-Membro considere, com base no estado do mar e
em previsões meteorológicas fornecidas por um serviço
de informações meteorológicas qualificado, que se verifi-
cam condições meteorológicas ou de mar excepcional-
mente desfavoráveis que criam um risco grave para a
segurança da vida humana ou de poluição, deve infor-
mar do facto o comandante de qualquer navio que
deseje entrar ou sair do porto e pode tomar quaisquer
outras medidas adequadas. Sem prejuízo do dever de
assistência a navios em perigo, essas medidas poderão
incluir a proibição de entrada ou de saída do porto, até
que se restabeleça uma situação normal. Em caso de
eventual risco para a segurança ou de poluição, e
tomando em consideração a situação específica do porto
em questão, pode recomendar aos navios que não saiam
do porto. Se o comandante decidir largar do porto, fá-
-lo-á sob a sua responsabilidade, devendo apresentar as
razões da sua decisão.

(16) A indisponibilidade de locais de refúgio pode ter conse-
quências graves em caso de acidente marítimo. Por con-
seguinte, os Estados-Membros devem elaborar planos
que permitam, caso a situação o exija, acolher nos seus
portos ou em qualquer zona protegida, nas melhores
condições possíveis, os navios que se encontrem em
perigo. Sempre que seja necessário e viável, estes planos
devem incluir disposições relativas a meios e estruturas
adequadas de assistência, socorro e anti-poluição. Os
portos que acolham um navio em perigo devem poder
contar com uma rápida indemnização pelas despesas e
eventuais danos ocasionados por esta operação. Em con-
sequência, a Comissão deve estudar as possibilidades de
um sistema adequado de indemnização dos portos da
Comunidade que acolham um navio em perigo e a via-
bilidade de exigir aos navios que pretendam entrar num
porto da Comunidade que estejam adequadamente segu-
rados.

(17) É necessário estabelecer um quadro de cooperação entre
os Estados-Membros e a Comissão, que melhore a apli-
cação do sistema de acompanhamento e informação
para o tráfego marítimo, estabelecendo ligações de
comunicação adequadas entre as autoridades competen-
tes e os portos dos Estados-Membros. A cobertura do
sistema de identificação e acompanhamento dos navios
deve também ser reforçada nas zonas marítimas da
Comunidade em que é ainda insuficiente. Deverão ainda
ser criados centros de gestão das informações nas
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regiões marítimas da Comunidade, a fim de facilitar o
intercâmbio ou a partilha dos dados pertinentes relativos
ao acompanhamento do tráfego e à aplicação da pre-
sente directiva. Os Estados-Membros e a Comissão
devem também procurar cooperar com os países tercei-
ros para a realização destes objectivos.

(18) A eficácia da presente directiva depende grandemente
do exercício de um controlo estrito da sua aplicação
pelos Estados-Membros. Para esse efeito, os Estados-
-Membros devem levar a cabo inspecções adequadas ou
tomar quaisquer outras medidas para assegurar que as
ligações de comunicação estabelecidas para os fins da
presente directiva funcionem satisfatoriamente. Há igual-
mente que instituir um regime de sanções para garantir
que as partes interessadas satisfaçam as obrigações de
notificação ou de transporte de equipamentos previstas
na presente directiva.

(19) As medidas necessárias à execução da presente directiva
serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/468/CE
do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as
regras de exercício das competências de execução atri-
buídas à Comissão (1).

(20) Certas disposições da presente directiva poderão ser alte-
radas por meio do referido procedimento, a fim de ter
em conta a evolução dos instrumentos comunitários e
internacionais e a experiência adquirida com a aplicação
da presente directiva, contanto que dessas alterações não
resulte um alargamento do âmbito de aplicação da direc-
tiva. Um sistema adequado de prestação, pelos Estados-
-Membros, de informações sobre a aplicação da presente
directiva facultará à Comissão um instrumento adequado
de avaliação da experiência adquirida com essa apli-
cação.

(21) As disposições da Directiva 93/75/CEE são reforçadas,
alargadas e alteradas de forma significativa pela presente
directiva. A Directiva 93/75/CEE deve, consequente-
mente, ser revogada.

(22) Atendendo a que os objectivos da acção encarada,
nomeadamente o aumento da segurança e da eficiência
do tráfego marítimo, não podem ser suficientemente
realizados pelos Estados-Membros e podem, pois, devido
à dimensão ou aos efeitos da acção prevista, ser melhor
alcançados ao nível comunitário, a Comunidade pode
tomar medidas em conformidade com o princípio da
subsidiariedade consagrado no artigo 5.o do Tratado. Em
conformidade com o princípio da proporcionalidade
consagrado no mesmo artigo, a presente directiva não
excede o necessário para atingir aqueles objectivos,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o

Objectivo

A presente directiva tem por objectivo a instituição, na Comu-
nidade, de um sistema de acompanhamento e de informação
do tráfego de navios, com vista a aumentar a segurança e a efi-
cácia do tráfego marítimo, melhorar a resposta das autoridades
a incidentes, a acidentes ou a situações potencialmente perigo-
sas no mar, incluindo operações de busca e de salvamento, e
contribuir para uma melhor prevenção e detecção da poluição
causada pelos navios.

Os Estados-Membros devem assegurar um acompanhamento e
tomar todas as medidas necessárias e adequadas para garantir
que os comandantes, operadores ou agentes de navios, assim
como os carregadores ou proprietários de carga perigosa ou
poluente transportada a bordo desses navios, cumpram os
requisitos previstos na presente directiva.

Artigo 2.o

Âmbito de aplicação

1. Salvo disposição em contrário, a presente directiva
aplica-se aos navios de arqueação bruta igual ou superior a
300.

2. A presente directiva não se aplica a:

a) Navios de guerra, navios auxiliares da marinha e outros
navios pertencentes a um Estado-Membro ou ao serviço de
um Estado-Membro e utilizados para um serviço público
de natureza não comercial;

b) Navios de pesca, navios tradicionais e embarcações de
recreio de comprimento inferior a 45 metros;

c) Paióis de combustível de menos de 5 000 toneladas, provi-
sões de bordo e equipamentos do navio.

Artigo 3.o

Definições

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

a) «Instrumentos internacionais pertinentes», os seguintes ins-
trumentos:

� Marpol, a Convenção Internacional de 1973 para a
prevenção da poluição por navios, bem como o seu
protocolo de 1978,

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de
19.10.1999, p. 45).
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� Solas, a Convenção Internacional para a salvaguarda da
vida humana no mar, bem como os seus protocolos e
alterações,

� a Convenção Internacional sobre a arqueação dos
navios, de 1969,

� a Convenção internacional de 1969 sobre a inter-
venção no alto mar em caso de acidente que provoque
ou possa vir a provocar poluição por hidrocarbonetos
e o protocolo de 1973 sobre a intervenção no alto mar
em caso de poluição por substâncias que não sejam
hidrocarbonetos,

� a Convenção SAR, a Convenção Internacional sobre
busca e salvamento marítimo, de 1979,

� código ISM, o código internacional de gestão para a
segurança,

� código IMDG, o código marítimo internacional para as
mercadorias perigosas,

� código IBC, o código internacional para a construção e
o equipamento dos navios de transporte de produtos
químicos perigosos a granel, da OMI,

� código IGC, o código internacional para a construção e
o equipamento dos navios de transporte de gases lique-
feitos a granel, da OMI,

� código BC, o código de práticas para a segurança do
transporte de carga sólida a granel, da OMI,

� código INF, o código para a segurança do transporte
de combustível nuclear irradiado, plutónio e resíduos
altamente radioactivos em barris a bordo de navios, da
OMI,

� resolução A.851(20) da OMI, a resolução A.851(20) da
Organização Marítima Internacional intitulada «General
principles for ship reporting systems and ship reporting
requirements, including guidelines for reporting incidents
involving dangerous goods, harmful substances and/or
marine pollutants»;

b) «Operador», o armador ou o gestor do navio;

c) «Agente», a pessoa mandatada ou autorizada para prestar
informações em nome do operador do navio;

d) «Carregador», a pessoa que celebrou um contrato de trans-
porte de mercadorias com um transportador ou em nome
da qual ou por conta da qual foi celebrado esse contrato;

e) «Companhia», a companhia na acepção que lhe é dada na
regra 1.2 do capítulo IX da Convenção SOLAS;

f) «Navio», qualquer navio de mar ou veículo marinho;

g) «Mercadorias perigosas»:

� as mercadorias mencionadas no código IMDG,

� as substâncias líquidas perigosas enumeradas no capí-
tulo 17 do código IBC,

� os gases liquefeitos enumerados no capítulo 19 do
código IGC,

� as matérias sólidas referidas no apêndice B do código
BC.

Incluem-se igualmente nesta definição as mercadorias para
cujo transporte tenham sido prescritas condições prévias
adequadas em conformidade com o disposto no ponto
1.1.3 do código IBC ou no ponto 1.1.6 do código IGC;

h) «Mercadorias poluentes»:

� os hidrocarbonetos conforme a definição dada no
anexo I da Convenção Marpol,

� as substâncias líquidas nocivas, conforme a definição
dada no anexo II da Convenção Marpol,

� as substâncias prejudiciais, conforme a definição dada
no anexo III da Convenção Marpol;

i) «Unidade de transporte de carga», qualquer veículo de carga
rodoviário, vagão de carga ferroviário, contentor, veículo
cisterna rodoviário, vagão ferroviário ou cisterna portátil;

j) «Endereço», o nome e as ligações de comunicação pelos
quais se possa estabelecer contacto, em caso de necessi-
dade, com o operador, o agente, a autoridade portuária, a
autoridade competente ou qualquer outra pessoa ou orga-
nismo autorizados na posse de informações detalhadas
relativas à carga transportada pelo navio;

k) «Autoridades competentes», as autoridades e organizações
designadas pelos Estados-Membros a receber e disponibili-
zar as informações comunicadas em conformidade com a
presente directiva;

l) «Autoridades portuárias», as autoridades ou organismos
competentes designados pelos Estados-Membros, em cada
porto, a receber e disponibilizar as informações comunica-
das em conformidade com a presente directiva;
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m) «Local de refúgio», um porto, parte de porto ou outro
espaço para manobrar ou fundeadouro de protecção, ou
qualquer outra área de refúgio identificada por um Estado-
-Membro para acolher os navios em perigo;

n) «Centro costeiro», o serviço de tráfego marítimo, a ins-
talação em terra responsável por um sistema de notificação
obrigatória dos navios aprovado pela OMI ou o organismo
responsável pela coordenação das operações de busca e sal-
vamento ou de combate à poluição no mar, designados
pelos Estados-Membros em conformidade com a presente
directiva.

o) «Serviço de tráfego marítimo» (VTS), um serviço destinado
a aumentar a segurança e a eficácia do tráfego marítimo e
a proteger o ambiente, com capacidade para intervir no
tráfego e reagir a situações de tráfego que surjam na zona
por ele abrangida;

p) «Sistemas de organização do tráfego», qualquer sistema que
inclua uma ou várias rotas ou medidas de organização do
tráfego destinadas a reduzir o risco de acidentes; inclui sis-
temas de separação do tráfego, rotas com dois sentidos,
vias recomendadas, zonas a evitar, zonas de tráfego cos-
teiro, desvios, zonas de precaução e rotas de águas profun-
das;

q) «Navios tradicionais», qualquer tipo de navio histórico e
suas réplicas, incluindo os navios destinados a incentivar
ou promover competências e a navegação tradicionais, que
constituam simultaneamente monumentos culturais vivos,
manobrados de acordo com princípios de navegação e téc-
nica tradicionais;

r) «Acidente», qualquer acidente na acepção do código da
OMI para a investigação de acidentes e incidentes maríti-
mos.

TÍTULO I

NOTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS NAVIOS

Artigo 4.o

Notificação prévia à entrada em portos dos
Estados-Membros

1. O operador, agente ou comandante de um navio que se
dirija a um porto de um Estado-Membro deve notificar as
informações previstas no ponto 1 do anexo I à autoridade por-
tuária:

a) Com pelo menos 24 horas de antecedência; ou

b) O mais tardar, no momento em que o navio largue do
porto anterior, se a duração da viagem for inferior a 24
horas; ou

c) Se não for conhecido o porto de escala ou se tiver sido
alterado durante a viagem, logo que a informação seja
conhecida.

2. Os navios provenientes de um porto fora da Comunidade
que se dirijam a um porto de um Estado-Membro e que trans-
portem mercadorias perigosas ou poluentes devem cumprir as
obrigações de notificação previstas no artigo 13.o

Artigo 5.o

Acompanhamento de navios que entrem na zona
abrangida por sistemas de notificação obrigatória dos

navios

1. Os Estados-Membros em causa devem assegurar o acom-
panhamento e tomar todas as medidas necessárias e adequadas
para garantir que todos os navios que entrem na zona abran-
gida por um sistema de notificação obrigatória dos navios,
aprovado pela OMI de acordo com a regra 11, capítulo V, da
Convenção SOLAS, e operado por um ou mais Estados, dos
quais um pelo menos é um Estado-Membro, em conformidade
com as orientações e critérios aplicáveis estabelecidos pela
OMI, respeitem esse sistema comunicando as informações exi-
gidas, sem prejuízo de quaisquer informações suplementares
solicitadas pelo Estado-Membro de acordo com a resolução
A.851(20) da OMI.

2. Ao submeter à OMI, para aprovação, um novo sistema
de notificação obrigatória dos navios ou uma proposta de alte-
ração do sistema de notificação existente, os Estados-Membros
devem incluir na sua proposta pelo menos as informações a
que se refere o ponto 4 do anexo I.

Artigo 6.o

Utilização de sistemas de identificação automática

1. Os navios que se dirijam a um porto de um Estado-Mem-
bro devem, de acordo com o calendário estabelecido na
secção I do anexo II, estar equipados com um sistema de iden-
tificação automática (AIS), que responda às normas de desem-
penho definidas pela OMI.

2. Os navios equipados com um AIS devem manter esse sis-
tema operacional a qualquer momento, excepto quando a pro-
tecção das informações sobre navegação estiver prevista em
acordos, regras ou normas internacionais.

Artigo 7.o

Utilização de sistemas de organização do tráfego

1. Os Estados-Membros devem assegurar um acompanha-
mento e tomar todas as medidas necessárias e adequadas para
garantir que todos os navios que entrem na zona abrangida
por um sistema obrigatório de organização do tráfego, apro-
vado pela OMI de acordo com a regra 10, capítulo V, da Con-
venção SOLAS, e operado por um ou mais Estados, dos quais
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um pelo menos seja um Estado-Membro, utilizem o sistema de
acordo com as orientações e critérios pertinentes definidos pela
OMI.

2. Quando implementarem, sob a sua responsabilidade, um
sistema de organização do tráfego que não tenha sido apro-
vado pela OMI, os Estados-Membros devem ter em conta, sem-
pre que possível, as orientações e os critérios definidos pela
OMI e tornar públicas todas as informações necessárias para a
utilização segura e eficaz desse sistema de organização do trá-
fego.

Artigo 8.o

Acompanhamento da observância pelos navios das
disposições relativas aos serviços de tráfego marítimo

Os Estados-Membros devem assegurar um acompanhamento e
tomar todas as medidas necessárias e adequadas para garantir
que:

a) Os navios que entrem numa zona de aplicabilidade de um
VTS operado por um ou mais Estados, dos quais um pelo
menos seja um Estado-Membro, nas suas águas territoriais
e baseado nas orientações definidas pela OMI, participem
nesse VTS e observem as respectivas regras;

b) Os navios que arvorem pavilhão de um Estado-Membro,
ou os navios que se dirijam a um porto de um Estado-
-Membro e que entrem numa zona de aplicabilidade de um
VTS, baseado nas orientações definidas pela OMI, fora das
águas territoriais de um Estado-Membro observem as regras
desse VTS;

c) Os navios que arvorem pavilhão de um Estado terceiro e
que não se dirijam a um porto de um Estado-Membro, que
entrem numa zona abrangida por um VTS fora das águas
territoriais de um Estado-Membro, observem as regras
desse VTS, sempre que possível. Os Estados-Membros
devem comunicar ao Estado do pavilhão em causa qual-
quer aparente inobservância grave dessas regras numa zona
abrangida por um VTS.

Artigo 9.o

Infra-estrutura dos sistemas de notificação dos navios, dos
sistemas de organização do tráfego e dos serviços de

tráfego marítimo

1. Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas
necessárias e adequadas para se dotarem gradualmente, dentro
de um prazo compatível com o calendário estabelecido na
secção I do anexo II, do equipamento e das instalações em
terra adequados para receber e utilizar informações AIS, tendo
em conta um alcance necessário para a transmissão das notifi-
cações.

2. O processo de instalação de todo o equipamento e de
construção das instalações em terra necessárias à implemen-

tação da presente directiva deverá estar concluído até final de
2007. Os Estados-Membros devem garantir que o equipamento
adequado para a transmissão das informações e o intercâmbio
destas entre os seus sistemas nacionais esteja operacional o
mais tardar um ano depois.

3. Os Estados-Membros devem garantir que os centros cos-
teiros responsáveis pelo controlo da observância das disposi-
ções relativas aos serviços de tráfego marítimo e aos sistemas
de organização do tráfego disponham de pessoal suficiente e
com as qualificações adequadas, assim como de meios adequa-
dos de comunicação e de acompanhamento de navios, e ope-
rem em conformidade com as orientações aplicáveis da OMI.

Artigo 10.o

Sistemas de registo dos dados de viagem

1. Os Estados-Membros devem assegurar um acompanha-
mento e tomar todas as medidas adequadas e necessárias para
garantir que os navios que se dirijam a um porto de um
Estado-Membro estejam equipados com um sistema de registo
dos dados de viagem (VDR), de acordo com as regras estabele-
cidas na secção II do anexo II. As isenções eventualmente con-
cedidas a ferries ro-ro ou a embarcações de passageiros de alta
velocidade, nos termos do n.o 1, alínea d), do artigo 4.o da
Directiva 1999/35/CE do Conselho, de 29 de Abril de 1999,
relativa a um sistema de vistorias obrigatórias para a explo-
ração segura de serviços regulares de ferries ro-ro e embarcações
de passageiros de alta velocidade (1), caducarão em 5 de
Agosto de 2002.

2. Os dados recolhidos de um sistema VDR deverão ser
facultados ao Estado-Membro interessado quando seja realizado
um inquérito na sequência de um acidente ocorrido nas águas
sob jurisdição de um Estado-Membro. Os Estados-Membros
devem garantir que esses dados sejam utilizados no inquérito e
analisados adequadamente. Devem providenciar para que os
resultados do inquérito sejam publicados o mais depressa pos-
sível após a sua conclusão.

Artigo 11.o

Inquéritos a acidentes e incidentes marítimos

Sem prejuízo do disposto no artigo 12.o da Directiva
1999/35/CE, os Estados-Membros devem dar cumprimento ao
disposto no código da OMI para a investigação de acidentes e
incidentes marítimos ao efectuarem qualquer inquérito a aci-
dentes ou incidentes marítimos que envolvam um navio na
acepção da presente directiva. Os Estados-Membros devem
cooperar nos inquéritos sobre acidentes e incidentes marítimos
que envolvam navios que arvorem o seu pavilhão.

(1) JO L 138 de 1.6.1999, p. 1.
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TÍTULO II

NOTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS PERIGOSAS OU
POLUENTES A BORDO DE NAVIOS (HAZMAT)

Artigo 12.o

Obrigações do carregador

As mercadorias perigosas ou poluentes só poderão ser entre-
gues para transporte ou embarcadas num navio, seja qual for a
sua dimensão, num porto de um Estado-Membro, se o coman-
dante ou o operador tiver recebido uma declaração com as
informações enumeradas no ponto 2 do anexo I.

Compete ao carregador fornecer ao comandante ou ao opera-
dor aquela declaração e garantir que a carga entregue para
transporte corresponde efectivamente à declarada em confor-
midade com o primeiro parágrafo.

Artigo 13.o

Notificação de mercadorias perigosas ou poluentes
transportadas a bordo

1. O operador, o agente ou o comandante de um navio, seja
qual for a dimensão deste, que largue de um porto de um
Estado-Membro transportando mercadorias perigosas ou
poluentes deve notificar à autoridade competente designada
pelo Estado-Membro, o mais tardar no momento da largada, as
informações especificadas no ponto 3 do anexo I.

2. O operador, o agente ou o comandante de um navio, seja
qual for a dimensão deste, que transporte mercadorias perigo-
sas ou poluentes, proveniente de um porto situado fora da
Comunidade e que se dirija a um porto de um Estado-Membro
ou vá fundear em águas territoriais de um Estado-Membro
deve comunicar as informações especificadas no ponto 3 do
anexo I à autoridade competente do Estado-Membro em que se
situa o primeiro porto de destino ou o fundeadouro, o mais
tardar no momento da largada do porto de carregamento ou,
caso o porto de destino ou a localização do fundeadouro não
sejam conhecidos no momento da largada, logo que essa infor-
mação seja conhecida.

3. Os Estados-Membros podem instituir um procedimento
que autorize o operador, o agente ou o comandante de um
navio a que se apliquem os n.os 1 e 2 a comunicar as informa-
ções especificadas no ponto 3 do anexo I à autoridade portuá-
ria do porto de largada ou de destino na Comunidade, con-
soante o caso.

O procedimento instituído deve garantir que a autoridade com-
petente tenha acesso permanente às informações especificadas
no ponto 3 do anexo I, em caso de necessidade. Para esse
efeito, a autoridade portuária em causa deve conservar as infor-
mações especificadas no ponto 3 do anexo I durante um
período suficiente para permitir a sua utilização em caso de

acidente ou incidente marítimo. A autoridade portuária tomará
as medidas necessárias para que as referidas informações pos-
sam ser transmitidas sem demora à autoridade competente a
pedido desta, 24 horas por dia, por via electrónica.

4. As informações especificadas no ponto 3 do anexo I
devem ser comunicadas pelo operador, agente ou comandante
do navio à autoridade portuária ou à autoridade competente.

Essas informações devem ser transmitidas por via electrónica
sempre que possível. O intercâmbio de mensagens electrónicas
deve utilizar a sintaxe e os procedimentos definidos no
anexo III.

Artigo 14.o

Intercâmbio informatizado de dados entre os
Estados-Membros

Os Estados-Membros devem cooperar no sentido de assegurar
a interconexão e a interoperabilidade dos sistemas nacionais
utilizados para gerir as informações especificadas no anexo I.

Os sistemas de comunicação instalados em conformidade com
o primeiro parágrafo devem apresentar as seguintes caracterís-
ticas:

a) O intercâmbio de dados far-se-á por via electrónica,
devendo o sistema permitir a recepção e o processamento
das mensagens comunicadas em conformidade com o
artigo 13.o;

b) O sistema deve permitir a transmissão dos dados 24 horas
por dia;

c) Cada Estado-Membro deve poder transmitir sem demora à
autoridade competente de outro Estado-Membro que o
solicite as informações relativas ao navio e à carga perigosa
ou poluente a bordo.

Artigo 15.o

Isenções

1. Os Estados-Membros podem dispensar os serviços regula-
res efectuados entre portos situados no seu território da obri-
gação prevista no artigo 13.o desde que sejam preenchidas as
seguintes condições:

a) A companhia que explora os referidos serviços regulares
deve estabelecer e manter actualizada uma relação dos
navios em causa e transmiti-la à autoridade competente
interessada;

b) Por cada viagem efectuada, as informações especificadas no
ponto 3 do anexo I devem estar à disposição da autoridade
competente, a pedido desta. A companhia deve instalar um
sistema interno que funcione 24 horas por dia e que
garanta a transmissão sem demora e por via electrónica
das referidas informações à autoridade competente que as
solicitou, em conformidade com o n.o 4 do artigo 13.o
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2. Sempre que um serviço regular internacional seja ope-
rado entre dois ou mais Estados, dos quais um pelo menos seja
um Estado-Membro, qualquer dos Estados-Membros envolvidos
pode solicitar aos outros Estados-Membros que seja concedida
uma isenção para esse serviço. Todos os Estados-Membros
envolvidos, incluindo os Estados costeiros em causa, deverão
colaborar para conceder a isenção ao serviço em causa de
acordo com as condições previstas no n.o 1.

3. Os Estados-Membros verificarão periodicamente se estão
a ser preenchidas as condições previstas nos n.os 1 e 2. Se uma
dessas condições, pelo menos, deixar de ser preenchida, os
Estados-Membros retirarão imediatamente o benefício da
isenção à companhia em causa.

4. Os Estados-Membros transmitirão à Comissão a lista das
companhias e navios dispensados nos termos do presente
artigo, bem como eventuais actualizações dessa lista.

TÍTULO III

ACOMPANHAMENTO DOS NAVIOS DE RISCO E
INTERVENÇÃO EM CASO DE INCIDENTE OU ACIDENTE

MARÍTIMO

Artigo 16.o

Transmissão de informações relativas a determinados
navios

1. Os navios que correspondam aos critérios a seguir enu-
merados são considerados navios de risco potencial para a
navegação ou uma ameaça para a segurança marítima, a segu-
rança das pessoas ou o ambiente:

a) Navios que, durante a viagem:

� tenham estado envolvidos em incidentes ou acidentes
marítimos referidos no artigo 17.o, ou

� não tenham satisfeito as obrigações de notificação e de
informação impostas pela presente directiva, ou

� tenham desrespeitado as regras aplicáveis dos sistemas
de organização do tráfego e dos VTS da responsabili-
dade de um Estado-Membro;

b) Navios relativamente aos quais exista prova ou presunção
de descarga deliberada de hidrocarbonetos ou de outras
infracções à Convenção Marpol nas águas sob jurisdição de
um Estado-Membro;

c) Navios a que tenha sido recusado acesso aos portos dos

Estados-Membros da Comunidade ou que tenham sido
objecto de um relatório ou de notificação por um Estado-
-Membro em conformidade com o disposto no ponto 1 do
anexo I da Directiva 95/21/CE do Conselho, de 19 de
Junho de 1995, relativa à inspecção de navios pelo Estado
do porto (1).

2. Os centros costeiros que tiverem informações relevantes
sobre os navios referidos no n.o 1 devem comunicá-las aos
centros costeiros dos restantes Estados-Membros situados na
rota prevista do navio.

3. Os Estados-Membros devem providenciar para que as
informações que lhes são comunicadas nos termos do n.o 2
sejam transmitidas às autoridades portuárias e/ou a qualquer
outra autoridade designada pelo Estado-Membro. Dentro dos
limites da sua disponibilidade em termos de pessoal, os Esta-
dos-Membros devem efectuar todas as inspecções ou verifica-
ções adequadas nos seus portos, quer por iniciativa própria,
quer a pedido de outro Estado-Membro, sem prejuízo das obri-
gações de controlo pelo Estado do porto. Devem informar
todos os Estados-Membros em causa dos resultados das acções
por eles desenvolvidas.

Artigo 17.o

Comunicação de incidentes e acidentes marítimos

1. Sem prejuízo do direito internacional e com vista a pre-
venir ou atenuar riscos significativos para a segurança marí-
tima, a segurança das pessoas ou o ambiente, os Estados-Mem-
bros devem assegurar um acompanhamento e tomar todas as
medidas adequadas para garantir que o comandante de um
navio que navegue na sua zona de busca e salvamento, na sua
zona económica exclusiva ou numa zona equivalente informe
imediatamente o centro costeiro geograficamente competente
de:

a) Qualquer incidente ou acidente que afecte a segurança do
navio, nomeadamente abalroamento, encalhe, dano, falha
ou avaria, alagamento ou escorregamento da carga, anoma-
lias no casco ou falhas estruturais;

b) Qualquer incidente ou acidente que comprometa a segu-
rança da navegação, nomeadamente falhas susceptíveis de
afectar a capacidade de manobra ou de navegação do navio
e anomalias que afectem os sistemas de propulsão ou os
aparelhos de governo, a instalação de produção de electrici-
dade ou o equipamento de navegação ou de comunicações;

c) Qualquer situação que possa levar à poluição das águas e
do litoral de um Estado-Membro, nomeadamente descarga
ou risco de descarga de produtos poluentes no mar;

d) Qualquer mancha de poluição ou deriva de contentores ou
embalagens observadas no mar.

(1) JO L 157 de 7.7.1995, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2002/106/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho (JO L 19 de 22.1.2002, p. 17).
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2. A informação transmitida em aplicação do n.o 1 deve
conter, pelo menos, o nome e a posição do navio, o porto de
partida, o porto de destino, se necessário o endereço onde se
podem obter informações sobre as mercadorias perigosas ou
poluentes transportadas a bordo, os elementos relativos ao
incidente e todas as informações pertinentes referidas na reso-
lução A.851(20) da OMI.

Artigo 18.o

Medidas em caso de condições meteorológicas
excepcionalmente desfavoráveis

1. Quando, em caso de condições meteorológicas ou estado
do mar excepcionalmente desfavoráveis, as autoridades compe-
tentes designadas pelos Estados-Membros considerem que
existe um risco grave de poluição das suas zonas marítimas ou
costeiras ou das zonas marítimas ou costeiras de outros Esta-
dos, ou que a segurança de vidas humanas está em perigo:

a) Devem, sempre que possível, facultar ao comandante de
um navio que se encontre na zona portuária em questão e
que deseje entrar ou sair do porto todas as informações
sobre as condições meteo-oceânicas e, sempre que per-
tinente e possível, sobre os riscos que estas podem acarre-
tar para o navio, a carga, a tripulação e os passageiros;

b) Podem tomar, sem prejuízo do dever de assistência a
navios em perigo e em conformidade com o disposto no
artigo 20.o, quaisquer outras medidas adequadas, as quais
podem incluir uma recomendação ou a proibição de um
navio em particular ou de os navios em geral entrarem ou
saírem do porto nas zonas afectadas, até se ter verificado
que deixou de haver qualquer risco para a vida humana
e/ou o meio ambiente;

c) Devem adoptar as medidas adequadas para limitar, na
medida do possível, ou, se necessário, proibir o abasteci-
mento de combustível nas suas águas territoriais.

2. O comandante informará a companhia das medidas ou
recomendações adequadas a que se refere o n.o 1. Estas não
obstam todavia a qualquer decisão do comandante tomada
com base na sua apreciação profissional nos termos da Con-
venção SOLAS. Quando a decisão tomada pelo comandante do
navio não for conforme com as medidas referidas no n.o 1,
deve o mesmo informar as autoridades competentes das razões
da sua decisão.

3. As medidas ou recomendações adequadas a que se refere
o n.o 1 devem basear-se na previsão do estado do mar e nas
previsões meteorológicas apresentadas por um serviço de infor-
mação meteorológica qualificado, reconhecido pelo Estado-
-Membro.

Artigo 19.o

Medidas em caso de incidente ou acidente marítimo

1. Em caso de incidentes ou acidentes marítimos referidos
no artigo 17.o, os Estados-Membros tomarão, sempre que
necessário, as medidas adequadas, em conformidade com o
direito internacional, com vista a garantir a segurança marí-
tima, a segurança das pessoas e a protecção do meio marinho
e costeiro.

O anexo IV apresenta uma lista, não exaustiva, das medidas
que os Estados-Membros poderão tomar em aplicação do pre-
sente artigo.

2. O operador e o comandante do navio e o proprietário
das mercadorias perigosas ou poluentes transportadas a bordo
devem, de acordo com o direito nacional e internacional, coo-
perar plenamente com as autoridades nacionais competentes
que o solicitem, com vista a minimizar as consequências de
um incidente ou acidente marítimo.

3. O comandante de um navio a que se apliquem as dispo-
sições do código ISM deve informar a companhia, em confor-
midade com o referido código, de qualquer incidente ou aci-
dente, tal como referido no n.o 1 do artigo 17.o, ocorrido no
mar. Logo que seja informada de tal situação, a companhia
deve entrar em contacto com o centro costeiro competente e
colocar-se se necessário à sua disposição.

Artigo 20.o

Locais de refúgio

Ouvidas as partes interessadas, os Estados-Membros devem ela-
borar planos, tendo em conta as orientações pertinentes da
OMI, para acolher, nas águas sob sua jurisdição, os navios em
perigo. Esses planos devem conter as disposições e os procedi-
mentos necessários, tendo em conta as restrições de ordem
operacional e ambiental, para que os navios em perigo se pos-
sam dirigir imediatamente para um local de refúgio, sob
reserva de autorização da autoridade competente. Sempre que
os Estados-Membros considerem necessário e viável, os planos
têm que incluir disposições relativas ao fornecimento de meios
e estruturas adequadas de assistência, socorro e anti-poluição.

Os planos para acolhimento de navios em perigo devem ser
disponibilizados mediante pedido. Os Estados-Membros infor-
marão a Comissão, até 5 de Fevereiro de 2004, das medidas
tomadas em aplicação do disposto no primeiro parágrafo.

Artigo 21.o

Informação das partes interessadas

1. Os incidentes ou acidentes comunicados em conformi-
dade com o n.o 1 do artigo 17.o devem, quando necessário, ser
assinalados via rádio, nas zonas em causa, pelo centro costeiro
competente do Estado-Membro em causa, a qual informará
igualmente da presença de qualquer navio que possa constituir
um perigo para a segurança marítima, a segurança das pessoas
ou o ambiente.
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2. As autoridades competentes que detenham as informa-
ções comunicadas em conformidade com os artigos 13.o e 17.o
devem tomar as medidas que lhes permitam fornecer a qual-
quer momento as referidas informações, quando, por razões de
segurança, a autoridade competente de outro Estado-Membro
as solicite.

3. Qualquer Estado-Membro cujas autoridades competentes
tenham sido informadas, nos termos da presente directiva ou
de outra forma, de factos que envolvam ou agravem, para
outro Estado-Membro, o risco de certas zonas marítimas e cos-
teiras ficarem em perigo, deve tomar as medidas adequadas
para informar com a maior brevidade o ou os Estados-Mem-
bros em causa e o(s) consultar sobre as acções previstas.
Quando adequado, os Estados-Membros cooperarão para con-
gregar os meios necessários à realização de uma acção comum.

Cada Estado-Membro tomará as medidas necessárias para que
se possa tirar plenamente partido das informações que os
navios lhe devem transmitir nos termos do artigo 17.o

TÍTULO IV

MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO

Artigo 22.o

Designação dos organismos competentes e publicação da
respectiva lista

1. Os Estados-Membros designarão as autoridades compe-
tentes, as autoridades portuárias e os centros costeiros a que
deverão ser efectuadas as notificações previstas na presente
directiva.

2. Os Estados-Membros devem assegurar que o sector marí-
timo receba informações correctas, regularmente actualizadas,
nomeadamente através das publicações náuticas, sobre quais as
autoridades e os centros designados nos termos do n.o 1,
incluindo, quando adequado, a respectiva zona geográfica de
intervenção, bem como sobre os procedimentos instituídos
para a comunicação das informações previstas na presente
directiva.

3. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão a
lista das autoridades e dos centros designados nos termos do
n.o 1, bem como as eventuais actualizações dessa lista.

Artigo 23.o

Cooperação entre os Estados-Membros e a Comissão

Os Estados-Membros e a Comissão devem cooperar na reali-
zação dos seguintes objectivos:

a) Optimizar a utilização das informações comunicadas em
conformidade com a presente directiva, incluindo o estabe-
lecimento de ligações telemáticas adequadas entre os cen-

tros costeiros e as autoridades portuárias, com vista ao
intercâmbio dos dados relativos aos movimentos dos
navios, às previsões da sua chegada aos portos e à carga
que transportam;

b) Incrementar e aumentar a eficácia das ligações telemáticas
entre os centros costeiros dos Estados-Membros, com vista
a melhorar o conhecimento do tráfego e o acompanha-
mento dos navios em trânsito, harmonizar e, na medida do
possível, simplificar as informações exigidas aos navios em
marcha;

c) Alargar a cobertura do sistema de acompanhamento e de
informação sobre o tráfego marítimo comunitário e/ou
actualizá-lo com vista à melhor identificação e acompanha-
mento dos navios. Para esse efeito, os Estados-Membros e a
Comissão cooperarão no estabelecimento, quando necessá-
rio, de sistemas de informação obrigatória, serviços obriga-
tórios de tráfego marítimo e sistemas adequados de organi-
zação do tráfego, a apresentar à OMI para aprovação;

d) Elaborar, se necessário, planos concertados para acolher os
navios em perigo.

Artigo 24.o

Confidencialidade das informações

Os Estados-Membros tomarão, de acordo com a respectiva
legislação nacional, as medidas necessárias para garantir a con-
fidencialidade das informações que lhes forem transmitidas no
âmbito da presente directiva.

Artigo 25.o

Controlo da aplicação da presente directiva e sanções

1. Os Estados-Membros devem efectuar inspecções regulares
ou qualquer outro tipo de acção necessária para verificar o
funcionamento dos sistemas telemáticos em terra estabelecidos
para os fins da presente directiva e, em particular, a sua capaci-
dade de resposta à exigência de recepção ou transmissão atem-
padas, 24 horas por dia, das informações comunicadas em
conformidade com os artigos 13.o e 15.o

2. Os Estados-Membros devem estabelecer um regime de
sanções em caso de violação das disposições nacionais adopta-
das nos termos da presente directiva e tomar todas as medidas
necessárias para garantir a aplicação dessas sanções. As sanções
estabelecidas devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.
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3. Os Estados-Membros devem informar sem demora o
Estado do pavilhão e os outros Estados interessados das medi-
das tomadas em conformidade com os artigos 16.o e 19.o e o
n.o 2 do presente artigo contra os navios que não arvorem o
respectivo pavilhão.

4. Um Estado-Membro que constate, por ocasião de um
incidente ou acidente marítimo referido no artigo 19.o, que a
companhia não conseguiu estabelecer e manter ligação com o
navio ou com os centros costeiros relevantes, deve informar do
facto o Estado que emitiu ou em nome do qual foi emitido o
documento ISM de conformidade e o certificado de gestão para
a segurança associado.

Quando a gravidade da falta demonstre a existência de uma
falha grave no funcionamento do sistema de gestão para a
segurança de uma companhia estabelecida num Estado-Mem-
bro, o Estado-Membro que emitiu o documento de conformi-
dade ou o certificado de gestão para segurança do navio
tomará imediatamente as medidas necessárias contra a compa-
nhia em causa para que sejam retirados o documento de con-
formidade e o certificado de gestão para a segurança associado.

Artigo 26.o

Avaliação

1. Os Estados-Membros devem enviar à Comissão, até 5 de
Fevereiro de 2007, relatórios sobre os progressos realizados na
aplicação da presente directiva, em especial do disposto nos
artigos 9.o, 10.o, 18.o, 20.o, 22.o, 23.o e 25.o Devem ainda
enviar à Comissão, até 31 de Dezembro de 2009, relatórios
sobre a aplicação da totalidade da presente directiva.

2. Decorridos seis meses sobre a recepção dos relatórios a
que se refere o n.o 1 e com base nos mesmos, a Comissão
transmitirá ao Parlamento Europeu e ao Conselho relatórios
sobre a aplicação da presente directiva. Nestes relatórios, a
Comissão indicará se e em que medida as disposições da pre-
sente directiva, tal como aplicadas nos Estados-Membros, estão
a contribuir para reforçar a segurança e eficácia dos transportes
marítimos e prevenir a poluição causada por navios.

3. A Comissão analisará a necessidade e a viabilidade de
medidas comunitárias que visem facilitar a recuperação ou a
indemnização dos custos e danos resultantes do acolhimento
de navios em perigo, incluindo requisitos adequados em maté-
ria de seguro ou outras garantias financeiras.

A Comissão apresentará, até 5 de Fevereiro de 2007, um rela-
tório ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre os resultados
dessa análise.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 27.o

Procedimento de alteração

1. As definições do artigo 3.o, as referências a instrumentos
da OMI ou da Comunidade e os anexos podem ser alterados
nos termos do n.o 2 do artigo 28.o a fim de os alinhar pela
legislação comunitária ou internacional que tenha sido apro-
vada, alterada ou que tenha entrado em vigor, desde que dessas
alterações não resulte um alargamento do âmbito de aplicação
da presente directiva.

2. Além disso, os anexos I, III e IV podem ser alterados nos
termos do n.o 2 do artigo 28.o, à luz da experiência adquirida
com a aplicação da presente directiva, desde que dessas altera-
ções não resulte um alargamento do seu âmbito de aplicação.

Artigo 28.o

Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida por um comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE,
tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão
1999/468/CE é de três meses.

3. O comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 29.o

1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para
dar cumprimento à presente directiva até 5 de Fevereiro de
2004 e informar imediatamente a Comissão desse facto.

Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições,
estas devem conter uma referência à presente directiva ou ser
acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação ofi-
cial. As modalidades dessa referência serão aprovadas pelos
Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o
texto das disposições de direito interno que aprovarem nas
matérias reguladas pela presente directiva.

Artigo 30.o

A Directiva 93/75/CEE é revogada com efeitos a partir de 5 de
Fevereiro de 2004.
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Artigo 31.o

A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 32.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito no Luxemburgo, em 27 de Junho de 2002.

Pelo Parlamento Europeu

O Presidente
P. COX

Pelo Conselho

O Presidente
M. ARIAS CAÑETE
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ANEXO I

LISTA DAS INFORMAÇÕES A COMUNICAR

1. Informações a comunicar em conformidade com o artigo 4.o � Informações gerais

a) Identificação do navio (nome, indicativo de chamada, número de identificação OMI ou número MMSI);

b) Porto de destino;

c) Hora prevista de chegada ao porto de destino ou à estação de pilotos, conforme exigido pela autoridade com-
petente, e hora prevista de partida desse porto;

d) Número total de pessoas a bordo.

2. Informações a comunicar em conformidade com o artigo 12.o � Informações sobre a carga

a) Designação técnica exacta das mercadorias perigosas ou poluentes, números ONU atribuídos, se existirem, clas-
ses de risco OMI determinadas em conformidade com os códigos IMDG, IBC e IGC e, quando adequado, cate-
goria do navio exigida para as cargas INF, tal como definido na regra VII/14.2, quantidades dessas mercadorias
e, caso sejam transportadas em unidades de transporte que não sejam cisternas, respectivos números de identi-
ficação;

b) Endereço onde podem ser obtidas informações pormenorizadas sobre a carga.

3. Informações a comunicar em conformidade com o artigo 13.o

A. I n f o r m a ç õ e s g e r a i s

a) Identificação do navio (nome, indicativo de chamada, número de identificação OMI ou número MMSI);

b) Porto de destino;

c) Para um navio que deixe um porto de um Estado-Membro: hora prevista de partida desse porto ou da
estação de pilotos, conforme exigido pela autoridade competente, e hora prevista de chegada ao porto de
destino;

d) Para um navio proveniente de um porto localizado fora da Comunidade e que se dirija a um porto de um
Estado-Membro: hora prevista de chegada ao porto de destino ou à estação de pilotos, conforme exigido
pela autoridade competente;

e) Número total de pessoas a bordo.

B. I n f o r m a ç õ e s s o b r e a c a r g a

a) Designação técnica exacta das mercadorias perigosas ou poluentes, números ONU atribuídos, se existirem,
classes de risco OMI determinadas em conformidade com os códigos IMDG, IBC e IGC e, quando ade-
quado, categoria do navio na acepção do código INF, quantidades dessas mercadorias e sua localização a
bordo e, caso sejam transportadas em unidades de transporte que não sejam cisternas, respectivos números
de identificação;

b) Confirmação da presença a bordo de lista, manifesto ou plano de carga adequado que especifique as mer-
cadorias perigosas ou poluentes transportados e sua localização no navio;

c) Endereço onde podem ser obtidas informações pormenorizadas sobre a carga.

4. Informações referidas no artigo 5.o

� A. Identificação do navio (nome, indicativo de chamada, número de identificação OMI ou número
MMSI).

� B. Data e hora.
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� C ou D. Posição em latitude e longitude ou azimute verdadeiro e distância em milhas náuticas a partir de
um ponto de referência claramente identificado.

� E. Rumo.

� F. Velocidade.

� I. Porto de destino e hora prevista de chegada.

� P. Carga e, havendo mercadorias perigosas a bordo, quantidade e classe OMI.

� T. Endereço para comunicação de informações sobre a carga.

� W. Número total de pessoas a bordo.

� X. Informações diversas:

� características e quantidade estimada do combustível de bancas, para os navios que transpor-
tem mais de 5 000 toneladas de combustível de bancas,

� condições de navegação.

5. O comandante do navio deve comunicar imediatamente à autoridade competente ou à autoridade portuária interes-
sada qualquer alteração às informações comunicadas nos termos do presente anexo.
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ANEXO II

PRESCRIÇÕES APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE BORDO

I. Sistema de identificação automática (AIS)

1. N a v i o s c o n s t r u í d o s e m o u a p ó s 1 d e J u l h o d e 2 0 0 2

Os navios de passageiros, quaisquer que sejam as suas dimensões, e todos os navios de arqueação bruta igual
ou superior a 300 construídos em ou após 1 de Julho de 2002, que escalem um porto de um Estado-Membro,
devem satisfazer a obrigação de instalação e utilização de equipamento prevista no artigo 6.o

2. N a v i o s c o n s t r u í d o s a n t e s d e 1 d e J u l h o d e 2 0 0 2

Os navios de passageiros, quaisquer que sejam as suas dimensões, e todos os navios com uma arqueação bruta
igual ou superior a 300 construídos antes de 1 de Julho de 2002 que escalem um porto de um Estado-Membro
devem satisfazer a obrigação de instalação e utilização de equipamento prevista no artigo 6.o de acordo com o
seguinte calendário:

a) Navios de passageiros: até 1 de Julho de 2003;

b) Navios-tanque: o mais tardar por ocasião da primeira vistoria do equipamento de segurança efectuada após
1 de Julho de 2003;

c) Navios, à excepção dos navios de passageiros e dos navios-tanque, de arqueação bruta igual ou superior a
50 000: até 1 de Julho de 2004;

d) Navios, à excepção dos navios de passageiros e dos navios-tanque, de arqueação bruta igual ou superior a
10 000 mas inferior a 50 000: até 1 de Julho de 2005 ou, no que se refere aos navios que realizam via-
gens internacionais, qualquer data anterior fixada no âmbito da OMI;

e) Navios, à excepção dos navios de passageiros e dos navios-tanque, de arqueação bruta igual ou superior a
3 000 mas inferior a 10 000: até 1 de Julho de 2006 ou, no que se refere aos navios que realizam viagens
internacionais, qualquer data anterior fixada no âmbito da OMI;

f) Navios, à excepção dos navios de passageiros e dos navios-tanque, de arqueação bruta igual ou superior a
300 mas inferior a 3 000: até 1 de Julho de 2007 ou, no que se refere aos navios que realizam viagens
internacionais, qualquer data anterior fixada no âmbito da OMI.

Os Estados-Membros podem isentar os navios de passageiros com arqueação bruta inferior a 300 que efectuam
tráfego doméstico da aplicação dos requisitos relativos ao AIS estabelecidos no presente anexo.

II. Sistemas de registo dos dados de viagem (VDR)

1. Os navios das categorias a seguir indicadas que escalem um porto de um Estado-Membro da Comunidade
devem estar equipados com um sistema de registo dos dados de viagem que satisfaça as normas de funciona-
mento previstas na resolução A.861(20) da OMI e as normas de ensaio definidas na norma n.o 61996 da
Comissão Electrotécnica Internacional:

a) Navios de passageiros construídos em ou após 1 de Julho de 2002: até 5 de Agosto de 2002;

b) Navios de passageiros ro-ro construídos antes de 1 de Julho de 2002: o mais tardar na primeira vistoria
em ou após 1 de Julho de 2002;

c) Navios de passageiros, à excepção dos navios de passageiros ro-ro, construídos antes de 1 de Julho de
2002: até 1 de Janeiro de 2004;

d) Navios, à excepção dos navios de passageiros, de arqueação bruta igual ou superior a 3 000 construídos
em ou após 1 de Julho de 2002: até 5 de Agosto de 2002.

L 208/24 5.8.2002Jornal Oficial das Comunidades EuropeiasPT



2. Os navios das categorias a seguir indicadas construídos antes de 1 de Julho de 2002 que escalem um porto de
um Estado-Membro devem estar equipados com um sistema de registo dos dados de viagem que satisfaça as
normas pertinentes da OMI:

a) Navios de carga de arqueação bruta igual ou superior a 20 000: até à data fixada pela OMI ou, na falta de
uma decisão da OMI, até 1 de Janeiro de 2007;

b) Navios de carga de arqueação bruta igual ou superior a 3 000 mas inferior a 20 000: até à data fixada pela
OMI ou, na falta de uma decisão da OMI, até 1 de Janeiro de 2008.

3. Os Estados-Membros podem isentar dos requisitos relativos ao registo de dados de viagem estabelecidos na pre-
sente directiva os navios de passageiros que efectuam unicamente tráfego doméstico em águas marítimas não
abrangidas pela categoria A, tal como referido no artigo 4.o da Directiva 98/18/CE do Conselho, de 17 de
Março de 1998, relativa às regras e normas de segurança para os navios de passageiros (1).

(1) JO L 144 de 15.5.1998, p. 1.
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ANEXO III

MENSAGENS ELECTRÓNICAS

1. Os Estados-Membros devem criar e manter as infra-estruturas necessárias para permitir a transmissão, recepção e
conversão de dados entre os sistemas que utilizam a sintaxe XML ou EDIFACT, com base nos sistemas de comuni-
cação Internet ou X.400.

2. A Comissão deve desenvolver e manter, em consulta com os Estados-Membros, um «Documento de Controlo da
Interface» que descreva as possibilidades do sistema em termos de hipóteses de mensagens, de funções das mensa-
gens e da relação entre as mensagens. Dever-se-á especificar a temporização das mensagens e os seus resultados,
assim como os protocolos e parâmetros de intercâmbio de dados. O Documento de Controlo da Interface deverá
ainda especificar o conteúdo dos dados das funções da mensagem exigidas e descrever essas mensagens.

3. Estes procedimentos e infra-estruturas deverão incluir, sempre que exequível, as obrigações de notificação e de
intercâmbio de informações resultantes do disposto noutras directivas, tal como a Directiva 2000/59/CE do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, relativa aos meios portuários de recepção de resíduos
gerados em navios e de resíduos da carga (1).

(1) JO L 332 de 28.12.2000, p. 81.
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ANEXO IV

Medidas que os Estados-Membros podem tomar em caso de risco para a segurança marítima e a protecção do
ambiente

(em aplicação do n.o 1 do artigo 19.o)

Quando, no seguimento de um incidente ou em circunstâncias do tipo das descritas no artigo 17.o, que afectem um
navio, a autoridade competente do Estado-Membro interessado considere, no quadro do direito internacional, que é
necessário afastar, reduzir ou eliminar um perigo grave e iminente que ameaça o seu litoral ou interesses conexos, a
segurança dos outros navios e a segurança das suas tripulações e passageiros ou das pessoas em terra, ou proteger o
meio marinho, a referida autoridade pode nomeadamente:

a) Restringir os movimentos do navio ou impor-lhe um itinerário. Esta exigência não afecta a responsabilidade do
comandante na segurança do governo do seu navio;

b) Notificar o comandante do navio para que elimine o risco para o ambiente ou a segurança marítima;

c) Enviar a bordo do navio uma equipa de avaliação com a missão de determinar o grau de risco, assistir o coman-
dante na correcção da situação e manter informado o centro costeiro competente;

d) Intimar o comandante a seguir para um local de refúgio, em caso de perigo iminente, ou impor a pilotagem ou o
reboque do navio.
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  DL n.º 180/2004, de 27 de Julho  (versão actualizada) 
Contém as seguintes alterações: 
   - DL n.º 236/2004, de 18 de Dezembro 
   - DL n.º 51/2005, de 25 de Fevereiro 
   - DL n.º 263/2009, de 28 de Setembro 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 
   - DL n.º 121/2012, de 19 de Junho

SUMÁRIO 
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/59/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Junho, relativa à instituição de um sistema comunitário de acompanhamento 
e de informação do tráfego de navios  

__________________________

 
Decreto-Lei n.º 180/2004, de 27 de Julho  
Com o Decreto-Lei n.º 94/96, de 17 de Julho, o Governo introduziu no direito interno as regras 
preconizadas na Directiva n.º 93/75/CE, do Conselho, de 13 de Setembro, que impôs aos Estados a 
adopção de medidas relativas às condições mínimas exigidas aos navios com destino a portos marítimos 
da Comunidade ou que deles saíssem transportando mercadorias perigosas ou poluentes.  
Esse diploma legal foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 367/98, de 23 de Novembro, o qual transpôs para a 
ordem jurídica interna as alterações que entretanto foram aprovadas pelas Directivas n.os 96/39/CE, da 
Comissão, de 19 de Junho, e 97/34/CE, da Comissão, de 6 de Junho.  
Posteriormente, as Directivas n.os 98/55/CE, da Comissão, de 17 de Julho, e 98/74/CE, da Comissão, de 
1 de Outubro, produziram de novo alterações na Directiva n.º 93/75/CE no que concerne à matéria 
referente à versão em vigor para alguns dos instrumentos internacionais reguladores aplicáveis, em 
particular a Convenção MARPOL, os códigos IBC e IGC, o código INF e a alteração de alguns instrumentos 
legais. Em conformidade, foi publicado o Decreto-Lei n.º 169/2000, de 8 de Agosto.  
No entanto, as regras preconizadas na Directiva n.º 2002/59/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de Junho, reforçam, alargam e produzem alterações significativas ao estabelecido na Directiva n.º 
93/75/CE, instituindo um sistema de intercâmbio de dados referentes às cargas perigosas transportadas 
pelos navios, entre as autoridades competentes dos Estados membros, e, consequentemente, procedem à 
sua revogação, pelo que se impõe a sua transposição, o que se faz pelo presente diploma.  
Por outro lado, a prevenção de acidentes e a prevenção da poluição do mar exige a instalação de um 
sistema de acompanhamento e informação do tráfego de navios, com especial atenção aos navios 
considerados de risco, em articulação com os sistemas de organização de tráfego e com os serviços de 
tráfego marítimo existentes ou a criar, bem como a obrigatoriedade de os navios que entram ou circulam 
no espaço comunitário se identificarem de forma automática.  
Mas a satisfação dessa obrigação só é viável se cada um dos Estados membros plasmar no ordenamento 
jurídico interno essas exigências.  
Nessa linha de orientação, o presente diploma estabelece a obrigação de comunicação pelo comandante 
de um navio em águas nacionais de qualquer acidente ou incidente marítimo e a forma de actuação das 
entidades responsáveis. A obrigatoriedade de utilização a bordo de um registador de dados da viagem, 
imposta agora aos navios que entram ou circulam no espaço comunitário, contribuirá para facilitar os 
inquéritos a acidentes ou incidentes marítimos.  
Não obstante as medidas referidas, a inexistência de um plano que permita, num porto ou em qualquer 
zona abrigada, quando a situação o justifique, o acolhimento de um navio em dificuldade pode ter 
consequências graves em caso de acidente marítimo. É, pois, primordial para todos os Estados membros o 
objectivo que a Directiva n.º 2002/59/CE preconiza de cada um dos países da Comunidade proceder à 
elaboração de planos que contemplem a definição de locais de refúgio.  
Este diploma identifica, assim, as entidades nacionais responsáveis pela aplicação ou coordenação das 
matérias expostas e as formas de articulação entre si e com as congéneres dos outros Estados membros.  
Por fim, no que concerne ao regime sancionatório, para além do expressamente fixado no presente 
diploma legal, julgou-se adequado, por se considerar ser da competência da autoridade marítima 
nacional, acrescentar duas alíneas ao elenco das condutas tipificadas no Decreto-Lei n.º 45/2002, de 2 de 
Março, o qual aprovou o quadro geral dos ilícitos contra-ordenacionais da competência dos capitães dos 
portos.  
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas.  
Assim:  
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

  Artigo 1.º 
Objecto

1 - O presente diploma transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/59/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, relativa à instituição de um sistema comunitário de 
acompanhamento e de informação do tráfego de navios.  
2 - São estabelecidas regras relativas à instituição, no território nacional, de um sistema de 
acompanhamento e de informação do tráfego de navios com vista a aumentar a segurança e a eficácia do 



tráfego marítimo, melhorar a resposta das autoridades a incidentes, a acidentes ou a situações 
potencialmente perigosas no mar, incluindo operações de busca e de salvamento, e contribuir para uma 
melhor prevenção e detecção da poluição causada pelos navios. 
 
 

  Artigo 2.º 
Âmbito de aplicação

1 - Salvo disposição em contrário, o presente diploma aplica-se aos navios de arqueação bruta igual ou 
superior a 300.  
2 - Salvo disposição em contrário, o presente diploma não se aplica a:  
a) Navios de guerra e unidades auxiliares da Marinha de qualquer pavilhão e outros navios pertencentes a 
um Estado-membro ou ao serviço de um Estado-membro e utilizados para um serviço público de natureza 
não comercial;  
b) Embarcações de pesca e tradicionais bem como embarcações de recreio de comprimento inferior a 45 
m;  
c) Bancas em navios com arqueação bruta inferior a 1000, provisões de bordo e equipamentos para uso a 
bordo de todos os navios. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 3.º 
Definições

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:  
a) «Instrumentos internacionais pertinentes» os seguintes instrumentos, na sua versão actualizada:  
i) MARPOL 73/78, a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, de 1973, tal como 
alterada pelo Protocolo de 1978, nas actuais redacções;  
ii) SOLAS, a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, bem como os seus 
protocolos e alterações;  
iii) A Convenção Internacional sobre a Arqueação dos Navios de 1969;  
iv) A Convenção Internacional de 1969 sobre a Intervenção no Alto Mar em Caso de Acidente que 
Provoque ou Possa Vir a Provocar Poluição por Hidrocarbonetos e o Protocolo de 1973 sobre a Intervenção 
no Alto Mar em Caso de Poluição por Substâncias que não Sejam Hidrocarbonetos;  
v) Convenção SAR, a Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimos de 1979;  
vi) Código ISM, o Código Internacional de Gestão para a Segurança;  
vii) Código IMDG, o Código Marítimo Internacional para as Mercadorias Perigosas, na sua actual redacção;  
viii) Código IBC, o Código Internacional da Organização Marítima Internacional (OMI) para a Construção e 
Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel, na sua actual 
redacção;  
ix) Código IGC, o Código Internacional da OMI para a Construção e Equipamento de Navios que 
Transportam Gases Liquefeitos a Granel, na sua actual redacção;  
x) Código BC, o Código de Práticas para a Segurança do Transporte de Carga Sólida a Granel, da OMI;  
xi) Código INF, o Código da OMI para a segurança do transporte de combustível nuclear irradiado, do 
plutónio e de resíduos altamente radioactivos em barris a bordo de navios, na sua actual redacção;  
xii) Resolução A.851(20) da OMI, a resolução A.851(20) da OMI intitulada «General principles for ship 
reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving 
dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants»;  
xiii) Resolução A.917(22) da OMI, a Resolução 917(22) da OMI intitulada «Guidelines for the onboard use 
of AIS», com a redacção que lhe foi dada pela Resolução A.956(23) da OMI;  
xiv) Resolução A.949(23) da OMI, a Resolução 949(23) da OMI intitulada «Guidelines on places of refuge 
for ships in need of assistance»;  
xv) Resolução A.950(23) da OMI, a Resolução 950(23) da OMI intitulada «Maritime assistance services 
(MAS)»;  
xvi) Directrizes da OMI sobre o tratamento justo dos marítimos em caso de acidente marítimo, as 
Directrizes anexas à Resolução LEG. 3(91) do Comité Legal da OMI, de 27 de Abril de 2006, tal como 
aprovadas pelo Conselho de Administração da OIT na sua 296.ª sessão, de 12 a 16 de Junho de 2006;  
b) «Operador» o armador ou o gestor do navio;  
c) «Agente» a pessoa mandatada ou autorizada para prestar informações em nome do operador do navio; 
 
d) «Carregador» a pessoa que celebrou um contrato de transporte de mercadorias com um transportador 
ou em nome da qual ou por conta da qual foi celebrado esse contrato;  
e) «Companhia» a companhia na acepção que lhe é dada na regra 1.2 do capítulo ix da Convenção SOLAS; 
 
f) «Navio» qualquer navio de mar ou veículo marinho;  
g) «Mercadorias perigosas»:  
i) As mercadorias mencionadas no código IMDG;  



ii) As substâncias líquidas perigosas enumeradas no capítulo 17 do código IBC;  
iii) Os gases liquefeitos enumerados no capítulo 19 do código IGC;  
iv) As matérias sólidas referidas no apêndice B do código BC.  
Incluem-se igualmente nesta definição as mercadorias para cujo transporte tenham sido prescritas 
condições prévias adequadas em conformidade com o disposto no ponto 1.1.3 do código IBC ou no ponto 
1.1.6 do código IGC;  
h) «Mercadorias poluentes»:  
i) Os hidrocarbonetos conforme a definição dada no anexo I da Convenção MARPOL;  
ii) As substâncias líquidas nocivas, conforme a definição dada no anexo ii da Convenção MARPOL;  
iii) As substâncias prejudiciais, conforme a definição dada no anexo iii da Convenção MARPOL;  
i) «Unidade de transporte de carga» qualquer veículo de carga rodoviário, vagão de carga ferroviário, 
contentor, veículo cisterna rodoviário, vagão ferroviário ou cisterna portátil;  
j) «Endereço» o nome e as ligações de comunicação pelos quais se possa estabelecer contacto, em caso 
de necessidade, com o operador, o agente, a autoridade portuária, a autoridade competente ou qualquer 
outra pessoa ou organismo autorizados na posse de informações detalhadas relativas à carga transportada 
pelo navio;  
l) «Autoridades competentes» as autoridades designadas no presente diploma para exercer as funções 
nele previstas;  
m) «Autoridades portuárias» as entidades gestoras dos portos em cada porto, para receber e 
disponibilizar as informações comunicadas em conformidade com o presente diploma;  
n) «Autoridade marítima» as capitanias dos portos;  
o) «Local de refúgio» um porto, parte de porto, outro espaço abrigado para manobrar, um fundeadouro 
ou qualquer outra área identificada em plano de acolhimento de navios em dificuldade;  
p) «Centro costeiro»:  
i) O centro de controlo de tráfego marítimo do continente (CCTMC), nos termos do Decreto-Lei n.º 
263/2009, de 28 de Setembro;  
ii) Os centros de coordenação de busca e salvamento marítimo (MRCC), nos termos do Decreto-Lei n.º 
15/94, de 22 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 399/99, de 14 de Outubro;  
q) «Serviço de tráfego marítimo (VTS)» um serviço destinado a aumentar a segurança e a eficácia do 
tráfego marítimo e a proteger o ambiente, com capacidade para intervir no tráfego e reagir a situações 
de tráfego que surjam na zona por ele abrangida;  
r) «Sistemas de organização do tráfego» qualquer sistema que inclua uma ou várias rotas ou medidas de 
organização do tráfego destinadas a reduzir o risco de acidentes, que inclui esquemas de separação do 
tráfego, rotas com dois sentidos, vias recomendadas, zonas a evitar, zonas de tráfego costeiro, desvios, 
zonas de precaução e rotas de águas profundas, nomeadamente como aqueles a que se refere o Decreto-
Lei n.º 198/2006, de 19 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 263/2009, de 28 de Setembro;  
s) «Embarcações tradicionais» qualquer tipo de embarcação histórica e suas réplicas, incluindo as 
embarcações destinadas a incentivar ou promover competências e a navegação tradicionais, que 
constituam simultaneamente monumentos culturais vivos, manobrados de acordo com princípios de 
navegação e técnica tradicionais;  
t) «Acidente» qualquer acidente na acepção do código da OMI para a investigação de acidentes e 
incidentes marítimos;  
u) «Estado-membro» qualquer Estado-membro da União Europeia;  
v) «SafeSeaNet» o sistema comunitário de intercâmbio de informações marítimas desenvolvido pela 
Comissão Europeia em cooperação com os Estados-membros, a fim de assegurar a aplicação da legislação 
da União Europeia;  
x) «Serviço regular» uma série de viagens organizada de forma a assegurar o tráfego entre dois ou mais 
portos, quer de acordo com um horário público, quer com uma regularidade ou frequência tal que 
constitua uma série manifestamente sistemática;  
z) «Embarcação de pesca» qualquer embarcação equipada e autorizada para exercer a exploração 
comercial dos recursos marinhos vivos;  
aa) «Embarcação de pesca nova» uma embarcação de pesca relativamente à qual se verifique uma das 
seguintes condições:  
i) O contrato de construção seja celebrado após a entrada em vigor do presente diploma;  
ii) O contrato de construção tenha sido celebrado até à data de entrada em vigor do presente diploma e 
a embarcação seja entregue três ou mais anos após essa data;  
iii) Na ausência de um contrato de construção, após a data de entrada em vigor do presente diploma se 
se verificar uma das seguintes condições:  
A quilha esteja assente;  
Comece uma fase de construção identificável com uma embarcação específica;  
Se tenha iniciado a montagem compreendendo pelo menos 50 t ou 1% do peso estimado de todo o 
material da estrutura, consoante o valor que for menor;  
bb) «Embarcação de pesca existente» uma embarcação de pesca que não seja uma embarcação nova;  
cc) «Navio em dificuldade» um navio ou uma embarcação de pesca que se encontre numa situação que 
possa causar a sua perda ou representar um perigo para o ambiente ou para a navegação, sem prejuízo 
das normas da Convenção SAR relativas ao resgate de pessoas;  
dd) «LRIT» um sistema de identificação e seguimento de navios de longo alcance, em conformidade com 
a regra 19-1 do capítulo v da Convenção SOLAS;  
ee) «Hora de chegada de um navio a um porto ou fundeadouro (ATA)» hora a que o navio atraca a um 



cais ou fundeia num fundeadouro para operar, a qual é registada pelo comandante do navio no diário de 
navegação;  
ff) «Hora de saída de um navio de um porto ou fundeadouro (ATD)» hora a que um navio larga de um cais 
ou suspende o ferro de um fundeadouro em que esteve a operar, com o fim de se dirigir a outro porto ou 
fundeadouro, a qual é registada pelo comandante do navio no diário de navegação. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 51/2005, de 25 de Fevereiro 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 
    - 2ª versão: DL n.º 51/2005, de 25 de 
Fevereiro 

TÍTULO I Notificação e acompanhamento dos navios 

  Artigo 4.º 
Notificação prévia à entrada em portos nacionais

1 - O comandante de um navio que se dirija a um porto nacional notifica a autoridade portuária do porto 
a que se dirige das informações previstas no n.º 1 do anexo I ao presente diploma e que dele faz parte 
integrante:  
a) Com pelo menos vinte e quatro horas de antecedência; ou  
b) O mais tardar no momento em que o navio largue do porto anterior, se a duração da viagem for 
inferior a vinte e quatro horas; ou  
c) Se não for conhecido o porto de escala ou se tiver sido alterado durante a viagem, logo que a 
informação seja conhecida.  
2 - O comandante de um navio estrangeiro, independentemente da sua arqueação bruta, que, em 
conformidade com o artigo 14.º da Directiva n.º 2009/16/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Abril de 2009, relativa à inspecção de navios pelo Estado do porto, seja elegível para uma 
inspecção expandida, e navegue com destino a um porto ou fundeadouro nacional, notifica a respectiva 
autoridade portuária das informações previstas no n.º 2 do anexo i:  
e) Pelo menos, 72 horas antes da hora estimada de chegada do navio ao porto ou ao fundeadouro; ou  
f) Antes de o navio largar do porto anterior, se a duração da viagem for inferior a 72 horas.  
3 - A autoridade portuária introduz imediatamente no SafeSeaNet as seguintes informações:  
a) As referidas nos números anteriores;  
b) A hora de chegada (ATA) e de partida (ATD) de todo e qualquer navio estrangeiro que faça escala nos 
seus portos ou fundeadouros, assim definindo o período em que o navio está disponível para inspecções 
de controlo pelo Estado do porto.  
4 - Os navios provenientes de um porto fora da União Europeia que se dirijam a um porto nacional e que 
transportem mercadorias perigosas ou poluentes cumprem as obrigações de notificação previstas no 
artigo 12.º 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 236/2004, de 18 de Dezembro 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de Julho 
    - 2ª versão: DL n.º 236/2004, de 18 de 
Dezembro 

  Artigo 5.º 
Sistemas de notificação obrigatória de navios

1 - Sempre que esteja implementado num espaço marítimo sob jurisdição nacional um sistema de 
notificação obrigatória dos navios, aprovado pela OMI de acordo com a regra 11 do capítulo v da 
Convenção SOLAS, em conformidade com as orientações e critérios aplicáveis estabelecidos pela OMI, a 
DGRM adopta as medidas necessárias e adequadas para garantir que todos os navios que entrem na zona 
abrangida por esse sistema comuniquem as informações exigidas, sem prejuízo de quaisquer informações 
suplementares que possam ser solicitadas de acordo com a Resolução A.851(20) da OMI.  
2 - Ao submeter à OMI um sistema de notificação obrigatória dos navios, a DGRM inclui nessa proposta os 
elementos constantes do n.º 5 do anexo i ao presente diploma. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 6.º 
Utilização de sistemas de identificação automática

1 - Os navios que se dirijam a um porto nacional devem estar equipados com um sistema de identificação 
automática (AIS) que responda às normas de desempenho definidas pela OMI, de acordo com o calendário 
estabelecido na secção I do anexo II ao presente diploma e que dele faz parte integrante.  
2 - Os navios equipados com um AIS mantêm esse sistema permanentemente operacional e ligado, 



excepto quando a segurança ou a confidencialidade das informações sobre navegação estiver prevista em 
acordos, regras ou normas internacionais. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 6.º-A 
Utilização de sistemas de identificação automática (AIS) em embarcações de pesca

1 - Devem estar equipados com um AIS (Classe A) que satisfaça as normas de desempenho da OMI, de 
acordo com o calendário estabelecido no ponto I.4 do anexo II, quaisquer embarcações de pesca com um 
comprimento de fora a fora superior a 15 metros em relação às quais se verifique uma das seguintes 
condições:  
a) Arvore bandeira portuguesa;  
b) Opere nas águas interiores ou no mar territorial de Portugal;  
c) Desembarque as capturas num porto nacional.  
2 - As embarcações de pesca equipadas com um AIS mantêm esse sistema operacional e ligado quando 
operem em águas sob jurisdição nacional, podendo o AIS ser desligado em circunstâncias excepcionais e 
fora daqueles espaços, quando o comandante o considerar necessário para a segurança ou protecção da 
sua embarcação.  
 

Aditado pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 52/2012, de 07 de Março 
 
 
 

  Artigo 6.º-B 
Utilização de sistemas de identificação e seguimento de longo alcance de navios (LRIT)

Os navios que escalem um porto nacional e aos quais se aplicam a regra 19-1 do capítulo v da Convenção 
SOLAS, as normas de desempenho, bem como os requisitos de funcionamento aprovados pela OMI, devem 
estar equipados com um sistema LRIT conforme com a referida regra.  
 

Aditado pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 52/2012, de 07 de Março 
 
 
 

  Artigo 7.º 
Utilização de sistemas de organização do tráfego

A DGRM, responsável nacional pelo serviço de controlo de tráfego marítimo (VTS), e a Autoridade 
Marítima Nacional (AMN) asseguram o acompanhamento e adoptam as medidas necessárias e adequadas 
para garantir que todos os navios que entrem num espaço marítimo sob jurisdição nacional, abrangida 
por um sistema de organização de tráfego aprovado pela OMI, de acordo com a regra 10 do capítulo v da 
Convenção SOLAS, utilizem esse sistema de acordo com as orientações e critérios pertinentes definidos 
pela OMI. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 8.º 
Acompanhamento da observância pelos navios das disposições relativas aos serviços de tráfego 
marítimo

1 - Os navios que entrem numa zona sujeita a um VTS costeiro em águas sob jurisdição nacional e 
baseado nas orientações definidas pela OMI devem participar nesse VTS e observar as respectivas regras.  
2 - Os navios que arvorem pavilhão nacional e que entrem numa zona sujeita a um VTS, baseado nas 
orientações definidas pela OMI, nas águas sob jurisdição de outro Estado membro obrigam-se a observar 
as regras desse VTS. 
 
 

  Artigo 9.º 
Sistemas de registo dos dados de viagem

1 - Os navios que se dirijam a um porto nacional têm de estar equipados com um sistema de registo dos 
dados de viagem (VDR), de acordo com as regras estabelecidas na secção II do anexo II.  
2 - Os dados recolhidos de um sistema VDR são facultados ao órgão de investigação previsto no artigo 8.º 
da Directiva n.º 2009/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, que 



estabelece os princípios fundamentais que regem a investigação de acidentes no sector do transporte 
marítimo, sempre que seja realizada uma investigação de segurança na sequência de um acidente 
ocorrido nas águas sob soberania ou jurisdição nacional ou envolvendo um navio que arvore pavilhão 
nacional, e ainda ao órgão local da Direcção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM), quando seja 
realizado um inquérito na sequência de acidente ocorrido nas águas sob jurisdição nacional.  
3 - O órgão de investigação garante que esses dados são utilizados na investigação e analisados 
adequadamente, providenciando, ainda, para que nos 30 dias subsequentes à finalização do processo os 
resultados sejam divulgados.  
4 - No caso de o acidente referido no n.º 2 envolver navios de pavilhão de outro Estado-membro, esses 
dados devem ser-lhe facultados a seu pedido. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 10.º 
Inquéritos a acidentes e incidentes marítimos

(Revogado.) 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

TÍTULO II 
Notificação das mercadorias perigosas ou poluentes a bordo de navios (Hazmat) 

  Artigo 11.º 
Obrigação de informação respeitante ao transporte de mercadorias perigosas

1 - As mercadorias perigosas ou poluentes só podem ser entregues para transporte ou embarcadas num 
navio, seja qual for a sua dimensão, num porto nacional, se o comandante ou o operador tiver recebido, 
do carregador, antes da aceitação das mercadorias a bordo, uma declaração com as seguintes 
informações:  
a) As informações enumeradas no n.º 3 do anexo I;  
b) Relativamente às substâncias referidas no anexo i da Convenção MARPOL, a ficha de dados de 
segurança que discrimina as características físico-químicas dos produtos, incluindo, se for caso disso, a 
viscosidade expressa em cSt a 50ºC e a densidade a 15ºC, bem como os restantes dados contidos na ficha 
de dados de segurança, em conformidade com a Resolução MSC.286(86) da OMI;  
c) Os dados para chamada urgente do carregador ou de qualquer outra pessoa ou organismo que esteja 
na posse das informações sobre as características físico-químicas dos produtos e sobre as medidas a 
tomar em caso de emergência;  
d) Se as mercadorias embarcadas estão acondicionadas em tanques portáteis ou em contentores, as 
respectivas marcas de identificação, sua dimensão e peso;  
e) Se as mercadorias forem transportadas em contentores, os carregadores são obrigados a mencionar na 
declaração que a carga a transportar se encontra devidamente acondicionada e em condições para 
transporte.  
2 - Os navios provenientes de um porto situado fora da União Europeia que escalem um porto nacional e 
que transportem mercadorias perigosas ou poluentes devem estar na posse de uma declaração, fornecida 
pelo carregador, que contenha as informações exigidas nas alíneas a), b) e c) do número anterior.  
3 - Os carregadores são igualmente obrigados a marcar e a rotular, nos termos da regra 4 do capítulo vii 
da Convenção SOLAS, 1974, e respectivas emendas, os contentores, os tanques, as embalagens e as 
unidades de carga que contenham mercadorias perigosas ou poluentes de modo a permitir a sua imediata 
identificação.  
4 - Os carregadores fornecem ao comandante ou ao operador e à respectiva autoridade portuária a 
declaração prevista no n.º 1 e garantem que a carga entregue para transporte corresponde 
efectivamente à declarada.  
5 - As autoridades portuárias adoptam as medidas necessárias e adequadas para assegurar que as 
mercadorias perigosas ou poluentes entregues para transporte ou embarcadas num navio no respectivo 
porto são acompanhadas da declaração prevista no n.º 1.  
6 - A declaração prevista no número anterior é conservada pelas autoridades portuárias durante um 
período mínimo de três meses. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 12.º 
Notificação de mercadorias perigosas ou poluentes transportadas a bordo



1 - O comandante de um navio, seja qual for a sua dimensão, que largue de um porto nacional 
transportando mercadorias perigosas ou poluentes, notifica a autoridade portuária, antes da saída do 
navio, das informações especificadas no n.º 4 do anexo I.  
2 - O comandante de um navio, seja qual for a sua dimensão proveniente, de um porto situado fora da 
União Europeia e que se dirija a um porto nacional, que transporte mercadorias perigosas ou poluentes, 
notifica a autoridade portuária do porto de destino das informações especificadas no n.º 4 do anexo i o 
mais tardar no momento da largada do porto de carregamento ou, caso o porto de destino não seja 
conhecido no momento da largada, logo que essa informação seja conhecida.  
3 - A autoridade portuária em causa conserva as informações especificadas no n.º 4 do anexo i durante 
um período mínimo de um mês após a largada do navio.  
4 - A autoridade portuária introduz imediatamente no SafeSeaNet as informações previstas no presente 
artigo.  
5 - (Revogado.) 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 13.º 
Intercâmbio informatizado de dados entre autoridades nacionais competentes dos Estados-membros

1 - A DGRM, enquanto autoridade competente nacional, deve cooperar com as autoridades competentes 
nacionais dos Estados-membros no sentido de assegurar a interconexão e a interoperabilidade dos 
sistemas utilizados para gerir as informações especificadas no anexo I.  
2 - O sistema de informação nacional, instalado em conformidade com o número anterior, deve 
apresentar as seguintes características:  
a) O intercâmbio de dados far-se-á por via electrónica, devendo o sistema permitir a recepção e o 
processamento das mensagens comunicadas em conformidade com o artigo 12.º;  
b) O sistema deve permitir a comunicação dos dados vinte e quatro horas por dia;  
c) Sempre que as autoridades nacionais e locais competentes dos outros Estados-membros solicitem 
informações relativas ao navio e à carga perigosa ou poluente a bordo, por razões de segurança 
marítima, ou de protecção, ou ainda de protecção do ambiente marinho, deve a DGRM transmitir de 
imediato as informações solicitadas através do SafeSeaNet. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 14.º 
Isenções

1 - A DGRM pode dispensar do cumprimento das obrigações previstas nos artigos 4.º e 12.º os serviços 
regulares efectuados entre portos nacionais, desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 3.  
2 - A DGRM pode ainda isentar do cumprimento das obrigações previstas nos artigos 4.º e 12.º os serviços 
regulares internacionais entre portos nacionais e de um Estado-membro, a pedido desse Estado-membro, 
ou, por sua vez, solicitar a esse Estado-membro a respectiva isenção, desde que cumpridos os requisitos 
previstos no número seguinte.  
3 - As isenções a que se referem os números anteriores só são concedidas a determinados navios 
relativamente a um serviço específico, desde que os navios efectuem viagens de duração programada 
máxima de 12 horas e preencham, cumulativamente, as seguintes condições:  
a) A companhia que explora os referidos serviços regulares mantenha uma lista actualizada dos navios em 
causa, que transmite à DGRM:  
b) Para cada viagem efectuada, as informações a que se referem os n.os 1 ou 4, conforme o caso, do 
anexo i sejam colocadas à disposição da autoridade portuária do porto de destino, a pedido desta;  
c) A companhia tenha instalado um sistema interno que garanta a transmissão dessas informações 24 
horas por dia, sem demora e por via electrónica, à autoridade portuária do porto de destino que as tenha 
solicitado, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º ou dos n.os 1 e 2 do artigo 12.º, consoante o caso;  
d) Qualquer mudança da hora estimada de chegada ao porto de destino ou à estação de pilotagem igual 
ou superior a três horas seja notificada à autoridade portuária do porto de destino, nos termos dos 
artigos 4.º ou 12.º, consoante os casos.  
4 - Para efeitos deste artigo, um serviço só pode ser considerado um serviço regular se se destinar a ser 
operado pelo menos durante um mês.  
5 - A DGRM verifica periodicamente se estão a ser cumpridas as condições previstas neste artigo e, 
deixando de estar preenchida alguma dessas condições, retira imediatamente a isenção à companhia em 
causa.  
6 - A DGRM transmite à Comissão Europeia a lista das companhias e dos navios dispensados nos termos do 
presente artigo, bem como eventuais actualizações dessa lista, sendo esta informação disponibilizada e 
mantida actualizada na página electrónica da DGRM. 
 



 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

TÍTULO III  
Acompanhamento dos navios de risco e intervenção em caso de incidente ou acidente marítimo 

  Artigo 15.º 
Transmissão de informações relativas a determinados navios

1 - Os navios que correspondam aos critérios a seguir enumerados são considerados navios de risco 
potencial para a navegação ou uma ameaça para a segurança marítima, a segurança das pessoas ou o 
ambiente:  
a) Navios que, durante a viagem:  
i) Tenham estado envolvidos nos incidentes ou acidentes marítimos referidos no artigo 16.º; ou  
ii) Não tenham satisfeito as obrigações de notificação e de informação impostas pelo presente diploma; 
ou  
iii) Tenham desrespeitado as regras aplicáveis dos sistemas de organização do tráfego e dos VTS da 
responsabilidade de um Estado-membro;  
b) Navios relativamente aos quais exista prova ou presunção de descarga deliberada de hidrocarbonetos 
ou de outras infracções à Convenção MARPOL nas águas sob jurisdição de um Estado-membro;  
c) Navios a que tenha sido recusado acesso aos portos dos Estados-membros ou que tenham sido objecto 
de um relatório ou de notificação por um Estado-membro em conformidade com o disposto no n.º 1 do 
anexo i da Directiva n.º 95/21/CE, do Conselho, de 19 de Junho, relativa à inspecção de navios pelo 
Estado do porto, transposta para o ordenamento jurídico nacional pelo Decreto-Lei n.º 284/2003, de 8 de 
Novembro;  
d) Navios que não possuam certificados de seguro nem garantias financeiras, nos termos da legislação da 
União Europeia e das normas internacionais, ou que não os tenham notificado;  
e) Navios assinalados pelos pilotos ou pelas autoridades portuárias como tendo anomalias susceptíveis de 
comprometer a segurança da navegação ou de constituir um risco para o ambiente.  
2 - Os centros costeiros nacionais, os órgãos e serviços da autoridade marítima nacional e as autoridades 
portuárias que, nas respectivas áreas de jurisdição, tiverem informações relevantes sobre os navios 
referidos no número anterior devem comunicá-las à DGRM, que por sua vez as transmite aos centros 
costeiros de outros Estados-membros situados na rota prevista do navio.  
3 - As informações que forem comunicadas por outros Estados-membros sobre os navios referidos no n.º 1 
são transmitidas à DGRM, que procede à sua adequada divulgação.  
4 - As inspecções ou verificações aos navios referidos no n.º 1, efectuadas nos portos nacionais, são 
realizadas em harmonia com as disposições preconizadas no Decreto-Lei n.º 284/2003, de 8 de 
Novembro, devendo a DGRM dar conhecimento do resultado destas acções a todos os Estados-membros 
interessados. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 16.º 
Comunicação de incidentes e acidentes marítimos

1 - Com vista a prevenir ou atenuar riscos significativos para a segurança marítima, a segurança das 
pessoas ou o ambiente, o comandante de um navio que navegue em área nacional de busca e salvamento 
ou na zona económica exclusiva deve, sem prejuízo do quadro do direito internacional, informar 
imediatamente o centro costeiro geograficamente competente de:  
a) Qualquer incidente ou acidente que afecte a segurança do navio, nomeadamente abalroamento, 
encalhe, dano, falha ou avaria, alagamento ou escorregamento da carga, anomalias no casco ou falhas 
estruturais;  
b) Qualquer incidente ou acidente que comprometa a segurança da navegação, nomeadamente falhas 
susceptíveis de afectar a capacidade de manobra ou de navegação do navio e anomalias que afectem os 
sistemas de propulsão ou os aparelhos de governo, a instalação de produção de electricidade ou o 
equipamento de navegação ou de comunicações;  
c) Qualquer situação que possa levar à poluição das águas e do litoral, nomeadamente descarga ou risco 
de descarga de produtos poluentes no mar;  
d) Qualquer mancha de poluição ou deriva de contentores ou embalagens observadas no mar.  
2 - A informação transmitida em aplicação do número anterior deve conter, pelo menos, o nome e a 
posição do navio, o porto de partida, o porto de destino e o endereço onde se podem obter informações 
sobre as mercadorias perigosas ou poluentes transportadas a bordo, os elementos relativos ao incidente e 
todas as informações pertinentes referidas na Resolução A.851(20) da OMI.  
3 - O centro costeiro geograficamente competente garante a transmissão, sem demora, da informação 
mencionada neste artigo à DGRM, à DGAM e ao MRCC/MRSC, bem como, em caso de possibilidade de 
risco para o ambiente, à Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), pela via mais adequada, 



preferencialmente por via electrónica, e garante a sua disponibilidade às demais entidades competentes. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 236/2004, de 18 de Dezembro 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de Julho 
    - 2ª versão: DL n.º 236/2004, de 18 de 
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  Artigo 17.º 
Medidas em caso de condições meteorológicas excepcionalmente desfavoráveis

1 - Quando, em caso de condições meteorológicas ou estado do mar excepcionalmente desfavoráveis, o 
órgão local da DGAM considere que existe um risco grave de poluição nas zonas marítimas sob sua 
jurisdição ou das zonas marítimas ou costeiras de outros Estados-membros ou que a segurança de vidas 
humanas está em perigo:  
a) Deve, sempre que possível, facultar ao comandante de um navio que se encontre na zona portuária em 
questão e que deseje entrar ou sair do porto todas as informações sobre as condições meteo-oceânicas e, 
sempre que pertinente e possível, sobre os riscos que estas podem acarretar para o navio, a carga, a 
tripulação e os passageiros;  
b) Pode tomar, sem prejuízo do dever de assistência a navios em dificuldade e em conformidade com o 
disposto no artigo 19.º do presente diploma, quaisquer outras medidas adequadas, as quais podem incluir 
uma recomendação ou a proibição de um navio, em particular, ou de os navios, em geral, entrarem ou 
saírem do porto, até se ter verificado que deixou de haver qualquer risco para a vida humana e ou o meio 
ambiente, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de Março;  
c) Deve adoptar as medidas adequadas para limitar na medida do possível ou, se necessário, proibir o 
abastecimento de combustível no mar territorial.  
2 - O comandante do navio deve informar a companhia das recomendações a que se refere o número 
anterior, as quais não obstam, todavia, a qualquer decisão do comandante tomada com base na sua 
apreciação profissional nos termos da Convenção SOLAS. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 18.º 
Medidas em caso de incidente ou acidente marítimo

1 - A DGRM, a Autoridade Marítima, a Autoridade Nacional de Controlo de Tráfego Marítimo e as 
autoridades portuárias adoptam, sempre que necessário, as medidas adequadas em caso de incidentes ou 
acidentes marítimos, nos termos da legislação em vigor.  
2 - O anexo iv ao presente diploma e que dele faz parte integrante apresenta uma lista não exaustiva das 
medidas que podem ser tomadas em aplicação do presente artigo.  
3 - O operador, o comandante do navio e o proprietário das mercadorias perigosas ou poluentes 
transportadas a bordo cooperam plenamente com as entidades competentes referidas no n.º 1 que o 
solicitem, de acordo com o direito nacional e internacional, com vista a minimizar as consequências de 
um incidente ou acidente marítimo, transmitindo para esse efeito, a pedido destas, as informações 
referidas no artigo 11.º  
4 - O comandante de um navio a que se apliquem as disposições do código ISM deve informar a 
companhia, em conformidade com o referido código, de qualquer incidente ou acidente, tal como 
referido no n.º 1 do artigo 16.º do presente diploma, ocorrido no mar.  
5 - Logo que seja informada de tal situação, a companhia deve entrar em contacto com o centro costeiro 
competente e colocar-se, se necessário, à sua disposição.  
6 - As entidades referidas no presente diploma têm em conta as disposições aplicáveis das Directrizes da 
OMI sobre o tratamento justo dos marítimos em caso de acidente marítimo em águas sob jurisdição 
nacional. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
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  Artigo 19.º 
Autoridade com competência para o acolhimento de navios em dificuldade

1 - O membro do Governo responsável pela área do mar é a autoridade nacional competente para 
autorizar a entrada de um navio em dificuldade num qualquer local de refúgio em águas sob jurisdição 
portuguesa e para decidir sobre o destino ou a melhor forma de assistir o navio em dificuldade, tendo em 
conta a necessidade de protecção dos bens públicos e privados e outras circunstâncias externas, 
nomeadamente meteo-oceanográficas que possam afectar o navio.  
2 - A decisão sobre o acolhimento de um navio em dificuldade num local de refúgio é tomada depois de 
ouvida a Comissão Técnica para Acolhimento de Navios em dificuldade (CTAND), que se pronuncia após 



proceder a uma avaliação prévia da situação, realizada com base nos planos referidos no artigo 19.º-A.  
3 - A CTAND é composta por:  
a) A Autoridade Nacional de Controlo do Tráfego Marítimo (ANCTM), que convoca e preside;  
b) Um representante da DGRM;  
c) Um representante da DGAM;  
d) Um representante do Comando Naval;  
e) Um representante da APA, I. P.;  
f) Um representante do Instituto Superior Técnico;  
g) Um representante do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA, I. P.).  
4 - A CTAND pode ainda integrar, em face das matérias envolvidas, representantes de outras entidades, 
designadamente:  
a) O capitão do porto em cujo espaço de jurisdição se encontre o navio;  
b) Um representante da autoridade portuária do local de refúgio, se for esse o caso;  
c) Um representante da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC);  
d) Um representante do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF);  
e) Um representante do Instituto Hidrográfico (IH);  
f) Um representante da Direcção-Geral do Património Cultural;  
g) Um representante do Turismo de Portugal, I. P..  
5 - O membro do Governo responsável pela área do mar pode tomar, de acordo com as circunstâncias e 
em especial em caso de ameaça à segurança marítima e à protecção do ambiente, qualquer uma das 
medidas contempladas na lista não exaustiva do anexo iv ao presente diploma e que dele faz parte 
integrante.  
6 - A CTAND reúne sempre, ordinariamente, uma vez por ano, para proceder ao intercâmbio de 
conhecimentos e para melhorar as medidas tomadas previstas neste artigo e, extraordinariamente, 
sempre que as circunstâncias o determinem. 
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  Artigo 19.º-A 
Planos para o acolhimento de navios em dificuldade

1 - A DGRM, em articulação com a DGAM, o Comando Naval, o ITN, I. P., o IPMA, I. P., a APA, I. P., e as 
autoridades portuárias, elabora e mantém actualizados os planos para o acolhimento de navios em 
dificuldade nas águas sob jurisdição nacional, com vista a responder aos riscos criados por esses navios, 
incluindo, se for caso disso, os riscos para as vidas humanas e para o ambiente.  
2 - Os planos referidos no número anterior são elaborados após consulta às partes interessadas, com base 
nas Resoluções A.949(23) e A.950(23) da OMI, e devem incluir, no mínimo, os seguintes elementos:  
a) Identidade da autoridade ou autoridades responsáveis pela recepção e tratamento dos alertas;  
b) Identidade da autoridade competente pela avaliação da situação e pela tomada de decisão sobre a 
aceitação ou recusa de um navio em dificuldade no local de refúgio determinado;  
c) Informações sobre a linha de costa nacional e todos os elementos que facilitem uma avaliação prévia e 
uma decisão rápida quanto ao local de refúgio para um navio, designadamente a descrição dos factores 
ambientais, económicos e sociais e das condições naturais;  
d) Procedimentos de avaliação relativos à aceitação ou recusa de um navio em dificuldade num local de 
refúgio;  
e) Meios e estruturas adequados de assistência, socorro e combate à poluição;  
f) Procedimentos relativos à coordenação e tomada de decisão internacionais;  
g) Procedimentos em matéria de garantias financeiras e de responsabilidade aplicáveis aos navios 
acolhidos num local de refúgio.  
3 - O nome e o endereço de contacto do membro do Governo responsável pela área do mar e do CCTMC 
que nos termos do n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 263/2009, de 28 de Setembro, funciona como 
ponto focal dos serviços de assistência marítima [maritime assistance services (MAS)] no âmbito previsto 
na Resolução A.950(23) da OMI, como autoridade nomeada para receber e tratar os relatos nesse âmbito, 
são publicados na página electrónica da DGRM.  
4 - Os planos referidos neste artigo são aprovados por portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da defesa nacional, dos transportes marítimos e do ambiente.  
5 - A DGRM é a entidade responsável pela disponibilização das informações pertinentes relativas aos 
planos, a pedido dos Estados-membros vizinhos.  
 

Aditado pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 52/2012, de 07 de Março 
 
 
 

  Artigo 19.º-B 
Decisão sobre o acolhimento de navios

1 - Compete à autoridade referida no n.º 1 do artigo 19.º aceitar um navio num local de refúgio, após 



uma avaliação prévia da situação, efectuada com base nos planos referidos no artigo anterior.  
2 - Os navios são aceites num local de refúgio, para efeitos do número anterior, sempre que se considere 
que esse acolhimento é a medida mais adequada para a protecção de vidas humanas e do ambiente e 
para a estabilização da situação do navio.  
 

Aditado pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 52/2012, de 07 de Março 
 
 
 

  Artigo 19.º-C 
Garantia financeira e indemnização

1 - Ao decidir tecnicamente pelo acolhimento de um navio num local de refúgio, a CTAND pode exigir que 
o operador, o agente ou o comandante apresentem um certificado de seguro na acepção do artigo 6.º da 
Directiva n.º 2009/20/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa ao 
seguro dos proprietários de navios em matéria de créditos marítimos.  
2 - A falta de certificado de seguro referido no número anterior não dispensa a avaliação prévia e a 
decisão a que se refere o artigo anterior, não sendo, por si só, razão suficiente para a recusa de acolher 
um navio num local de refúgio.  
3 - O pedido de apresentação do certificado referido no n.º 1 do presente artigo não pode provocar 
atrasos no acolhimento do navio.  
 

Aditado pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 52/2012, de 07 de Março 
 
 
 

  Artigo 20.º 
Informação das partes interessadas

1 - Os incidentes ou acidentes comunicados em conformidade com o n.º 1 do artigo 16.º devem, quando 
necessário, ser assinalados através de avisos à navegação, nas zonas em causa, pelo Instituto 
Hidrográfico ou pelo órgão local da DGAM, os quais informam igualmente da presença de qualquer navio 
que possa constituir um perigo para a segurança marítima, a segurança das pessoas ou o ambiente.  
2 - O IPTM enquanto autoridade competente nacional detém as informações comunicadas em 
conformidade com os artigos 12.º e 16.º, devendo tomar as medidas necessárias para poder fornecer a 
qualquer momento as referidas informações a uma autoridade competente nacional de um outro Estado 
membro.  
3 - O IPTM, quando informado nos termos do presente diploma, ou de outra forma, de factos que 
envolvam ou agravem, para outro Estado membro, o risco de certas zonas marítimas e costeiras ficarem 
em perigo, deve tomar as medidas adequadas para informar com a maior brevidade os Estados membros 
em causa, bem como consultá-los sobre as acções previstas.  
4 - O IPTM presta a colaboração que se mostre adequada às autoridades nacionais competentes de outros 
Estados membros com vista à congregação de meios necessários à realização de uma acção comum.  
5 - O IPTM toma as medidas necessárias para que se possa tirar plenamente partido das informações que 
os navios lhe devem transmitir nos termos do artigo 16.º 
 
 

TÍTULO IV  
Medidas de acompanhamento e regime sancionatório 

  Artigo 21.º 
Lista dos organismos intervenientes

1 - O IPTM assegura, através das formas consideradas mais adequadas, que o sector marítimo receba 
informações correctas, regularmente actualizadas, nomeadamente através das publicações náuticas, 
sobre quais as autoridades e os centros designados nos termos deste diploma, incluindo, quando 
adequado, a respectiva zona geográfica de intervenção, bem como sobre os procedimentos instituídos 
para a comunicação das informações previstas no presente diploma.  
2 - O IPTM, enquanto autoridade competente nacional, deve manter uma lista actualizada das 
autoridades e dos centros que participem nas actividades constantes deste diploma e comunicá-la à 
Comissão Europeia, bem como as suas eventuais actualizações. 
 
 

  Artigo 21.º-A 
SafeSeaNet

1 - A DGRM cria sistemas de gestão das informações marítimas, a nível nacional e local, a fim de 
assegurar o tratamento das informações referidas no presente diploma.  
2 - Os sistemas criados ao abrigo do número anterior devem permitir uma exploração operacional das 
informações recolhidas e preencher, nomeadamente, as condições enunciadas no artigo 13.º  



3 - A fim de garantir o intercâmbio efectivo das informações referidas no presente diploma, a DGRM 
certifica-se de que os sistemas nacionais e locais criados para a recolha, tratamento e conservação das 
referidas informações podem ser interligados com o SafeSeaNet.  
4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a DGRM, no caso de agir no âmbito de acordos 
intracomunitários ou no quadro de projectos transfronteiriços, inter-regionais ou transnacionais na 
Comunidade, garante que os sistemas ou redes de informação desenvolvidos respeitam os requisitos do 
presente diploma e são compatíveis e estão ligados ao SafeSeaNet.  
5 - A descrição e os princípios do SafeSeaNet constam do anexo iii ao presente diploma e que dele faz 
parte integrante.  
 

Aditado pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 52/2012, de 07 de Março 
 
 
 

  Artigo 22.º 
Cooperação entre autoridades

1 - A DGRM, os órgãos integrantes da DGAM, as autoridades portuárias e os centros costeiros designados 
neste decreto-lei devem cooperar para optimizar a utilização das informações comunicadas em 
conformidade com o presente diploma, incluindo o estabelecimento de ligações telemáticas adequadas 
entre elas, com vista, nomeadamente, ao intercâmbio dos dados relativos aos movimentos dos navios, às 
previsões da sua chegada aos portos e à carga que transportam.  
2 - A DGRM deve cooperar com a Comissão Europeia no sentido do incremento e aumento da eficácia das 
ligações telemáticas com essa instância comunitária com vista, nomeadamente, ao intercâmbio dos 
dados relativos aos movimentos dos navios, às previsões da sua chegada aos portos e à carga que 
transportam.  
3 - Os centros costeiros, designados no âmbito deste decreto-lei, devem cooperar com os centros 
costeiros de outros Estados-membros com vista a melhorar o conhecimento do tráfego e o 
acompanhamento dos navios em trânsito, harmonizar e, na medida do possível, simplificar as 
informações exigidas aos navios em marcha.  
4 - A DGRM coopera com a Comissão Europeia, quando necessário, no estabelecimento de sistemas de 
informação obrigatória, serviços obrigatórios de tráfego marítimo e sistemas adequados de organização 
do tráfego, a apresentar à OMI para aprovação.  
5 - A DGRM colabora com as entidades congéneres de outros Estados-membros para a elaboração de 
planos concertados para o acolhimento de navios em dificuldade.  
6 - A DGRM coopera no âmbito das instâncias regionais ou internacionais em causa, no desenvolvimento 
de dispositivos de acompanhamento de tráfego e de vigilância marítima de longo alcance.  
7 - A DGRM assegura a interconexão e a interoperabilidade dos sistemas nacionais utilizados para gerir as 
informações especificadas no anexo i e desenvolve e actualiza o sistema SafeSeaNet. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 23.º 
Confidencialidade das informações

As informações transmitidas a todas as entidades intervenientes na execução do presente diploma são 
confidenciais, apenas podendo ser utilizadas nos termos e para os fins nele previstos, ficando os 
funcionários que delas tenham conhecimento sujeitos ao dever de sigilo. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 24.º 
Controlo da aplicação do presente diploma

1 - As autoridades competentes, autoridades portuárias e centros costeiros promovem a realização de 
inspecções regulares ou qualquer outro tipo de acção necessária para verificar o funcionamento dos 
sistemas telemáticos em terra estabelecidos para os fins do presente diploma, em particular a sua 
capacidade de resposta à exigência de recepção ou transmissão atempadas, vinte e quatro horas por dia, 
das informações comunicadas em conformidade com os artigos 12.º e 16.º  
2 - Quando o IPTM constate, por ocasião de um incidente ou acidente marítimo referido no artigo 18.º, 
que a companhia não conseguiu estabelecer e manter ligação com o navio ou com os centros costeiros 
relevantes, deve informar do facto o Estado que emitiu ou em nome do qual foi emitido o documento de 
conformidade e o certificado de gestão para a segurança associado, ambos relativos ao código ISM. 
 
 



  Artigo 25.º 
Regime contra-ordenacional

1 - Sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar, constituem contra-ordenações, 
punidas com coima de (euro) 2200 a (euro) 3700, no caso de pessoa singular, e de (euro) 10 000 a (euro) 
44 000, no caso de pessoa colectiva:  
a) O incumprimento por parte do comandante do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 4.º;  
b) O incumprimento por parte das autoridades portuárias das obrigações previstas no n.º 3 do artigo 4.º e 
no n.º 4 do artigo 12.º;  
c) A inobservância por parte do navio do disposto no n.º 1 do artigo 5.º;  
d) A inobservância por parte do navio do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º;  
e) A inobservância por parte do navio do disposto no artigo 6.º-B;  
f) A inobservância por parte do navio do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 8.º;  
g) A inobservância por parte do navio do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º;  
h) O incumprimento por parte do comandante, do operador ou do carregador das obrigações previstas no 
artigo 11.º;  
i) O incumprimento por parte do comandante do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 12.º  
2 - Constituem ainda contra-ordenações punidas com coima de (euro) 400 a (euro) 2 500, no caso de 
pessoa singular, e de (euro) 2500 a (euro) 30 000, no caso de pessoa colectiva:  
a) A inobservância por parte da embarcação do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º-A;  
b) O incumprimento por parte do comandante do disposto no n.º 1 do artigo 16.º  
3 - A negligência é punível, sendo os limites mínimos e máximos das coimas reduzidos para metade.  
4 - A tentativa é punível com a coima aplicável à contra-ordenação consumada, especialmente atenuada. 
 
5 - A instrução dos processos por infracção ao disposto no presente diploma e a aplicação das 
correspondentes coimas competem à DGRM, com a excepção da instrução dos processos e aplicação das 
coimas previstas na alínea a) do n.º 1 que competem à autoridade portuária.  
6 - O produto da aplicação das coimas reverte a favor das seguintes entidades:  
a) 60% para os cofres do Estado;  
b) 25% para a entidade que proceder à instrução e decisão processual;  
c) 10% para a entidade que levantar o auto de notícia;  
d) 5% para a DGRM.  
7 - A não observância das recomendações ou das determinações do capitão do porto no âmbito do 
estabelecido nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 17.º do presente diploma constitui contra-ordenação 
tipificada e sancionada nos termos definidos no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45/2002, de 2 de 
Março, sendo-lhe aplicável o regime desse diploma legal.  
8 - Às contra-ordenações previstas no presente diploma é subsidiariamente aplicável o regime geral do 
ilícito de mera ordenação social, constante do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado pelos 
Decretos-Leis n.os 356/89, de 17 de Outubro, 244/95, de 14 de Setembro, e 323/2001, de 17 de 
Dezembro, e pela Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro.» 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 263/2009, de 28 de Setembro 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de Julho 
    - 2ª versão: DL n.º 263/2009, de 28 de 
Setembro 

  Artigo 26.º 
Destino do produto das coimas

(Revogado.) 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 27.º 
Alteração ao Decreto-Lei n.º 45/2002, de 2 de Março

O artigo 4.º do Decreto-Lei nº 45/2002, de 2 de Março, passa a ter a seguinte redacção:  
«Artigo 4.º  
[...]  
1 - ...  
a) ...  
b) ...  
c) ...  
d) ...  
e) ...  
f) ...  
g) ...  



h) ...  
i) ...  
j) ...  
k) ...  
l) Não observância das regras estabelecidas para zonas marítimas sujeitas a um serviço de tráfego 
marítimo (VTS), em infracção ao estabelecido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 180/2004, de 27 de Julho;  
m) Não observância das recomendações ou determinações do capitão do porto no âmbito do estipulado 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 180/2004, de 27 de Julho.  
2 - ...  
3 - ...  
4 - ...» 
 
 

TÍTULO V  
Disposições finais e transitórias 

  Artigo 28.º 
Transmissão das informações

A obrigação de transmissão por via electrónica das informações estabelecidas nos n.os 1 e 2 do artigo 
12.º torna-se efectiva 12 meses após a entrada em vigor do presente diploma. 
 
 

  Artigo 29.º 
Infra-estrutura dos sistemas de notificação dos navios, dos sistemas de organização do tráfego e dos 
serviços de tráfego marítimo

1 - O IPTM, em articulação com as administrações portuárias, deve proceder à instalação gradual do 
equipamento e das instalações em terra, adequados para receber e utilizar informações AIS, tendo em 
conta um alcance necessário para a transmissão das notificações, até ao final de 2007.  
2 - O equipamento adequado para a comunicação das informações a outros Estados membros deve estar 
operacional, o mais tardar, até ao final de 2008.  
3 - Os centros costeiros responsáveis pelo controlo da observância das disposições relativas aos serviços 
de tráfego marítimo e aos sistemas de organização de tráfego devem dispor de meios adequados de 
comunicação e de acompanhamento de navios e operar em conformidade com as orientações aplicáveis 
da OMI. 
 
 

  Artigo 30.º 
Avaliação

(Revogado.) 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  Artigo 31.º 
Revogação

São revogados os Decretos-Leis n.os 94/96, de 17 de Julho, e 169/2000, de 8 de Agosto.  
 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 22 de Abril de 2004. - José Manuel Durão Barroso - Maria 
Manuela Dias Ferreira Leite - Paulo Sacadura Cabral Portas - Maria Teresa Pinto Basto Gouveia - Maria 
Celeste Ferreira Lopes Cardona - António Pedro de Nobre Carmona Rodrigues - Amílcar Augusto Contel 
Martins Theias.  
Promulgado em 2 de Julho de 2004.  
Publique-se.  
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.  
Referendado em 13 de Julho de 2004.  
Pelo Primeiro-Ministro, Maria Manuela Dias Ferreira Leite. 
 
 

  ANEXO I 
Lista das informações a comunicar

1 - Informações a comunicar em conformidade com o n.º 1 do artigo 4.º, informações gerais:  
a) Identificação do navio:  
i) Nome;  
ii) Indicativo de chamada;  



iii) Número IMO ou número MMSI;  
b) Porto de destino;  
c) Hora prevista de chegada ao porto de destino ou à estação de pilotos, conforme exigido pela 
autoridade portuária, e hora prevista de partida desse porto;  
d) Número total de pessoas a bordo.  
2 - Informações a comunicar em conformidade com o n.º 2 do artigo 4.º:  
a) Identificação do navio:  
i) Nome;  
ii) Indicativo de chamada;  
iii) Número IMO ou número MMSI;  
b) Duração prevista da escala;  
c) Para os navios-tanque:  
i) Configuração: casco simples, casco simples com SBT, casco duplo;  
ii) Condição dos tanques de carga e de lastro: cheios, vazios, em atmosfera inerte;  
iii) Volume e natureza da carga;  
d) Operações programadas no porto ou fundeadouro de destino (carga, descarga, outras);  
e) Vistorias estatutárias programadas e trabalhos importantes de manutenção e reparação a efectuar no 
porto de destino;  
f) Data da última inspecção expandida na região do Paris MOU.  
3 - Informações a comunicar em conformidade com o artigo 11.º, informações sobre a carga:  
a) Designação técnica exacta das mercadorias perigosas ou poluentes, números ONU atribuídos, se 
existirem, classes de risco OMI determinadas em conformidade com os códigos IMDG, IBC e IGC e, quando 
adequado, categoria do navio exigida para as cargas INF, tal como definido na regra vii/14.2, 
quantidades dessas mercadorias e, caso sejam transportadas em unidades de transporte que não sejam 
cisternas, respectivos números de identificação;  
b) Endereço onde podem ser obtidas informações pormenorizadas sobre a carga.  
4 - Informações a comunicar em conformidade com o artigo 12.º:  
A) Informações gerais:  
a) Identificação do navio:  
i) Nome;  
ii) Indicativo de chamada;  
iii) Número IMO ou número MMSI.  
b) Porto de destino;  
c) Para um navio que deixe um porto nacional: hora prevista de partida desse porto ou da estação de 
pilotos, conforme exigido pela autoridade portuária, e hora prevista de chegada ao porto de destino;  
d) Para um navio que se dirija a um porto nacional: hora prevista de chegada ao porto de destino ou à 
estação de pilotos, conforme exigido pela autoridade portuária;  
e) Número total de pessoas a bordo;  
B) Informações sobre a carga:  
a) Designação técnica exacta das mercadorias perigosas ou poluentes, números ONU atribuídos, se 
existirem, classes de risco OMI determinadas em conformidade com os códigos IMDG, IBC e IGC e, quando 
adequado, categoria do navio na acepção do código INF, quantidades dessas mercadorias e sua 
localização a bordo e, caso sejam transportadas em unidades de transporte que não sejam cisternas, 
respectivos números de identificação;  
b) Confirmação da presença a bordo de lista, manifesto ou plano de carga adequado que especifique as 
mercadorias perigosas ou poluentes transportadas e sua localização no navio;  
c) Endereço onde podem ser obtidas informações pormenorizadas sobre a carga.  
5 - Informações referidas no artigo 5.º:  
A. Identificação do navio:  
i) Nome;  
ii) Indicativo de chamada;  
iii) Número IMO ou número MMSI;  
B. Data e hora;  
C ou D. Posição em latitude e longitude ou azimute verdadeiro e distância em milhas náuticas a partir de 
um ponto de referência claramente identificado;  
E. Rumo;  
F. Velocidade;  
I. Porto de destino e hora prevista de chegada;  
P. Carga e, havendo mercadorias perigosas a bordo, quantidade e classe OMI;  
T. Endereço para comunicação de informações sobre a carga;  
W. Número total de pessoas a bordo;  
X. Informações diversas:  
Características e quantidade estimada do combustível de bancas para navios de arqueação bruta superior 
a 1000;  
Condições de navegação.  
6 - O comandante do navio deve comunicar imediatamente à autoridade competente ou à autoridade 
portuária interessada qualquer alteração às informações comunicadas nos termos do presente anexo. 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 



diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 

  ANEXO II 
Prescrições aplicáveis aos equipamentos de bordo

I - Embarcações de pesca:  
As embarcações de pesca com um comprimento de fora a fora superior a 15 m devem estar equipadas 
com um sistema de identificação automática (AIS), conforme previsto no artigo 6.º-A, de acordo com o 
seguinte calendário:  
a) Embarcações de pesca existentes:  
Com comprimento de fora a fora igual ou superior a 24 m e inferior a 45 m: até 31 de maio de 2012;  
Com comprimento de fora a fora igual ou superior a 18 m e inferior a 24 m: até 31 de maio de 2013;  
Com comprimento de fora a fora superior a 15 m e inferior a 18 m: até 31 de maio de 2014;  
b) Embarcações de pesca novas: a partir de 30 de novembro de 2010.  
II - Navios que efetuam viagens internacionais:  
Os navios de passageiros, quaisquer que sejam as suas dimensões, e todos os outros navios de arqueação 
bruta igual ou superior a 300 que se dirijam a um porto nacional devem estar equipados com um sistema 
de identificação automática (AIS) que satisfaça as normas técnicas e de desempenho previstas no 
capítulo v da SOLAS;  
Os navios de passageiros, quaisquer que sejam as suas dimensões, e todos os outros navios de arqueação 
bruta igual ou superior a 3000 que se dirijam a um porto nacional devem estar equipados com um sistema 
de registo dos dados de viagem (VDR) que satisfaça as normas técnicas e de desempenho previstas no 
capítulo v da SOLAS;  
No caso dos navios de carga construídos antes de 1 de julho de 2002, o VDR pode ser um sistema 
simplificado de registo dos dados de viagem (S-VDR) que satisfaça as normas técnicas e de desempenho 
elaboradas de acordo com o capítulo v da SOLAS.  
III - Navios que não efetuam viagens internacionais:  
1 - Sistemas de identificação automática (AIS) - Os navios de passageiros, quaisquer que sejam as suas 
dimensões, e todos os outros navios de arqueação bruta igual ou superior a 300 devem estar equipados 
com um sistema de identificação automática (AIS) que satisfaça as normas técnicas e de desempenho 
previstas no capítulo v da SOLAS.  
2 - Sistemas de registo dos dados de viagem (VDR):  
a) Os navios de passageiros, quaisquer que sejam as suas dimensões, e todos os outros navios de 
arqueação bruta igual ou superior a 3000 construídos em ou depois de 1 de julho de 2002 devem estar 
equipados com um sistema de registo dos dados de viagem (VDR) que satisfaça as normas técnicas e de 
desempenho elaboradas de acordo com o capítulo v da SOLAS;  
b) Os navios de carga de arqueação bruta igual ou superior a 3000 construídos antes de 1 de julho de 
2002 devem estar equipados com um sistema de registo dos dados de viagem (VDR) ou com um sistema 
simplificado de registo dos dados de viagem (S-VDR) que satisfaça as normas técnicas e de desempenho 
elaboradas de acordo com o capítulo v da SOLAS.  
IV - Isenções:  
1 - Dispensa da instalação de AIS - A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 
(DGRM) pode dispensar das prescrições do presente anexo, relativas ao AIS:  
a) Os navios de passageiros de comprimento inferior a 15 m ou de arqueação bruta inferior a 300, que 
não efetuem viagens internacionais;  
b) Outros navios, que não os navios de passageiros, de arqueação bruta igual ou superior a 300 mas 
inferior a 500 que naveguem exclusivamente nas águas interiores de Portugal e fora das rotas habituais 
dos navios equipados com AIS.  
2 - Dispensa da instalação de VDR - A DGRM pode dispensar a instalação de VDR a bordo dos navios nos 
seguintes casos:  
a) Navios de passageiros que efetuam viagens exclusivamente em zonas marítimas que não são da classe 
A, conforme definida no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 293/2001, de 20 de novembro;  
b) Navios construídos antes de 1 de julho de 2002, exceto os navios ro-ro de passageiros, se se 
demonstrar que é desaconselhável ou impraticável a interação do VDR com o equipamento existente.  
3 - Dispensa da instalação de S-VDR - A DGRM pode dispensar a instalação de S-VDR a bordo dos navios de 
carga construídos antes de 1 de julho de 2002 caso esteja prevista a sua retirada definitiva de serviço no 
prazo de dois anos a contar da data de aplicação especificada no capítulo v da SOLAS.» 
 
 

  Contém as alterações introduzidas pelos seguintes 
diplomas: 
   - DL n.º 52/2012, de 07 de Março 
   - DL n.º 121/2012, de 19 de Junho 

  Versões anteriores deste artigo: 
    - 1ª versão: DL n.º 180/2004, de 27 de 
Julho 
    - 2ª versão: DL n.º 52/2012, de 07 de 
Março 

  ANEXO III 
Mensagens electrónicas e SafeSeaNet

1 - Concepção geral e arquitectura. - O sistema comunitário de intercâmbio de informações marítimas, 



SafeSeaNet, permite a recepção, o armazenamento, a recuperação e o intercâmbio de informações 
tendo como objectivo a segurança marítima, a protecção portuária e do transporte marítimo, a 
protecção do ambiente marinho e a eficácia do tráfego e do transporte marítimo.  
O SafeSeaNet é um sistema especializado, criado para facilitar o intercâmbio de informações em formato 
electrónico entre os Estados-membros e para fornecer à Comissão as informações relevantes de acordo 
com a legislação comunitária. É composto por uma rede de sistemas nacionais SafeSeaNet nos Estados-
membros e por um sistema central SafeSeaNet que actua como ponto nodal.  
A rede SafeSeaNet liga todos os sistemas nacionais SafeSeaNet e inclui o sistema central SafeSeaNet.  
2 - Gestão, funcionamento, desenvolvimento e manutenção do SafeSeaNet:  
2.1 - Responsabilidades:  
2.1.1 - Sistemas nacionais SafeSeaNet. - O Estado Português deve criar e manter um sistema nacional 
SafeSeaNet que permita o intercâmbio de informações marítimas entre utilizadores autorizados, sob a 
responsabilidade da DGRM, autoridade nacional competente (ANC).  
A ANC é a entidade responsável pela gestão do sistema nacional, que inclui a coordenação nacional dos 
utilizadores e dos fornecedores de dados e assegura a designação de UN LOCODES, bem como a criação e 
manutenção da necessária infra-estrutura informática nacional e dos procedimentos descritos no 
documento de controlo da interface e das funcionalidades a que se refere o ponto 2.3.  
O sistema nacional SafeSeaNet permite a interligação de utilizadores autorizados sob a responsabilidade 
da ANC e a ele têm acesso os intervenientes do sector dos transportes marítimos identificados no 
presente diploma, como sejam os órgãos locais da Direcção-Geral da Autoridade Marítima e as 
Autoridades Portuárias.  
Ao sistema SafeSeaNet podem ter acesso, nos termos que vierem a ser estabelecidos pela DGRM, os 
armadores, agentes, comandantes, carregadores e outros para quem a informação do sistema possa ser 
relevante, tendo em conta a actividade que desenvolvem no âmbito do sector.  
2.1.2 - Sistema central SafeSeaNet. - A Comissão é responsável pela gestão e pelo desenvolvimento, a 
nível político, do sistema central SafeSeaNet e pela fiscalização do sistema SafeSeaNet, em cooperação 
com os Estados-membros, enquanto, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1406/2002, a Agência Europeia 
de Segurança Marítima, em cooperação com os Estados-membros e com a Comissão, é responsável pela 
sua execução técnica.  
O sistema central SafeSeaNet, agindo como ponto nodal, deve interligar todos os sistemas SafeSeaNet 
nacionais e criar a necessária infra-estrutura informática e os procedimentos descritos no documento de 
controlo da interface e das funcionalidades a que se refere o ponto 2.3.  
2.2 - Princípios de gestão. - A Comissão fica responsável pela criação de um grupo director de alto nível, 
que deve aprovar o seu próprio regulamento, composto por representantes dos Estados-membros e da 
Comissão, com competência para:  
Formular recomendações para melhorar a eficácia e a segurança do SafeSeaNet;  
Apresentar orientações adequadas para o desenvolvimento do SafeSeaNet;  
Assistir a Comissão na verificação do desempenho do SafeSeaNet;  
Aprovar o documento de controlo da interface e das funcionalidades a que se refere o ponto 2.3 e as suas 
alterações.  
2.3 - Documento de controlo da interface e das funcionalidades e documentação técnica do SafeSeaNet. 
-A Comissão elabora e mantém, em estreita cooperação com os Estados-membros, um documento de 
controlo da interface e das funcionalidades (DCIF).  
O DCIF descreve detalhadamente os requisitos de desempenho e os procedimentos aplicáveis aos 
elementos nacionais e centrais do SafeSeaNet, destinados a garantir o respeito da legislação comunitária 
aplicável.  
O DCIF inclui regras relativas:  
Às orientações sobre os direitos de acesso para a gestão da qualidade dos dados;  
Às especificações relativas à segurança da transmissão e do intercâmbio de dados; e  
Ao arquivamento das informações ao nível nacional e central.  
O DCIF indica os meios de armazenamento e a disponibilidade das informações sobre produtos perigosos 
ou poluentes no que se refere aos serviços regulares aos quais tenha sido concedida uma isenção ao 
abrigo do artigo 14.º  
A documentação técnica relativa ao SafeSeaNet, como as normas sobre o formato do intercâmbio de 
dados, os manuais dos utilizadores e as especificações relativas à segurança da rede, é elaborada e 
mantida pela Agência, em cooperação com os Estados-membros.  
3 - Intercâmbio de dados através do SafeSeaNet. -O sistema utiliza normas da indústria e tem capacidade 
para interagir com sistemas públicos e privados utilizados para criar, transmitir ou receber informações 
no âmbito do SafeSeaNet.  
A Comissão e os Estados-membros devem cooperar com o objectivo de analisarem a exequibilidade e o 
desenvolvimento de funcionalidades que, tanto quanto possível, assegurem que os fornecedores de 
dados, incluindo comandantes, armadores, agentes, operadores, carregadores e outras entidades 
competentes, apenas necessitem de transmitir as informações uma vez. Os Estados-membros asseguram 
que as informações transmitidas estejam disponíveis para serem usadas em todos os sistemas de 
informação, notificação e VTMIS relevantes.  
As mensagens electrónicas trocadas nos termos do presente diploma e a legislação comunitária aplicável 
são distribuídas através do SafeSeaNet. Para esse efeito, a autoridade nacional competente desenvolve e 
mantém as interfaces necessárias para a transmissão automática de dados por via electrónica ao 
SafeSeaNet.  



Nos casos em que as normas internacionais permitam o encaminhamento de informações LRIT relativas a 
navios de países terceiros, as redes SafeSeaNet são utilizadas para distribuir entre os Estados-membros 
que possuam um nível de segurança adequado as informações LRIT recebidas nos termos do artigo 6.º-B 
do presente diploma.  
4 - Segurança e direitos de acesso. - O sistema central e os sistemas nacionais do SafeSeaNet cumprem os 
requisitos do presente diploma relativos à confidencialidade das informações e os princípios e 
especificações de segurança descritos no DCIF, em particular no que se refere aos direitos de acesso.  
Os Estados-membros identificam todos os utilizadores aos quais sejam atribuídos um papel e um conjunto 
de direitos de acesso ao abrigo do DCIF. 
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  ANEXO IV 
Medidas que os Estados-membros podem tomar em caso de risco para a segurança marítima e a 
protecção do ambiente

(em aplicação do n.º 2 do artigo 18.º)  
Quando, no seguimento de um incidente ou em circunstâncias do tipo das descritas no artigo 18.º que 
afectem um navio, as entidades competentes em razão da matéria considerem, no quadro do direito 
internacional, que é necessário afastar, reduzir ou eliminar um perigo grave e iminente que ameaça o 
seu litoral ou interesses conexos, a segurança dos outros navios e a segurança das suas tripulações e 
passageiros ou das pessoas em terra, ou proteger o meio marinho, as referidas autoridades podem, 
nomeadamente:  
a) Restringir os movimentos do navio ou impor-lhe um itinerário, exigência esta que não afecta a 
responsabilidade do comandante na segurança do governo do seu navio;  
b) Notificar o comandante do navio para que elimine o risco para o ambiente ou a segurança marítima;  
c) Enviar a bordo do navio uma equipa de avaliação com a missão de determinar o grau de risco, assistir o 
comandante na correcção da situação e manter informado o centro costeiro competente;  
d) Intimar o comandante a seguir para um local de refúgio, em caso de perigo iminente, ou impor a 
pilotagem ou o reboque do navio.  
Se o reboque do navio for efectuado no âmbito de um contrato de reboque ou salvados, as medidas 
tomadas pelas entidades competentes em razão da matéria, em aplicação das alíneas a) e d), podem 
também ter como destinatárias as companhias de assistência, salvados e reboques envolvidas. 
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