Capítulo 1 – Generalidades

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA
Subárea dos Açores (subárea 3)
Coordenadas geográficas

Centros
Santa Maria – Ilhéu de Fora (Ponta da Cabeça de Fora)
Santa Maria – Ponta Malbusca
Santa Maria – farol de Gonçalo Velho
São Miguel – Ponta do Arnel
São Miguel – Ponta da Ribeira
Terceira – Ponta do Hospital
Graciosa – Ilhéu do Barro Vermelho
Corvo – Ponta do Marco
Flores – Ilhéu de Monchique
Flores – Ponta dos Ilhéus
Faial – Ponta do Castelo Branco
Pico – Ponta de São Mateus
Pico – Ponta da Queimada
Tabela 1-4 – Relação de coordenadas dos centros das circunferências

Pontos

Coordenadas geográficas
Latitude

Latitude
36° 56,37’ N
36° 55,67’ N
36° 55,67’ N
37° 49,40’ N
37° 50,95’ N
38° 47,43’ N
39° 05,98’ N
39° 43,50’ N
39° 29,60’ N
39° 22,45’ N
38° 31,35’ N
38° 25,25’ N
38° 22,90’ N

Longitude
025° 10,50’ W
025° 04,05’ W
025° 00,83’W
025° 08,15’ W
025° 08,97’ W
027° 06,13’ W
028° 01,65’ W
031° 06,20’ W
031° 16,30’ W
031° 15,00’ W
028° 45,25’ W
028° 26,73’ W
028° 14,40’ W

Definição

Longitude

Intercepção dos arcos de circunferência de 200 M de raio,
com centros na Ponta da Ribeira (São Miguel) e na Ponta
do Hospital (Terceira).
Idem, com centros na Ponta do Hospital (Terceira) e no
30
41° 55’ N
025° 48’ W
Ilhéu do Barro Vermelho (Graciosa).
Idem, com centros no Ilhéu do Barro Vermelho (Graciosa) e
31
42° 20’ N
028° 30’ W
da Ponta do Marco (Corvo).
Idem, com centros na Ponta do Marco (Corvo) e no Ilhéu
32
41° 01’ N
035° 06’ W
de Monchique (Flores).
Idem, com centros no Ilhéu de Monchique (Flores) e na
33
38° 44’ N
035° 28’ W
Ponta dos Ilhéus (Flores).
Idem, com centros na Ponta dos Ilhéus (Flores) e na Ponta
34
35° 58’ N
031° 43’ W
do Castelo Branco (Faial).
Idem, com centros na Ponta do Castelo Branco (Faial) e na
35
35° 18’ N
030° 09’ W
Ponta de São Mateus (Pico).
Idem, com centros na Ponta de São Mateus (Pico) e na
36
35° 05’ N
029° 22’ W
Ponta da Queimada (Pico).
Idem, com centros na Ponta da Queimada (Pico) e na Ponta
37
34° 59’ N
028° 34’ W
da Cabeça de Fora do ilhéu da Vila (Santa Maria).
Idem, com centros na Ponta da Cabeça de Fora do Ilhéu da
38
33° 33’ N
025° 33’ W
Vila (Santa Maria) e na Ponta da Malbusca (Santa Maria).
Idem, com centros na Ponta da Malbusca (Santa Maria) e
39
33° 32’ N
024° 50’ W
no farol de Gonçalo Velho (Santa Maria).
Idem, com centros no farol de Gonçalo Velho (Santa Maria)
40
37° 35’ N
020° 37’ W
e na Ponta do Arnel (São Miguel).
Idem, com centros na Ponta do Arnel (São Miguel) e na
41
39° 09’ N
021° 18’ W
Ponta da Ribeira (São Miguel).
Tabela 1-5 – Relação de coordenadas de pontos sobre o limite exterior
29

40° 58’ N

023° 55’ W
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Figura 1-1 – ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA, Subárea dos Açores (subárea 3)
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proporcionar que os mesmos se processem em
condições de segurança.

 Sob a jurisdição da Direcção-Geral Portos
das Ilhas de São Miguel e Santa Maria para leste da linha definida pelo meridiano
026°30' W.

O serviço público de pilotagem é assegurado
directamente pela Administração Portuária, podendo no entanto ser concessionado a outras entidades.

O recurso ao serviço de pilotagem é obrigatório nas seguintes áreas:

O serviço de pilotagem é exercido por profissionais de pilotagem dos portos e barras, designados por pilotos.

Nos portos sob jurisdição da DirecçãoGeral dos Portos da Terceira e Graciosa:
 Porto da Praia da Vitória - no interior do
porto e até ao limite exterior de 2 milhas,
centrado no farolim do molhe sul do porto
da Praia da Vitória;
 Porto de Angra do Heroísmo - no interior do
porto e até ao limite exterior de 2 milhas,
centrado no farolim do Monte Brasil;
 Porto da Praia da Graciosa - no interior do
porto e até ao limite exterior de 2 milhas,
centrado no farolim do molhe do porto da
Praia da Graciosa;

Compete ao Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), no
exercício de funções de entidade pública reguladora:
 Homologar a regulamentação das condições
técnicas específicas dos serviços de
pilotagem, sob proposta da respectiva
autoridade portuária;
 Emitir, suspender e cancelar a certificação
de pilotos;
 Pronunciar-se sobre assuntos de carácter
técnico no âmbito do exercício dos serviços
de pilotagem, quando para o efeito
solicitado pelas autoridades portuárias.

Nos portos sob jurisdição da DirecçãoGeral dos Portos do Triângulo e do Grupo
Ocidental:
 Porto da Horta - uma distância de 2 milhas
centrada no farolim da ponta do molhe do
porto da Horta;
 Porto de São Roque - uma distância de 2
milhas centrada no farolim da ponta do
molhe do porto de São Roque;
 Porto de Velas - uma distância de 2 milhas
centrada no farolim da ponta do molhe do
porto das Velas;
 Porto das Lajes - uma distância de 2 milhas
centrada no farolim da ponta do molhe do
porto das Lajes;

Dentro da área costeira coberta por este Roteiro estão reguladas as áreas de pilotagem abrangidas pelos portos do Arquipélago dos Açores,
sendo definidas, dentro das águas territoriais, pelos seguintes limites (Decreto Regulamentar Regional Nº 24/2002/A de 30 de Agosto):
As áreas de pilotagem, sob jurisdição da Portos dos Açores, S.A., através das suas DirecçõesGerais são definidas, dentro das suas águas pelos
limites compreendidos:
 Sob a jurisdição da Direcção-Geral dos
Portos da Terceira e Graciosa - entre o
meridiano 026°30’W e o meridiano
027°30'W e entre o meridiano 027°30'W e o
meridiano 028°30'W para norte da linha
definida pelos pontos: 38°34'N - 027°30'W e
38°58'N - 028°30'W;
 Sob a jurisdição da Direcção-Geral dos
Portos do Triângulo e do Grupo Ocidental a oeste de uma linha definida pelas coordenadas geográficas 38°58'N - 028°30'W,
38°34'N - 027°30'W e pelo meridiano dos
027°30'W.;

Nos portos sob jurisdição da DirecçãoGeral dos Portos das Ilhas de São Miguel
e Santa Maria:
 Porto de Ponta Delgada - no interior do
porto e até ao limite exterior num raio de 2
milhas, centrado no farolim da ponta do
molhe do Cais Comercial do Porto de Ponta
Delgada;
 Porto de Vila do Porto - no interior do porto
e até ao limite exterior num raio de 2
milhas, centrado no farolim da ponta do
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molhe do Cais Comercial do Porto de Vila
do Porto.

Navegação de entrada, de saída e no interior dos portos:

Sem prejuízo do estabelecido no diploma
mencionado, as condições em que poderá ser dispensada a obrigatoriedade do recurso aos serviços
de pilotagem serão definidas, no Arquipélago dos
Açores, por portaria do secretário regional que tutela o sector dos portos.

 Navegação de entrada dos portos é o
movimento efectuado pela embarcação
desde a sua entrada nos limites da área de
pilotagem obrigatória até ao local de
permanência no interior do porto;
 Navegação de saída dos portos é o
movimento efectuado pela embarcação
desde o local de permanência no interior do
porto até à sua saída dos limites da área de
pilotagem obrigatória;
 Navegação no interior dos portos é o
movimento efectuado pela embarcação
dentro dos limites do porto, entre locais de
permanência.

Estão isentos da obrigatoriedade de recurso
aos serviços de pilotagem:
 Os navios de guerra, as embarcações e
unidades auxiliares da Armada, da Polícia
Marítima e da Guarda Nacional Republicana;
 As embarcações de navegação costeira
nacional ou outras que estejam temporariamente autorizadas a operarem nesse
tráfego, pertencentes à autoridade portuária ou que se encontrem ao seu serviço;
 As embarcações de tráfego local, rebocadores locais e embarcações locais auxiliares,
ou outras que estejam temporariamente
autorizadas a exercerem a sua actividade na
área local;
 As embarcações afectas à execução de
trabalhos portuários;
 As embarcações de pesca local e costeira;
 As embarcações em manobra de correr ao
longo do cais ou de outra estrutura de
atracação, sem perda de contacto, desde
que esta seja dirigida pelo comandante ou
seu substituto directo, salvo situações
especiais de segurança previstas nos
regulamentos das autoridades portuárias
respectivas;
 As embarcações de recreio;
 As embarcações cujo comandante seja titular de certificado de isenção de pilotagem.

Navegação para experiências de máquinas
ou outros equipamentos, provas de velocidade, compensação e calibração de equipamentos é o movimento efectuado desde
o momento em que a embarcação inicia
uma ou mais daquelas operações até que as
termina.
Manobras de fundear e suspender:
 Manobra de fundear é a que se inicia com a
aproximação da embarcação ao fundeadouro e termina logo que o navio tenha
aguentado ao ferro;
 Manobra de suspender é a que se inicia com
o virar da amarra e termina logo que o ferro
esteja pronto a largar.
Manobras de atracar e de largar:
 Manobra de atracar é a que se inicia com a
aproximação da embarcação ao local de
atracação e termina logo que estejam todos
os cabos com volta;
 Manobra de largar é a que se inicia com o
largar do primeiro cabo e termina logo que
se largue o último ou o ferro ou ferros
fiquem prontos a largar.

As embarcações referidas no parágrafo anterior, com excepção das embarcações de pesca local, pesca costeira e de recreio, devem dar conhecimento à respectiva autoridade portuária dos movimentos que pretendem efectuar dentro da área
de pilotagem obrigatória.

Manobras de rocegar amarras, ferros e outros objectos são as se iniciam com a aproximação da embarcação ao local da rocega
e terminam com a recolha do objecto a rocegar ou com a desistência do serviço.

De acordo com o Regulamento Geral do Serviço de Pilotagem (R.G.S.P.), anexo ao Dec-Lei n.º
48/2002, a pilotagem compreende os movimentos
e manobras abaixo descritos e definidos.

Manobras de fundear e suspender a dois
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Capitanias dos portos

Jurisdição

Delegações marítimas

Jurisdição

Vila do Porto

Ilhas de Santa Maria e Ilhéus
das Formigas

-

-

Ponta Delgada

Ilha de São Miguel

-

-

Angra do Heroísmo

Ilhas Terceira (desde a Ponta
das Contendas até à Ponta da
Vila Nova por W) e Graciosa.

Santa Cruz da
Graciosa

A costa da ilha

Praia da Vitória

Ilhas Terceira (desde a Ponta
da Vila Nova para E até à Ponta das Contendas).

-

-

São Roque do
Pico

Velas

Desde o porto de Santo Amaro
à Ponta de São Mateus, por W.
Desde a Ponta de São Mateus
ao porto de Santo Amaro, por E
A costa da ilha

-

-

Horta

Santa Cruz das Flores

Ilhas do Faial, Pico e São Jorge

Lajes do Pico

Ilhas das Flores e do Corvo

Tabela 1-8 - Limites das áreas de jurisdição das Autoridades Marítimas

Administração portuária - A administração
dos portos do Arquipélago dos Açores é exercida
pelo Governo Regional dos Açores através da Portos dos Açores, SA, de acordo com o estipulado no
Decreto Legislativo Regional nº24/2011/A de 22 de
Agosto de 2011 – Sistema Portuário dos Açores.
A Portos dos Açores, S.A. possui as seguintes Direções-Gerais:

ficação e extinção da licença ou concessão,
nos termos da legislação aplicável;
 Promover junto das entidades competentes
a expropriação por utilidade pública e a ocupação de terrenos e determinar o embargo
ou a suspensão de obras, a implantação de
traçados e o exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou desenvolvimento portuários, nos termos legais;

 Direcção-Geral dos Portos das Ilhas de São
Miguel e Santa Maria - DGPSM;

 Administrar o domínio público na sua área
de jurisdição;

 Direcção-Geral dos Portos da Terceira e
Graciosa - DGPTG;

 Propor ao membro do Governo Regional
com competência no sector portuário a
fixação das taxas a cobrar pela utilização dos
portos e pelos serviços neles prestados e
pela ocupação de espaços dominiais ou
destinados a actividades comerciais ou
industriais;

 Direcção-Geral dos Portos do Triângulo e do
Grupo Ocidental – DGPTO.
É conferidas à autoridade portuária atribuições para:
 Atribuir usos privativos e definir o respectivo
interesse público para efeitos de concessão,
relativamente aos bens do domínio público
que lhe está afecto, bem como à prática de
todos os actos respeitantes à execução,
modificação e extinção da licença ou
concessão;

 Proteger as suas instalações e o seu pessoal;
 Assegurar o uso público dos serviços inerentes à actividade portuária e sua fiscalização.

 Licenciar actividades portuárias de exercício
condicionado e conceder serviços públicos
portuários, podendo praticar todos os actos
necessários à atribuição, execução, modi1 - 17
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Serviços aduaneiros - A competência aduaneira é exercida pela Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo e
pela Guarda Nacional Republicana – Brigada Fiscal,
nas áreas dos portos, enseadas, rios e ancoradouros e ainda na área marítima delimitada por uma
linha distante 12 milhas da linha de costa.

limite exterior da ZEE nacional, promover a instrução processual dos ilícitos e exarar a respectiva decisão sancionatória.
O diploma prevê, ainda, a aplicação pelas autoridades marítimas de medidas cautelares e sanções acessórias, e a competência para investigação
de acidentes, sendo, ainda, cometidos às CP, um
conjunto de mecanismos processuais em matéria
de combate à poluição e no âmbito de despesas
ocorridas com sinistros marítimos envolvendo poluição.

Sempre que o entendam, as autoridades
aduaneiras poderão visitar qualquer embarcação
que navegue a menos de 12 milhas de terra ou que
se encontre nos portos ou fundeadouros nacionais.
Salvo caso de força maior, as embarcações
estrangeiras que entrem nos portos nacionais não
devem comunicar com terra ou com quaisquer outras embarcações antes de ser efectuada a visita
aduaneira.

Combate à poluição - Portugal tem em vigor, desde Abril de 1993, um quadro institucional e
orgânico que aprovou o regime técnico-jurídico de
combate à poluição no mar, designado por Plano
Mar Limpo (RCM n.º 25/93, de 15 de Abril), na base conceptual da Convenção OPRC90 (Oil Pollution
Preparedness, Response and Co-operation, 1990)
da IMO, cujo processo de ratificação por Portugal
não está ainda concluído, e que inclui mecanismos
de cooperação departamental do Estado, de cooperação técnica (nacional e internacional), níveis
(4) de intervenção operacional em caso de poluição, em razão da dimensão e da área, prevendo,
ainda, procedimentos relativos a investigação de
acidentes, avaliação de custos elegíveis e realização de exercícios.

Sanidade
Marítima
(Mensagens
de
quarentena e de livre prática) - Sempre que se
verifique que alguma pessoa a bordo apresente
sintomas de doença e/ou febre suspeita de ser
contagiosa, os navios ficam obrigados a enviar à
autoridade sanitária do porto de destino,
utilizando o endereço “Sanidade Marítima”
seguido pelo nome do porto, directamente ou por
intermédio do armador ou agente, mensagens de
quarentena.
Estas mensagens, transmitidas em português, francês, inglês ou ainda utilizando o Código
Internacional de Sinais, devem ser enviadas entre 4
a 15 horas antes da hora prevista de chegada, e no
formato indicado na Lista de Radioajudas e Serviços.

Convenções - No que respeita aos instrumentos internacionais aplicáveis na área da prevenção e sancionamento da poluição marinha, o
Estado português é parte contratante de diversas
convenções que se aplicam em praticamente toda
a extensão dos espaços marítimos sob soberania e
jurisdição nacional:

Quando não se verifiquem casos que justifiquem o envio de mensagens de quarentena, os navios solicitarão à autoridade sanitária a livre prática, através do envio de mensagens de livre prática.
Estas mensagens poderão ser redigidas em claro
ou utilizando o Código Internacional de Sinais (CIS).

 Convenção internacional das linhas de carga
(LL/LOAD LINES 1966);
 Convenção internacional sobre a responsabilidade civil pelos prejuízos devido à
poluição por hidrocarbonetos (CLC 1969);

Poluição do mar por hidrocarbonetos - Através do Decreto-Lei n.º 235/2000, de 26 de Setembro, foi aprovado um regime legal que prevê o regime das contra-ordenações no âmbito da poluição
do meio marinho nos espaços marítimos sob jurisdição nacional, conferindo aos capitães dos portos
competência para, desde todo o espaço integrante
de águas interiores nas quais têm jurisdição até ao

 Convenção internacional sobre a intervenção em alto mar em caso de acidente que
provoque ou venha a provocar a poluição
por hidrocarbonetos (INTERVENTION 1969);
 Convenção para a prevenção da poluição
marinha por operações de imersão de
detritos e outros produtos (LDC 1972);
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O sistema mundial de avisos à navegação O World-Wide Navigational Warning Service WWNWS (Serviço Mundial de Avisos à Navegação)
tem como objectivo assegurar que qualquer navio,
navegando em qualquer parte do mundo, possa

receber com a necessária antecedência as informações de segurança da navegação respeitantes à
área do globo onde navega ou para a qual se dirige.

Figura 1-5 – Áreas geográficas para a coordenação e promulgação de Avisos à Navegação (NAVAREAS) e cobertura do Sistema
INMARSAT

NAVAREA / METAREA - O serviço está baseado na divisão do globo em 16 áreas marítimas de
responsabilidade, mostradas na Figura 1-5, denominadas NAVAREAS e identificadas por numeração
romana, cujos coordenadores são responsáveis pela difusão de Avisos à Navegação (ANAV) que interessem à navegação oceânica na área.

cujo coordenador é a França - Établissement Principal du Service Hydrographique et Océanographique de La Marine (EPSHOM BREST), e da
NAVAREA IV (a oeste do meridiano dos 35º W, até
ao limite oeste da Zona Económica Exclusiva (ZEE)
do Arquipélago dos Açores), cujo coordenador é os
Estados Unidos da América - National Geospatial
Intelligence Agency (BETHESDA); a sua área de responsabilidade compreende as áreas costeiras de
Portugal Continental e dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, e estende-se até ao limite da ZEE
(200 milhas náuticas da costa), sendo o coordenador nacional o Instituto Hidrográfico.

Cada NAVAREA poderá estar dividida em várias Subáreas, nas quais determinado número de
países estabeleceram um sistema coordenado para
promulgação de ANAV Costeiros. Existem ainda as
Regiões, que são partes da NAVAREA ou das Subáreas, com o objectivo de transmissão de ANAV
Costeiros.

Quanto à Informação Meteorológica, o serviço coordenador da METAREA II é a Météo-France
- Direction des affaires maritimes, em Toulouse, e o
da METAREA IV que abrange a nossa área de inte-

Portugal integra o WWNWS fazendo parte
da NAVAREA II (a leste do meridiano dos 035° W),
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resse é os Estados Unidos da América, através do
NOAA’s National Weather Service Marine Forecasts. Em Portugal, o coordenador nacional é o Instituto de Meteorologia.

de MSI para a área onde se encontram a operar.

NAVAREA II

Os ANAV costeiros são transmitidos em Português e Inglês, imediatamente antes dos boletins
meteorológicos, precedidos, caso existam, pelos
avisos de mau tempo ou de tempestade. Estes avisos são numerados sequencialmente durante o
ano e classificados como “Vitais”, “Importantes” ou
“Horários”.

Nos casos onde uma zona costeira não se
encontre coberta por um serviço NAVTEX, a MSI
será transmitida utilizando o serviço SafetyNET.

Atlântico Este (4827’N – 0600’S / Leste de 03500’W)
"Information et Ouvrages Nautiques"
Etablissement Principal du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (EPSHOM)
13 Rue du Chatellier
CS 92803
29228 BREST CEDEX 2
France
Telefone: +33 (0) 2 98 22 16 67 (H24)
Fax: +33 (0) 2 98 22 14 32
E-mail: coord.navarea2@shom.fr
url: http://www.shom.fr/navarea/NavareaIIenVigueur.txt

Os avisos “Vitais” são transmitidos na frequência dos 2182 kHz, logo após a sua recepção na
estação transmissora, e imediatamente após o
primeiro período de silêncio rádio, precedidos de
sinal de alarme e de segurança (Sécurité), passando
então a ser transmitido nos períodos normais de
radiodifusão.

NAVAREA IV
Atlântico Oeste (Norte de 0700’N / Oeste de 03500’W)
Maritime Domain
ATTN: PVM (Mail Stop D-44)
4600 Sangamore Road
Bethesda,
Maryland 20816-5003
United States of America
Tel: +1 301 227 3147
Fax: +1 301 227 3731
E-mail:navsafety@nga.mil
Web site: http://www.nga.mil/maritime

Os avisos “Importantes” são transmitidos na
frequência dos 2182 kHz, no final do primeiro período de silêncio rádio após a sua recepção na estação transmissora, precedidos de sinal de segurança
(Sécurité), passando então a ser transmitido nos
períodos normais de radiodifusão.
Os avisos “horários” são transmitidos nos
períodos normais de radiodifusão.

Sistemas de difusão de Informação de Segurança Marítima (MSI) - O WWNWS é um serviço
organizado mundialmente e utiliza dois sistemas
independentes para radiodifusão da informação: o
NAVTEX e o SafetyNET.

Para assegurar que um determinado aviso é
suficientemente divulgado, procede-se à sua radiodifusão durante um período de 2 a 5 dias.
A relação de avisos radiodifundidos em vigor
é transmitida semanalmente à segunda-feira no
final dos períodos normais de transmissão, por todas as estações que transmitem ANAV costeiros. A
radiodifusão de um ANAV cessa quando este é
cancelado ou, no caso de se manter em vigor,
quando é inserido no grupo mensal de AN.

No serviço NAVTEX a recepção da informação a bordo é limitada geograficamente à zona costeira em torno da estação transmissora de MF,
sendo habituais alcances máximos da ordem das
400 milhas náuticas. No serviço SafetyNET, não
existindo limitações geográficas, apenas há que seleccionar o satélite que cobre a região oceânica
onde o navio se encontra.

Os ANAV locais são normalmente transmitidos pelos postos rádios que servem as autoridades
marítimas dos diversos portos que os promulgam,
sendo normalmente emitidos em Português e
igualmente por um período de 2 a 5 dias.

Desta forma, a MSI para uma dada região é
normalmente difundida via NAVTEX ou via SafetyNET (exceptuam-se algumas circunstâncias excepcionais onde uma mesma mensagem pode ser
transmitida utilizando os dois serviços). Os navios
equipados com os dois tipos de receptores deverão
seleccionar o receptor apropriado para recepção

A Figura 1-6 apresenta um resumo da forma
como o navegante pode receber Informação de
Segurança Marítima.
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Figura 1-6 – Fluxo de informação de segurança marítima. Das entidades originadoras navegante

Serviço nacional NAVTEX - Em Portugal encontram-se atribuídos os seguintes caracteres:
- Transmissão nos 490 kHz, em português [M]
 CENCOMARMADEIRA (Penalva)
- Transmissão nos 518 kHz, em inglês [R]
 CENCOMARAÇORES (São Miguel)
- Transmissão nos 490 kHz, em português [G]
- Transmissão nos 518 kHz, em inglês [F]
- Transmissão nos 490 kHz, em português [J]
 CENCOMARMADEIRA (Porto Santo)
- Transmissão nos 518 kHz, em inglês [P]

Figura 1-7 - Diagrama localização das estações do serviço NAVTEX
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Nome

Posição

Alcance
(Milhas B1
náuticas)

Horário Tx

Estado

Horta

3832’N 02838’W

640

F

0050,0450,0850,1250,1650,2050

Operacional

CENCOMAR

3844’N 00911’W

530

R

0250,0650,1050,1450,1850,2250

Operacional

Porto Santo

3304’N 01621’W

--

P

0230,0630,1030,1430,1830,2230

Planeado

La Coruña

43°21’N 008°27’W

400

D

0030,0430,0830,1230,1630,2030

Operacional

Tarifa

36°01’N 005°34’W

400

G

0100,0500,0900,1300,1700,2100

Operacional

Las Palmas

28°10’N 015°25’W

400

I

0120,0520,0920,1320,1720,2120

Operacional

Horta

3832’N 02838’W

640

G

0100,0500,0900,1300,1700,2100

Operacional

CENCOMAR

3844’N 00911’W

530

J

0130,0530,0930,1330,1730,2130

Operacional

Porto Santo

3304’N 01621’W

--

M

0200,0600,1000,1400,1800,2200

Planeado

Tabela 1-14 – Estações NAVTEX na área do Arquipelago dos Açores

Informação meteorológica - O Instituto de
Meteorologia (IM) é a autoridade meteorológica
nacional para fins marítimos, dispondo de um programa nacional único de previsão e análise da camada limite atmosférica e do oceano subjacente,
visando a salvaguarda de vidas e bens no mar.

Áreas meteorológicas - Para a promulgação
de Boletins meteorológicos, avisos de tempestade
e de mau tempo para o alto-mar, o globo terrestre
foi dividido em 16 áreas, denominadas METAREAS,
sendo nomeado um coordenador para cada uma
delas.

No âmbito da meteorologia de apoio à segurança nas actividades desenvolvidas no mar e conforme as normas definidas pelo Serviço Mundial de
Informação de Segurança Marítima, o IM elabora
boletins meteorológicos específicos para as áreas
de mar de responsabilidade nacional.

Portugal encontra-se inserido na METAREA
II, juntamente com Espanha, Marrocos e a França,
país coordenador desta METAREA através de Meteo France - Direction des affaires maritimes.
Estas subáreas oceânicas e os respectivos limites são as que se apresentam de seguida.

Contactos para solicitar qualquer informação
ou esclarecimento adicional:
Tel:
E-mail:
url:
Morada:

218 447 000
info@ipma.pt
http://www.ipma.pt
Instituto Português do Mar e da
Atmosfera
Rua C do Aeroporto
1749-077 Lisboa, Portugal
Telefone (351) 218 447 000
Fax (351) 218 402 370
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Figura 1-8 - Áreas meteorológicas oceânicas
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No âmbito nacional, para efeitos da promulgação de boletins meteorológicos costeiros, encontram-se definidas zonas marítimas costeiras com

20 milhas náuticas de largura em Portugal Continental, no Arquipélago dos Açores e no Arquipélago da Madeira.

Figura 1-9 - Áreas meteorológicas costeiras

Rádio FACSIMILE - Em Portugal não existe
nenhuma estação transmissora de informação meteorológica, cartas de gelo, ou outra informação
com interesse para os navegantes por rádio facsimile. Existem no entanto outras estações que
efectuam esse serviço e que abrangem toda a área
portuguesa (Portugal Continental, e Arquipélagos
dos Açores e Madeira) e que estão descritas em
pormenor na Lista de Radioajudas e Serviços.
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ANEXO D - COBERTURA CARTOGRÁFICA DO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES
GRUPO ORIENTAL (CARTAS NÁUTICAS)
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GRUPO ORIENTAL (CARTAS ELECTRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO)
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GRUPO CENTRAL (CARTAS NÁUTICAS)

D-3

12/2014
12/2018

Roteiro da Costa de Portugal – Arquipélago dos Açores – Volume 2 – Grupo Central

GRUPO CENTRAL (CARTAS ELECTRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO)
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GRUPO OCIDENTAL (CARTAS NÁUTICAS)
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GRUPO OCIDENTAL (CARTAS ELECTRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO)
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