UTILIZAÇÃO DAS CARTAS NÁUTICAS OFICIAIS (CNO), CARTAS ELECTRÓNICAS DE
NAVEGAÇÃO OFICIAIS (CENO) E PUBLICAÇÕES NÁUTICAS OFICIAIS (PNO)
1. DAS CARTAS NÁUTICAS OFICIAIS, DAS CARTAS ELECTRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO OFICIAIS
E DAS PUBLICAÇÕES NÁUTICAS OFICIAIS
A informação contida nas CNO, nas CENO e nas PNO pode, pela sua natureza, sofrer alterações. O Instituto
Hidrográfico faz um esforço permanente para assegurar a actualização das CNO, das CENO e das PNO portuguesas
através da difusão dos “Avisos aos Navegantes”.
O Navegante não pode tomar como garantido que a informação que possui é a mais completa e actual e deve
interpretar, avaliar e aplicar como julgar adequado à situação a informação contida nas CNO, nas CENO e nas PNO,
tomando em consideração as circunstâncias particulares existentes, as recomendações da pilotagem local e a
utilização criteriosa das Ajudas à Navegação disponíveis.
2. DAS CARTAS NÁUTICAS OFICIAIS
O Navegante deve utilizar as CNO com prudência. A informação representada nestes documentos pode ser, em certas
áreas, antiga e incompleta. As datas de recolha da informação constante nas CNO estão referidas no diagrama de
compilação, constituindo este um importante elemento de análise e avaliação.
Na condução da navegação, o Navegante deve fazer uso das cartas de maior escala que tiver disponíveis.
As CNO de pequena escala representando áreas oceânicas onde a informação hidrográfica é escassa, podem dar
indicações incorrectas de baixos, nomeadamente no que se refere à posição, sonda mínima e extensão. Em particular
podem existir nas zonas fora das rotas mais utilizadas perigos não detectados.
3. DAS CARTAS ELECTRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO OFICIAIS
O Navegante deve utilizar as CENO com prudência. A informação representada nestes documentos pode ser, em
certas áreas, antiga e incompleta. As informações relativas à recolha da informação constante nas CENO encontra-se
codificada no meta-objecto M_QUAL, constituindo este um importante elemento de análise e avaliação.
Durante a navegação, o ECDIS deverá ir buscar automaticamente a célula de melhor escala que tiver disponível,
desde que o utilizador tenha a opção do modo de carregamento das CENO em automático.
Na condução da navegação, o Navegante deve utilizar o ECDIS com as devidas cautelas e com o conhecimento
completo das suas limitações e erros, assim como deve ser utilizada informação cartográfica proveniente de
organismos oficiais por forma a garantir a Precisão dos sistemas de posicionamento (como o GPS e o DGPS).
As CENO de pequena escala representando áreas oceânicas onde a informação hidrográfica é escassa, podem dar
indicações incorrectas de baixos, nomeadamente no que se refere à posição, sonda mínima e extensão. Em particular
podem existir nas zonas fora das rotas mais utilizadas perigos não detectados.
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Secção I – SUMÁRIO
GEOGRÁFICO
Atlântico Norte – Portugal – Portugal Continental
Atlântico Norte – Portugal – Arquipélago dos Açores

Págs.
Págs.

Atlântico Norte – Portugal – Arquipélago da Madeira
Atlântico Norte – Arquipélago de Cabo Verde
Atlântico Norte – Guiné – Bissau
Atlântico Sul – Angola
Oceano Índico – Moçambique

Págs.
Págs.
Págs.
Págs.
Págs.

98 a 124
99, 101, 105 a 106, 108, 109, 111, 115, 117, 119
123 e 124
102, 103, 104, 107, 110, 113, 114, 119 e 123
97 e 98
96 e 97
95
97

CARTAS NÁUTICAS OFICIAIS AFECTADAS
CARTA N.º

AVISO N.º

PÁGINA N.º

CARTA N.º

34

393/05(T)

111

24203

36

333/06(T)

118

332/06(T), 333/06(T),

51

379/06(T)

123

365/06(T)

105

140/04(T)

103

24204

154

172/03(T)

102

24206

178

372/06(T)

123

181

321/05(T)

109

109/06(T), 252/06(T),

124

201

303/99(T), 307/99(T),

97, 98

283/06(T), 341/06(T),

212

207/91(T), 286/98(T)

96

216

307/98(T)

222
223

308/99(T)

PÁGINA N.º

105/05(T), 106/05(T),

105, 118, 122

202/04(T), 307/05(T)

104, 108

201/01(T), 262/02(T),

100, 101, 103,

382/02(T), 331/03(T),

111, 115, 119,

380/06(T)
26303

278/01(T) 203/05(T),

98, 106, 108,

97

307/05(T), 122/06(T),

111, 118

207/91(T), 250/98(T)

96

322/06(T)

286/98(T), 305/98(T),

96, 97

26304

306/98(T), 307/98(T)
280

AVISO N.º

305/98(T), 306/98(T),

97

337/05(T), 363/05(T),

109, 114, 115,

166/06(T), 270/06(T),

122

366/06(T)

307/98(T)

26305

337/05(T), 363/05(T),

109, 111, 114,
115, 119, 122

455

436/98(T)

97

123/06(T), 166/06(T),

1002

323/02(T), 381/06(T)

101, 124

270/06(T), 340/06(T),

1003

303/99(T), 308/99(T)

97, 98

366/06(T)

1004

303/99(T), 308/99(T)

97, 98

26306

11101

323/02(T), 333/06(T),

101, 118, 124

26307

367/06(T)

122

26308

223/02(T), 224/02(T),

100, 103, 104,
112, 118

381/06(T)

141/03(T), 282/06(T)

21101

323/02(T), 333/06(T)

101, 118

228/02(T), 232/02(T),

23202

223/05(T), 333/06(T),

107, 118, 122

234/02(T), 253/02(T),

365/06(T), 379/06(T)

118/04(T), 220/04(T),

23203

333/06(T)

118

23204

252/06(T)

115

24201

436/01(T), 437/01(T),

98, 99, 101,

438/01(T), 158/02(T),

103, 109, 114,

323/02(T), 379/03(T),

117, 122

131/06(T), 323/06(T)
26309

228/02(T), 234/02(T)

100, 112

131/06
26311

225/03(T), 271/05(T)

102, 108, 115

251/06(T), 252/06(T)

360/05(T), 189/06(T)

26312

289/06(T), 364/06(T)
372/06(T)
24202

101, 116

26401

343/01(T), 109/06(T),

98, 101, 102,

368/06(T)

111, 122

286/03(T), 164/05(T),

103, 105, 110,

438/01(T), 343/04(T),

99, 104, 107

165/05(T), 346/05(T),

120

223/05(T), 393/05(T),

111, 118, 120,

373/05(T), 376/05(T),

332/06(T), 333/06(T),

122

357/06(T)

351/06(T), 364/06(T)

26402

365/06(T)

213/05(T), 222/05(T),
344/05(T), 378/05(T)

i

106, 107, 109

CARTA N.º

AVISO N.º

PÁGINA N.º

CARTA N.º

AVISO N.º

PÁGINA N.º

26402

358/06(T), 359/06(T),

120, 121

25R06

332/06(T), 333/06(T),

118, 122

25R07

202/04(T), 307/05(T),

104, 108, 113,

150/06(T), 322/06(T)

118

224/02(T), 150/06(T)

100, 113

360/06(T), 361/06(T),

365/06(T)

362/06(T), 363/06(T)
26403

179/05(T), 180/05(T),

106, 122

364/06(T)
26404
26405

25R08

233/05(T), 393/05(T),

107, 111, 112,

25R10

380/06(T)

124

146/06(T), 320/06(T)

117

25R11

380/06(T)

124

223/05(T), 332/06(T),

107, 118, 122

25R12

382/02(T), 109/06(T)

101, 111, 115,

252/06(T), 283/06(T),

116, 119

333/06(T), 365/06(T)
26407

26408

147/06(T), 148/06(T),

112, 113, 117

341/06(T)

149/06(T), 150/06(T),

INT 1081

323/02(T), 333(06(T)

101, 118

151/06(T), 290/06(T)

INT 1089

381(06(T)

124

115

INT 1811

333/06(T)

118

191/06(T)

33101

226/05(T)

107

INT 1812

252/06(T)

115

36201

159/03(T), 172/03(T),

102, 107, 110,

INT 1870

286/03(T), 164/05(T),

103, 105,110,

226/05(T), 384/05(T),

114, 119

165/05(T), 373/05(T),

120

156/06(T), 157/06(T),

357/06(T)

158/06(T), 336/06(T)
36401

300/04(T), 154/06(T),

INT 1871
104, 113, 122

369/06(T), 370/06(T)

106, 107, 109,
120, 121

358/06(T), 359/06(T),

36402

159/03(T), 383/05(T),

43102

129/02(T), 184/05(T)

102, 110, 123
99, 106, 123,

372/06(T), 381/06(T)

124

314/05(T), 321/05(T),

108, 109, 123,

360/06(T), 361/06(T),

371/06(T)

46201

213/05(T), 222/05(T),
344/05(T), 378/05(T),

362/06(T), 363/06(T)
INT 1872

179/05(T), 180/05(T),
364/06(T)

INT 1875

278/01(T), 203/05(T),

98, 106,108,
111, 118

372/06(T), 381/06(T)

124

307/05(T), 122/06(T),

46401

146/03(T), 342/06(T)

101, 119

322/06(T)

46403

397/05(T), 229/06(T)

111, 115

46405

129/02(T), 155/05(T)

99, 105, 106

46406

320/05(T), 311/06(T)

108, 117

24P04

202/04(T), 307/05(T)

24P06

INT 1876

184/05(T)

337/05(T), 363/05(T),

109, 114, 115,

166/06(T), 270/06(T),

122

366/06(T)
INT 1877

337/05(T), 363/05(T),

109, 111, 114,

108, 108

123/06(T), 166/06(T),

15, 119, 122

382/02(T), 331/03(T),

100, 103, 111,

270/06(T), 340/06(T),

109/06(T), 252/06(T),

115, 116, 119,

283/06(T), 341/06(T),

124

366/06(T)

380/06(T)
25R01

106, 122

436/01(T), 437/01(T),

98, 99, 101

323/02(T), 360/05(T),

109, 114, 123

379/03(T), 364/06(T)

103, 122

25R03

393/05(T)

111

25R04

393/05(T)

111

25R05

223/05(T), 332/06(T),

107, 118, 122

141/03(T), 282/06(T)

101, 116

INT 1879

367/06(T)

122

INT 1885

225/03(T), 271/05(T),

102, 108, 115

INT 1891

397/05(T), 229/06(T)

111, 115

INT 1893

129/02(T), 184/05(T),

99, 106, 123,

372/06(T), 381/06(T)

124

159/03(T), 383/05(T)

102, 110, 123

251/06(T), 252/06(T)

189/06(T), 379/06(T)
25R02

INT 1878

INT 1920

371/06(T)

333/06(T), 365/06(T)

INT 1921

ii

226/05(T)
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CARTAS ELECTRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO OFICIAIS AFECTADAS
CARTA N.º

AVISO N.º

PÁGINA N.º

CARTA N.º

AVISO N.º

PÁGINA N.º

PT111101

333/06(T), 381/06(T)

118, 124

PT446401

342/06(T)

119

PT221101

333/06(T)

118

PT446408

191/06(T)

115

PT223202

223/05(T)

107

PT446405

155/05(T), 184/05(T)

105, 106

PT233101

226/05(T)

107

PT446406

320/05(T), 311/06(T)

108, 117

PT241101

381/06(T)

124

PT526303

203/05(T), 307/05(T),

106, 108,

PT324201

379/03(T), 360/05(T),

103, 109,

122/06(T)

111, 118

189/06(T), 289/06(T),

117, 123

PT526304

379/06(T)
PT324202

104, 107, 111,

366/06(T)

393/05(T), 332/06(T),

115, 116, 119,

PT526305

333/06(T), 351/06(T),

124

PT526306

141/03(T), 282/06(T)

101, 116

PT526308

118/04(T), 220/04(T),

103, 104,

131/06(T), 323/06(T)

111, 118

PT526309

352/06(T)

120

202/04(T), 105/05(T),

104, 105, 108

106/05(T), 307/05(T)
PT324206

PT336201

PT426401
PT426402

103, 111,

PT526311

251/06(T), 252/06(T)

115

115, 116,

PT526312

368/06(T)

122

341/06(T), 380/06(T)

119, 124

PT528501

286/03(T), 227/05(T),

103, 110,

226/05(T), 384/05(T),

107, 110,

357/06(T)

120

156/06(T), 158/06(T),

114, 119

PT528505

213/05(T), 222/05(T),

106, 107, 109,

344/05(T), 378/05(T),

110, 120,
121

184/05(T), 372/06(T),

106, 123,

358/06(T), 359/06(T),

381/06(T)

124

360/06(T), 361/06(T),

164/05(T), 165/05(T),

105, 110,

373/05(T), 357/06(T)

120

379/03(T), 213/05(T),

103, 106, 110

PT426404

393/05(T), 146/06(T)

111, 112,

PT426407

146/06(T), 147/06(T),

113, 117

362/06(T), 363/06(T)
PT528507

393/05(T), 146/06(T),

111, 112,

320/06(T)

117

PT528514

108/05(T), 382/05(T)

109, 122

PT538501

154/06, 369/06(T),(T)

113, 123

370/06(T)

148/06(T), 149/06(T),

PT538504

159/03(T)

102

150/06(T), 151/06(T),

PT538506

383/05(T), 371/06(T)

110, 123

290/06(T)

PT436402

119

331/03(T), 119/06(T),

378/05(T)

PT436401

123/06(T), 340/06(T)

252/06(T), 283/06(T),

336/06(T)
PT343102

109, 111
114, 119

343/04(T), 223/05(T),

364/06(T), 365/06(T)
PT324204

337/05(T), 363/05(T),
166/06(T), 270/06(T),

PT548513

147/06(T), 148/06(T)

112

300/04(T), 154/06(T),

104, 113,

PT548514

181/06(T)

115

369/06(T), 370/06(T)

122

PT548515

184/05(T)

106

159/06(T), 371/06(T)

104, 123

-

-

-
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21

10

379/06(T)

-

-

71

312

123/06(T)

-

-

21

21

323/02(T)

-

-

71

312.1

340/06(T)

-

-

23

22

373/05(T)

-

-

83

364

147/06(T)

-

-

23

27.1

357/06(T)

-

-

83

366.5

148/06(T)

-

-

25

27.14

286/03(T)

-

-

83

368

149/06(T)

-

-

25

28.2

164/05(T)

-

-

85

369

150/06(T)

-

-

25

28.3

165/05(T)

-

-

85

369.1

151/06(T)

-

-

27

53

436/01(T)

-

-

85

381.1

223/02(T)

-

-

27

53.1

437/01(T)

-

-

85

381.1

118/04(T)

-

-

27

55

360/05(T)

-

-

85

381.2

253/02(T)

-

-

27

55

189/06(T)

-

-

87

383

224/02(T)

-

-

30

81.1

358/06(T)

-

-

87

388.6

228/02(T)

-

-

30

81.2

359/06(T)

-

-

89

396.2

232/02(T)

-

-

30

81.3

360/06(T)

-

-

89

398

234/02(T)

-

-

30

81.4

361/06(T)

-

-

95

413.5

191/06(T)

-

-

31

85.01

213/05(T)

-

-

109

551

251/06(T)

-

-

33

85.07

362/06(T)

-

-

111

579

341/06(T)

-

-

33

85.08

363/06(T)

-

-

113

585.5

274/06(T)

-

-

37

86.2

379/03(T)

-

-

113

585.7

275/06(T)

-

-

37

88.1

289/06(T)

-

-

113

585.9

284/06(T)

-

-

37

90

364/06(T)

-

-

115

592.5

368/06(T)

-

-

39

96.82

179/05(T)

-

-

115

596

109/06(T)

-

-

45

98.7

180/05(T)

-

-

115

597

343/01(T)

-

-

45

110

393/05(T)

-

-

119

612

369/06(T)

-

-

47

114

146/06(T)

-

-

119

612.5

370/06(T)

-

-

47

116

320/06(T)

-

-

119

612.7

154/06(T)

-

-

49

130.1

223/05(T)

-

-

119

612.8

300/04(T)

-

-

49

143

333/06(T)

-

-

121

629

172/03(T)

-

-

51

191.0

105/05(T)

-

-

121

629

155/06(T)

-

-

51

191.1

106/05(T)

-

-

121

639

371/06(T)

-

-

53

207

122/06(T)

-

-

122

652.3

156/06(T)

-

-

55

210.05

322/06(T)

-

-

122

652.31

157/06(T)

-

-

61

250

270/06(T)

-

-

129

704

311/06(T)

-

-

65

264.2

367/06(T)

-

-

133

735.5

129/02(T)

-

-

67

285

166/06(T)

-

-

135

772

381/06(T)

-

-

67

285

366/06(T)

-

-

137

778

372/06(T)

-

-

69

294

363/05(T)

-

-

141

822

321/05(T)

-

-

69

295

363/05(T)

-

-

141

822.1

321/05(T)

-

-

71

305

337/05(T)

-

-

145

874

146/03(T)

-

-
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2050

303/99(T)

-

-

3-31

5260

157/91(T)

-

-

3-9

2180

307/99(T)

-

-

3-31

5270

157/91(T)

-

-

3-9

2190

308/99(T)

-

-

3-31

5272

157/91(T)

-

-

3-13

3040

286/98(T)

-

-

3-31

5274

157/91(T)

-

-

3-14

3068

305/98(T)

-

-

3-31

5295

157/91(T)

-

-

3-14

3068.1

306/98(T)

-

-

3-31

5305

157/91(T)

-

-

3-14

3074

307/98(T)

-

-

3-32

5315

157/91(T)

-

-

3-23

5000

157/91(T)

-

-

3-32

5400

157/91(T)

-

-

3-23

5002

157/91(T)

-

-

3-32

5410

157/91(T)

-

-

3-23

5002.1

157/91(T)

-

-

3-32

5410.1

157/91(T)

-

-

3-23

5010

157/91(T)

-

-

3-32

5412

157/91(T)

-

-

3-23

5013

157/91(T)

-

-

3-32

5412.2

157/91(T)

-

-

3-23

5013.1

157/91(T)

-

-

3-32

5420

157/91(T)

-

-

3-23

5030

157/91(T)

-

-

3-32

5430

157/91(T)

-

-

3-23

5032

157/91(T)

-

-

3-33

5436

157/91(T)

-

-

3-24

5034

157/91(T)

-

-

3-33

5440

157/91(T)

-

-

3-24

5034.1

157/91(T)

-

-

3-33

5450

157/91(T)

-

-

3-29

5160

157/91(T)

-

-

3-33

5500

157/91(T)

-

-

3-29

5161

157/91(T)

-

-

3-33

5510

157/91(T)

-

-

3-29

5166

157/91(T)

-

-

3-33

5544

157/91(T)

-

-

3-29

5172

157/91(T)

-

-

3-34

5548

157/91(T)

-

-

3-29

5180

157/91(T)

-

-

3-34

5600

157/91(T)

-

-

3-30

5193

157/91(T)

-

-

3-34

5606

157/91(T)

-

-

3-30

5204

157/91(T)

-

-

3-34

5612

157/91(T)

-

-

3-30

5205

157/91(T)

-

-

3-34

5618

157/91(T)

-

-

3-30

5206

157/91(T)

-

-

3-34

5622

157/91(T)

-

-

3-30

5206.2

157/91(T)

-

-

3-34

6328

436/98(T)

-

-

3-30

5216

157/91(T)

-

-

3-47

6332

436/98(T)

-

-

3-30

5250

157/91(T)

-

-

3-48

6336

436/98(T)

-

-

3-31

5255

157/91(T)

-

-

-

-

-

-

-

v
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AVISOS AOS NAVEGANTES

A - FINALIDADE
Os Avisos aos Navegantes (AN), são difundidos por via postal e na Internet através do site www.hidrografico.pt.
Os AN destinam-se a divulgar informação importante para a segurança da navegação. São também utilizados para fins de correcção
de documentos náuticos. Em Portugal o Instituto Hidrográfico é a autoridade responsável pela promulgação dos AN.

B - PROMULGAÇÃO - Áreas de Responsabilidade
A área coberta pelos AN é a área de interesse cartográfico nacional, ou seja a área representada nas cartas náuticas oficiais (CNO) e
nas publicações náuticas oficiais (PNO) publicadas pelo Instituto Hidrográfico (IH).
A divulgação dos AN é feita em conformidade com as Resoluções Técnicas da Organização Hidrográfica Internacional (OHI).
A assinatura anual dos grupos de AN é grátis, caso os interessados procedam ao seu levantamento nas instalações do Instituto
Hidrográfico. Os grupos de AN poderão ser enviados directamente para a morada dos interessados mediante o pagamento dos portes
de correio.
Para mais informações contacte:
Instituto Hidrográfico
Rua das Trinas, 49 – 1249-093 Lisboa
Telefone: 210943000.

C - TIPOS DE AN
AN Especiais - Avisos que divulgam as informações e instruções para as quais se pretende chamar a atenção dos navegadores, mas
que pela sua natureza são de carácter geral.
AN Permanentes - Avisos que divulgam acontecimentos de interesse para os navegantes, de natureza definitiva.
AN Preliminares (P) - Avisos que divulgam antecipadamente (se possível pelo menos dois meses antes) alterações significativas nas
ajudas importantes à navegação.
AN Temporários (T) - avisos que divulgam acontecimentos de interesse para os navegantes de natureza transitória, quer se tratem de
acontecimentos acidentais ou deliberados.

D - COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE AVISOS AOS NAVEGANTES

1.Grupo Anual
O Grupo Anual de AN é referido a 1 de Janeiro de cada ano e a sua promulgação cancela automaticamente o Grupo Anual
anterior e os AN Especiais publicados até aquela data.
O Grupo Anual contém as secções:

Secção

I - SUMÁRIO
Geográfico
Cartas Náuticas Oficiais afectadas
Cartas Electrónicas de Navegação Oficiais afectadas
Publicações Náuticas Oficiais afectadas

Secção

II - AVISOS ESPECIAIS

Secção III - AVISOS TEMPORÁRIOS (T) E PRELIMINARES (P) EM VIGOR
Secção IV – CORRECÇÕES AO ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL
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2.Grupos Mensais

Os Grupos Mensais de AN são referidos ao último dia de cada mês.
Os Grupos Mensais de AN incluem:

Secção

I - SUMÁRIO
Geográfico
Cartas Náuticas Oficiais afectadas
Cartas Electrónicas de Navegação Oficiais afectadas
Publicações Náuticas Oficiais afectadas

Secção

II - TABELAS DE RECAPITULAÇÃO
Correcções às Cartas Náuticas Oficiais
Correcções às Publicações Náuticas Oficiais
Correcções às Cartas Electrónicas de Navegação Oficiais
Avisos Temporários (T) e Preliminares (P) em vigor

Secção III - PUBLICAÇÃO E CANCELAMENTO DE CARTAS NÁUTICAS OFICIAIS
E PUBLICAÇÕES NÁUTICAS OFICIAIS
Secção

IV - AVISOS ESPECIAIS

Secção

V - AVISOS PERMANENTES, TEMPORÁRIOS E PRELIMINARES

Secção VI - TABELA DE AVISOS CANCELADOS
Secção VII - CORRECÇÕES ÀS PUBLICAÇÕES NÁUTICAS OFICIAIS
Secção VIII - CORRECÇÕES ÀS CARTAS NÁUTICAS OFICIAIS
Secção IX - CARTAS NÁUTICAS OFICIAIS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO - Actualização
Secção

X -

CARTAS ELECTRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO OFICIAIS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO -

Actualização

E.

PROCEDIMENTOS

1.

Cancelamento de AN nos Grupos Mensais

Na Secção VI do Grupo Quinzenal de AN existe uma tabela de AVISOS CANCELADOS, a qual lista todos os ANAV e
AN cancelados. O procedimento para o cancelamento de um Aviso à Navegação (ANAV), AN(T) e AN(P) será feito da
seguinte forma:
a) - Cancelamento de ANAV
1.

Os ANAV cancelados no Grupo Mensal de AN são listados na tabela de AVISOS CANCELADOS.

b) - Cancelamento de AN (T) E AN (P)

i)

Quando se verifique a evolução de uma determinada situação, permanente ou temporária, o AN que noticiou a primeira
situação deverá ser cancelado e substituído por um outro AN, permanente, temporário ou preliminar, conforme for
adequado (ex: evolução de obras marítimas). O AN cancelado será incluído na tabela de AVISOS CANCELADOS.

ii)

Quando se verifique a cessação de uma determinada situação temporária, o AN que a noticiou é cancelado por simples
inclusão na tabela de AVISOS CANCELADOS (ex: bóias recolocadas, luzes restabelecidas).
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2.

Correcções às Cartas Náuticas Oficiais (CNO), Cartas Electrónicas Oficiais de Navegação (CENO) e Publicações Náuticas
Oficiais (PNO)
Ao receber-se um Grupo Mensal de AN a bordo, a primeira acção a tomar é confirmar a sequência do seu número com o
número do último grupo recebido, de forma a detectar uma eventual falta de um Grupo Mensal de AN. Devem ser mantidos
em arquivo todos os Grupos Mensais de AN enquanto tiverem utilidade.
Com o objectivo de facilitar o controlo da informação, foram adoptados os seguintes procedimentos na redacção dos AN que
afectam CNO, CENO e PNO:
Correcções às CNO
Os AN Permanentes devem ser imediatamente registados na ficha individual da carta e posteriormente deverão ser
corrigidas as CNO da seguinte forma:
Inserir as correcções. Registar a inserção das correcções a caneta no canto inferior esquerdo onde menciona “Pequenas
correcções”.
Ex: Pequenas correcções:
1999: 114 –200 - 234 2004: 102 – 301 2005: 190
A CNO encontra-se corrigida pelos AN Permanentes 114, 200 e 234 de 1999, 102 e 301 de 2004 e 190 de 2005.
Registar a inserção das correcções na folha de Registo de Alterações.
No Grupo Mensal, no texto de cada Aviso, na indicação das "CNO afectadas", utiliza-se o seguinte procedimento:
i)

O AN que dá a notícia da publicação de uma CNO ou de uma CENO faz parte do conjunto dos avisos que a afectam e,
como tal, consta na lista das pequenas correcções;

ii)

Na referência às CNO e CENO afectadas pelo aviso figura, não só a identificação do último aviso que a afectou, mas
também a identificação do primeiro (ex: CNO afectada – 24P04 [283/01;307/02], CENO afectada PT243102
[376/01;189/02]);

iii) Este procedimento está em vigor em relação a todas as cartas, com a única excepção das reimpressões actualmente
publicadas;
iv) Para facilitar o controlo dos Avisos em vigor nas novas reimpressões, passará a vir impresso, no local reservado às
pequenas correcções, a lista de todos os Avisos que afectam a respectiva edição.
Correcções às PNO
Os AN Permanentes que afectem PNO devem ser imediatemente corrigidos e registada essa correcção na “Folha de
Registo de Alterações” da PNO.
No Grupo Mensal, as correcções aos quadros e tabelas do Catálogo de Cartas e Publicações Náuticas, das Ajudas à
Navegação - Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro e das Ajudas à Navegação - Radioajudas e Serviços
são efectuadas da seguinte forma:
As linhas que sofreram alteração são publicadas na sua totalidade, sendo os elementos alterados assinalados por baixo
da coluna respectiva com o símbolo “•”.
Notação para as Coordenadas Geográficas e para os Azimutes
Em conformidade com as recomendações da OHI, o IH utiliza uma vírgula em vez de um ponto para a representação das
fracções e as unidades das coordenadas geográficas e azimutes passam para o fim dos dígitos correspondentes, conforme se
exemplifica:
- coordenadas geográficas
01º 15,80’N
009º 23,73’W

39º 27,35’N
018º 26,40’W

- azimute
235,5º - 035,3º
Origem - Instituto Hidrográfico
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AVISOS À NAVEGAÇÃO

A - AVISOS À NAVEGAÇÃO (ANAV)
Os ANAV são radiodifundidos e o seu objectivo é fazer chegar ao navegante informação com uma importância e urgência que não se
compadece com a demora inerente à publicação do próximo grupo postal de AN. Se o ANAV continuar em vigor à data da
publicação do Grupo Quinzenal, será nele incluído como AN de natureza adequada.
B - AUTORIDADE RESPONSÁVEL E ÁREA DE RESPONSABILIDADE
Em Portugal, o IH é a autoridade responsável pela promulgação dos ANAV costeiros, tendo por área de responsabilidade uma faixa
marítima de 200 milhas de largura medidas a partir das costas do Continente e Arquipélagos dos Açores e Madeira.
C - CLASSIFICAÇÃO DOS ANAV
1 - Quanto à cobertura:
- ANAV NAVAREA
- ANAV Costeiros
- ANAV Locais
2 - Quanto à prioridade:
- Vital de precedência Imediato
- Importante de precedência Urgente
- Horário ou Rotina de precedência Rotina
D - SISTEMAS DE RADIODIFUSÃO
- Safety Net
- NAVTEX
- Radiotelefonia
E - SERVIÇO MUNDIAL DE AVISOS À NAVEGAÇÃO (World Wide Navigational Warning Service - WWNWS)
O estabelecimento do Serviço Mundial de Avisos à Navegação assentou na conjugação de esforços das autoridades marítimas
mundiais, OHI e OMI, no sentido de melhorar os padrões de segurança da navegação, através da difusão por via rádio de informação
relativa a perigos para a navegação. Existe uma publicação da OHI que serve de guia e é explicativa do serviço para a promulgação
de avisos NAVAREA e costeiros. Também o IH, através da sua publicação Manual dos Avisos à Navegação e dos Avisos aos
Navegantes, fornece toda a informação sobre a organização do Serviço.
A publicação “Lista de Radioajudas e Serviços” também fornece informação detalhada sobre o WWNWS e as estações que
transmitem informações de segurança marítima.
F - ANAV NAVAREA
GERAL
1 - Organização- Para alcançar os objectivos do WWNWS o mundo foi dividido em 16 áreas marítimas geográficas denominadas
NAVAREA e identificadas por numeração romana. A autoridade responsável por coligir e difundir os ANAV a longa distância
que cubram toda uma NAVAREA é denominada Coordenador de NAVAREA. O esquema anexo apresenta os limites,
coordenadores e estações de radiodifusão de cada NAVAREA.
2 - Informação - O tipo de informação contida num ANAV NAVAREA inclui a criação de novas ajudas à navegação e a falha ou
alteração das já existentes, a descoberta de perigos naturais (baixios, rochas) ou artificiais (destroços, minas) nas principais linhas
de navegação (ou próximo delas) e a divulgação de áreas onde decorram acções de Search and Rescue (SAR), operações antipoluição, lançamento de cabos e outras actividades subaquáticas.
3 - Língua - A língua utilizada nos ANAV NAVAREA é o inglês, podendo ser adicionalmente transmitido(s) noutra(s) das línguas
oficiais da Organização das Nações Unidas.
G - Cancelamento de ANAV
1 - Quando a natureza da matéria noticiada por um ANAV em vigor assim o justifique, este será substituído e cancelado por um AN
promulgado em Grupo Postal.
2 - Os ANAV substituídos e cancelados no Grupo Quinzenal serão incluídos na tabela de AVISOS CANCELADOS.
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H - COORDENADORES NAVAREA

Navarea

Coordenador

Estação principal

Endereço

I

Reino Unido

Portishead

The Hydrographer of the Navy
United Kingdom Hydrographic Office
Admiralty Way
Taunton
Somerset TA1 2DN, U.K.
Tel: +44 1823 723316
Fax: +44 1823 322352
e-mail: hmsi@hydro.gov.uk

I

Baltic Sea
Sub-Area
Suécia

II

França

Saint Lys

Établissment Principal du Service Hydrographique
et Oceanographique de la Marine (EPSHOM)
13, Rue du Chatellier, B.P. 426
29275 Brest Cedex, France
Tel: +33 298 22 15 99
Fax: +33 298 22 14 32
e-mail: coord.navarea2@shom.fr

III

Espanha

Madrid

Head, Navigational Section
Instituto Hidrografico de La Marina
Tolosa Latour Nº 1
11007 Cadiz, España
Tel: +34 (56) 599399/599409
Fax: +34 (56) 599396/275358
e-mail: ihmesp@redestb.es

Swedish Maritime Administration
Hydrographic Department
Báltico
S-601 78 Norrkoping
Tel: +46 11 19 10 45
Fax: +46 11 23 89 45
e-mail: mail to:htm.baltico@sjofartsverket.se
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IV

Estados Unidos
da América

National Geospatial Intelligence Agency
Attn: GIH (Mail Stop D-44)
4600 Sangamore Road
Bethesda, Maryland 20816-5003
Tel: 1 301 227 3147
Fax: 1 301 227 3731
Teleg: NIMA NAVSAFETY BETHESDA MD

Boston

e-mail: navsafety@nima.mil
V

Brasil

Junção
Rio de Janeiro Naval
Olinda
Belém

Director
Diretoria de Hidrografia e Navegação
Rua Barão de Jaceguay, s/nº
Ponta da Armação
24048 - Niteroi R.J., Brasil
Tel: +55 21 620 0073/0423/620 2626
Fax: +55 21 620 7921/620 0073
Telex: 2134043 MMAR BR
e-mail: 01@dhn.mar.mil.br

VI

Argentina

Buenos Aires

Director
Servicio de Hidrografia Naval
Avenida Montes de Oca 2124
1271 Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 4301 2249/4303 2299
Fax: 54 11 43031 2299
e-mail: snautica@rina.hidro.gov.ar

VII

África do Sul

Cape-Town
Durban

The Hydrographer, S.A. Navy
Hydrographic Office
Private Bag, Tokai
7966 Cape Town, South Africa
Tel: +27 (21) 787 2408
Fax: +27 (21) 787 2228
e-mail: hydrosan@africa.com

VIII

Índia

Bombaim
Mumbai Naval

The Chief Hydrographer to the Government of India
Post Box Nº75
Dehra Dun 248001, India
Tel: +91 135 744873
Fax: +91 135 748373
Teleg: HYDRO DEHRA DUN
e-mail: naval-hydro@X400.nicgw.nic.in

IX

Paquistão

Karachi Naval

Hydrographer of the Pakistan Navy
Hydrographic Department
Naval Headquarters
Islamabad
Tel: +92 51 820 03256
Fax: +92 51 920 8897

X

Austrália

Sydney

Maritime Duty Officer
Australian Search and Rescue (AusSAR)
Australian Maritime Safety Authority (AMSA)
GPO Box 2181
Canberra City ACT 2601, Australia
Tel: +61 2 6230-6811
Fax: +61 2 6230 6868
e-mail: RCC@amsa.gov.au

XI

Japão

Tóquio

The Chief Hydrographer
Hydrographic Department
Maritime Safety Agency
3-1, 5,Tsukiji, 5—Chome
Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan
Tel: +81 3 3541 3817
Fax: +81 3 35248 1250/3542 7174
Telex: 2522222 JAHYD J
e-mail: tuho@cue.jhd.go.jp
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XII

Estados Unidos
da América

National Geospatial Intelligence Agency
Attn: GIH (Mail Stop D-44)
4600 Sangamore Road
Bethesda, Maryland 20816-5003
Tel: 1 301 227 3147
Fax: 1 301 227 3731
Teleg: NIMA NAVSAFETY BETHESDA MD

Guam
Honolulu

e-mail: navsafety@nima.mil
XIII

Rússia

Vladivostok

Department of Navigation and Oceanography
8,11 Linya, B-34
St. Petersburg 199034, Rússia
Tel: +7 812 213 81 09
Fax: +7 812 213 7548
Teleg: St. PETERSBURG HYDROGRAPHIA
e-mail: ivan@krasnyi.spb.su

XIV

Nova Zelândia

Taupo Maritime Radio Hydrographic Office, RZN
P.O. Box 33341, Takapuna
Auckland, 9, New Zealand
Tel: +64 (09) 4897 227
Fax: +64 (09) 4895 063

XV

Chile

Valparaiso
Playa Ancha

e-mail: noi@hydro.navy.mil.nz
Director del Servicio Hidrográfico y Oceanografico de la Armada
Casilla 324, Valparaiso, Chile
Tel: +56 32 282697/282704
Fax: +56 32 283537
Telex: 230362 HIDRO CL
Teleg: Hidro-Valparaiso
e-mail: shoa@shoa.cl
XVI

Peru

Direccion de Hidrografia y Navegacion de la Marina
Avenida Gamarra Nº500
Chucuito, Callao 1, Peru
Tel: +51 14 658312/293896
Fax: +51 14 652995
Telex: 26024 PE HIDRONAV

Callao

e-mail: dihidronav@hidronav.marina.mil.pe
Origem - CHAIRMAN, IHO COMMISSION ON PROMULGATION OF RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS
B.P. 345 MC - MONACO
PORTUGAL NA NAVAREA
a.

Portugal está integrado nas NAVAREA II e NAVAREA IV em todas as suas águas até uma distância de 200 milhas da
costa. A fronteira de separação das duas áreas e o meridiano dos 35º W, ficando NAVAREA II a leste e NAVAREA IV a
oeste.

b.

O país coordenador da NAVAREA II é a França, através do EPSHOM.

c.

Os ANAV NAVAREA II são radiodifundidos em inglês e francês pela estação de St. LYS RADIO segundo o seguinte
plano:
Estação
ST.LYS
RADIO

Indicativos e Frequência
(kHz)
FFT41
(808)

8 420

FFT61 12 582.5
(1207)

Tipo de
Emissão

Horário
(TU)

F1B

0900 (1)(3)
1800 (1)
2100 (2)

F1B
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0900 (1)(3)
1800 (1)
2100 (2)

Detalhe das Radiodifusões
(1)

Os avisos são repetidos nos primeiros 3
dias.

(2)

Repetição dos avisos com 4 a 10 dias de
promulgação.

(3)

Aos Domingos repete os avisos com 4 a
10 dias de promulgação.

d.

O país coordenador da NAVAREA IV é os Estados Unidos da América, através da "NATIONAL GEOSPATIAL
INTELLIGENT AGENCY" (NGIA).

e.

Os ANAV NAVAREA IV são radiodifundidos pela estação de Boston segundo o seguinte plano:
Estação
BOSTON

Indicativos e
Frequência (kHz)
NMF

6314

Tipo de
Emissão
F1B

Horário
(TU)
0140

NMF

8416.5

F1B

0140
1630

NMF

12579

F1B

0140
1630

NMF

16 806.5

F1B

1630

Detalhe das Radiodifusões
(1)

Os avisos são difundidos em dois
períodos sucessivos agendados.

(2)

Todas as 4ª feiras são difundidos os
números dos avisos difundidos nas
últimas seis semanas e que ainda
estejam em vigor.

(para as restantes NAVAREAS consultar o Admiralty List of Radio Signals Vol 5 e as Ajudas à Navegação - Lista de
Radioajudas e Serviços, Vol I).
f.

Uma vez por semana é difundido um ANAV NAVAREA onde constam os números dos ANAV NAVAREA em vigor. Em
Portugal, podem ser obtidas cópias dos ANAV NAVAREA II em vigor junto das Capitanias e dos Departamentos
Marítimos.

g.. Recomenda-se a todos os navegantes que:
-

antes de iniciarem viagem solicitem na Capitania cópias dos ANAV NAVAREA II em vigor;

-

navegando além das 200 milhas de Portugal, efectuem escuta das radiodifusões NAVAREA II (estação francesa de St.
Lys Radio) ou NAVAREA IV (Boston), conforme adequado;

-

consultem o Admiralty List of Radio Signals - Vol 5 e as Ajudas à Navegação - Lista de Radioajudas e Serviços, Vol I,
para obtenção dos elementos referentes às restantes NAVAREAS.

H - ANAV COSTEIROS
Geral
1 - Definições:
Sub-área -

Sub-divisão de NAVAREA, na qual um conjunto de países estabeleceram um sistema
coordenado para promulgação de ANAV Costeiros. As delimitações destas áreas não
estão relacionadas, nem prejudicam as fronteiras entre Estados.
Região Parte da NAVAREA ou da Sub-área estabelecida para coordenação da transmissão de
ANAV Costeiros.
Coordenador Nacional -Autoridade nacional responsável pela coordenação dos ANAV dentro de uma região.
2-

Objectivos: Os ANAV Costeiros promulgam a informação necessária para uma navegação segura dentro de uma dada região
(até cerca de 200 milhas da costa). São transmitidos mais frequentemente que os ANAV NAVAREA e, normalmente, apenas
para as áreas do perigo e áreas adjacentes.

3 - Responsabilidade do Coordenador Nacional perante o Coordenador NAVAREA:
- Promulgar ANAV Costeiros a partir dos ANAV NAVAREA recebidos, que digam respeito à sua área.
- Dar conhecimento a NAVAREA dos ANAV Costeiros que possam dar origem a ANAV NAVAREA.
456-

Informação - os ANAV Costeiros devem incluir pelo menos os tipos de informação considerados para os ANAV NAVAREA.
Língua - os ANAV Costeiros devem ser transmitidos na língua nacional e em inglês.
Radiodifusão - a radiodifusão dos ANAV Costeiros faz-se a partir de estações do país de origem. No Admiralty List of Radio
Signals - Vol 3 encontra-se toda a informação sobre horas, frequências e outra informação relevante das estações que
transmitem ANAV Costeiros em todo o mundo.
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Organização dos ANAV Costeiros em Portugal
Em Portugal, o Coordenador Nacional é o IH, que promulga os ANAV Costeiros de acordo com as informações recebidas, tendo
como área de responsabilidade a faixa marítima de 200 milhas de largura ao longo das costas do Continente, Arquipélago da Madeira
e Arquipélago dos Açores, sendo a radiodifusão desses avisos assegurada pelas Estações Radionavais. A informação sobre horas,
frequências e outra relevante das estações que transmitem ANAV Costeiros, em Portugal, consta da publicação Ajudas à NavegaçãoLista de Radioajudas - Vol I, cap. 7 - para. 707.

I - ANAV LOCAIS
Geral
1 - Definição -

Os ANAV que cobrem a área de jurisdição de um porto e que não necessitam ser promulgados para fora
desses limites.

2 - Promulgação -

Os ANAV Locais são promulgados pela Autoridade Marítima (capitania do porto ou delegação marítima) e
enviados para conhecimento ao Coordenador Nacional que, se considerar necessário e conveniente, os
promulgará na difusão dos ANAV Costeiros.

3 - Língua -

Os ANAV Locais são normalmente difundidos apenas na língua nacional.

4 - Radiodifusão -

Por Radiotelefonia. No Admiralty List of Radio Signals Vol 3 e 6 encontra-se toda a informação sobre horas,
frequências e outra relevante, das estações que transmitem ANAV Locais em todo o mundo.

Organização dos ANAV Locais em Portugal
Em Portugal as Autoridades Marítimas promulgam os ANAV Locais de acordo com as informações recebidas. A difusão desses
avisos é feita através de afixação.
Origem - Instituto Hidrográfico

*3-

AVISOS À NAVEGAÇÃO - SISTEMA NAVTEX

A - SISTEMA NAVTEX
É um serviço de radiodifusão e recepção automática da informação de segurança marítima, através de telegrafia, por impressão
directa em banda estreita, integrado no Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima.
Em Portugal, está activado a partir da Estação Radionaval “Comandante Nunes Ribeiro” (MONSANTORADIO) e da Estação
Radionaval da Horta (HORTARADIO).
Entrou em vigor em 11 de Fevereiro de 2002 a transmissão do sistema Navtex em língua portuguesa a partir das mesmas
estações.
B - CARACTERÍSTICAS E FORMATO TÉCNICO DA TRANSMISSÃO
Em inglês:
1 - Frequência: 518 kHz
Horário (Horas UTC):
-

MONSANTORADIO: 0250/0650/1050/1450/1850/2250
HORTARADIO: 0050/0450/0850/1250/1650/2050

Em português:
Frequência: 490kHz
Horário (Horas UTC):
-

MONSANTORADIO: 0100 / 0500 / 0900 / 1300 / 1700 / 2100
HORTARADIO: 0130 / 0530 / 0930 / 1330 / 1730 / 2130

Período: 10 minutos
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2 - O texto é iniciado pelo código B1, B2, B3, B4 em que:
B1 - Letra identificadora da Estação
R (inglês), G (português) - MONSANTORADIO
F (inglês), J (português) - HORTARADIO
B2 - Letra identificadora do tipo de mensagem
A- Avisos à Navegação
B- Avisos de Tempestade
D- Informação SAR
E- Previsões meteorológicas
F- Serviços de Pilotagem
H- LORAN
J- SATNAV
K- Outras ajudas electrónicas
L- Avisos à Navegação
Z- Inexistência de serviço
B3 B4 – Numeração das mensagens de 01 a 99 dentro de cada tipo de mensagem (B2).
A seguir ao Código B1, B2, B3, B4 segue-se o texto restante terminando com NNNN (fim de mensagem)
Origem -

*4-

Instituto Hidrográfico

COMUNICADOS HIDROGRÁFICOS
A - A documentação e informação náutica referente ao território nacional, posta à disposição dos navegantes pelo IH, é preparada a partir
dos trabalhos das missões e brigadas hidrográficas e dos elementos fornecidos pelas autoridades marítimas.
Na actualização dessa documentação desempenha papel de relevo a informação fornecida pelos navegantes. Com efeito, só eles
podem verificar as anomalias de balizagem e alumiamento que não estão sob controlo directo, observar as novas construções que
constituem pontos conspícuos, as particularidades da aterragem visual ou radar, os abatimentos provocados pelas correntes, variações
de profundidades, etc.
Por isso, não devem os navegantes negligenciar nenhuma ocasião para informar o IH de tudo o que lhes parecer ser útil aos outros
navegantes, mesmo que admitam que já deva ter sido anteriormente comunicado. Muitas vezes, são necessárias várias informações
sobre o mesmo assunto para a sua análise, e a informação duplicada vale sempre mais que nenhuma informação
B - Nesta conformidade recomenda-se vivamente aos navegantes que utilizem para expedição das informações ao IH o impresso
Comunicado Hidrográfico que acompanha os Grupos de AN. No caso de não possuir o impresso "Comunicado Hidrográfico",
qualquer folha de papel serve. É mais importante o CONTEÚDO e a RAPIDEZ na comunicação da informação do que a sua
FORMA.
Em quaisquer circunstâncias, o navegante poderá sempre contactar:
Instituto Hidrográfico
Rua das Trinas, 49
1249-093 Lisboa
Telefone: + 351 210 943 000
Telefax : + 351 210 943 299
E-mail: avisos.navegacao@hidrografico.pt
Website: www.hidrografico.pt

Origem - Instituto Hidrográfico
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*5-

COMUNICADOS RELATIVOS À SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO

A – PERIGOS
1 - Os navegantes podem detectar ocasionalmente baixos não assinalados nas cartas, ajudas à navegação funcionando
deficientemente ou outras situações de perigo que deveriam ser do conhecimento de todos os outros navegantes.
2 - Destas detecções, as que forem consideradas como urgentes deverão ser comunicadas imediatamente por rádio, às Estações
Radionavais Costeiras mais próximas.
A determinação da urgência deve basear-se no critério genérico de a informação ser indispensável aos navegantes, no sentido de
o seu desconhecimento poder expor os navios a um risco desnecessário.
3 - O comunicado inicial a ser radiodifundido em 2182 kHz ou VHF - Canal 16, será antecedido do sinal de segurança Três
repetições da palavra "Securité", deve ser breve e conter, pelo menos, os seguintes elementos:
O QUÊ
QUANDO
ONDE
QUEM

-

descrição do perigo
grupo data/hora da observação
posição geográfica (com referência do Datum da carta)
navio e observador

4 - Das informações não consideradas urgentes e das urgentes já transmitidas deverá ser dado conhecimento ao IH directamente ou
via autoridade marítima (capitanias ou delegações marítimas do porto), através do envio do “Comunicado Hidrográfico”, por
outra forma de informação escrita o através da Internet.
5 - Em quaisquer circunstâncias, o navegante poderá sempre contactar:
Instituto Hidrográfico
Rua das Trinas, 49
1249-093 Lisboa
Telefone: + 351 210 943 000
Telefax : + 351 210 943 299
E-mail: avisos.navegacao@hidrografico.pt
Website: www.hidrografico.pt
B - PRECAUÇÕES:
1.

Recomenda-se à navegação que detecte um objecto à deriva que não possa imediatamente reconhecer como não explosivo, que o
deve considerar como tal, evitando aproximar-se ou tentar a sua recolha. Nestas circunstâncias, deverá assinalar a sua presença,
alertar as embarcações vizinhas e, por meio das estações Radionavais, alertar as competentes autoridades marítimas, indicando
os quatro elementos referidos em 5.3.

2.

Tem vindo a aumentar a frequência das comunicações de perdas de carga de convés - tambores e outros contentores - algumas
das quais podem conter substâncias explosivas ou tóxicas.
Nestas circunstâncias, e dado que os letreiros inscritos nos contentores podem deixar de ser lidos por terem sido arrancados ou
apagados pela acção da água, alerta-se os navegantes para:
a.
b.

3.

Evitarem todo o contacto directo com os contentores;
Notificarem com urgência as autoridades marítimas da presença dos contentores, por intermédio das estações Radionavais.

Os objectos suspeitos que os pescadores tragam, por acaso, nas suas redes para a superfície, devem ser removidos com cuidado e
atirados, logo em seguida, ao mar. Estes objectos nunca devem ser mexidos nem tão pouco guardados com o fim de serem
entregues às autoridades marítimas.

Origem - Instituto Hidrográfico
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*6-

COMUNICADOS RELATIVOS A SONDAS ANORMAIS
Referência- Aviso especial n *5.
A - Recomenda-se vivamente aos navegantes que, sempre que detectem sondas anormais que sugiram a possível existência de um perigo
para a navegação de superfície, se esforcem por determinar a sua posição com o maior rigor possível. Igualmente se recomenda,
sempre que a profundidade o permita, efectuar uma verificação por meio de sondador de prumo.

B - Recomenda-se que, nos comunicados sobre sondas anormais remetidos ao IH, se incluam, sempre que possível, as seguintes
informações:
1.

A marca e tipo de sondador utilizado; detalhes sobre a velocidade do som para o qual o aparelho foi aferido;

2.

A profundidade medida; a data e hora da observação; o registo da sonda (com todas as indicações necessárias à sua
interpretação), se foi obtido; o resultado do controlo por meio de prumo, no caso de ter sido possível efectuá-lo;

3.

A posição; indicação do método utilizado para a sua determinação; rigor desta determinação.

Origem - Instituto Hidrográfico

*7-

COMUNICADOS METEOROLÓGICOS
A - Para completar as informações climatológicas dadas pelas publicações náuticas (Roteiros, Pilot Charts, etc.) o navegador tem
necessidade de ser informado das condições de tempo que provavelmente irá encontrar nas horas imediatas. A análise das
informações meteorológicas vai permitir-lhe tomar as medidas necessárias à salvaguarda da segurança do navio.
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) atribuiu aos serviços de meteorologia das diversas nações marítimas zonas de
responsabilidade de protecção à navegação marítima. Em Portugal essas funções estão atribuídas ao Instituto de Meteorologia.
B- 1-

Para ter uma representação tão completa quanto possível do tempo e efectuar as previsões, os serviços meteorológicos devem
receber observações não apenas de numerosas estações terrestres, mas também dos navios no mar. Para tal, certos navios,
chamados Navios Observadores Voluntários (VOS - Voluntary Observing Ships), efectuam e transmitem observações
meteorológicas completas.

2 - Da qualidade e densidade das observações meteorológicas executadas e da rapidez da sua divulgação resulta, como é evidente,
uma melhor assistência meteorológica a todos os ramos da actividade humana, neste caso protecção à navegação marítima e
outras actividades relacionadas com o mar. As informações meteorológicas recolhidas pelos navios no mar são, portanto,
essenciais permitindo:
- confirmar as observações dos satélites;
- providenciar dados importantes não captáveis pelos satélites;
- fornecer uma contribuição essencial de dados para os modelos de previsão meteorológica;
- difundir, em tempo real, informação meteorológica.
3 - No entanto um dos problemas que se deparam à meteorologia é a escassez de dados de observação meteorológica,
nomeadamente de navios no mar. Sentindo essa lacuna a OMI, através de uma Resolução de 1994, exorta todos os navegantes a
oferecerem-se como "Navios Observadores Voluntários", lembrando que esta acção não envolve custos para o navio ou para o
armador.
4 - Para obtenção de mais informações devem os navegantes interessados contactar o Instituto de Meteorologia - Departamento de
Meteorologia Marítima- (Rua C - Aeroporto de Lisboa - 1700 LISBOA; tel. 218447000).
C - Além disso a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar estabelece que o comandante de qualquer navio
que se encontre em presença de gelos, de um temporal ou de ventos de força igual ou superior a 10 (Beaufort), para os quais não
recebeu nenhum aviso de temporal, tem a obrigação de informar, por todos os meios de que disponha - radiotelegráficos ou
radiotelefónicos - as autoridades meteorológicas.
Origem - Instituto Hidrográfico.
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*8-

SERVIÇO AUTOMÁTICO DE INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA

A - O Instituto de Meteorologia dispõe de um serviço de informação meteorológica designado por "TELETEMPO" (cujo custo é de 0,60
euros/minuto + IVA).
Índice do Teletempo – 760 786 770. Atendimento personalizado (inf. Geral, Europa, resto do mundo, etc.) – 760 786 781.
Em automático, este serviço consiste na difusão , por via telefónica, de previsões de tempo gerais para o Continente (3 ou 9 dias), de
previsões regionais para o Continente (4 dias), Açores e Madeira, e de previsões para o mar em águas profundas junto à costa (2 dias).
Para a obtenção destas previsões o utilizador deverá marcar, de qualquer parte do país (continente e regiões autónomas) o número 760
786, seguido dos seguintes indicativos:
PREVISÕES GERAIS
Ind

Continente - Geral (3 dias).......................................................................................................................................................................... 771
Continente - Geral (4º ao 9º dia – antevisão).............................................................................................................................................. 774
Personalizado............................................................................................................................................................................................... 781

PREVISÕES REGIONAIS
Minho e Douro Litoral ................................................................................................................................................................................ 771
Grande Porto................................................................................................................................................................................................ 771
Trás-os-Montes e Alto Douro ..................................................................................................................................................................... 771
Beira Litoral, Estremadura e Ribatejo ........................................................................................................................................................ 771
Beira Interior ............................................................................................................................................................................................... 771
Grande Lisboa ............................................................................................................................................................................................. 771
Alentejo ....................................................................................................................................................................................................... 771
Algarve ........................................................................................................................................................................................................ 771
Madeira........................................................................................................................................................................................................ 772
Porto Santo .................................................................................................................................................................................................. 772
Açores(Grupo Oriental) .............................................................................................................................................................................. 773
Açores(Grupo Central)................................................................................................................................................................................ 773
Açores(Grupo Ocidental)............................................................................................................................................................................ 773

PREVISÕES DE MAR

Faixa marítima junto à costa:
Continente ................................................................................................................................................................................................... 777
Madeira e Porto Santo................................................................................................................................................................................. 779
Tempreraturas Observadas......................................................................................................................................................................... 775
(Horários,máximas e mínimas – Continente, Açores e Madeira)
Temperaturas Previstas............................................................................................................................................................................... 776
(Máximas e mínimas – Continente e Madeira)
Temperaturas Observadas .......................................................................................................................................................................... 805
(Horários – Aeroportos: Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada, Santa Maria e Funchal)

B - O Instituto de Meteorologia dispõe ainda de um serviço designado "FAXTEMPO", que consiste na difusão de informação escrita por
intermédio de um fax ou de um micro-computador equipado com Fax Modem.

Neste serviço são disponibilizados um conjunto de produtos que incluem previsões gerais e específicas, cartas de análise e
prognóstico, distribuídos por três "pacotes", o FAXTEMPO - GERAL, o FAXTEMPO - MAR e o FAXTEMPO - AERONÁUTICA.
As chamadas efectuadas para utilização destes serviços são chamadas de valor acrescentado.
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Indica-se a seguir uma lista dos produtos com mais interesse para os navegantes:
NºFAX

PRODUTO

HORA DE ACTUALIZAÇÃO

FAXTEMPO – GERAL
760 786 792

Índice

Quando modificado
CARTAS

760 786 795

Análise de Superfície (00 / 12 UTC)

760 786 795

Previsão de Superfície (H+48 e H+60 horas)

760 786 782

Guia das Cartas Sinópticas de Superfície

0700 / 1900
1100
Documento de Apoio

PREVISÕES GERAIS
760 786 791

Previsão para o continente (hoje)

760 786 792

Previsão para o continente do 2º ao 9º dia

0545/1930
1300

PREVISÕES REGIONAIS PARA 4 DIAS
760 786 782

Minho e Douro Litoral

0800 / 1800

760 786 783

Grande Porto

0800 / 1800

760 786 784

Trás-os-Montes e Alto Douro

0800 / 1800

760 786 785

Beira Litoral, Estremadura e Ribatejo

0800 / 1800

760 786 787

Grande Lisboa

0800 / 1800

760 786 788

Beira Interior

0800 / 1800

760 786 789

Alentejo

0800 / 1800

760 786 790

Algarve

0800 / 1800

760 786 793

Madeira e Porto Santo

760 786 794

Açores

0800 / 1800
0900 / 1800

FAXTEMPO - MAR
PREVISÕES GERAIS
760 786 799

AÇORES – Faixa Marítima Costeira

0700 / 1900

760 786 800

MADEIRA – Faixa Marítima Costeira

0700 / 1900

760 786 798

CONTINENTE - Faixa Marítima Costeira

0700 / 1900

760 786 801

ALTO MAR (Continente)

0700 / 1900

760 786 802

ALTO MAR (Açores)

0700 / 1900

760 786 803

ALTO MAR (Madeira)

0700 / 1900

FAXTEMPO - AERONÁUTICA
PREVISÕES PARA FINS AERONÁUTICOS
760 766 797

Divisão em Zonas para Fins Aeronáuticos

760 766 797

Previsão do Tempo Significativo para Níveis Baixos
- Zona 1

0800 / 1200

760 766 797

Previsão do Tempo Significativo para Níveis Baixos
- Zona 2

0800 / 1200

760 766 797

Previsão do Tempo Significativo para Níveis Baixos
- Zona 3

0800 / 1200

760 766 797

Previsão do Tempo Significativo para Níveis Baixos
- Zona 4

0800 / 1200

760 766 797

Previsão do Tempo Significativo para Níveis Baixos
- Zona 5

0800 / 1200

760 766 797

Guia de Utilização de Imagens de Satélite

760 766 797

Imagem de Satélite (00/12 UTC)

Documento de Apoio

Documento de Apoio
0300 / 1500
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C - Para mais informações contactar os serviços do Instituto de Meteorologia (Rua C - Aeroporto – 1749-077 Lisboa;
Tel: (351) 21 844 7010 (directo)
Fax: (351) 218 447 4333
e-mail: informacoes@meteo.pt
www.meteo.pt.
Origem - Instituto de Meteorologia

*9-

SISTEMA DE BALIZAGEM MARÍTIMA (AISM/IALA) - Mapa das duas regiões internacionais (A e B)

Este sistema foi adoptado em 1980 pela Associação Internacional de Sinalização Marítima/International Association of Lighthouses
Authorities (AISM/IALA), contendo um conjunto de regras únicas em que utilização da cor vermelha a bombordo ou a estibordo é feita
segundo uma base regional de duas regiões definidas como Região A e Região B.
Os limites dessas Regiões foram definidos conforme descriminados na figura abaixo, sendo que Portugal está inserido na Região A:

Para mais informações sobre o Sistema de Balizagem Marítima da AISM/IALA deverão os navegantes consultar a PNO correspondente.

Origem - Instituto Hidrográfico
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* 10 -

SINAIS VISUAIS DE AVISO DE TEMPORAL PARA USO NOS PORTOS PORTUGUESES
O quadro presente estabelece os sinais visuais de aviso de temporal e as condições em que devem ser utilizados. Para maior detalhe
consultar o decreto lei nº 283/87 de 25 de Julho.

Origem - Instituto Hidrográfico.
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* 11 -

UTILIZAÇÃO DAS AJUDAS FLUTUANTES
O NAVEGANTE CONSCIENCIOSO NÃO CONFIARÁ NUMA AJUDA À NAVEGAÇÃO ISOLADA, PRINCIPALMENTE
NO CASO DE AJUDAS FLUTUANTES.

A - As posições das bóias indicadas nas cartas devem ser tomadas como aproximadas, podendo mesmo a sua posição real afastar-se
significativamente daquelas devido a:
1.

Imprecisões inerentes ao método de posicionamento das poitas;

2.

Características de fundo adversas (declive ou má tensa dos leitos);

3.. Uso de comprimentos variáveis de amarra;
4.

Grande intervalo de tempo entre verificações consecutivas da posição das bóias.

B - Atendendo ainda que as bóias podem garrar, ir à deriva ou afundarem-se e que as ajudas nelas montadas são mais susceptíveis de
avaria que as montadas em terra, alertam-se os navegantes para os riscos que implica a utilização exclusiva destes meios, sem
confirmação por outros métodos de navegação ou outras ajudas.
C - Como norma, a transposição de qualquer ajuda à navegação deve ser feita com suficiente resguardo para evitar qualquer possibilidade
de colisão. Erros de observação, efeitos de corrente e vento, outros navios nas proximidades e mau governo, têm sido as causas de
colisões ou perigo eminente de colisão arriscando desnecessariamente a segurança destas ajudas e suas guarnições (quando
guarnecidas de pessoal, como nos barcos-faróis) e de toda a navegação cuja segurança delas depende.
D - Qualquer anomalia verificada quer no posicionamento quer no funcionamento das ajudas à navegação deverá ser prontamente
comunicada à autoridade marítima competente ou ao IH.
Origem - Instituto Hidrográfico

* 12 -

GRANDES BÓIAS AUTOMÁTICAS DE NAVEGAÇÃO - Precauções
A - As Grandes Bóias Automáticas de Navegação (Large Automatic Navigational Buoys) - LANBYS - são uma categoria especial de
ajudas à navegação, quer pelo importante apoio que prestam, quer pelo elevado custo envolvido na sua construção.
B - A sua largura - 12 metros de diâmetro – não é deduzível quando vistas de noite.
C - Todos os navegantes devem tomar cuidados especiais para evitar o risco de colisão ao cruzá-las demasiado próximo, particularmente
onde existam correntes de maré.
D - Lembra-se a todos os navegantes que é proibido amarrar a estas bóias e que, verificando-se uma colisão, é imperativo, no interesse da
segurança da navegação, informar rapidamente do sucedido a estação rádio costeira mais próxima.

Origem - Instituto Hidrográfico

* 13 -

BÓIAS METEOROLÓGICAS E OCEANOGRÁFICAS EM PORTUGAL - SITUAÇÃO
A - Diversas bóias equipadas com instrumentos científicos para a recolha e transmissão de dados meteorológicos e oceanográficos
(ODAS) estão fundeadas em diferentes locais da costa portuguesa.

PORTUGAL - Portugal Continental
Estação

Identificação

LEIXÕES

CSA 92/D

Posição WGS 84

Posição Datum Europeu

41º 18,93’N
8º 59,09’W

41º 19,00’N
8º 59,00’W
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SINES

CSA 83/1D

37º 55,36’N
8º 55,36’W

37º 55,44’N
8º 55,72’W

FARO

CSA 82/D

36º 54,37’N
7º 53,97’W

36º 54,45’N
7º 53,89’W

PORTUGAL - Arquipélago da Madeira
Estação

Identificação

Posição WGS 84

Posição Datum Porto Santo

FUNCHAL

CSA 94D

32º 37,32’N
16º 56,75’W

32º 37,10’N
16º 56,50’W

CANIÇAL

CSA 94/1D

32º 43,42’N
16º 43,94’W

32º 43,20’N
16º 43,70’W

B - Estas bóias encontram-se na sua maioria envolvidas por uma cintura de protecção constituída por 3 bóias amarelas afastadas cerca de
100/200 metros da bóia ODAS.
Apresentam forma esférica, dimensões diversas e cor amarela. Algumas destas bóias são luminosas, com luz de cor amarela
(utilizando qualquer ritmo excepto os empregues nas marcas cardeais, de perigo isolado e águas limpas do Sistema de Balizagem
Marítima da AISM/IALA), equipadas com reflector radar e por vezes com alvo em forma de “X”. As bóias ODAS fundeadas em
Portugal têm a seguinte característica – Fl(5)Y20s2M (5 relâmpagos amarelos com um período de 20 segundos e 2 milhas de
alcance).

1.

Qualquer bóia ODAS deve ser assinalada com um “número de identificação” antecedido com o prefixo “ODAS”. Esse número
de identificação é constituído por letras, indicando de uma forma abreviada o Estado, seguidas de um conjunto de caracteres, dos
quais os dois primeiros são algarismos de acordo com a seguinte distribuição:
00 a 49 - Instituto de Meteorologia
50 a 69 – Instituto Marítimo-Portuário
80 a 99 - Instituto Hidrográfico
As letras indicativas do Estado tiradas da “Table of Allocation of International Call Sign Series” dos Regulamentos Rádio em
vigor promulgados pela UIT são:
CSA a CUZ

2.

Qualquer bóia ODAS deve exibir claramente o seu número de identificação, na superfície exterior e onde melhor possa ser visto
e, adicionalmente, se possível, o nome e endereço do seu proprietário.

C - Os navegantes não deverão amarrar às bóias ODAS.
D - Recomenda-se a todos os navegantes:

1.

Evitar colidir com as bóias porque elas contêm equipamentos muito sensíveis;

2. Qualquer navio que observe uma bóia ODAS fora da posição, constituindo perigo para a navegação, deverá proceder à sua
identificação. No caso da bóia ser encontrada à deriva, deverá proceder à sua recolha, de acordo com as instruções nela inscritas.
Em ambos os casos informar o IH e/ou a autoridade marítima competente.
3.

As mensagens que digam respeito a este assunto devem ser preparadas da seguinte forma:
Exemplo:
TTT Navigation ODAS 'X' fora da posição em 050700ZJAN.
TTT Navigation. Observada ODAS com número de identificação ODAS - 07- CMS à deriva na posição 38º45´N / 10º05’W
às 171430Z.
O IH difundirá o subsequente ANAV e comunicará ao proprietário a ocorrência, a fim de tomar as medidas necessárias.
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Origem - Instituto Hidrográfico
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* 14 -

CABOS SUBMARINOS E CONDUTAS SUBMARINAS
1 - Actualmente existem cabos e condutas submarinas colocados nos mais diversos locais do fundo do mar. A sua localização pode, nem
sempre, estar assinalada nas CNO.
2 - Perante as sérias consequências resultantes dos danos infligidos a cabos ou condutas submarinas, os navios devem tomar cuidados
especiais evitando pescar, fundear ou efectuar operações submarinas em áreas onde eles possam existir e nas suas imediações.
3 - a.
Os navios que se enredem num cabo ou conduta submarina devem desembaraçar-se sem o danificar. Os ferros ou aparelhos que
não possam recuperar-se naturalmente, devem ser soltos e abandonados. Não deve ser feita qualquer tentativa de cortar um cabo
ou conduta submarina.
b. Os cabos submarinos conduzem, por vezes, correntes de alta voltagem, pelo que o seu corte poderá originar não só graves
acidentes como até perda de vidas.
4 - O decreto lei nº 507/72 de 12 de Dezembro, dispõe sobre a protecção aos cabos submarinos e as penas a aplicar em caso de infracção.

Origem - Instituto Hidrográfico
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CABOS SUBMARINOS
O QUE SÃO
Os cabos submarinos são sistemas de telecomunicações de fibra óptica - semelhantes a fibras de vidro com a espessura de um cabelo inseridas em cabos de transmissão instalados ao longo do fundo submarino, através dos quais Portugal se liga ao resto do mundo,
estabelecendo conversações telefónicas, transmissões televisivas e de internet.
As agressões feitas aos cabos submarinos causam danos nestas fibras e interrupção no serviço. Qualquer avaria dos cabos
submarinos poderá afectar todo o país.
Os cabos submarinos contêm um condutor eléctrico cujas tensões podem atingir alguns milhares de Volts.
Em caso de corte ou perfuração de um cabo submarino a alta tensão poderá ser fatal para o agressor.
PESCA, NAVEGAÇÃO E CABOS SUBMARINOS
Os cabos submarinos podem ser danificados por navios que lançam ferro ou levam a cabo actividades de pesca em zonas onde existem
cabos submarinos.
A reparação dos cabos submarinos é uma operação complexa, morosa e muito dispendiosa.
A LEI PROÍBE E PUNE QUEM DANIFICAR OS CABOS SUBMARINOS E FUNDEAR OU PESCAR EM ZONAS DE
PROTECÇÃO - EVITE CONSEQUÊNCIAS GRAVES PARA SI e para as comunicações nacionais e internacionais.
ZONAS DE PROTECÇÃO
As rotas dos cabos submarinos e zonas de protecção onde é proibido pescar e fundear estão devidamente assinaladas nas Cartas
Náuticas Oficiais, existindo em terra marcas de assinalamento marítimo que constam também dessas Cartas.
SE SUSPEITA QUE ATINGIU UM CABO SUBMARINO:
Não tente levantar os cabos submarinos para recuperar os seus aparelhos, redes de pesca ou ferro, pois a segurança do seu navio
pode ser gravemente afectada. A tentativa de elevar um cabo submarino pode danificá-lo causando elevados prejuízos e danos
nas comunicações.
Não tente cortar os cabos submarinos para libertar o seu aparelho de pesca ou ferro. Além de proibido por lei e de interromper as
comunicações, tentar cortá-los pode ser fatal devido às altas tensões e correntes eléctricas que os percorrem e que são
extremamente perigosas.
MARQUE A POSIÇÃO DO SEU NAVIO E CONTACTE DE IMEDIATO A PORTUGAL TELECOM QUE LHE
DARÁ INSTRUÇÕES DE COMO PROCEDER

PORTUGAL TELECOM
Telefones (24 horas por dia):
(+351) 214146538; (+351) 214147283
Fax: (+351) 214146535

Origem - Portugal Telecom
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* 16 -

PROTECÇÃO DAS INSTALAÇÕES OFFSHORE - Área de segurança
1 - A lei internacional prevê que um Estado costeiro construa e mantenha na sua plataforma continental, instalações e outros
equipamentos necessários para a investigação e exploração dos recursos naturais, nomeadamente petróleo e gás, e estabeleça áreas de
segurança em torno dessas instalações e equipamentos, tomando dentro das áreas as medidas necessárias para a sua protecção.
As áreas de segurança podem estender-se até uma distância de 500 metros em torno das instalações e equipamentos, medidos a partir
de cada ponto do seu lado externo. Toda a navegação deve respeitar estas áreas de segurança.
2 - Muitos países, nomeadamente no NW da Europa, declararam nas suas leis nacionais o estabelecimento de áreas de segurança,
considerando crime a infracção às áreas declaradas. Mesmo que o tipo de instalações na plataforma continental sujeitos a áreas de
segurança varie de Estado para Estado, recomenda-se aos navegantes para assumirem sempre a existência de uma área de
segurança, a menos que tenham informação em contrário.
3 - A OMI, através de Resolução aprovada em 1987, recomenda que os navegantes nas proximidades de instalações offshore adoptem os
seguintes procedimentos:
naveguem com cuidado redobrado, levando em consideração as condições meteorológicas e a presença de outros perigos;
-

tomem antecipadamente as medidas que permitam à instalação aperceber-se do CPA do navio;

-

usem eventuais sistemas de roteamento estabelecidos na área;

-

mantenham uma escuta permanente do canal 16 do VHF.

Origem - Instituto Hidrográfico
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PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DE UM NAVIO ISOLADO À VISTA DE UMA FORÇA NAVAL OU
COMBOIO
Uma formatura de navios de guerra ou comboio está sujeita a condicionamentos de manobra superiores aos de um navio isolado. Chamase a atenção dos navegantes para os potenciais riscos de abalroamento provocados por um navio isolado, aproximando-se a curta distância
de uma formatura de navios de guerra ou comboio, navegando em rumo cruzado ao da força ou atravessando o agrupamento de navios.
Recomenda-se aos navegantes, sempre que disponham de águas livres para manobrarem com segurança, deixar livre o caminho a uma
formatura de navios de guerra ou comboio, manobrando com a antecedência necessária e francamente, de modo a manterem-se
suficientemente afastados.

Origem -

* 18 -

Instituto Hidrográfico

SEGURANÇA DOS HELICÓPTEROS
A segurança de um helicóptero em voo estacionário a baixa altitude acima do mar pode ser comprometida pela passagem de um navio nas
suas proximidades.
Os navegantes devem diligenciar passar, na medida do possível, a uma distância não inferior a 1000 metros da posição do helicóptero, de
preferência a sotavento.

Origem - Instituto Hidrográfico
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NORMAS DE PROTECÇÃO À NAVEGAÇÃO DOS SUBMARINOS PORTUGUESES A OBSERVAR POR
TODOS OS NAVIOS QUE NAVEGUEM EM ÁGUAS JURISDICIONAIS PORTUGUESAS
A - ÁREAS DE EXERCÍCIOS SUBMARINOS
1 - Os submarinos portugueses realizam regularmente exercícios ao largo das costas de Portugal Continental e Arquipélagos da
Madeira e Açores.
2 - A partir de 1 de Fevereiro de 2007 encontram-se definidas novas áreas para exercícios de submarino. Apresenta-se nas figuras
seguintes o esquema das áreas mencionadas:
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B - SINAIS DE AVISO

1 - Sinais visuais
Os navios de guerra portugueses utilizam o grupo “NE2” do Código Internacional de Sinais para indicar a proximidade de
submarinos que podem estar submersos.
Previnem-se os navios que, em tais situações, devem governar de modo a dar um amplo resguardo aos navios que tenham içado
ou transmitido aquele sinal.
Nas áreas referenciadas como de exercícios de submarinos, os navios devem navegar com velocidade reduzida, mas nunca
inferior a 10 (dez) nós. Se porventura tiverem necessidade de parar máquinas, devem pôr em funcionamento um sondador ou
bater com um martelo no casco do navio abaixo da linha de água, por forma a revelar a sua presença aos submarinos
eventualmente próximos.
Para além de cumprir as instruções dos navios de guerra, quando presentes e de acordo com o parágrafo anterior, devem reforçar
a vigilância, em particular no que se refere a periscópios ou outros mastros, manobrando sempre de forma a evitar a aproximação
a um submarino que navegue em imersão à profundidade periscópica ou que esteja a vir à superfície.
Um submarino imerso a uma profundidade superior àquela em que pode mostrar o seu periscópio, tem possibilidades de indicar
a sua posição lançando “fachos” cujas características e utilização abaixo se especificam.
De noite, durante a realização de exercícios, os submarinos quando imersos podem usar, para indicar a sua posição, um projector
com o feixe luminoso dirigido para a superfície.
Com o submarino a cerca de 20 metros de profundidade, o projector origina à superfície do mar uma mancha luminosa circular,
de contornos mal definidos. Quando o submarino se começa a aproximar da superfície, além da mancha luminosa, é visível na
atmosfera o feixe luminoso do projector.
Previnem-se os navios que, ao avistar a mancha luminosa ou feixe luminoso, devem afastar-se de modo a dar-lhes um amplo
resguardo.

2 - Fachos. Sua utilização

Os submarinos da Marinha Portuguesa utilizam, quando em imersão, quatro tipos de fachos: encarnados, verdes, amarelos e
brancos. Os encarnados e verdes podem elevar-se na atmosfera e produzem uma chama de curta duração da respectiva cor; os
brancos ardem com chama à superfície libertando fumo branco e produzindo uma mancha de cor verde; os amarelos quando à
superfície libertam fumo amarelo.
Os fachos atrás referidos são utilizados por um submarino em imersão numa área de exercícios com os significados indicados na
tabela seguinte. De notar que no caso de um submarino afundado, pode ser usado qualquer tipo de facho para indicar a sua
posição:

Sinais

Significado

Facho encarnado

−
−

Mantenha-se afastado.
Estou executando procedimento de ir à superfície em emergência.

−

Não pare os hélices (velocidade não inferior a 10 nós), o meu avistamento deve ser
reportado com urgência (via rádio) às autoridades marítimas da área indicando hora e
posição geográfica.

−

Prepare-se para prestar assistência.

Dois fachos brancos ou amarelos
intervalados de 3 minutos

−
−
−
−

Mantenha-se afastado.
A minha posição é a indicada.
Tenciono executar o procedimento de ir à superfície.
Não pare os hélices (velocidade não inferior a 10 nós).

Um ou dois fachos verdes

−

Utilizado somente em exercícios com outros navios de guerra.

Um facho branco ou amarelo

−

Utilizado somente em exercícios com outros navios de guerra.
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Do que fica escrito não se deve concluir que os submarinos só fazem exercícios quando acompanhados de navios escoltadores ou
nas áreas anteriormente definidas.

3 - Sinais irradiados
a)

Em determinadas circunstâncias, uma estação oficial pode emitir avisos de que estão sendo executados exercícios em zonas
especificadas.

b)

Em determinadas circunstâncias e tendo em vista minimizar a possibilidade de ocorrência de incidentes, um
navio/embarcação de pesca poderá ser interpelado via rádio por um submarino relativamente às suas intenções, rumo e
velocidade. Nesse sentido recomenda-se aos navios/embarcações de pesca com capacidade de VHF para efectuarem escuta
em canal 16.

C - LUZES DE NAVEGAÇÃO

Os submarinos, quando a navegar à superfície, podem apresentar além dos faróis da navegação, um farol de luz cintilante com as
seguintes características:
Luz
Ritmo

- Cor amarela.
- Cintilante - (94 relâmpagos por minuto) - visível a uma distância de 3 milhas.

Este farol de luz cintilante, situado cerca de 1 a 2 metros acima dos faróis de borda, é uma luz adicional usada como ajuda na
identificação em áreas de denso tráfego e águas restritas.
As luzes de navegação dos submarinos podem dar lugar a confusão por se encontrarem muito baixas e próximas mostrando apenas
um farol de mastro e não os dois previstos para um navio do seu comprimento. Torna-se difícil avaliar com precisão o comprimento
do submarino, o seu verdadeiro rumo ou alteração do mesmo, sendo, por isso, fácil confundi-los com um navio muito mais pequeno
do tipo costeiro ou mesmo com um pesqueiro.

D - SUBMARINOS AFUNDADOS
1

Um submarino afundado, incapaz de vir à superfície, procurará indicar a sua posição pelos seguintes processos:
a.

Largando uma bóia de salvação com caracteres impressos que permitam a identificação do submarino sinistrado e com as
seguintes características principais:
-

Cor laranja
Forma cilíndrica
Duas antenas de rádio
Antena de rádio emitindo sinais de socorro em 243 MHz e 406.025 MHz (SARSAT-COSPAS).
Farol de luz cintilante branca (2 relâmpagos por segundo).

b.

Emitindo uma frequência sonar em 8.8 kHz durante 50 milisegundos com um período de 50 segundos.

c.

Disparando fachos brancos e/ou amarelos.
Quando navios de superfícies se aproximam, o submarino afundado pode disparar fachos brancos e/ou amarelos em
intervalos regulares. Com o mesmo fim também podem ser usados fachos encarnados ou verdes.

d.

Bombeando, para o exterior, o óleo de lubrificação ou combustível.

e.

Largando ar.

2.

Em qualquer acidente de submarinos o factor tempo é decisivo quanto às probabilidades de salvamento dos sobreviventes.

3.

Os sobreviventes de um submarino que sofreu um acidente podem tentar o seu salvamento em qualquer altura após a ocorrência.
As condições no interior do submarino provavelmente piorarão com rapidez e, por isso, as tentativas de salvamento serão
demoradas só o tempo necessário para permitir a chegada dos navios de salvação ao local do sinistro.
Os sobreviventes surgirão quase verticalmente, sendo da maior importância deixar espaço livre suficiente para que o possam
fazer sem obstáculos. Deve-se ter em consideração a corrente, se esta se fizer sentir.
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Os náufragos ao chegarem à superfície podem estar exaustos ou enfermos, sendo da maior conveniência, se as circunstâncias o
permitirem, ter uma embarcação arriada e preparada para os receber.
Alguns necessitarão ser levados para uma câmara de recompressão, competindo às autoridades providenciar para que essas
câmaras sejam conduzidas com a máxima urgência ao local do sinistro.
4.

Para advertir os que estão encerrados no submarino de que se está acorrendo ao seu auxílio, os navios da Marinha Portuguesa
largarão pequenas cargas explosivas cujo rebentamento no mar será ouvido no interior do submarino.
Não há qualquer objecção ao uso de pequenas cargas com o propósito referido; é no entanto vital que não sejam largadas
demasiadamente perto, porquanto os homens que estão a efectuar o procedimento de emergir, são particularmente vulneráveis às
explosões submarinas, podendo facilmente sofrer feridas fatais.
A distância de um quarto de milha considera-se adequada.
Se não se dispuser dessas pequenas cargas, com o mesmo fim pode pôr-se em funcionamento um sondador acústico, ou bater-se
com um martelo no casco do navio, abaixo da linha da água, a frequentes intervalos. Os submarinos podem, em qualquer
ocasião, largar pirotécnicos que, ao atingirem a superfície, ardem com chama ou fumo, servindo por isso para marcar a posição
do naufrágio.
Provavelmente, e por este meio, o submarino indicará ter recebido os sinais sonoros.
Resumindo, os fins a atingir numa operação de salvamento de submarinos consistem em:
a.

Determinar a posição exacta do submarino;

b.

Ter um navio pronto a recolher os sobreviventes, com embarcações já arriadas, se for possível;

c.

Dar assistência médica aos sobreviventes recolhidos;

d.

Conduzir ao local do acidente uma câmara de recompressão, destinada aos náufragos seriamente afectados por terem estado
expostos a uma grande pressão;

e.

Informar os homens encerrados no submarino de que se está acorrendo em seu auxílio.
Um navio que, em dado momento, se certifique de um sinistro submarino e actue prontamente de acordo com as instruções
dadas, poderá prestar um serviço importante e até decisivo no salvamento. Todo o navio mercante em navegação na zona,
deverá imediatamente entrar em contacto com qualquer navio de guerra próximo ou com a estação de rádio costeira mais
próxima a fim de alertar e transmitir o que avistou e dar a respectiva posição geográfica.

Origem - Esquadrilha de Submarinos –
Base Naval de Lisboa – 2800-001, Almada - Portugal
Esquadrilha de Submarinos (célula SUBOPAUTH)
Telefs. 00 351 21 276 82 14
Telefax 21 276 82 28
Tlm. 91 965 02 28
E-mail - esqsub@marinha.pt
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PÉ-DE-PILOTO E RESGUARDO AO FUNDO

1-

O navegante deve navegar com prudência, mantendo sempre um adequado Resguardo ao Fundo (Rf), acautelando todos os
factores susceptíveis de provocar a diminuição da profundidade disponível. As autoridades competentes podem impor um resguardo
mínimo ao fundo, determinando por exemplo qual o calado máximo dos navios autorizados a praticar portos ou canais específicos. Este
resguardo ao fundo pode também ser calculado a bordo aquando do planeamento de navegação.

2-

Tem-se notado que alguns navegantes, fruto de possíveis pressões económicas, executam a navegação sem manter um Resguardo ao
Fundo adequado. Os factores que devem ser considerados na determinação daquele resguardo são os que a seguir se indicam,
sem que a lista seja exaustiva:
a.

A incerteza na leitura ou estima dos calados do navio;

b.

A variação do calado com a variação da densidade da água;

c.

A variação do calado com o movimento do navio:
(1)
(2)
(3)
(4)

O assentamento ("squat");
O balanço ("roll");
O cabeceio ("pitch");
A arfagem ("heave").

d.

O estado do mar;

e.

A incerteza das previsões de maré;

f.

A influência das condições meteorológicas na altura de maré (incluindo a pressão atmosférica);

g.

As infra-estruturas no mar (instalações submarinas, cabos submarinos e condutas submarinas), que apesar de representadas nas
cartas não têm associado um valor de sonda reduzida;

h.

A incerteza das sondas reduzidas representadas na carta náutica oficial, em particular devido a:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Origem da informação;
Incerteza na redução da altura de maré;
Data e escala dos levantamentos hidrográficos;
Possível alteração das profundidades após o último levantamento hidrográfico;
Natureza do fundo.

3-

A adição dos factores acima enumerados resulta na Margem de Resguardo (Mr).

4-

Aconselha-se que ao valor de Margem de Resguardo se adicione um valor adicional, ou Pé-de-piloto (Pp), que será a profundidade
mínima debaixo da quilha em qualquer situação.

5-

O valor do Resguardo ao Fundo resultará assim da adição da Margem de Resguardo com o Pé-de-piloto:
Rf = Mr + Pp

6-

A sonda reduzida mínima (Sm) que limita a área navegável resulta da adição do calado do navio (C) com o resguardo ao fundo,
subtraindo ainda a altura de maré (Am):
Sm = C + Rf - Am
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CARREIRA DE TIRO DA FIGUEIRA DA FOZ - Área perigosa
31

A área delimitada pelos paralelos 40º 05,5’N, 40º 07,0’N, meridiano 008º 54,5’W (Datum Europeu) e linha de costa destina-se a
exercícios de tiro e por isso deve ser considerada permanentemente área perigosa, conforme o seguinte horário:

Dias da Semana
as

as

as

Horário

Observações

2. , 5. e 6. feiras

Das 0800 às 1800

a)

3.as e 4.as feiras

A carreira não funciona aos sábados e
dias feriados.

Das 0800 às 1800 e
das 2100 às 2300 horas

b)

Nos meses de Set. e Nov. funciona
das 0800 às 2000 horas.

Domingos

Das 0800 às 1300 horas
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PESCA NA COSTA PORTUGUESA
A. - ÁREAS DE ACTIVIDADE INTENSA DE PESCA

Avisa-se a navegação de que as áreas a seguir indicadas são áreas onde o exercício da actividade de pesca é intensa:

1-

Área compreendida entre os paralelos 41º 45' N e 40º 10' N e entre a costa e a batimétrica dos 200 m (que corre em média
a cerca de 25 milhas da costa).
Tipos de pesca:

2-

Área compreendida entre os paralelos 39º 40' N e 38º 40' N e entre a costa e o meridiano 9º 45' W.
Tipos de pesca:

3-

Aparelhos de anzóis e redes de emalhar.

Área compreendida entre os paralelos 37º 38' N e 37º 32' N e os meridianos 9º 05' W e 9º 00' W.
Tipos de pesca:

7-

Cerco, redes de emalhar, anzóis e covos.

Área compreendida entre os paralelos 37º 45' N e 37º 55' N e os meridianos 9º 20' W e 9º 05' W.
Tipos de pesca:

6-

Redes de emalhar de fundo e aparelhos de anzóis fundeados.

Área compreendida entre os paralelos 38º 25' N e 38º 00' N e entre a costa e a batimétrica dos 200 m.
Tipos de pesca:

5-

Cerco, redes de emalhar, anzóis e covos.

Faixa entre as batimétricas de 250 a 400 m limitada pelos paralelos 40º 15' N e 38º 40' N.
Tipos de pesca:

4-

Cerco, aparelhos de anzóis e covos.

Linhas e anzóis.

Área compreendida entre os paralelos 37º 30' N e 37º 25' N e os meridianos 9º 10' W e 9º 00' W.
Tipos de pesca:

Linhas e anzóis.
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8-

Área compreendida entre os paralelos 37º 16' N e 37º 10' N e os meridianos 9º 20' W e 9º 10' W.
Tipos de pesca:

9-

Linhas e anzóis.

Área a sul do paralelo 37º 10' N, e a oeste do meridiano 8º 50' W, compreendida entre a linha de costa e 6 milhas para fora.
Tipos de pesca:

Cerco, redes de emalhar, covos e anzóis.

10 - Área em volta da posição 36º 48' N e 9º 05' W.
Tipos de pesca:

Anzol.

11 - Área compreendida entre os meridianos 9º 00' W e 7º 25' W e entre a costa e a batimétrica dos 200 m.
Tipos de pesca:

Cerco, redes de emalhar, anzóis e covos.

12 - Faixa entre as batimétricas dos 200 e 600m limitada pelo paralelo 38º 00' N e o meridiano 7º 25' W.
Tipos de pesca:

Arrasto e crustáceos.

13 - Costa Sul na posição 37º 01' 10'' N / 7º 42' 50'' W.
Tipos de pesca:

Armação de pesca para atum.

Numa área de meia milha de raio centrada na posição 37º 01' 10'' N / 7º 42' 50'' W encontra-se uma armação de pesca para
atum formada por uma série de labirintos de redes sinalizados por nove bóias luminosas de cor laranja com relâmpagos
amarelos.

Recomenda-se à navegação que deve manter vigilância especial ao aproximar-se ou cruzar as áreas referidas, a fim de
evitar prejuízos às embarcações ou aparelhos de pesca.

B - INDICAÇÕES QUANTO AOS TIPOS DE PESCA

1.

Arrasto - efectuado normalmente por uma embarcação ou duas (parelha) rebocando a rede submersa que lhe reduz a sua
capacidade de manobra.

2.

Cerco - efectuado normalmente por duas embarcações (principal e auxiliar) uma das quais, (auxiliar e de menores
dimensões) larga em círculo a respectiva rede que permanece presa a ambas as embarcações. Estas redes têm normalmente
cerca de 1000 metros de extensão. Durante esta manobra e a subsequente de recolha das redes, estas embarcações
encontram-se com a sua capacidade de manobrar muito limitada.

3.

Redes de emalhar de superfície - redes de extensão variável, largadas normalmente em fundos da ordem dos 40/150 m e
cujo topo superior (tralha superior) fica próximo da superfície. Os extremos das redes são assinalados à superfície com
bóias (de cor vermelha) munidas de bandeirolas (ver parágrafo D). Os navios devem evitar passar entre as bóias para não
danificarem as redes.

4.

Redes de emalhar de fundo - são formadas por redes de extensão variável, assentes verticalmente próximo do fundo e
ligadas pelas extremidades a bóias (de cor vermelha) que flutuam à superfície e que constituem o seu assinalamento (ver
parágrafo D). Dada a profundidade a que se encontram, as redes não são directamente afectadas pela passagem de navios,
podendo no entanto sê-lo pelo corte dos arinques que se ligam às bóias.
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5.

Aparelhos de anzóis- uma série de anzóis aplicados a intervalos regulares numa linha que se lança para o fundo de forma
a que os anzóis fiquem à profundidade conveniente. Este aparelho é assinalado à superfície por uma bóia (ver Nota).

6.

Covos - recipientes de material diverso assente no fundo ou nas suas proximidades e assinalados à superfície por bóias
rudimentares (ver parágrafo D).

C – SINALIZAÇÃO DAS ARTES DE PESCA

Artes de deriva

-

As redes e os aparelhos de linhas e anzóis de deriva são sinalizados em cada extremidade e a intervalos não superiores
a 2 milhas por bóias (bóias de cor vermelha e marcadas com um conjunto de identificação de embarcação a que
pertencem), cada uma com 1 mastro (altura > a 2m, medidos acima da bóia) guarnecido de dia com uma bandeira (de
cor amarela com 50cm de lado), ou reflector radar (pintado com a cor da bandeira) e, de noite com um farol (de luz
branca, visíveis a uma distância não inferior a 2 milhas em condições de boa visibilidade).

-

A extremidade de uma arte que esteja amarrada a uma embarcação não necessita de ser sinalizada.

Artes fundeadas horizontalmente

-

As redes, aparelhos de linha e anzóis e outras artes de pesca fundeados e dispostos horizontalmente na água são sinalizados
em cada extremidade e a intervalos não superiores a 1 milha por bóias, cada uma com um mastro, guarnecido da forma
seguinte:

-

Bóia da extremidade oeste (cor vermelha marcada com o conjunto de identificação da embarcação) – de dia com 2 ou 1
bandeira (de cor alaranjada com 50cm de lado) e reflector radar (pintado com a cor da bandeira) e, de noite, com 2 faróis
(de luz branca).

-

Bóia da extremidade leste (cor vermelha marcada com o conjunto de identificação da embarcação) – de dia com 1
bandeira (de cor alaranjada com 50cm de lado) e reflector radar (pintado com a cor da bandeira) e, de noite, com 1 farol
(de luz branca).

-

Bóias intermédias – cada uma, de dia com uma bandeira (de cor branca com 50cm de lado) ou 1 reflector radar (pintado
com a cor da bandeira) e, de noite, o maior número possível, com 1 farol (de luz branca) cada uma (os faróis a colocar nos
mastros das bóias intermédias deve ser tal que a distância entre 2 faróis consequentes não exceda, em caso algum, 2
milhas).

Artes fundeadas não horizontalmente
As artes e outros instrumentos de pesca fundeados que não se disponham horizontalmente na água são sinalizados por 1
bóia (vermelha, marcada com o conjunto de identificação da embarcação) com 1 mastro, guarnecido de dia com uma
bandeira (de cor vermelha e amarela, em faixas verticais iguais, com a vermelha junto ao mastro e com 50 cm de lado) ou
1 reflector radar (pintado com as cores da bandeira) e de noite com 1 farol (de luz branca).

D – APREENSÃO DAS ARTES DE PESCA
1.

Constitui infracção “… depositar ou abandonar no mar, no cais ou nas margens dos leitos das águas artes de pesca
proibidas, não licenciadas ou cuja malhagem e restantes características não se conformem com as legalmente
estabelecidas” (ver Artigos 45, 51-A e alíneas b), d) do nº 2 e nº 9 do 82º do D/Reg. 43/87, de 17 Julho, com nova
redacção dada pelo D/Reg. 28/90, de 11Novembro).

2.

As artes e os apetrechos de pesca encontrados em abandono e sem identificação serão considerados arrojos de mar e
entregues à instância aduaneira, quando a A.M. verificar a impossibilidade de identificação do proprietário

3.

As artes e apetrechos de pesca ilegais ou em operação ilegal, quando não identificados, devem ser sempre apreendidos.
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SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO. TRÁFEGO MARÍTIMO - Precauções na costa portuguesa
Referência- Aviso Especial n *22.
Chama-se a atenção do tráfego costeiro para a elevada intensidade de tráfego marítimo que por vezes se verifica na zona entre as
Berlengas e o Cabo Carvoeiro, pelo que se recomenda a maior vigilância ao cruzar aquela zona.

Origem - Instituto Hidrográfico
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SINALIZAÇÃO DE SENSORES SÍSMICOS REBOCADOS
A-

Os navios de pesquisa sísmica usam sensores sísmicos rebocados que podem atingir comprimentos consideráveis (mais de
8 Km), cujas extremidades mais afastadas podem estar fora da vista do navio rebocador. Estes sensores, quando não
convenientemente sinalizados, podem constituir um perigo para a navegação.

B-

O Comité de Segurança Marítima, da OMI, na sua 67ª sessão, aprovou algumas recomendações para a sinalização de
sensores sísmicos rebocados.
Assim, os navios de pesquisa sísmica deverão assinalar os sensores sísmicos que rebocam com bóias nas caudas, ou seja,
nas extremidades livres dos sensores. Adicionalmente deve ser rebocada outra bóia a curta distância do navio rebocador.
Todas as bóias deverão mostrar de dia e de noite uma luz omnidireccional branca de relâmpagos de alta intensidade com o
sinal Morse "U" - "Você está a dirigir-se para um perigo".

C-

Tornar-se-á claro para navios que se aproximem, que a zona perigosa se encontra entre a bóia rebocada perto do navio e o
conjunto de bóias localizadas nas caudas dos sensores sísmicos.
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REGULAMENTO INTERNACIONAL PARA EVITAR ABALROAMENTOS NO MAR-1972
A Convenção sobre o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar, concluída em Londres em 20 de Outubro de
1972, foi aprovada no nosso país para ratificação, pelo Decreto nº 55/78 de 27 de Junho. A referida Convenção foi posteriormente
alterada por emendas adoptadas pela OMI em 1981, em 1987, em 1989, em 1993 e em 2001.
As emendas de 1981, 1987, 1989 e 1993 foram introduzidas no ordenamento jurídico nacional, respectivamente, pelo aviso
publicado no Diário da República, 1ª série, nº258, de 9 de Novembro de 1983, pelo Decreto nº 45/90 de 20 de Outubro, pelo
Decreto nº 56/91, de 21 de Setembro e pelo Decreto nº 27/2005, de 28 de Dezembro do Ministério das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações.
Relativamente às emendas de 2001, aprovadas na 22ª sessão da Assembleia da OMI, através da Resolução A.910(22), entraram em
vigor a nível internacional em 29 de Novembro de 2003, ainda não tendo sido transposta para o direito interno português.
A 7ª edição do RIEAM (2007) editada pelo Instituto Hidrográfico, é uma edição da Convenção, anotada, e que contém todas as
Emendas ao texto original aprovadas pela Organização Marítima Internacional (IMO) até Janeiro de 2007.
Esta edição é actualizada no Grupo Mensal de Avisos aos Navegantes, através de Avisos Especiais.
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UTILIZAÇÃO DOS SINAIS DO REGULAMENTO INTERNACIONAL PARA EVITAR ABALROAMENTOS
NO MAR-72 (RIEAM –72) - "Navio desgovernado" e "Navio com capacidade de manobra reduzida
A-

Na sua 41ª sessão, o Sub-comité de Segurança da Navegação da OMI expressou preocupação acerca do aumento da
utilização dos sinais do RIEAM-72 "navio desgovernado" em circunstâncias que não podem razoavelmente ser
classificadas como excepcionais, tal como vêm definidas na regra 3 (f) daquele regulamento internacional.

B-

Existem relatos de navios aguardando ordens junto a terminais petrolíferos mostrando sinais de "navio desgovernado", que
em muitos dos casos pararam deliberadamente a instalação propulsora sem razão justificável, considerando-se na situação
de "navio desgovernado", procurando eximir-se das suas responsabilidades de navio de propulsão mecânica a navegar, tal
como estabelecidas na regra 18 do RIEAM-72.

C-

Alerta-se que um navio que esteja a navegar e pare, excepto se fôr de facto um "navio desgovernado" tal como está
definido no RIEAM-72, não deverá usar e mostrar os sinais de "navio desgovernado". Este aspecto é particularmente
importante quando navios em faina de pesca ou com capacidade de manobra reduzida, são obrigados a tomar acção para
evitar o abalroamento e desviarem-se de um navio que é um navio sem prioridade de acordo com o estabelecido na regra
16 do RIEAM-72.
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D-

Verificam-se por vezes situações em que navios de propulsão mecânica a navegar se consideram "navio com capacidade
de manobra reduzida" mostrando os sinais correspondentes, em situações que razoavelmente não poderão ser consideradas
como tal. Neste caso, verifica-se que navios à vela, por vezes de pequena dimensão e baixas velocidades são obrigados a
tomar acção para evitar o abalroamento e desviarem-se de um navio, que é um navio com dever de se desviar, de acordo
com o estabelecido na regra 16 do RIEAM-72.

E-

Os navegantes são alertados que os sinais e luzes de "navio desgovernado" e "navio com capacidade de manobra reduzida"
só devem ser exibidos nas circunstâncias definidas nas regras 3.(f) e 3.(g) do RIEAM-72. As contravenções que forem
observadas ao disposto no RIEAM-72 deverão ser comunicadas às autoridades marítimas para acção adequada.
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SISTEMAS DE ROTEAMENTO - ESQUEMAS DE SEPARAÇÃO DE TRÁFEGO
A - Os objectivos dos Sistemas de Roteamento de Navios dependem das circunstâncias particularmente perigosas que se pretendem
minimizar mas todos eles foram estabelecidos para aumentar a segurança da navegação.
B - OMI é a entidade responsável por estabelecer e adoptar medidas no âmbito internacional respeitantes aos Sistemas de
Roteamento de Navios para uso por todos os navios e categorias de navios transportando cargas específicas.
C - Salvo indicação em contrário os Sistemas de Roteamento de Navios são recomendados para uso de todos os navios.
D - Os Sistemas de Roteamento de Navios foram criados para uso de dia e noite em todas as condições de tempo, em águas limpas
de gelos ou em condições de pouco gelo em que não sejam requeridas manobras extraordinárias ou assistência de navios quebra
gelo.
E - A navegação num, ou junto a um, Esquema de Separação de Tráfego (EST) - um dos Sistemas de Roteamento de Navios adoptados pela OMI, deve orientar-se pela Regra 10 do RIEAM-72, que se transcreve:

Regra 10
Esquemas de separação de tráfego
a.

Esta Regra aplica-se aos esquemas de separação de tráfego adoptados pela Organização e não dispensa nenhum navio
do cumprimento de qualquer outra regra.

b.

Um navio que utilize um esquema de separação de tráfego deve:
(i)

seguir no corredor apropriado, na direcção geral do tráfego para este corredor;

(ii)

afastar-se, na medida do possível, da linha ou da zona de separação de tráfego;

(iii)

como regra geral, entrar ou sair um corredor de tráfego por um dos seus extremos, mas quando entrar ou sair
lateralmente, deve efectuar esta manobra segundo um ângulo tão pequeno quanto possível em relação à
direcção geral do tráfego.

c.

Um navio deve evitar, tanto quanto possível, cruzar os corredores de tráfego, mas, se a isso for obrigado, deve fazê-lo
na medida do possível, a uma proa que seja perpendicular à direcção geral do tráfego.

d.

(i)

Um navio não deverá navegar numa zona de tráfego costeiro quando o possa fazer com segurança no corredor de
tráfego apropriado do respectivo esquema de separação de tráfego. Contudo, navios com comprimento inferior a
20 metros, navios à vela e navios em faina de pesca podem navegar na zona de tráfego costeiro.

(ii)

Não obstante o sub parágrafo d.(i), um navio pode navegar numa zona de tráfego costeiro quando seguindo para
ou provindo de um porto, instalação ou estrutura offshore, estação de pilotos ou qualquer outro destino
localizado dentro da zona de tráfego costeiro, ou ainda para evitar um perigo imediato.
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e.

Um navio que não esteja a cruzar um esquema de separação de tráfego, ou que não esteja a entrar ou sair de um
corredor de tráfego, normalmente não deve penetrar na zona de separação ou cruzar a linha de separação, excepto:
(i) em caso de emergência , para evitar um perigo imediato;
(ii) para pescar na zona de separação.

F-

f.

Um navio que navegue nas zonas próximas dos extremos de um esquema de separação de tráfego deve fazê-lo com
particular cuidado.

g.

Um navio deve evitar, na medida do possível, fundear no interior de um esquema de separação de tráfego ou em zonas
próximas dos seus extremos.

h.

Um navio que não utiliza um esquema de separação de tráfego deve evitar aproximar-se dele, tanto quanto possível.

i.

Um navio em faina de pesca não deve dificultar a passagem dos navios que seguem num corredor de tráfego.

j.

Um navio de comprimento inferior a 20 metros ou um navio à vela não devem dificultar a passagem dos navios de
propulsão mecânica que naveguem num corredor de tráfego.

k.

Um navio com capacidade de manobra reduzida, quando efectua uma operação destinada a manter a segurança da
navegação num esquema de separação de tráfego, está isento de cumprir com a presente Regra na medida do
necessário para a execução dessa operação.

l.

Um navio com capacidade de manobra reduzida, quando efectua uma operação destinada a lançar, reparar ou levantar
um cabo submarino dentro de um esquema de separação de tráfego, está isento de cumprir com a presente Regra na
medida do necessário para a execução dessa operação.
Detalhes dos Sistemas de Roteamento de Navios encontram-se na publicação "Ship's Routeing", publicada pela OMI.
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SISTEMAS DE ROTEAMENTO MARÍTIMO EM PORTUGAL CONTINENTAL
Em 1 de Julho de 2005 entraram em vigor ao longo da Costa de Portugal Continental a “Área a Evitar” / “Area To Be Avoided”
(ATBA) das Berlengas e os Esquema de Separação de Tráfego (EST) do Cabo da Roca e de S. Vicente.

A – “ÁREA A EVITAR” DAS BERLENGAS
1. Carta de Referência: CNO 21101 (INT 1081) – Cabo Finisterre a Casablanca, 4ª edição – Abril 2002 (Nota: Datum
Europeu 1950).
2. Descrição da “Área a Evitar” / “Area To Be Avoided” (ATBA):
Estabelecida uma Área a Evitar” limitada a norte e a sul respectivamente pelos paralelos de latitude 39º30,00´N e
39º20,00’N, limitada a oeste pela linha de união das posições geográficas 39º20,00’N / 009º42,20’W e 39º30,00’N /
009º42,20’W e tendo com limite leste a costa portuguesa.
Nesta “Área a Evitar” não devem navegar navios com mais do que 300 toneladas, exceptuando aqueles que, navegando
entre portos portugueses e não transportando cargas perigosas, estejam para tal devidamente autorizados.
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B – EST DO CABO DA ROCA

1.

Carta de Referência: CNO 21101 (INT 1081) – Cabo Finisterre a Casablanca, 4ª edição – Abril 2002 (Nota: Datum
Europeu 1950).

2.

Descrição do EST
a) Uma zona de separação limitada pela linha que resulta da união das seguintes posições geográficas

(1) 38°38,61’N / 009°46’52’W
(2) 38°43,43’N / 009°47,95’W
(3) 38°51,99’N / 009°47,95’W
(4) 38°51,99’N / 009°49,40’W
(5) 38°43,28’N / 009°49,40’W
(6) 38°38,35’N / 009°47,94’W

b) Um corredor de tráfego ascendente (para norte), para navios que não transportem cargas perigosas ou poluentes,
entre a zona de separação descrita em a) e uma zona de separação limitada pela linha que resulta da união das
seguintes posições geográficas:

(7) 38°37,64’N / 009°51,78’W
(8) 38°42,93’N / 009°53,35’W
(9) 38°51,99’N / 009°53,35’W
(10) 38°51,99’N / 009°54,80’W
(11) 38°42,79’N / 009°54,80’W
(12) 38°37,38’N / 009°53,20’W

c) Um corredor de tráfego ascendente (para norte), para navios que transportem cargas perigosas ou poluentes, entre a
zona de separação descrita em b) e uma zona de separação limitada pela linha que resulta da união das seguintes
posições geográficas:

(13) 38°36,63’N / 009°57,29’W
(14) 38°42,39’N / 009°59,00’W
(15) 38°51,99’N / 009°59,00’W
(16) 38°51,99’N / 010º04,25’W
(17) 38°41,91’N / 010°04,25’W
(18) 38°35,69’N / 010°02,41’W

d) Um corredor de tráfego descendente (para sul), para navios que não transportem cargas perigosas ou poluentes,
entre a zona de separação descrita em c) e uma zona de separação limitada pela linha que resulta da união das
seguintes posições geográficas:

(19) 38°3’,96’N / 010°06,35’W
(20) 38°41,56’N / 010°08,30’W
(21) 38°51,99’N / 010°08,30’W
(22) 38°51,99’N / 010°09,75’W
(23) 38°41,40’N / 010°09,75’W
(24) 38°34,70’N / 010°07,76’W

e) Um corredor de tráfego descendente (para sul), para navios que transportem cargas perigosas ou poluentes, entre a
zona de separação descrita em d) e uma zona de separação limitada pela linha que resulta da união das seguintes
posições geográficas:

(25) 38°34,00’N / 010°11,61’W
(26) 38°41,04’N / 010°13,69’W
(27) 38°51,99’N / 010°13,70’W
39

f) Uma zona de tráfego costeiro entre a zona de separação descrita em a) e a costa portuguesa, limitada a norte pelo
paralelo de latitude 38º5',99’N e a sul pela linha que une a posição 38°38,61’N / 009º46,52’W e o Farol do Cabo Raso
(38°42,64’N / 009°29,06’W).
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C – EST DO CABO DE S. VICENTE

1.

Carta de Referência: CNO 21101 (INT 1081) – "Cabo Finisterre a Casablanca", 4ª edição – Abril 2002 (Nota: Datum
Europeu 1950)

2.

Descrição do EST:
a) Uma zona de separação limitada pela linha que resulta da união das seguintes posições geográficas:
(1) 36°45,16’N / 008°58,93’W
(2) 36°47,10’N / 009°07,54’W
(3) 36°54,44’N / 009°16,05’W
(4) 37°01,40’N / 009°18,07’W
(5) 37°01,14’N / 009°19,48’W
(6) 36°53,87’N / 009°17,38’W
(7) 36°46,06’N / 009°08,32’W
(8) 36°44,04’N / 008º59,32’W
b) Um corredor de tráfego ascendente (para norte), para navios que não transportem cargas perigosas ou poluentes,
entre a zona de separação descrita em a) e uma zona de separação limitada pela linha que resulta da união das
seguintes posições geográficas:
(9) 36°40,97’N / 009°00,39’W
(10) 36°43,24’N / 009°10,45’W
(11) 36°52,33’N / 009°20,99’W
(12) 37°00,42’N / 009°23,33’W
(13) 37°00,16’N / 009°24,74’W
(14) 36°51,76’N / 009°22,32’W
(15) 36°42,21’N / 009°11,24’W
(16) 36°39,85’N / 009°00,78’W
c) Um corredor de tráfego ascendente (para norte), para navios que transportem cargas perigosas ou poluentes, entre a
zona de separação descrita em b) e uma zona de separação limitada pela linha que resulta da união das seguintes
posições geográficas:
(17) 36°36,57’N / 009°01,92’W
(18) 36°39,19’N / 009°13,52’W
(19) 36°50,12’N / 009°26,18’W
(20) 36°59,39’N / 009°28,86’W
(21) 36°58,43’N / 009°33,99’W
(22) 36°48,06’N / 009°30,99’W
(23) 36°35,42’N / 009°16,36’W
(24) 36°32,48’N / 009°03,33’W
d) Um corredor de tráfego descendente (para sul), para navios que não transportem cargas perigosas ou poluentes,
entre a zona de separação descrita em c) e uma zona de separação limitada pela linha que resulta da união das
seguintes posições geográficas:
(25) 36°29,36’N / 009°04,41’W
(26) 36°32,55’N / 009°18,53’W
(27) 36°46,48’N / 009°34,66’W
(28) 36°57,70’N / 009°37,90’W
(29) 36°57,44’N / 009°39,32’W
(30) 36°45,91’N / 009°35,99’W
(31) 36°31,50’N / 009°19,32’W
(32) 36°28,22’N / 009°04,80’W
e) Um corredor de tráfego descendente (para sul), para navios que transportem cargas perigosas ou poluentes, entre a
zona de separação descrita em d) e uma zona de separação limitada pela linha que resulta da união das seguintes
posições geográficas:
(33) 36°25,15’N / 009°05,87’W
(34) 36°28,68’N / 009°21,45’W
(35) 36°44,37’N / 009°39,59’W
(36) 36°56,72’N / 009°43,16’W
41

f) Uma zona de tráfego costeiro entre a zona de separação descrita em a) e a costa portuguesa, limitada a norte pelo
paralelo de latitude 37º01,40’N e a leste pela linha que une a posição 36°45,16’N / 008º58,93’W e o Farol da Ponta
de Sagres (36°59,75’N / 008°56,87’W).

Origem - Instituto Hidrográfico
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* 29 -

ZONA MARÍTIMA PARTICULARMENTE SENSIVEL DA EUROPA OCIDENTAL
A – GERAL
Em 15 de Outubro de 2004, foi estabelecida pela Organização Marítima Internacional a Zona Marítima Particularmente Sensível
(ZMPS) / Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) da Europa Ocidental, após proposta de 6 Estados (Bélgica, Espanha, França,
Portugal, Reino Unido e República da Irlanda). Os limites da ZMPS da Europa Ocidental constam da secção B, o mapa da
totalidade da zona consta da secção C e o mapa da parte dessa zona mais próxima de Portugal consta da secção D.
Em 1 de Julho de 2005, entrou também em vigor, associado à ZMPS da Europa Ocidental, um sistema de notificação obrigatória
para todos os petroleiros com mais de 600 tons que transportem:
-

Crude com densidade superior a 900 kg/m3, a 15ºC;
Fueloil com densidade superior a 900 kg/m3, a 15ºC, ou com viscosidade superior a 180 mm2/s, a 50ºC;
Betumes e asfaltos ou emulsões dos mesmos.

Os petroleiros nestas condições deverão reportar:
À entrada na zona;
Imediatamente após a largada de um porto, terminal ou fundeadouro localizado dentro dos limites da zona;
Quando alterarem o porto/terminal/fundeadouro de destino originalmente declarado à entrada na zona;
Quando se desviarem da rota planeada devido às condições meteorológicas ou a falha de equipamentos ou a mudança
da condição do navio (navio de propulsão mecânica, navio com capacidade de manobra reduzida, navio desgovernado,
etc.);
Quando saírem definitivamente da área.
Os navios não necessitam de reportar se, durante um trânsito normal na área, forem obrigados a cruzar os limites da ZMPS da
Europa Ocidental, para além da entrada inicial e da saída definitiva.
Após a entrada na ZMPS da Europa Ocidental, os navios notificarão a autoridade apropriada do Estado costeiro mais próximo do
seu ponto de entrada, usando o formato de relato da secção E (WETREP). Os relatos, sempre em língua inglesa, poderão ser
enviados por qualquer meio de comunicações, incluindo INMARSAT C, telefax e e-mail. No caso português, os relatos deverão
ser enviados para:
MRCC Lisboa - (38º40’N / 009º19’W)
Tel. +351 21 4401950, ou +351 21 4401919 (emergências apenas)
Fax: +351 21 4401954
Telex: 60747 P.
E-mail: mrcclisboa@netc.pt.

B – DESCRIÇÃO DA ZMPS DA EUROPA OCIDENTAL
A ZMPS da Europa Ocidental é a zona delimitada por uma linha ligando os pontos abaixo discriminados:
Número
1 (RU)
2 (RU)
3 (RU)
4 (RU)
5 (RU + Irl)
6 (Irl)
7 (Irl)
8 (Irl+ RU +F)
9 (F)
10 (F+E)
11 (E)
12 (E)
13 (E)
14 (E+P)
15(P)
16 (P)
17 (P)
18 (P)
19 (B)
20 (RU)
21 (Irl)
22 (RU)
23 (RU)
24 (RU)

Latitude
58°30’N
58°30’N
62°00’N
62°00’N
56°30’N
54°40’40,91”N
50°56’45,36”N
48°27’N
48°27’N
44°52’N
44°52’N
44°14’N
42°55’N
41°50’N
37°00’N
36°20’N
36°20’N
Foz do Rio Guadiana – 37°10’N
51°22’25”N
52°12’N
52°10,03’N
52°01,52’N
54°51,43’N
54°40,39’N
43

Longitude
Costa do RU
000°00’W
000°00’W
003°00’W
012°00’W
015°00’W
015°00’W
006°25’W
008°00’W
003°10’W
010°00’W
011°34’W
012°18’W
011°34’W
009°49’W
009°00’W
007°47’W
007°25’W
003°21’52.5”E – Fronteira B e NL
Costa leste do RU
006°21,8’W
005°04,18’W
005°08,47’W
005°34,34’W

C. MAPA DA ZMPS DA EUROPA OCIDENTAL
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D – MAPA DA ZMPS JUNTO A PORTUGAL
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E - FORMATO DO RELATO
System identifier: WETREP
Data to be transmitted in WETREP:
A:
B:
C:
E:
F:
G:
I:
P:
Q:
T:
W:
X:

Ship identification (ship name, call sign, IMO identification number and MMSI Number)
Date time group
Position
True course
Speed
Name of last port of call
Name of next port of call with ETA
Oil cargo type(s), quantity, grade(s) and density (If those tankers carry other hazardous cargo simultaneously: the type,
quantity and IMO class of that cargo, as appropriate)
To be used in cases of defects or deficiency affecting normal navigation
Address for the communication of cargo information
Number of persons on board
Various informations applicable for those tankers:
- Characteristics and estimated quantity of bunker fuel, for tankers carrying more than 5,000 tones of bunker fuel
- Navigational status (for example, under way with engines, restricted in ability to manoeuvre, etc.)

Origem - Instituto Hidrográfico

* 30 -

SISTEMAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA
A - APROVAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE FINISTERRE E DO ESTREITO DE GIBRALTAR
A Comissão de Segurança Marítima da OMI aprovou, na sua 67ª sessão, Sistemas de Notificação Obrigatória para os navios que
passem na zona do EST de Finisterre, representado na Carta Náutica Oficial portuguesa Nº21101 e na zona do EST do Estreito
de Gibraltar, representado nas CNO portuguesas Nº21101 e Nº23204. Estes Sistemas de Notificação Obrigatória passaram a
vigorar a partir das 0000 horas UTC do dia 3 de Junho de 1997.
B - NAVIOS OBRIGADOS A PARTICIPAR
Estão obrigados a participar nestes Sistemas os navios incluídos nas seguintes categorias:
1.

Navios de comprimento igual ou superior a 50m;

2.

Todos os navios, independentemente do comprimento, que transportem cargas perigosas e/ou potencialmente poluentes;

3.

Navios a rebocar ou empurrar outro navio quando o comprimento total do conjunto exceda 50m;

4.

Qualquer navio de comprimento inferior a 50 m que esteja a pescar num corredor de tráfego ou na zona de separação de tráfego;

5.

Qualquer navio de comprimento inferior a 50 m que entre num corredor de tráfego ou na zona de separação de tráfego como

C. - ÁREA E PROCEDIMENTOS NA ZONA DO EST DE FINISTERRE
1.

Área
Este sistema de notificação obrigatória vigora na área definida pelos seguintes limites:
a.

Linha de costa

b.

Azimute 130 ao farol Cabo Villano

c.

Azimute 075 ao farol Cabo Finisterre

d.

Meridiano de longitude 010º10,0'W

Esta área inclui o EST de Finisterre e a Zona de Tráfego Costeiro associada.
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2.

Indicativo de chamada
Finisterre Traffic (Finisterre Trafico)
Telefone: +34(0)81 76 73 20 / 76 77 38
Fax: +34(0)81 76 77 40
Telex: 82268 SAFIS
Frequência: Ch 16; 11 74

3.

Procedimentos
A comunicação, com o título abreviado FINREP, deverá ser feita para Finisterre VTS Centre, devendo o seu conteúdo
ser conforme descrito no parágrafo E.

D - ÁREA E PROCEDIMENTOS NA ZONA DO EST DO ESTREITO DE GIBRALTAR
1.

Área
Este sistema de notificação obrigatória vigora na área situada entre as linhas de costa e os meridianos de longitude 005º 15'W e
005º 58'W. Esta área inclui o EST do Estreito de Gibraltar e a Zona de Tráfego Costeiro associada.

2.

Indicativo de chamada
Tarifa Traffic (Tarifa Trafico)
Localização: Tarifa Vessel Traffic Service (VTS) 36º 01,1' N 005º 34,8' W
Telefone: +34(9)56 68 14 53 / 68 47 57 / 68 47 40
Fax: +34(9)56 68 06 06
Telex: 78262 SATAR
Frequência:Ch 10 16 (67 por mútuo acordo)
Selcall: 0994Rx: 4179 6269 8297,6 8298,1 12520,1 16688,5 kHz
F1B
DSC: VHF Ch 70, 2187,5 kHz MMSI: 002240994

3.

Procedimentos
A comunicação, com o título abreviado GIBREP, deverá ser feita para Tarifa VTS Centre, devendo o seu conteúdo ser conforme
descrito no parágrafo E.

E - CONTEÚDO DO COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA

Designador

Informação Requerida

A

Nome e indicativo de chamada do navio. Número de
identificação OMI a pedido.

C

Posição (latitude e longitude), ou

D

Azimute e distância a uma marca em terra

E

Rumo

F

Velocidade

G

Último porto praticado

I

Porto de destino

P

Carga perigosa, classe e quantidade

Q ou R

Avarias, danos e/ou deficiências que afectem a estrutura, a
carga ou equipamento do navio, ou qualquer outra
circunstância que afecte a normal navegação de acordo com
o disposto nas convenções SOLAS e MARPOL
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(1)

O idioma utilizado nos comunicados deverá ser o inglês ou, em alternativa, o espanhol.

(2)

Qualquer navio pode, por razões de confidencialidade comercial, comunicar a Secção que informa sobre a carga (linha
P) por meios não verbais, antes de entrar na área do Sistema.

(3)

Os navios devem entrar em contacto com a estação controladora quando cruzarem os limites da área de cobertura do
Sistema ou quando largarem de um porto ou fundeadouro na área.

F - INFORMAÇÃO ADICIONAL
As estações controladoras dos Sistemas de Notificação Obrigatória, de Finisterre e Tarifa, transmitem regularmente informação
respeitante a ANAV, condições de tráfego, de navegação e meteorológicas nas respectivas áreas, tanto em espanhol como em
inglês.
Essas estações controladoras podem fornecer a qualquer navio, caso lhes seja pedido, a sua posição, rumo e velocidade ou a
identificação do tráfego nas proximidades.

G - DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA
Para mais detalhes consultar as PNO adequadas à condução da navegação na área.
Origem - Organização Marítima Internacional (67ª sessão)

* 31 - SISTEMA AUTOMATIZADO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA NO SALVAMENTO DE NAVIOS - AMVER
A - GENERALIDADES

O Sistema Automatizado de Assistência Mútua no Salvamento de Navios (Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System
-AMVER), operado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, é uma organização internacional de Assistência
Mútua Marítima, que proporciona importante apoio ao desenvolvimento e coordenação dos esforços SAR no alto mar, em
muitas áreas do mundo.
Aos navios mercantes de todas as nacionalidades que naveguem no alto mar é recomendável que expeçam, via estações de rádio
seleccionadas ou via INMARSAT, comunicados de movimentos e comunicados periódicos de posição para o Centro AMVER
localizado em Martinsburg, WV. A informação chegada ao centro é introduzida em computador, que mantém actualizadas as
posições estimadas dos navios durante as viagens dos mesmos, baseando-se nas informações mais recentes. Informações
relevantes para as acções de busca e salvamento, características do navio etc., são inseridas no computador. Informações
relativas à posição estimada, e características SAR de cada navio, de que se tem conhecimento estar numa determinada área,
podem ser obtidas pelas autoridades de busca e salvamento de qualquer país ou navios necessitando de assistência. As posições
estimadas dos navios são fornecidas apenas em casos relacionados com a segurança no mar.

B - OBJECTIVO DO AMVER

Milhares de navios mercantes navegam nos oceanos num dado momento. Está provado que estes navios têm possibilidade de
acorrer rapidamente ao local de um incidente marítimo, factor de extrema importância num caso de emergência.
O objectivo do AMVER é possibilitar a máxima eficiência na coordenação da assistência representada pelos navios mercantes
vizinhos para salvar a vida e propriedade no mar. O AMVER fornece informação que auxilia na determinação da apropriada
assistência inicial, possibilitando aos navios que responderam à chamada de socorro, continuarem viagem com o mínimo retardo.
É importante que os coordenadores de SAR disponham rapidamente de informações logo que uma emergência ocorra de modo a
que a assistência possível seja efectivamente obtida e com o mínimo de demora para aqueles que oferecem e necessitam de
ajuda.
O estabelecimento de comunicações é muitas vezes difícil, mesmo quando são usados alarmes automáticos, e a determinação das
capacidades SAR e intenções dos navios consome muito tempo. As comunicações devem ser mantidas ao nível mínimo durante
uma emergência, a qual requer decisões e acções imediatas. As informações fornecidas pelo centro AMVER podem auxiliar em
todos estes factores e assim acelerar o auxílio aos que se encontrem em perigo no mar.
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C - PARTICIPANTES AMVER

Um navio é participante no programa AMVER quando envia durante a viagem um comunicado para o centro AMVER.
O participante AMVER não contrai maior obrigação de prestar socorro durante uma emergência que qualquer navio não
participante.
Não há limitações ao tamanho dos navios que podem participar no AMVER, pois tal é determinado pela natureza da travessia e
capacidades de comunicações.

D - CARACTERÍSTICAS DE SALVAMENTO

Além das informações calculadas através dos planos de viagem e comunicados de posição, o centro AMVER preserva dados
quanto às características dos navios mercantes. Estes dados, que reflectem as capacidades de busca e salvamento, incluem o
seguinte: nome do navio; indicativo de chamada internacional; país de registo; proprietário ou utilizador; tipo de navio; tipo de
propulsão; tonelagem bruta; comprimento; velocidade normal de cruzeiro; horário das comunicações rádio; frequências de MF,
HF e VHF; radiotelefone instalado; radar de busca de superfície instalado; médico normalmente embarcado. Os navios podem
auxiliar o Centro AMVER e manter actualizadas as informações, expedindo-lhe, por mensagem ou carta, um relatório completo
ou preenchendo o questionário de capacidade SAR fornecido pelo AMVER e, a partir de então, enviar correcções com as
mudanças das características. As correcções podem facilmente ser incluídas em relatórios regulares ao AMVER.

E - INFORMAÇÃO ADICIONAL

Informações detalhadas sobre o sistema AMVER, disponíveis em várias línguas, entre as quais o português, podem ser
solicitadas
a)

Chief AMVER Maritime Relations, U.S. Coast Guard, Bldg. 110, Box 26, Governors Island, New York 10004, U.S.A.;

b)

Commander, Pacific Area, U. S. Coast Guard, Coast Guard Island Alameda, Califórnia 94501, U.S.A.;

c)

Capitanias dos portos mais importantes dos E.U.A.

Origem - Estados Unidos da América / NGIA - NM 1(10)97

* 32 - MAR TERRITORIAL E ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA
A lista abaixo indicada apresenta as larguras do mar (medidas a partir das linhas bases apropriadas) reclamadas respectivamente
como MAR TERRITORIAL (MT) e ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA (ZEE), devendo ser usada apenas como elemento de
informação. A informação é compilada de várias fontes, algumas não oficiais. A ausência de um limite nesta lista significa que a
informação não é conhecida.

África do Sul
.......
Albânia1 *
........
Alemanha1 9 *
......
Angola *
..........
Anguila
..........
Antárctida Australiana . .
Antárctida Francesa . . . .
Antígua e Barbuda2 * . .
Antilhas Holandesas . . . .
Arábia Saudita1 *
.....
Argélia1
.........
Argentina1 *
.......
Aruba (Países-Baixos) . . . . .
Austrália1 *
.......

12
12 **
12
20
3
12
12
12 **
12
12
12 **
12
12
12 11

200
200
200
200

Bahamas 2 * .

........

12

200

.........

12

-

Bahrain *. .
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Coreia do Norte
.....
Coreia do Sul1 *
.....
Costa do Marfim * . . . .
Costa Rica*. . . . . . . . .
Croácia1 * . . . . . . . .
Cuba1 * . . . . . . . .

12 **
12 6 **
12
12
12
12

200
200
200
200
200

Dinamarca1. . . . . . . .
Djibuti1 * . . . . . . . .
Dominica *. . .. . . . . . . .

3 **
12
12

200
200
200

Egipto1 * . . . . . . . . . .
El Salvador . .. . . . . . . .
Emi. Árabes Unidos1. . .
Eritreia1 . . . . . . . . .
Estados Federados da
Micronésia*. . . . . . . . . .
Eslovénia *. . . . . . . . . . .

12 **
200
12 **
12 13

200
200
-

12
12

200
-

Bangla Desh4. . . . . . . . .
Barbados* . . . . . . . . . . .

12 **
12 **

Bélgica. . . . . . . . . . . .

12

200
200
-

Belize1 *. . . . . . . . .
Benin . .
...........
Bermudas. . . . . . . . . . . .
Birmânia1 * .
........
Brasil1 *
..........
Brunei. .
...........
Bulgária *.
..........

12 17
200
12
12 **
12 **
12
12 **

200
200
200
200
200

......
Cabo Verde2 *
Caimão, Ilhas do . . . . . .
Camarões *
.........
Camboja 1
.........
Canadá 1
.........
Chile 1
...........
Chipre *
...........
........
Colômbia 1
Comores2 *
.........
Congo
...........
Guiné Equatorial . . . . . .

12
12
50
12 **
12
12
12
12
12
200
12 **

200
200
200
200
200
200

Haiti*
............
Honduras *
.........
Hong-Kong
........

12
12
3

200
200
-

Ilhas Cook*
.......
Ilhas Falkland (Malvinas)1.
Ilhas Fidji2 *
......
Ilha de Guernsey
.....
Ilha de Jersey
.......
Ilha de Man
........
Ilhas Marshall* . . . . . . .
Ilha de Monserrate
...
Ilha de Pitcairn
....
Ilhas de Turks e Caicos1.
Ilhas de Salomão2
....

12
12
12
3
12
12
12
3
3
12
12

200
200
200
200
200

Ilhas Sandwich do Sul . .
Índia *
..........

12
12 **

200
200

Indonésia2 *
.......
Irão1
............

12
12 **

200
200

Iraque *
Islândia1 *
Israel
Itália1 *

12
12
12 18
12

200
-

.........
Jamaica *
Japão*
..........
Jordânia*
.........
Jugoslávia1 * 20
......

12
12
3
12

200
200
-

Kiribati2
Kuwait *

..........
..........

12
12

200
-

Letónia
Líbano*
Libéria
Líbia5
Lituânia

..........
..........
...........
..........
..........

12
12
200
12 **
12

200
200

.......

12

200

.........

12

200

Madagáscar1
Malásia1

..........
.........
...........
........

Equador1 . . . . . . . . .
Espanha1 . . . . . . . . .

200
12

200 15

Estados Unidos da
América . . . . . . . .
Etiópia1 . . . . . . . . . .
Estónia . . . . . . . . ..
Filipinas2 3 *
.......
Finlândia1 *. . . . . . . .
França1 * . . . . . . . .

12
12
12 ** 21
12
12 **14 21
12

200
200
200
200 15

Gabão . . . . . . . . . . .
Gâmbia * . . . . . . . . . .
Gana * . . . . . . . . . . .
Geórgia* . . . . . . . . . . . .
Geórgia do Sul1
.....
Gibraltar . . . . . . . . .
Granada * . . . . . . . . .
Grécia * . . . . . . . . . .
Guatemala. . . . . . . . .
Guiana * . . . . . . . . . .
Guiné1 * . . . . . . . . .
Guiné-Bissau1 *
......
Oman1 * . . . . . . . . . . .

12
12
12
12
12
3
12 **
6
12
12 **
12
12
12

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Quénia1 * .. . . . . . . . .

12

200

Países Baixos1 *
.....
Panamá * . . . . . . . . . . .
Papua Nova Guiné2 . . .
Paquistão . . . . . . . . .
Peru
............
Polónia . . . . . . . . .
Portugal1 . . . . . . . . .

12
200
12 16
12 **
200
12 **
12

200
200
200
200

Qatar

12

-

............

Reino Unido1
. . . . . . . 12
República Dominicana1
6
República do Belau
(Palau)
......
3
República da Irlanda1 * . . .
12
República Popular da
12 **
China1 * . . . . . . . .
*
Samoa Ocidental . . . . . . . . 12
Santa Helena, Ascensão
e Tristão da Cunha . . . . . . 12
São Cristóvão e Nieves*. . . 12
São Tomé e Príncipe2 *. . .
12
São Vicente e Granadinas2* . 12 **
Senegal1 *. . . . . . . .
12
Serra Leoa *. . . . . . . . .
200
Seycheles *. . . . . . . . .
12
Singapura *
........3
Síria
............
35 **
*
Somália . . . . . . . . .
200 **
*
Sri Lanka . . . . . . . . .
12 **
Santa Lúcia *
. . . . . . . 12
Sudão * . . . . . . . . . . .
12 **
1*
Suécia . . . . . . . .
12
Suriname . . . . . . . . . .
12
Tailândia1
.........
Taiwan . . . . . . . . . . .
12
Tanzânia1 *. . . . . . . .
12
Territórios Britânicos
da Antárctida
...... 3
Territórios Britânicos
do Oceano Índico . . . .
3
Territórios Britânicos
50

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
12
200
-

200

......
Maldivas3 . . .
Malta1 *
.........
Marrocos1
.........
Maurícia1 *
.........
Mauritânia1 *
.......
México1 *
.........
Moçambique 1. . . . . . . . .
Mónaco3 *
.........
Namíbia *
..........
Nauru *
...........
Nicarágua . . . . . . . . . . .
..........
Nigéria * .
Noruega1 *
........
Noruega (Svalbard) . . . . . .
Nova Zelândia * . . . . . . .
Nova Zelândia
(Dependência de Ross).

12 3** 2003
12 **
12
200
12 ** 200
12
200
12
200
12
200
12
12
12
200 **
30 **
4
4
12
12-

200
200
200
200

do Oceano Índico . . . .
Togo *. .. . . . . . .
Tonga*. . .
......
Trindade e Tobago2 *
Tunísia1 * . . . . . .
Turquia1 . . . . . .
Tuvalu. . . . . . . . . . . .

3
30
200
12
200
12
200
12
12 7** 1219
12
200

Rússia1

12

200

12
200 18

200
-

..........

Ucrânia . . . . . . . . . .
Uruguai * . . . . . . . . . .

Vanuatu2 . . . . . . . . .
12
Venezuela1
. . . . . . . 12
Vietname1 *
. . . . . . . 12 **

200
200
200

Yemen * . . . . . . . . . . .

12 **

200

Zaire *

12

-

...........

Os limites dos territórios dependentes não estão listados a não ser que difiram dos estados metropolitanos.
1
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
*

**

Emprega sistemas de linhas base rectas ao longo ou em parte da costa.
Reclama estatuto de arquipélago.
Reclama águas cujos limites definidos por coordenadas geográficas não estão relacionados por distâncias à linha da costa.
Reclama um sistema de linhas de base rectas ao longo da batimétrica dos 18 metros.
Reclama as águas a sul de 32º 30' N, no Golfo de Sirte como águas interiores.
Reclama 3 milhas no Estreito da Coreia.
Reclama 6 milhas no Mar Egeu.
Reclamação especial para que o limite seja estendido de forma a incluir o fundeadouro de águas profundas a oeste de Helgoland.
Determinadas ilhas no estreito de Torres mantêm 3 milhas como limite do mar territorial.
A liberdade de navegar e sobrevoar não é restrita para além das 12 milhas.
Reclamação para o limite de fundos com pérolas ou com peixes sedentários.
Bogskar tem um mar territorial de 3 milhas.
Não reclama ZEE no Mediterrâneo, apenas 12 milhas como limite de pesca.
Reduz para 3 milhas na área do estreito de Torres.
Reduz para 3 milhas no Golfo das Honduras.
Reduz para 3 milhas ao largo de Gaza.
Apenas reclama ZEE no Mar Negro.
República da Sérvia e de Montenegro.
O limite do mar territorial, em certas partes do Golfo da Finlândia, é reduzido para garantir um corredor de 6 milhas de largura.
Indica um estado que já ratificou ou acedeu à Convenção da Lei do Mar das Nações Unidas, que entrou em vigor a 16 de Novembro
de 1994.
Indica um estado que exige a permissão antecipada ou notificação para entrada de navios de guerra em águas territoriais. O Reino
Unido não reconhece esta premissa.

Origem - Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners, Annual Notice nº 12
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PORTUGAL - ZONAS MARÍTIMAS SOB SOBERANIA OU JURISDIÇÃO NACIONAL
A – A lei 34/2006 de 28 de Julho vem designar que são zonas marítimas sob soberania ou jurisdição nacional as águas interiores, o
mar territorial, a zona contígua, a zona económica exclusiva e a plataforma continental (art.2º).
B – Tal diploma estabelece, no seu art.6º, que o limite exterior do mar territorial é a linha cujos pontos distam 12 milhas náuticas
do ponto mais próximo das linhas de base. A medição do Mar Territorial faz-se a partir das linhas de fecho e de base rectas,
definidas pelo Decreto-lei 495/85 de 29 de Novembro, e, suplementarmente, pela linha de base normal, definida no art.5º nº1 da
Lei 34/2006, como sendo a linha de baixa-mar ao longo da costa, representada nas cartas náuticas oficiais de maior escala.
C – A Lei 34/2006 estabelece como limite exterior da zona contígua a linha cujos pontos distam 24 milhas náuticas do ponto mais
próximo das linhas de base (art.7º).
D – O mesmo diploma vem classificar, no art.9º, como o limite exterior da plataforma continental a linha cujos pontos definem o
bordo exterior da margem continental ou a linha cujos pontos distam 200 milhas náuticas do ponto mais próximo das linhas de
base, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância.
E – É igualmente definida, no art.10º da mesma lei, a delimitação das fronteiras marítimas, onde se dispõe que salvo se de outro
modo for estabelecido por convenção internacional ou outra prática for adoptada a título provisório, a fronteira marítima do Estado
Português como os Estados com costas adjacentes ou situadas frente a frente é constituída pela linha equidistante, que é definida
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como a linha constituída por pontos equidistantes dos pontos mais próximos das linhas de base de cada um dos Estados.
F – A lei 34/2006 estabelece, no art.8º, que o limite exterior da Zona Económica Exclusiva (ZEE) é a linha cujos pontos distam
200 milhas náuticas do ponto mais próximo das linhas de base.
A ZEE é a zona na qual o Estado, no âmbito das actividades de fiscalização, pode exercer, nos termos do direito internacional e do
direito interno, o direito de visita sobre todos os navios, embarcações ou outras dispositivos flutuantes, nacionais ou estrangeiros,
no quadro dos direitos de soberania relativos a exploração e aproveitamento desta zona para fins económicos, e no quadro do
exercício de jurisdição no que concerne, designadamente, a protecção e a preservação do meio marinho, investigação científica
marinha e ilhas artificiais, instalações e estruturas (art.16º nº1 c) do Decreto-lei 34/2006).
A ZEE encontra-se dividida em três subáreas – Continente, Madeira e Açores. Estas subáreas podem ser subdivididas para fins
específicos, através de acto regulamentar.

Na CNO 1001E do IH, reproduzida em anexo, estão representados os limites exteriores da ZEE portuguesa.
G – As listas relevantes de coordenadas geográficas referentes aos limites exteriores do mar territorial, da zona contígua, da zona
económica exclusiva e da plataforma continental são aprovadas por acto legislativo, assim como as referentes às linhas da
delimitação das fronteiras marítimas.
H – O Decreto-lei 495/85 de 29 de Novembro, redefine as linhas de fecho e de base rectas para a medição das 12 milhas de
largura do MT.

Origem - Instituto Hidrográfico
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* 34 -

PORTUGAL - REDE NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS E ZONAS DE PROTECÇÃO ESPECIAL
A Rede Nacional de Áreas Protegidas está instituída pelo decreto-lei 19/93, de 23 de Janeiro e regulamentada por diversa legislação
que criou e regulamenta as diversas áreas protegidas. Algumas das áreas criadas confirmam e abarcam áreas marítimas. O decreto-lei
227/98 de 17 de Julho adita o Artigo 10º - A ao decreto-lei nº 19/93, com a seguinte redacção:
Reservas e parques marinhos
a) - Nas áreas protegidas que abranjam meios marinhos podem ser demarcadas áreas denominadas “reservas marinhas” ou “parques
marinhos”.
b) - As reservas marinhas têm por objectivo a adopção de medidas dirigidas para a protecção das comunidades e dos habitats
marinhos sensíveis, de forma a assegurar a biodiversidade marinha.
c) - Os parques marinhos têm por objectivo a adopção de medidas que visem a protecção, valorização e uso sustentado dos recursos
marinhos, através da integração harmoniosa das actividades humanas.
Incluem-se seguidamente extractos da legislação que interessa aos navegantes conhecerem.

1 - - RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO
a.

A Reserva Natural das Dunas de São Jacinto foi criada pelo decreto-lei 41/79 de 6 de Março e reclassificada pelo decreto
regulamentar nº 46/97 de 17 de Novembro e alterado pelo decreto regulamentar 24/04 de 12 Julho, Anexo I (limites da Reserva
Natural). O plano de ordenamento da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto foi aprovado através da Resolução do Conselho
de Ministros nº76/2005, de 13 de Janeiro.

b.

De acordo com o artigo 5º do decreto-lei 41/79, que se mantém em vigor, na reserva natural integral é expressamente interdito,
constituindo contravenção, o acesso de pessoas, bem como qualquer tipo de actividade.

c.

De acordo com o artigo 10º do decreto regulamentar nº 46/97, na área da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, são interditos
os seguintes actos e actividades:
1) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico, no solo ou no subsolo, susceptíveis de causarem
poluição;
2) A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais ou animais sujeitas a medidas de
protecção, incluindo a destruição de ninhos e a apanha de ovos, perturbação ou a destruição dos seus habitats, com
excepção das acções levadas a efeito pela Reserva Natural e das acções de âmbito científico devidamente autorizadas
pela mesma;
3) A prática de actividades desportivas fora das estradas, caminhos municipais, arrifes ou aceiros, susceptíveis de
provocarem poluição ou ruído ou de deteriorarem os factores naturais da área, nomeadamente passeios e raids
organizados de veículos todo o terreno, passeios e raids equestres e provas e passeios de bicicleta todo o terreno;
4) O sobrevoo por aeronaves com motor abaixo dos 1000 pés;
5) A realização de queimadas e prática de foguear durante a época oficial de incêndios, excepto nas áreas com infraestruturas a isso destinadas;
6) A prática de campismo ou caravanismo fora dos locais para tal destinados.

d.

De acordo com o artigo 11º do decreto regulamentar nº 46/97, na área da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, ficam sujeitas
a autorização prévia, interditos os seguintes actos e actividades, entre os quais se citam os seguintes:
1) A realização de obras de construção civil, designadamente novos edifícios e reconstrução, ampliação ou demolição de
edificações;
2) A abertura de novas estradas, caminhos ou acessos, bem como o alargamento ou qualquer modificação dos existentes,
e obras de manutenção e conservação que impliquem a destruição do coberto vegetal;
3) A instalação de infra-estruturas eléctricas e telecomunicações, de gás natural, de saneamento básico e de
aproveitamento de energias renováveis fora dos perímetros urbanos;

4) A recolha de amostras geológicas e de espécies zoológicas e botânicas sujeitas a medidas de protecção, que pela sua
natureza não decorrem da normal actividade agrícola.
2 – PARQUE NATURAL DO VALE DO GUADIANA
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O Parque Natural do Vale do Guadiana foi criado pelo Decreto Regulamentar 28/95 de 18 de Novembro e aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros Nº 161/04 de 07 de Outubro.
Nos artigos 8º e 9º estão descritas as actividades interditas e condicionadas dentro do Parque Natural do Vale do Guadiana.

3 - RESERVA NATURAL DAS BERLENGAS
A Reserva Natural da Berlenga foi criada pelo decreto-lei 264/81 de 3 de Setembro, tendo então como limite a batimétrica dos 30
metros à volta da Berlenga, incluindo todas as suas ilhas, ilhéus e área marítima. A Portaria nº 270/90 de 10 de Abril regulamenta a
carga humana da Reserva Natural da Berlenga. O decreto regulamentar nº 30/98 de 23 de Dezembro, alterado pelo decreto
regulamentar nº 32/99, de 20 de Dezembro, reclassifica a Reserva Natural da Berlenga, a qual se passará a designar por Reserva
Natural das Berlengas, com uma área definida por um rectângulo incluindo o Arquipélago das Berlengas com todas as suas ilhas e
ilhéus: Berlenga Grande e recifes adjacentes, Estelas e Farilhões-Forcadas e área marítima envolvente. Os seus limites são definidos a
norte pelo paralelo 39º30’N, a sul pelo paralelo 39º24’N, a leste pelo meridiano 009º28’W e a oeste pelo meridiano 009º34’W.
De acordo com o decreto regulamentar nº 30/98, com as alterações introduzidas pelo decreto regulamentar nº 32/99 de 20 de
Dezembro, é interdito, entre outros, os seguintes actos e actividades:
a)

A realização de obras de construção civil, designadamente novos edifícios e reconstrução, ampliação, alteração ou
demolição de edificações.

b)

A colheita, corte, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais ou animais sujeitas a medidas de
protecção, em qualquer fase do seu ciclo biológico, bem como a perturbação ou a destruição dos seus habitats;

c)

A introdução de espécies animais ou vegetais exóticas ou estranhas ao ambiente;

d)

A entrada e detenção de canídeos, de felídeos e de outros animais de companhia;

e)

A alteração à morfologia do solo, nomeadamente por escavações ou aterros;

f)

O abandono de detritos ou quaisquer formas de lixo fora dos recipientes destinados para o efeito;

g)

A remoção ou dano de quaisquer substractos marinhos;

h)

O lançamento de águas residuais de uso doméstico e outras susceptíveis de causarem poluição no mar, solo ou no subsolo;

i)

A prática de actividades susceptíveis de perturbar e deteriorar os factores naturais da área localizada entre as Buzinas e a
Pedra Negra no período compreendido entre 1 de Fevereiro e 1 de Julho, nomeadamente o trânsito ou permanência de
qualquer embarcação a uma distância inferior a 250m da linha de costa;

j)

A prática de actividades desportivas susceptíveis de provocarem poluição ou ruído ou de deteriorarem os factores naturais
da área, nomeadamente a motonáutica competitiva e a utilização de motas de água e similares;

k)

O sobrevoo de aeronaves com motor abaixo dos 1000 pés;

l)

A permanência de embarcações atracadas nos cais do Carreiro do Mosteiro e Fortaleza, com excepção de operações de
embarque e desembarque de pessoas e materiais;

m) A utilização de aparelhos de amplificação sonora e receptores de radiodifusão, excepto quando usados no interior dos
edifícios e das embarcações, desde que não sejam audíveis do exterior ou quando usados como objectos estritamente
militares ou de sinalização sonora de auxílio à navegação;
n)

A utilização de quaisquer veículos terrestres motorizados e de motores na área terrestre da Reserva, com excepção dos
adstritos às actividades da Reserva Natural, Câmara Municipal de Peniche, Direcção de Faróis e outros serviços públicos;

o)

A prática de foguear, excepto nas áreas com infra-estruturas a isso destinadas;

p)

A prática de campismo fora dos locais para tal destinados;

q)

O trânsito fora dos trilhos e caminhos estabelecidos, com excepção do decorrente das actividades coordenadas pela Reserva
Natural ou devidamente autorizadas pela mesma e das acções de fiscalização
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r)

O acesso aos ilhéus Maldito, da Ponte, do Meio, do Rio da Poveira, do Manel, da Margarida e da Velha, com excepção das
actividades levadas a efeito pela Reserva Natural ou devidamente autorizadas pela mesma e das acções de fiscalização ou
de segurança pública;

s)

A navegação no Carreiro do Mosteiro, na zona compreendida entre a praia e a primeira linha de amarrações, com excepção
da decorrente da actividade Reserva Natural, acções de fiscalização ou de segurança pública;

t)

O exercício da caça dentro dos limites da área da Reserva Natural, com excepção do disposto do número dois do artigo 13º.

u)

A pesca com artes de arrastar e emalhar, como ainda a prática de caça submarina, a captura do mero Epinephelus marginatu
e a apanha de algas e de invertebrados.

De acordo ainda com o decreto regulamentar nº 30/98 e, até aprovação do plano de ordenamento referido no artigo 16º , aplica-se
o zonamento definido no artigo 3º do decreto lei nº 264/81, de 3 de Setembro, incluindo as interdições previstas no seu artigo 6º e
a capacidade de carga humana determinada pela portaria nº 270/90, de 10 de Abril.
4 - ZONA DE PROTECÇÃO ESPECIAL DO ESTUÁRIO DO TEJO

A Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo (ZPE) foi criada pelo decreto lei 280/94 de 5 de Novembro e alterada pelo decreto
lei 190/02 de 5 de Setembro, visando a conservação das aves selvagens. A área da ZPE abrange na generalidade a do Estuário do Tejo
que se estende para leste da linha que une a extremidade poente da península do Montijo, no cais da AEROMAR, a um ponto situado
a 600 metros para o interior do estuário do Tejo do extremo norte da foz do Rio Trancão, de acordo com os limites indicados no
referido diploma.

5 - RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO

a.

Dentro da área da Reserva Natural do Estuário do Tejo, criada pelo decreto lei 565/76 de 19 de Julho, com as alterações
constantes do decreto lei 487/77 de 17 de Novembro, existem duas pequenas Reservas Integrais: a de Pancas e a do Mouchão do
Lombo do Tejo.

b.

O Regulamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo foi aprovado pela portaria nº 481/79 de 26 de Julho e publicado no
Diário da República, I Série - Número 207 de 7 de Setembro.

c.

O Plano de Gestão da Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo, foi aprovado pela portaria nº 670-A/99, publicado no
Diário da República 150, 2ª série, de 30 Junho.

d.

Constituem contravenção, na Reserva Natural, as infracções às disposições estabelecidas no Regulamento, nomeadamente:

e.

1)

A utilização dos terrenos da Reserva para acampamento, salvo os definidos no plano de ordenamento da Reserva e que
serão devidamente sinalizados;

2)

O exercício de caça não previsto no edital anual a ser publicado pelo Serviço de Inspecção de Caça e Pesca;

3)

O acesso à Reserva por embarcações a motor, fora das calas e canais que fazem parte da área fluvial, designadamente, Cala
do Norte, das Barcas, Açor, Raso, Arrábida, Samora, Desemboga e rio Sorraia, sendo apenas permitida a pesca artesanal
local que ali se realiza e a pesca desportiva.

Constituem contravenção, nas Reservas Integrais, as infracções às disposições estabelecidas no Regulamento, nomeadamente:
1)

A introdução, a circulação e o estabelecimento de pessoas, veículos ou animais;

2)

A destruição de vegetação e a captura ou caça de qualquer animal selvagem;

3)

A pesca de qualquer tipo.

6 - PARQUE NATURAL DE SINTRA-CASCAIS
a.

O decreto lei 292/81 de 15 de Outubro criou a Área de Paisagem Protegida de Sintra-Cascais a qual foi reclassificada em 1994,
pela criação do Parque Natural de Sintra-Cascais, através do decreto regulamentar nº 8/94 de 11 de Março.

b.

No artigo 2º do decreto regulamentar nº 8/94 de 11 de Março são definidos os limites do Parque Natural, cujo limite oeste é a
linha de costa desde a foz do Falcão, a Norte, até à Cidadela de Cascais, a Sul.
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7 - ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DA ARRIBA FÓSSIL DA COSTA DA CAPARICA
a.

O decreto lei 168/84 de 22 de Maio cria a Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica. Tendo sido reclassificada
pelo decreto regulamentar nº 23/98 de 14 de Outubro.

b.

No artigo 2º deste decreto lei encontram-se discriminados os limites desta área.

8 - PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
a)

O Parque Natural da Arrábida foi criado pelo decreto lei 622/76 de 28 de Julho, e o seu regulamento aprovado pela portaria nº
26-F/80 de 9 de Janeiro. O decreto regulamentar nº 23/98 de 14 de Outubro veio a reclassificar o parque natural, com a
redefinição dos seus limites e inclusão de uma área de parque marinho, designada por “Parque Marinho do Professor Luís
Saldanha” e abrangendo a zona da Arrábida-Espichel. A entrada em vigor do decreto regulamentar revogou a portaria acima
referida, com excepção do disposto nos artigos 8º a 16º, em tudo o que não disponham em contrário ao primeiro.

b)

De acordo com o decreto regulamentar nº 23/98, nomeadamente com o estipulado no seu artigo 10º, no Parque Natural da
Arrábida são interditos, entre outros, os seguintes actos e actividades:
1)

A realização de obras de construção civil;

2)

A remoção ou dano de quaisquer substractos marinhos;

3)

Alteração da configuração e topologia das zonas marinhas;

4)

A colheita, corte, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais ou animais sujeitas a medidas
de protecção, em qualquer fase do seu ciclo biológico, bem como a perturbação ou a destruição dos seus habitats;

5)

A introdução no estado selvagem de espécies zoológicas ou botânicas exóticas ou estranhas ao ambiente;

6)

A alteração à morfologia do solo pela deposição de ferro-velho, de sucata, de veículos, de inertes ou de resíduos sólidos que
causem impacte visual negativo ou poluam o solo, o ar, ou a água, bem como o vazamento de lixos, detritos, entulhos ou
sucatas fora dos locais para tal destinados;

7)

A prática de campismo fora dos locais para tal destinados;

8)

O lançamento de águas residuais de uso doméstico e outras susceptíveis de causarem poluição no mar, solo ou no subsolo;

9)

A pesca com ganchorra e a apanha de bivalves com escafandro autónomo.

c)

Os artigos 11º e 12º do decreto regulamentar nº 23/98 estabelecem também um conjunto de actos e actividades sujeitos a
autorização ou a parecer vinculativo.

d)

Em termos de área marítima, o Parque Natural da Arrábida, abarca a orla costeira até a uma distância máxima 1,4M (milha
náutica) da linha de costa, e compreendida entre a linha de água da Foz, situada a cerca de 1,4 M a norte do cabo Espichel, e o
pontão situado a leste do praia da Figueirinha e a cerca de 0.5M a jusante do Outão. Os limites do Parque Natural encontram-se
definidos no ANEXO I do decreto regulamentar 23/98, estando os limites marinhos assinalados na Carta Náutica Oficial 26407,
(Cabo Espichel ao Portinho da Arrábida) e na Carta Náutica Oficial 26308 (Barra e Porto de Setúbal).

e)

A Resolução do Conselho de Ministros nº 141/2005, de 23 de Junho, aprovou o Plano de Ordenamento do Parque Natural da
Arrábida, que, relativamente à subárea marinha do Parque Professor Luiz Saldanha, criou um novo regime de salvaguarda de
recursos e valores naturais.

Transcreve-se em seguida a matéria mais relevante para o navegante:
ARTIGO 34º
Actividades interditas
1-Na área marinha do Parque Natural são interditas, entre outras, as seguintes actividades:
a) A colheita, corte, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais ou animais sujeitas a medidas de
protecção ou protegidas na área do Parque Natural, no âmbito do anexo II, em qualquer fase do seu ciclo biológico, em como a
perturbação ou a destruição dos seus habitats com excepção das acções de conservação da natureza levadas a efeito pelo Parque
Natural e das acções de âmbito científico devidamente autorizadas pelo mesmo, exceptuando as espécies constantes do anexo IIB, no âmbito da pesca nos termos dos artigos 46º e 47º;
…
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k)
A circulação de motos de água, ou similares, exceptuando o acesso ao porto de Sesimbra a efectuar por corredor a definir em
conjunto com as entidades com jurisdição na área;
…
n)
A rejeição de pescado ao mar;
o)
A pesca com ganchorra e restantes artes de arrasto, com excepção do disposto no nº 3 do artigo 43º;
p)
A pesca comercial por apanha, nomeadamente de algas, e a captura de qualquer organismo marinho com o auxílio de escafandro
autónomo ou outro meio auxiliar de respiração;
q)
A pesca lúdica nas modalidades de apanha e caça submarina.

ARTIGO 37º
Tipologias
A área marinha abrangida pelo POPNA integra as seguintes tipologias, ordenadas por ordem decrescente do nível de protecção das áreas
onde se aplicam e cujos objectivos, actividades e restrições de uso se encontram previstos em secção própria:
a) Áreas de protecção total;
b) Áreas de protecção parcial;
c) Áreas de protecção complementar.

ARTIGO 39º
Disposições específicas
Na área de protecção total a presença humana só é permitida nas seguintes situações:
a) Por razões de investigação e divulgação científica;
b) Para monitorização ambiental e para a realização de acções de conservação da natureza e de salvaguarda dos interesses que
levaram à classificação da área;
c) Por razões de vigilância e fiscalização;
d) Em situações de risco ou calamidade;
e) Em passagem inofensiva de embarcações, paralelamente à linha de costa, a uma distância superior a um quarto de milha.

ARTIGO 41º
Disposições específicas
1-

Para além do disposto no artigo 34º, nas áreas de protecção parcial são ainda interditas as seguintes actividades:
…
b) A fundeação de embarcações de qualquer tipo a menos de um quarto de milha da costa, com excepção dos casos de embarcações
inseridas em projectos de turismo da natureza, de investigação científica ou de conservação da natureza, nas condições previstas
nas respectivas licenças ou autorizações, e do disposto no artigo 48º;
…
f) A pesca comercial, com excepção da pesca com armadilhas de gaiola e da pesca à linha com toneira, a distâncias não inferiores a
200 m da costa;
g) A pesca lúdica em todas as suas modalidades.

2-

Na área de protecção parcial do Portinho da Arrábida não se aplica a excepção prevista na alínea f) do número anterior.

ARTIGO 48º
Navegação, fundeação e amarração
Na área de protecção parcial que engloba o Portinho da Arrábida são definidas as seguintes restrições à navegação e fundeação:
a) É interdita a fundeação de qualquer tipo de embarcação;
b) É interdita a navegação de qualquer embarcação a motor e de embarcações à vela com dimensões superiores a 5 m de
comprimento, fora dos canais de navegação de acesso às zonas de amarração e às praias, com excepção de pequenas embarcações,
com motor até 25 Hp, devidamente autorizadas para recolha e largada de pessoas nas praias e zonas de amarração;
c) É interdita a colocação de poitas ou qualquer outro tipo de amarração fora dos locais destinados a este efeito.

9 - RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO
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a.

O decreto lei 430/80 de 1 Outubro cria a Reserva Natural do Estuário do Sado.

b.

A portaria nº 957/89 de 28 de Outubro e a portaria nº 921/93 de 21 de Setembro regulamentam a Reserva Natural do Estuário do
Sado.

c.

Dentro dos limites da Reserva Natural do Estuário do Sado, previstos no artigo 2º do decreto-lei 430/80 de 1 de Outubro, é
proibido o exercício da caça nas seguintes áreas:
1)

Na área do domínio público marítimo;

2)

Nas salinas e respectivos tejos e nos estabelecimentos de piscicultura, bem como nos cômoros e caminhos que lhes dão
acessos;

3)

Nas manchas naturais de caniçal dispostas ao longo das margens do estuário, dos seus esteiros ou canais;

4)

Em todas as lagoas, linhas de água e respectivas margens, açudes, charcos, pântanos e pauis e nas suas periferias ou
margens numa faixa de protecção com a largura máxima de 250 metros;

5)

Na ilha do Cavalo e na Cruinha e numa faixa periférica de 250 metros de largura;

6)

Na dormida dos pombos da Herdade do Pinheiro;

7)

Na área da Península de Tróia;

8)

Na reserva temporária de caça, enquanto os respectivos terrenos não forem submetidos ao regime cinegético especial.

10 - PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA

a.

O decreto lei 241/88 de 7 de Julho criou a Área de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, reclassificada
em Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina pelo decreto regulamentar nº 26/95 de 21 de Setembro, cujo limite
marítimo é definido a Norte pela praia de São Torpes e a Este pela ponta de Almadena numa faixa de 2 Km a partir da linha de
costa em toda a sua extensão.

b.

O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e o respectivo Regulamento foram
aprovados pelo decreto regulamentar nº 33/95 de 11 de Dezembro, tendo sido posteriormente introduzidas alterações pelo
decreto regulamentar nº 9/99 de 15 de Junho.
Na área abrangida pelo Parque Natural são proibidas as seguintes actividades:

c.

1)

O lançamento de efluentes poluentes que não cumpram as normas de qualidade definidas na legislação em vigor;

2)

O vazamento de entulhos, detritos, lixos, sucatas ou quaisquer resíduos fora dos locais destinados a esse fim;

3)

A prática de actividades desportivas que provoquem poluição ou ruído susceptíveis de perturbar ou deteriorar valores
naturais a preservar, com excepção do exercício da caça previsto no decreto lei 251/92 de 12 de Setembro;

4)

A prática de campismo fora dos locais para tal destinados;

5)

A circulação com qualquer veículo fora das estradas e caminhos existentes, com excepção dos utilizadores no âmbito da
exploração agrícola, florestal ou apícola, acções de fiscalização e vigilância e combate a incêndios.

d. Existe um conjunto de actos e actividades que para se realizarem carecem de autorização da comissão directiva do Parque
Natural.

11 – RESERVA NATURAL DAS LAGOAS DE SANTO ANDRÉ E DA SACHA

A Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sacha foi criada pelo decreto regulamentar 10/00 de 22 de Agosto.
Os limites da Reserva Natural estendem-se ao longo de 15 km, desde o limite sul da povoação da Lagoa de Santo André até ao
limite Norte da área ocupada pelo Complexo de Sines, abrangendo uma faixa terrestre de largura variável de 2 Km a 3 Km e
uma faixa marítima de 1,5 km de largura.
Nos Artigo 10º, 11º e 12º, encontram-se descritos os actos e actividades interditas, 11º os actos e actividades sujeitos a
autorização e os actos e actividades sujeitos a parecer vinculativo.
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12 - PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA

a.

O decreto-lei 373/87 de 9 de Dezembro criou o Parque Natural da Ria Formosa.

b.

O decreto regulamentar nº 2/91 de 24 de Janeiro, aprovou o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa e o
respectivo regulamento.

c.

Constituem actividades interditas no Parque as que a seguir se mencionam:

d.

1)

Dentro dos limites da área do Parque é interdito o exercício de quaisquer actividades que prejudiquem significativamente o
ambiente e o equilíbrio natural do Parque;

2)

O exercício actual de tais actividades será objecto de cessação, nos termos e condições previstos no artigo 25º do presente
diploma;

3)

Na área do Parque é também proibida a execução de planos, loteamentos, construções, projectos de equipamentos e infraestruturas e outros que eventualmente possam alterar a ocupação e topografia actuais do solo ou tenham repercussões
significativamente negativas no ambiente do Parque;

4)

As actividades a que se refere o número anterior ficarão, na zona de protecção do Parque, sujeitas ao licenciamento a que se
refere o Art. 9º.

Constituem actividades condicionadas no Parque as que a seguir se mencionam:
1)

Sem prejuízo do que se dispõe no n.º 1 do artigo anterior, dentro dos limites do Parque ficarão sujeitos a licenciamento:
(a) A alteração do uso actual dos terrenos, das zonas húmidas e das marinhas;
(b) A alteração das configurações e topografia actual das terras da zona lagunar;
(c) A instalação de linhas eléctricas ou telefónicas aéreas;
(d) A edificação, construção, reconstrução ou ampliação;
(e) O corte ou colheita de quaisquer espécies botânicas nas zonas não utilizadas agrícola ou florestalmente, bem como a
introdução de espécies botânicas exóticas ou estranhas ao ambiente;
(f) A introdução de novas espécies zoológicas exóticas;
(g) A caça ou apreensão de quaisquer espécies animais selvagens;
(h) O estabelecimento de novas actividades industriais, florestais, pecuárias, agrícolas, minerais ou de exploração de
inertes e desportivas;
(i) A descarga de efluentes domésticos ou industriais, sólidos, líquidos ou gasosos, que possam originar a poluição do ar,
do solo, da água ou sonora;
(j) A abertura de poços ou furos de captação de água, bem como o estabelecimento de redes de distribuição ou drenagem
das águas;
(k) A instalação de estações de tratamento de esgotos.

2)

O actual exercício destas actividades condicionadas poderá ser objecto de apreciação e, se for caso disso, sujeito às
alterações que se mostrem necessárias à sua adequação aos fins do Parque, nos termos do disposto no artigo 25º do presente
diploma.

3)

O actual exercício destas actividades poderá ficar condicionado à comparticipação do estado na exploração das mesmas, nos
termos definidos nos artigos 15º e 25º deste diploma.
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13 - RESERVA DO SAPAL DE CASTRO MARIM - VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

a.

O decreto-lei 162/75 de 27 de Março cria a Reserva do Sapal de Castro Marim - Vila Real de Santo António.

b.

A portaria nº 337/78 de 24 de Junho regulamenta a Reserva do Sapal de Castro Marim - Vila Real de Santo António.

c.

Dentro da Área de Reserva constitui contravenção:
1)

A realização de quaisquer trabalhos, obras ou actividades em terrenos abrangidos na reserva sem autorização superior,
quando regularmente exigida, ou com inobservância das condições impostas ou projectos aprovados;

2)

A introdução, a circulação e o estabelecimento nos terrenos situados na reserva de pessoas, veículos ou animais com
inobservância das proibições ou condicionamentos que forem estabelecidos;

3)

A instalação de locais de campismo ou acampamento em terrenos situados na Reserva, fora das zonas especialmente
destinadas a esse fim ou com inobservância das condições fixadas;

4)

O abandono de detritos fora dos locais especialmente destinados a esse fim;

5)

A introdução na Reserva de animais não domésticos e de espécies vegetais exóticas e a colheita de plantas;

6)

A destruição de vegetação e a captura ou caça de qualquer animal selvagem;

7)

A pesca com redes ou quaisquer artefactos que visem a comercialização do produto da mesma;

8)

O depósito de materiais ou qualquer outra alteração de relevo;

9)

O sobrevoo da zona por aeronaves que circulem com o tecto de voo inferior a 200 metros.

14 - PARQUE NATURAL DO VALE DO GUADIANA
1.

O decreto-regulamentar nº 28/95 de 18 de Novembro cria o Parque Natural do Guadiana.

2.

No artigo 2º deste decreto encontram-se discriminados os limites da área do Parque Natural.

3.

Existe um conjunto de actos e actividades que, para se realizarem, carecem de autorização da comissão directiva do Parque
Natural, nomeadamente:
a) Aterros ou depósitos de entulhos, detritos, lixo ou sucata;
b) Colheita de espécies botânicas sujeitas a medidas de protecção, ou introdução de espécies botânicas ou zoológicas exóticas;
c) Campismo fora dos locais destinados a esse fim.

4.

O Plano de Ordenamento deste Parque Natural foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 161/2004 de 7 de
Outubro.

15 - RESERVA NATURAL PARCIAL DO GARAJAU

a.

O decreto-legislativo regional nº 23/86/M de 4 de Outubro cria a Reserva Natural Parcial do Garajau, delimitada:
-

A Oeste pelo plano perpendicular à linha de costa na Ponta do Lazareto até à intersecção do plano definido pela linha
batimétrica dos 50 metros;

-

A Leste, pelo plano perpendicular à linha de costa na Ponta da Oliveira até à intersecção do plano definido pela linha
batimétrica dos 50 metros;

-

A Norte, pela linha definida pela máxima preia-mar de marés vivas;

-

A Sul, pelo plano definido pela vertical da linha batimétrica dos 50 metros e, em caso de dúvida, por uma linha a uma
distância nunca inferior a 600 metros do limite norte.

60

b.

Toda a navegação deverá ter atenção às seguintes proibições:
1)

Exercer quaisquer actividades de pesca, comercial ou desportiva, incluindo a caça submarina;

2)

Colher exemplares animais e vegetais, excepto para fins científicos, quando devidamente justificados e autorizados;

3)

Extrair areias e outros materiais de origem geológica;

4)

Vazar quaisquer tipos de detritos sólidos ou líquidos, quer sejam provenientes de terra ou de embarcações;

5)

Instalar condutas de efluentes provenientes de instalações industriais e domésticas;

6)

Navegar dentro dos limites da reserva, com excepção da abicagem de pequenas embarcações às praias, aplicando-se, neste
caso, a legislação em vigor.

16 - ÁREA DE PROTECÇÃO ESPECIAL DAS ILHAS DESERTAS

a.

O decreto-legislativo regional nº 14/90/M de 23 de Maio, alterado pelo decreto legislativo regional nº 9/95/M de 28 de Abril,
criou a área de Protecção Especial das Ilhas Desertas, delimitada pela linha batimétrica dos 100 metros em volta das Ilhas
Desertas, incluindo todas as suas ilhas e ilhéus e respectiva área marítima.

b.

Alerta-se os navegantes para as seguintes proibições:
1)

Na parte marinha da Área de Protecção Especial que se situa para sul da doca da Ponta da Fajã Grande, da Deserta Grande,
nela se incluindo o ilhéu do Bugio, é proibido:
(a) A pesca comercial e a pesca sem fins comerciais, designadamente a desportiva;
(b) A colheita de exemplares vegetais e animais, excepto para fins científicos, desde que devidamente justificada e
autorizada;
(c) O acesso de pessoas e embarcações, salvo os que hajam sido autorizados e credenciados pelo Parque Natural da
Madeira.

2)

Em toda a Área de Protecção especial é proibido:
(a) O uso de artes de redes de emalhar, cercar e arrastar, com excepção das que são empregues na captura do isco vivo, nos
termos a definir pelo Governo;
(b) A captura, detenção e abate de qualquer espécie de aves, excepto para fins científicos, quando devidamente justificadas
e autorizadas;
(c) O despejo de quaisquer detritos sólidos ou líquidos;
(d) A extracção de quaisquer inertes, quer de origem marinha, quer terrestre;
(e) A prática de caça submarina.

17- RESERVA NATURAL DAS ILHAS SELVAGENS

a.

O decreto-lei 458/71, de 29 de Outubro, cria a Reserva Natural das Ilhas Selvagens.

b.

O decreto regional nº 15/78/M de 10 de Março, alterado pelo decreto regional nº 11/81/M de 15 de Maio, define a reserva natural
pelo território das Ilhas Selvagens e pelos fundos marinhos até à batimétrica dos 200 metros.

c.

Chama-se a atenção de toda a navegação para as seguintes proibições na área da Reserva Natural:
1)

A realização de quaisquer trabalhos, obras ou actividades profissionais sem autorização do Governo Regional;

2)

A utilização de fundeadouros fora das zonas especialmente destinadas a esse fim;

3)

O acesso de pessoas, excepto mediante autorização do Governo Regional, que a concederá apenas para fins de estudo, de
resolução de problemas técnicos ou a visitantes acompanhados por pessoas devidamente credenciadas, ou em estado de
necessidade;
61

4)

A introdução de veículos terrestres, excepto mediante autorização do Governo Regional;

5)

O sobrevoo por aeronaves a altitude inferior a 200 metros, excepto em operações aéreas necessárias ao funcionamento da
reserva ou em estado de necessidade;

6)

A introdução de espécies animais ou vegetais terrestres, a colheita, captura ou perturbações dos existentes, bem como a
apanha de espécies vegetais marinhas, exceptuados os casos regularmente previstos;

7)

A colheita de material geológico ou arqueológico ou a sua exploração sem autorização do Governo Regional;

8)

A pesca de arrasto e outras artes que colidam com o fundo até à batimétrica fixada pela reserva, ressalvando-se as artes de
anzol e rede;

9)

A utilização para fins comerciais de aparelhos de fotografia, filmagem e radiodifusão sonora ou visual sem autorização do
Governo Regional.

18 - RESERVA NATURAL DO SÍTIO DA ROCHA DO NAVIO

a) O decreto legislativo regional nº 11/97/M, publicado em Diário da República, 1ª série, de 30 de Julho, criou a Reserva Natural do
Sítio da Rocha do Navio e consagra o respectivo regime jurídico.
b) A delimitação territorial da Reserva Natural do Sítio da Rocha do Navio fica definida no sítio da Rocha do Navio, entre a ponta
do Clérigo a leste e a ponta de São Jorge a oeste e entre a linha definida pela preia-mar máxima e a batimétrica dos 100m,
incluindo os seus ilhéus e respectivas áreas marítimas.
c)

Em toda a área da reserva, é expressamente proibido:
1) O uso de redes de emalhar ou outras, excepto as empregues na captura de isco vivo e o peneiro, empregue na captura da
castanheta;
2)

d)

A colheita, captura, detenção e ou abate de quaisquer espécies de aves ou plantas;

3)

O despejo de quaisquer detritos sólidos ou líquidos;

4)

A extracção de quaisquer inertes, quer de origem marinha, quer terrestre;

5)

A apanha de lapa e caramujo de mergulho;

6)

A caça submarina

Na totalidade da parte terrestre do ilhéu da Rocha do Navio e ilhéu da Rocha das Vinhas a contar dos 10 metros das respectivas linhas
de preia-mar é interdito o acesso de pessoas, bem como o exercício de qualquer tipo de actividade, com excepção dos elementos
devidamente autorizados e credenciados pelo Parque Natural da Madeira ou que desenvolvam actividades devidamente credenciadas
pelo Parque.

19 - RESERVA NATURAL DOS ILHÉUS DAS FORMIGAS

a)

A reserva natural dos ilhéus das Formigas foi criada pelo decreto-legislativo regional nº 11/88/A, de 4 de Abril, alterado
posteriormente pelo decreto legislativo regional n.º 08/90/A de 21 de Março. Com o Decreto Legislativo n.o 26/2003/10, de 10
de Abril, é revogada a legislação atrás referida; é reclassificada a Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas em Reserva Natural
Regional dos Ilhéus das Formiga e são fixados novos limites: os meridianos dos 024º 37´W e os 024º 53´W, como limites leste
e oeste, respectivamente; os paralelos dos 37º21´N e 37º 09´N, como limites norte e sul, respectivamente. Dado que o decreto
legislativo remete, em caso de dúvidas quanto à área geográfica da reserva, para a consulta de uma Carta Náutica Oficial
cancelada – a CNO 108, 2ª edição de 1991, o Instituto Hidrográfico aguarda a correcção da legislação por forma a que se faça
referência à CNO que se encontra actualmente em vigor - CNO 43103, Grupo Oriental, e para que então estes novos limites
sejam contemplados cartograficamente.

b)

Alerta-se os navegantes para as seguintes proibições na área da Reserva Natural:
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1) A caça submarina, apanha ou colheita de organismos marinhos, com ou sem auxílio de embarcação, excepto se destinada a
fins científicos, arqueológicos ou de monitorização ambiental e se previamente autorizada pela comissão directiva;
2) A colheita de material geológico ou arqueológico ou à sua exploração sem autorização emitida pela entidade competente;
3) A perturbação, por qualquer meio, das aves que se acolhem nos ilhéus;
4) O abandono de detritos ou quaisquer tipos de resíduos;
5) A actividade de pesca, salvo a pesca comercial, com linha de mão ou salto e varo, dirigida a tunídeos, exercida por
atuaneiros ou embarcações que integram o sistema de monitorização contínua das actividades de pesca (MONICAP), a
qual fica sujeita a autorização da comissão directiva, precedendo parecer favorável da Inspecção Regional das Pescas.

20 - RESERVA NATURAL DO ILHÉU DE VILA FRANCA DO CAMPO
a)

O decreto regulamentar regional nº 3/83/A, publicado em Diário da República, 1ª Série, de 3 de Março, criou a
Reserva Natural do Ilhéu de Vila Franca do Campo, que compreende uma zona terrestre e uma marítima.

b)

Os limites da zona terrestre são definidos pela linha da costa e os da zona marítima pela batimétrica dos 30m.

c)

Ficam dependentes de autorização das Secretarias Regionais do Equipamento Social e Agricultura e Pescas as
seguintes actividades:

d)

1)

Extracção de areias;

2)

Escavações, aterros ou alterações dos fundos

Na zona marítima são proibidas as seguintes actividades
1)

Pesca;

2)

Apanha de moluscos, crustáceos e outros invertebrados;

3)

Colheita de plantas aquáticas.

21 - RESERVAS NATURAIS DAS BAÍAS DA PRAIA, DE SÃO LOURENÇO, DOS ANJOS E DA MAIA (ILHA DE SANTA MARIA)

a)

O decreto legislativo regional nº 7/87/A, publicado em Diário da República, 1ª Série, de 29 de Maio, criou as Reservas
Naturais das Baías da Praia, de S.Lourenço, dos Anjos e da Maia, na Ilha de Santa Maria.

b)

São proibidas nas áreas das Reservas Naturais:
1) A apanha de algas para fins industriais;
2) A colheita de material geológico ou arqueológico ou a sua exploração sem autorização do Governo Regional;
3) Toda a pesca de arraste, troley e com redes de emalhar;
4)

c)

A apanha de caranguejos, lapa e cracas

Os limites das Reservas vêm indicados em planta anexa ao diploma, que dele faz parte integrante e são os seguintes:

Baía dos Anjos: Zona limitada pela extremidade norte das baixas da Restinga e a Ponta dos Frades, até meia milha da linha da
costa;
Baía de São Lourenço: Zona limitada pela linha da costa e uma linha recta entre a Ponta dos Matos e a Ponta da Casa Velha;
Baía da Maia: Zona limitada pela linha da costa e as linhas rectas entre a Ponta do Castelete, a Baixa da Maia e a Ponta do
Castelo;
Baía da Praia: Zona limitada pela linha da costa e uma linha recta entre a Ponta de Malbusca e as Baixas do Baixaréu.
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22 – RESERVA NATURAL PARCIAL DO ILHÉU DO TOPO
A Reserva Natural Parcial do Ilhéu do Topo foi criado pelo decreto legislativo regional 13/84/A.
A Reserva Natural Parcial do Ilhéu do Topo fica situada na costa nascente da Ilha de São Jorge.Compreende uma zona terrestre cujos
os limites são constituídos por todo o alcantilado da sua costa banhado pelo mar e uma zona marítima que se estende até a
batimétrica dos 30 metros.
Na Reserva é proibido:
a)

O abandono ou depósito de detritos e de quaisquer materiais;

b)

A caça submarina;

c)

Apanha de algas e outros exemplares da flora marítima;

d)

A introdução de animais não domésticos ou de espécies botânicas exóticas.

Origem - Instituto Hidrográfico
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ÁREAS PERIGOSAS DEVIDO À EXISTÊNCIA DE MINAS
A - Durante a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), Guerra da Coreia (1950-1951), Guerra Irão/Iraque e Guerra do Golfo, numerosos
campos de minas foram lançados em diversas áreas do Mundo. Muitos destes campos minados foram rocegados, noutros foram
abertos canais rocegados. Estas rotas são na sua maioria marcadas por bóias, tendo sido usadas com segurança pela navegação
durante muitos anos. No entanto, depois de minada, uma área nunca pode ser certificada como sendo completamente livre de perigos,
pois as minas podem permanecer depois da rocega por não serem susceptíveis aos métodos comuns de rocega. Além disso, navios
afundados e baixos não assinalados podem existir nestas áreas, algumas das quais não foram ainda cobertas por modernos
levantamentos hidrográficos.
Os navegantes são avisados de que só devem fundear nas rotas de aproximação a um porto e nos fundeadouros autorizados. Em
emergência, é melhor fundear num canal rocegado do que em águas não rocegadas.
B - A navegação em antigos campos de minas, áreas rocegadas ou canais rocegados exige cuidados, nomeadamente:
-

navegar apenas nos canais rocegados, na sua maioria marcados por bóias;

-

evitar zonas de águas pouco profundas , onde a rocega é mais difícil;

-

evitar pescar (sobretudo pesca de arrasto) ou desenvolver outras actividades submarinas;

-

fundear apenas em fundeadouros autorizados (em emergência é melhor fundear num canal rocegado do que em águas não
rocegadas).

C - Os limites exteriores das áreas antigamente consideradas como perigosas, porque foram minadas ou eram susceptíveis de o ter sido,
não estão mais sujeitos a variações.
Por esse motivo, o documento Nemedri (NP 730) foi retirado a partir de 1974, tendo a informação nele contida passado a ser
incorporada nas cartas apropriadas do Almirantado Britânico e nas Sailing Directions (Pilot's).
Igualmente a informação contida nos Chinpacs (NP 731) referente a detalhes dos campos minados e áreas rocegadas no Mar da
China, Oceano Índico e Pacífico foi incorporada nas cartas e roteiros do Almirantado Britânico.
D - Algumas zonas do Mediterrâneo Oriental (ao largo da Líbia, Síria e aproximações do Canal do Suez e Mar Vermelho) e do Golfo
Pérsico constituem ainda perigo para a navegação.
Indicam-se a seguir os limites de algumas áreas assinaladas como minadas:
1.

Mar Mediterrâneo
Tarabulus
a.

32º 52' 48"N / 013º 24' 30"E
32º 57' 42"N / 013º 24' 30"E
32º 57' 42"N / 013º 18' 00"E
32º 53' 48"N / 013º 22' 18"E

b.

32º 53' 42"N / 013º 20' 36"E
32º 55' 54"N / 013º 18' 00"E
32º 55' 54"N / 013º 15' 00"E
32º 54' 30"N / 013º 15' 00"E
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2.

Golfo Pérsico
a.

c.

b.

Bahrain

Ilha Farsi

26º 17,0'N / 051º 19,5'E
26º 36,0'N / 051º 32,0'E

28º 00,87'N / 049º 47,87'E
27º 58,00'N / 049º 42,05'E
27º 41,00'N / 049º 53,77'E
27º 41,78'N / 050º 05,82'E

Khor Fakkan

4)

25º 20'N / 056º 24 E
25º 20'N / 056º 33'E
25º 15'N / 056º 24'E
25º 15'N / 056º 33'E

Possível mina na posição
26º 24,7'N / 051º 15,9'E

Origem - NGIA - USA [NM 1(38)97]
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SISTEMAS DE RADIOPOSICIONAMENTO POR SATÉLITE – Global Positioning System
1- CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS GPS E DGPS
a.

Está disponível em águas de jurisdição nacional o sistema de radioposicionamento Global Positioning System (GPS). O GPS é
um sistema de navegação por satélite operado pelo "United States Department of Defense" (US DoD) que proporciona uma
cobertura mundial contínua. Este sistema possui 2 níveis de serviço:
-

um nível com melhor performance, disponível aos utilizadores militares autorizados e conhecido por código P (de
Precision) ou Precise Positioning Service (PPS);

-

um nível com performance mais fraca, disponível a todos os utilizadores do GPS e conhecido por código C/A (de
Coarse/Acquisition) ou Standard Positioning Service (SPS).

Além disso, estão instaladas em território nacional 4 estações transmissoras de correcções Differential GPS (DGPS), que
permitem melhorar significativamente a performance do GPS/SPS.

1

b.

O sinal do GPS/PPS é cifrado, só estando disponível a utilizadores militares autorizados, pelo que este Aviso foca apenas a
utilização do GPS/SPS e do DGPS.

c.

A operação dos receptores GPS/SPS deve tomar em consideração as limitações inerentes a este serviço, nomeadamente:
(1) O GPS/SPS garante exactidões compreendidas entre 13 e 36 m (95%) 1 ;
(2) O GPS/SPS pode dar informações erradas durante períodos relativamente longos (até 6 horas) sem ter capacidade de
avisar os utilizadores da disfunção, devido à fraca integridade do sistema GPS;
(3) O sinal do GPS/SPS pode ser afectado por interferências não intencionais e é bastante vulnerável a acções de
empastelamento ou de mistificação.

d.

A operação dos receptores DGPS deve tomar em consideração as limitações inerentes a este serviço, nomeadamente:
(1)

O DGPS permite exactidões melhores do que 1 m (95%) nas proximidades das estações DGPS, mas o erro aumenta à
medida que o receptor se afasta da estação DGPS, a uma taxa de cerca de 0,4 m por cada 100 milhas de afastamento;

(2)

O DGPS garante uma boa integridade aos utilizadores, avisando-os de disfunções ou falhas nos satélites GPS em menos
de 10 segundos;

(3)

O sinal do DGPS pode ser afectado por interferências não intencionais e é bastante vulnerável a acções de
empastelamento ou de mistificação.

Este valor não inclui os erros devidos à propagação ionosférica e troposférica e o erro devido ao ruído do receptor.
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2- IMPLANTAÇÃO NAS CARTAS NÁUTICAS DE POSIÇÕES GPS OU DGPS
a.

O sistema GPS e as estações DGPS utilizam como sistema geodésico de referência o WGS-84, que é um sistema geodésico que
relaciona as posições na terra com um modelo matemático complexo em forma de esferóide, usado para se aproximar tanto quanto
possível da forma da terra. A sua origem é o centro de massa da Terra, constituindo, assim, um sistema geodésico de referência
válido para todo o mundo.

b.

As CNO portuguesas são construídas com base em data locais ou regionais, identificados em cada uma dessas CNO, os quais
usam elipsóides não geocêntricos que garantem uma boa aproximação à forma da superfície da Terra apenas numa dada área.

c.

De forma a permitir marcar as posições obtidas por GPS ou por DGPS nas CNO portuguesas, estas passaram a possuir, a partir de
dada altura, uma "Nota" que permite converter as posições obtidas em WGS 84 para o sistema geodésico de referência da CNO.

d.

Desde 2006 têm sido publicadas algumas CNO no Datum WGS-84 pelo que as posições retiradas dos sistemas GPS não carecem,
naturalmente, de qualquer tipo de correcção.

e.

A maioria dos receptores GPS e DGPS actuais permitem a transformação das posições em WGS 84 para um número elevado de
data locais ou regionais. No entanto, a fórmula de transformação usada pelo equipamento pode ser diferente da usada pelo IH, o
que pode levar a incoerências em que a posição resultante não coincida com a posição na carta. Assim, recomenda-se aos
navegantes que mantenham o seu receptor GPS referenciado ao WGS 84, aplicando às posições nele obtidas a correcção indicada
em cada CNO, antes de as implantar na carta.

f.

As CENO portuguesas são construídas com base em WGS 84, pelo que a marcação de posições obtidas por GPS ou por DGPS é
efectuada de uma forma directa, não necessitando de ser aplicada qualquer correcção sobre a CENO.

Origem -
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ESTAÇÕES DGPS PORTUGUESAS

1.

A costa portuguesa está integralmente coberta quer pelo sistema GPS (Global Positioning Service), que utiliza uma
constelação de satélites em órbita, quer pelo sistema DGPS (Differential GPS), que utiliza estações costeiras para, via
rádio, transmitir correcções locais ao posicionamento obtido através do GPS natural, aumentando o rigor do
posicionamento.

2.

Para além deste aumento de rigor a grande mais-valia do sistema diferencial é a monitorização da integridade do sinal
GPS, alertando o utilizador sempre que algum dos satélites não se encontra a funcionar em perfeitas condições, de
forma a evitar a sua utilização no cálculo da posição do receptor, evitando assim a obtenção de posições incorrectas

3.

Em Portugal, a Rede DGPS nacional é constituída pelas Estações Diferenciais do Cabo Carvoeiro, de Sagres, da Horta
(no Arquipélago dos Açores) e de Porto Santo (no Arquipélago da Madeira). Esta rede garante a cobertura de toda a
área marítima sob a jurisdição portuguesa.

4.

As estações DGPS portuguesas possuem as seguintes características:

Nome

Posição

Frequência
(kHz)

Taxa
transm.
(bps)

Identificação
Estações
referência

Estação
DGPS

Alcance
(km)

Tipos de
mensagens
transmitidas

Cabo
Carvoeiro

39º22’N
9º24’W

311,5

200

480 481

340

370

3,5,6,7,9,16

Sagres

37º01’N
8º57’W

305,5

200

482 483

341

370

3,5,6,7,9,16

Horta

38º32’N
028º37’W

308,0

200

484 485

342

545

3,5,6,7,9,16

Porto Santo

33º04’N
016º21’W

287,5

200

486 487

343

370

3,5,6,7,9,16

Origem - Instituto Hidrográfico
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TRANSFORMAÇÃO DE DATUM EM RECEPTORES GPS – Pode provocar erros na interligação a outros sistemas de
navegação
O sistema GPS utiliza como sistema geodésico de referência o WGS-84, que é um sistema geodésico que relaciona as posições na
Terra com um modelo matemático complexo em forma de esferóide, usado para se aproximar tanto quanto possível da forma da Terra
em toda a sua superfície.
As Cartas Náuticas Oficiais (CNO) em papel são, normalmente, construídas com base em data locais ou regionais, identificados em
cada uma dessas CNO, os quais usam elipsóides não geocêntricos que garantem uma boa aproximação à forma da superfície da Terra
apenas numa dada área.
Alguns receptores GPS possuem a capacidade para apresentar a posição num número elevado de data locais:
-

Transformando as posições em WGS-84 para um datum local ou

-

Introduzindo manualmente um offset correspondente à diferença entre o WGS-84 e um datum local, permitindo assim obter
automaticamente a posição no datum das CNO da área onde o navio está a navegar.

No entanto, tomou-se conhecimento que nalguns receptores GPS existe um problema na transmissão de dados referentes ao datum
para outros sistemas de navegação, os quais usam essa informação para saber se a posição recebida é referenciada ao WGS-84 ou a
outro datum. Como consequência, os sistemas de navegação que estejam ligados a um receptor GPS que apresente este problema,
interpretarão a posição como sendo referenciada ao WGS-84, quando na realidade a posição tem uma diferença relativamente ao
WGS-84.
Até ao momento já foram identificados como tendo este problema os receptores GPS marca FURUNO, modelos GP80 e GP90.
A empresa Furuno anunciou ter desenvolvido um upgrade do software para resolver o problema da transmissão da informação da
posição quando se aplica o referido offset.
Os navegantes que possuam estes receptores GPS deverão assegurar-se de que a versão de software permite lidar com este problema,
ou alternativamente, que nunca seleccionam data locais nem introduzem manualmente offsets ou então de que estes receptores não
fornecem informação a outros sistemas de navegação, como Automatic Information Systems (AIS), Electronic Chart Display and
Information System (ECDIS), Sistemas de Navegação Inercial ou outros.
Face ao exposto, reforça-se a recomendação contida na secção 2 do Aviso Especial n.º 36, sobre “Implantação nas cartas náuticas de
posições GPS ou DGPS”, em que se recomenda aos navegantes que mantenham o seu receptor GPS referenciado ao WGS 84,
aplicando às posições nele obtidas a correcção indicada em cada CNO, antes de as implantar na carta.
Origem - U.S. Coast Guard Safety Alert, Alert 1-05, 4 February 2005.
- Instituto Hidrográfico

* 39 - OPERAÇÃO DO RADAR MARÍTIMO NA DETECÇÃO DE "RESPONDEDORES RADAR DE BUSCA E
SALVAMENTO" (Search and Rescue Radar Transponder - SART)
Na sua 39ª reunião, o Sub-comité de Segurança de Navegação da OMI preparou um conjunto de orientações para a operação dos radares
marítimos quando da detecção dos Respondedores Radar de Busca e Salvamento (Search and Rescue Radar Transponders – SART).
Apresenta-se seguidamente o conjunto de orientações mencionado:

a. Selecção da escala
Na procura de um SART, dever-se-á operar o radar numa escala entre 6 e 12 milhas náuticas. O espaçamento entre impulsos SART é
cerca de 0,6 milhas náuticas e torna-se necessário visualizar um certo número de respostas por forma a distingui-las de outros ecos.

b. Erros de alcance do SART
Na resposta do SART existe um retardo normal devido quer ao atraso no disparo do sinal, quer também ao facto do SART poder ter
de varrer a banda completa de frequências radar antes de atingir a do radar de busca. A uma distância de aproximadamente 6 milhas,
o erro poderá variar entre 150m e 0.6 milhas náuticas, para além da posição do SART.
Na aproximação ao SART, o radar detectará normalmente o varrimento rápido inicial do SART e visualizará dois ecos. O erro na
distância do primeiro eco não será superior a 150m para além da posição do SART.
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c. Largura de banda do radar
A largura de banda está normalmente relacionada com o Comprimento de Impulso (Pulse Lengh - PL) e é em regra estabelecida pelo
selector de escala e PL associado.
Em escalas grandes, com impulsos longos, utilizam-se bandas estreitas entre 3 e 5 MHz e, em escalas pequenas, com impulsos curtos,
utilizam-se bandas mais largas entre 10 e 25 MHz.

A utilização de larguras de banda inferiores a 5 MHz provocará uma pequena atenuação do sinal do SART, sendo por isso preferível
usar uma largura de banda média para optimizar a detecção do SART.
Para a selecção da largura de banda e dos parâmetros específicos do radar deve consultar-se o respectivo Manual de Operação.

d. Lóbulos laterais do radar
Na aproximação ao SART, os lóbulos laterais da emissão da antena do radar poderão mostrar a resposta do SART na forma de séries
de arcos concêntricos. Estas respostas poderão ser removidas usando o supressor de ecos de mar, embora possa ser operacionalmente
útil observar os lóbulos laterais porque estes confirmarão que o SART se encontra perto do navio.
e. Dessintonia do radar
Para melhorar a detecção do SART em condições adversas pode dessintonizar-se o radar, o que não afecta a detecção das respostas
do SART e reduz os ecos interferentes. Os radares com controlo automático de frequência poderão não permitir esta operação.
A utilização do radar dessintonizado deverá ser efectuada com cuidado visto poder retirar informação importante de anti-colisão ou
de navegação.
A sintonia deverá ser recuperada, para operação normal, tão cedo quanto possível.
f. Ganho
Para obter a detecção do SART a uma distância máxima deverá ser usado o comando de ganho no máximo.
g. Supressor de ecos de mar
Para optimizar a distância de detecção do SART o supressor de ecos de mar deverá ser colocado no mínimo.
Deve ter-se em atenção que, nestas condições, os alvos na zona de ecos de mar poderão não se distinguir.
h. Supressor de ecos de chuva (Diferenciador)
Este comando não deverá ser utilizado quando se procura um SART pois as suas respostas podem ser suprimidas.
Nos equipamentos que tenham a possibilidade de este comando ser automático ou manual, o operador deverá colocá-lo em manual.
Origem - Instituto Hidrográfico
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DOCUMENTOS DA UNIÃO INTERNACIONAL TELECOMUNICAÇÕES - Estado dos documentos
Estado dos documentos da União Internacional de Telecomunicações (UIT) de bordo - última edição e número do último suplemento:
Documentos

Último suplemento

Manual para uso dos Serviços Móvel Marítimo e Móvel Marítimo por satélite - edição de Abril 2002
Nomenclatura das Estações Costeiras - (Lista IV) 19ª edição de Abril 2004

NIL
Suplemento nr 1/Oct04
Suplemento nr 2/Abr05
Suplemento nr 3/Oct05

Nomenclatura das Estações de Navio - (Lista V), 44ª edição de JuNho 2004

Suplemento nr 1/Set04
Suplemento nr 2/Dec04
Suplemento nr 3/Mar05

Nomenclatura das Estações de Radiodeterminação e Estações que Efectuam Serviços Especiais - (Lista VI)
- 15ª edição de Março de 2003

Suplemento nr 1/Set03
Suplemento nr 2/Mar04
Suplemento nr 3/Set04
Suplemento nr 4/Mar05

Lista dos indicativos de chamada e das entidades numéricas e das estações utilizadas nos Serviços Móvel
Marítimo e Móvel Marítimo por Satélite - (Lista VIIA) 21ª edição de Abril 2003

Suplemento nr 1/Jul03
Suplemento nr 2/Out03
Suplemento nr 3/Jan04
Suplemento nr 4/Abr04
Suplemento nr 5/Jul04
Suplemento nr 6/Out04
Suplemento nr 7/Jan 05

Origem - Estado-Maior da Armada
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HORAS LEGAIS USADAS EM PORTUGAL

1. HORAS LEGAIS
As horas legais usadas em Portugal são as seguintes:
a.

b.

Portugal Continental
1)

A hora legal coincide com o Tempo Universal Coordenado (UTC), no período compreendido entre a 1 hora UTC do último
domingo de Outubro e a 1 hora UTC do último domingo de Março seguinte (período de hora de Inverno) e coincide com o
UTC aumentado de sessenta minutos, no período compreendido entre a 1 hora UTC do último domingo de Março e a 1 hora
UTC (às 2 horas do tempo legal) do último domingo de Outubro seguinte (período de hora de Verão).

2)

As mudanças de hora efectuar-se-ão adiantando os relógios de sessenta minutos à 1 hora UTC do último domingo de Março
e atrasando-os de sessenta minutos à 1 hora UTC do último domingo de Outubro seguinte.

Arquipélago da Madeira
1)

A hora legal da Região Autónoma da Madeira coincide com o UTC, no período compreendido entre a 1 hora UTC do
último domingo de Outubro e a 1 hora UTC do último domingo de Março seguinte (período de hora de Inverno) e coincide
com o UTC aumentado de sessenta minutos, no período compreendido entre a 1 hora UTC do último domingo de Março e a
1 hora UTC do último domingo de Outubro seguinte (período de hora de Verão).

2)

As mudanças de hora efectuar-se-ão adiantando os relógios de sessenta minutos à 1 hora UTC (à 1 hora de tempo legal) do
último domingo de Março e atrasando-os de sessenta minutos à 1 hora UTC (às 2 horas do tempo legal) do último domingo
de Outubro seguinte.
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c.

Arquipélago dos Açores
1)

A hora legal dos Açores coincide com o UTC diminuído de sessenta minutos, no período compreendido entre a 1 hora UTC
do último domingo de Outubro e a 1 hora UTC do último domingo de Março seguinte (período da hora de Inverno), e
coincide com o UTC, no período compreendido entre a 1 hora UTC do último domingo de Março e a 1 hora UTC do último
domingo de Outubro seguinte ((período da hora de Verão).

2)

As mudanças de hora efectuar-se-ão adiantando os relógios de sessenta minutos à 1 hora UTC (0 horas do tempo legal) do
último domingo de Março e atrasando-os de sessenta minutos à 1 hora UTC (1 hora do tempo legal) do último domingo de
Outubro seguinte.

2. MUDANÇA DE HORA
As mudanças de hora efectuar-se-ão adiantando os ponteiros do relógio, sessenta minutos, às 0100 UTC do último domingo de Março
e atrasando-os de sessenta minutos às 0100 UTC do último domingo de Outubro.

0100 UTC

Horas legais de mudança de hora em Portugal
Portugal
Continental

Arquipélago da
Madeira

Arquipélago dos
Açores

Atrasa 60 minutos no último domingo de
Outubro

0200

0200

0100

Adianta 60 minutos no último domingo
de Março

0100

0100

0000

Para mais detalhes sobre o assunto consultar o decreto-lei 44-B/86 de 7 de Março, o decreto-lei 17/96 de 8 de Março, os decretosregionais da Madeira nº 18/86/M de 1 de Outubro e nº6/96/M de 3 de Junho e os decretos regionais dos Açores nº9/93/A de 15 de
Julho e nº16/96/A de 26 de Junho.
Origem - Instituto Hidrográfico

* 42 -

POLUIÇÃO DO MEIO MARINHO POR HIDROCARBONETOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS Regulamentos
A poluição nas águas sob jurisdição da Autoridade Marítima encontra-se regulamentada pelo decreto lei 235/00 de 26 de Setembro.
Aquele diploma enquadrador determina:
Artigo 1º - 1. O presente diploma estabelece o regime de contra-ordenações no âmbito da poluição do meio marinho nos espaços
marítimos sob jurisdição nacional.
Artigo 4º - 1. Constitui contra-ordenação de poluição do meio marinho toda a descarga ou derrame de produto poluente susceptível de
provocar alterações às características naturais do meio marinho, bem como toda a operação de imersão não autorizada.
2. Constitui, igualmente, contra-ordenação de poluição do meio marinho qualquer prática que introduza ou deposite no meio
marinho, directa ou indirectamente, substância, organismo ou energia que contribua para a degradação do ambiente e que possa fazer
perigar ou danificar bens jurídicos, designadamente:
a)

Que produza danos nos recursos vivos e no sistema ecológico marinho.

b)

Que cause prejuízo às outras actividades que, nos termos da lei, se desenvolvam no meio marinho.

Artigo 7º - 1.O montante mínimo de coima aplicável às pessoas singulares pela prática das contra ordenações previstas no presente
diploma é de 150.000$00 (cerca de 750 Euros) e o máximo de 1.500.000$00 (cerca de 7.500 Euros).
2. O montante mínimo de coima aplicável as colectivas pela prática das contra ordenações previstas no presente diploma é de
10.000.000$00 (cerca de 50.000 Euros) e o máximo de 500.000 000$00 (cerca de 2.500.000 Euros).
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Artigo 9º - 1. Quando a gravidade da infracção e a culpa do agente o justifique, a autoridade marítima competente para conhecer da
contra ordenação pode impôr, como sanção acessória sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as seguintes medidas:
a) Perda da embarcação e do demais equipamento utilizado na pratica da contra-ordenação;
b) Proibição temporária, por um periodo mínimo de um ano e máximo de dois, da laboração do arguido;
c) Proibição definitiva da laboração do arguido.

Artigo17º - 1. Quando a gravidade da infracção o justifcar pode a autoridade marítima competente ordenar, como medida cautelar:
a) A apreensão da embarcação e demais equipamentos susceptíveis de terem sido utilizados na pratica da contraordenação;
b)

O depósito de uma caução cujo limite pode ascender ao máximo da coima abstractamente aplicável pela pratica da
contra - ordenação;

c)

A suspensão temporaria da laboração do arguido.

2. Quando o ilícito ocorrer em áreas sob jurisdição do SAM, de acordo com determinação da Autoridade Marítima e nos
termos das disposições de direito internacional marítimo, as unidades navais podem proceder ao apresamento da
embarcação causadora de infracção ou suspeita de a ter causado, designadamente acompanhando-a ao porto nacional mais
próximo.
Artigo18º - Das decisões dos capitães dos portos que apliquem uma coima, cabe recurso para os tribunais marítimos.
Artigo 21º - 1 – Compete à autoridade marítima, nos termos da legislação em vigor, adoptar todas as medidas indispensáveis ao
combate à poluição, sempre que ocorra uma situação de infracção nos termos do presente diploma.
2 – As despesas efectuadas com as medidas referidas no número anterior são da total responsabilidade do infractor.
3 – Nas situações previstas no nº 1 deste artigo e no caso de embarcações com registo comunitário ou de país terceiro, a
autoridade marítima pode determinar a constituição de garantia idónea e de valor suficiente para assegurar o pagamento das
despesas a efectuar.
Com a adopção do novo regime contra ordenacional, cujo quadro jurídico já vigora, nos termos do seu artigo 24º, desde 26 Outubro de
2000, ficou sistematizado um princípio de intervenção do Estado em matéria de ilícito de poluição marítima no âmbito das contraordenações. Não obstante e, porque existe um determinado enquadramento penal, foi preceituada uma norma que visa salvaguardar
eventual prosseguimento da infracção pela via judicial. É o nº 3 do artigo 14º do decreto lei nº 235/2000 de 26 de Setembro, e estabelece:
Artigo 14º - nº3 – Sempre que as ocorrências envolvam agressões de grandes proporções ao meio marinho, nomeadamente graves
prejuízos para o ecossitema ou perigo de contágio para vidas humanas, deverá o auto de notícia ser remetido à autoridade judicial
para eventual instauração de processo crime.
Encontra-se definida, desde a publicação do decreto lei n.º192/98, de 10 Julho, a intervenção dos departamentos governamentais
competentes em matéria de poluição marítima, mais precisamente no âmbito da Convenção MARPOL 73/78, nele se estabelecendo,
nomeadamente, em sede dos seus artigos 3º e 5º, que cabe às entidades competentes do Ministério da Defesa Nacional (MDN) - as
Capitanias dos Portos - o processamento contra-ordenacional dos ilícitos de poluição marítima.
Complementarmente ao decreto-lei nº235/00 de 26 de Setembro, foi publicada a portaria nº522/01 de 25 de Maio, a qual aprova a
constituição, o funcionamento e a periodicidade das reuniões do Conselho Consultivo do Sistema da Autoridade Marítima
(CCSAM), ora designado por Conselho Consultivo da Autoridade Marítima Nacional (CCAMN), de acordo com o decreto lei nº
44/02 de 2 de Março, como o organismo competente para, no quadro sancionatório dos ilicitos de poluição do meio marinho,
proceder à análise técnica dos processos contra-ordenacionais instruídos naquele âmbito e, designadamente, proceder à determinação
dos critérios aplicáveis e fixação de coimas, respectivos parâmetros e ainda sanções acessórias.
Origem -

Direcção Geral da Autoridade Marítima

* 43 -

UTILIZAÇÃO DE CARTAS NÁUTICAS, CARTAS ELECTRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES
NÁUTICAS NÃO OFICIAIS

1.

O Instituto Hidrográfico adverte os navegantes de que devem usar apenas CNO, CENO e PNO pois apenas essas cartas náuticas
oficiais, cartas electrónicas de navegação e publicações náuticas oficiais são corrigidas e actualizadas em permanência por AN.

2.

CNO, CENO ou outra PNO é uma carta náutica, carta electrónica de navegação ou outra publicação náutica editada por um Governo
ou sob a autorização de um Governo, instituição governamental ou Instituto Hidrográfico e que obedece às especificações da
OMI/OHI.
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3.

As únicas CNO, CENO e PNO portuguesas são as editadas pelo IH, Marinha, as quais são postas em vigor por AN.

4.

A representação, do todo ou em parte, das CNO, CENO e PNO portuguesas, sem autorização prévia do IH, é punível por lei (DL
Nº193/95, de 28 de Julho).

Origem - Organização Marítima Internacional (OMI)
Organização Hidrográfica Internacional (OHI)
Instituto Hidrográfico - Portugal (IHPT)

*44 -

PUBLICAÇÕES NÁUTICAS DESTINADAS À NAVEGAÇÃO - Recomendações

Todos os navios portugueses que vão para o mar deverão ter a bordo as CNO em vigor mais recentemente publicadas e corrigidas ao
tempo presente, mostrando com suficiente detalhe as ajudas e marcas de navegação, perigos conhecidos, esquemas de separação de tráfego
e outras informações específicas apropriadas à área em que se vai navegar, de forma a garantir a prática eficiente e segura da navegação.
Os navios navegando para além das 5 milhas da costa deverão transportar consigo as publicações apropriadas à viagem, nomeadamente:
Roteiros
Ajudas à Navegação- Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro
Ajudas à Navegação- Lista de Radioajudas e Serviços
Almanaque Náutico (do ano em curso)
Tábuas Náuticas
Tabelas de Marés (do ano em curso)
Grupo Anual de Avisos aos Navegantes (do ano em curso)
Grupos Quinzenais de Avisos aos Navegantes
Manual dos Avisos à Navegação e dos Avisos aos Navegantes
Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar - 72
Código Internacional de Sinais
Instruções de operação e manutenção das radioajudas com que está equipado.
Os navios navegando em águas costeiras deverão ter a bordo as CNO mais recentes e actualizadas de escala que garantam a condução da
navegação com segurança, referentes às áreas em que navegam ou exercem actividade e as PNO convenientes ao apoio dessa navegação,
tendo por guia a lista acima indicada.
Nota:

Recomenda-se a consulta do Regulamento do Serviço de Cartas, Publicações e Instrumentos Náuticos de que devem ser
munidas as Embarcações Mercantes, de Pesca e de Recreio, decreto lei 43015 de 8 de Junho de 1960.

Origem - Instituto Hidrográfico

* 45 - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Cartas e Publicações - Regulamento
A. Aos navios com mais de 1600 toneladas navegando nas águas dos EUA é exigido, pelo Regulamento de Segurança da Navegação dos
EUA, que tenham a bordo as seguintes publicações:
1.

Cartas da área na escala adequada, com detalhe suficiente para uma condução da navegação com segurança, actualizadas e
publicadas pelo National Ocean Service, U.S. Army Corps of Engineers, ou autoridades ribeirinhas;

2.

Roteiros da costa dos EUA e Lista de Faróis da Guarda Costeira dos EUA para a área, actualizadas;

3.

Tabelas de Marés da área (edição em vigor), publicadas pelo National Ocean Service;

4.

Tabelas de Correntes de Marés da área (edição em vigor), publicadas pelo National Ocean Service, ou uma publicação de
correntes fluviais, publicadas pelo U.S. Army Corps of Engineers ou por uma autoridade fluvial.

B. Como alternativa aos requisitos do parágrafo anterior, poderão ser utilizadas cartas e publicações náuticas de um país estrangeiro
desde que contenham informação similar aos documentos dos EUA e que estejam corrigidas ao tempo presente, com excepção das
Tabelas de Marés e Correntes de Maré que deverão ser da edição em vigor.
Origem - Admiralty Notices to Mariners - Taunton
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TABELA DE MARÉS - 2007
A. As Tabelas de Marés publicadas pelo IH estão estruturadas de modo a agrupar, em volumes separados, as informações relativas aos
portos localizados em território nacional e territórios sob administração portuguesa e aos portos localizados nos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa.
Assim:
Volume I - PORTUGAL - compreende os portos de Portugal Continental e dos Arquipélagos dos Açores e Madeira.
Volume II - PAÍSES AFRICANOS DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA E MACAU - compreende os portos de Cabo
Verde, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e território de Macau.

As Tabelas incluem a seguinte informação básica:

B.

-

Previsões das horas e alturas de água das preia-mares e baixa-mares para os portos principais;

-

Concordância de marés entre os portos principais e locais próximos;

-

Elementos de maré para os portos principais;

-

As 4 constantes harmónicas fundamentais dos portos principais.

São também publicadas tabelas de alturas horárias para os seguintes portos e barras do volume I.
- Leixões
- Cascais

- Barra de Setúbal
- Sines

C. À data da elaboração da Tabela de Marés para 2007 as horas legais em vigor estão determinadas pela seguinte legislação
- Para Portugal Continental: decreto lei nº17/96 de 8 de Março;
- Para o Arquipélago da Madeira: decreto regional nº 6/96/M de 3 de Junho;
- Para o Arquipélago dos Açores: decreto regional nº 16/96/A de 26 de Junho.

As previsões de marés para os portos que figuram no volume I da Tabela de Marés foram calculadas para os fusos horários que
seguidamente se indicam:
Portugal Continental....................................................................................................................................................................... 0 (TU)
Arquipélago da Madeira................................................................................................................................................................. 0 (TU)
Arquipélago dos Açores ......................................................................................................................................................... +1 (TU - 1)

Alerta-se os utilizadores do primeiro volume da Tabela de Marés, que as previsões de marés indicadas são referidas a um fuso
horário que poderá não coincidir com o fuso horário correspondente à hora legal.

D - Os volumes I e II da Tabela de Marés estão à venda nas casas comerciais Azimute e J. Garraio, assim como na Loja do Navegante,
situada no Instituto Hidrográfico, na Rua Garcia da Horta, nº 4 em Lisboa..
Origem - Instituto Hidrográfico
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FÓLIO CARTOGRÁFICO
O IH publica as CNO adequadas para a cobertura cartográfica de Portugal Continental, Arquipélago dos Açores e Arquipélago da
Madeira. O Fólio Cartográfico do IH é assim efectuado tendo em conta os seguintes objectivos:
• Satisfazer as necessidades de uma navegação segura;
• Ter a mínima quantidade de cartas possível, salvaguardando a segurança da navegação;
• Fácil manutenção e actualização;
• AdaptadO aos diferentes tipos de navegação;
• Coerência na cobertura, garantindo que os principais portos e rotas marítimas sejam representados numa escala adequada.

A numeração das CNO do Fólio Cartográfico 1994 (F94), que se distingue da do antigo fólio, é constituída por cinco dígitos. Apresentase, de forma sucinta, o sistema de numeração das CNO do novo fólio cartográfico (F94) e das CENO actualmente em uso no IH.

Origem - Instituto Hidrográfico
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DIAGRAMA DE COMPILAÇÃO DAS CNO E CENO PORTUGUESAS
Na cartografia produzida pelo IH, são utilizados, como indicadores de confiança, a ordem do levantamento hidrográfico e zonas de
confiança respectivamente para CNO e CENO
a)

CNO

Os Diagramas de Compilação das CNO contêm informação relativa à ordem dos levantamentos hidrográficos, de acordo com os
seguintes critérios:

Ordem
Exemplos de áreas
típicas

Especial
Portos, zonas de atracação e
canais de navegação com
pequeno resguardo ao fundo

1
Portos, canais de
aproximação a portos,
caminhos recomendados e
zonas costeiras com
profundidades inferiores a
100m

2
Áreas com profundidades
inferiores a 200m, não
referidas na Ordem
Especial nem na Ordem 1

3
Áreas oceânicas não
referidas nas Ordens
Especial, 1 e 2

Espaçamento máximo
entre fiadas

Não aplicável, uma vez que
há cobertura do fundo de
100%

3 vezes a média das
profundidades ou 25m,
conforme o maior valor

3-4 vezes a média das
profundidades ou 200m,
conforme o maior valor

4 vezes a média das
profundidades

b)

CENO

Similarmente, nas CENO são utilizadas Zonas de Confiança, em que a informação sobre os levantamentos hidrográficos e os
dados de batimetria e sondagem é colocada como meta-informação à escala da carta. Para este efeito, é utilizado um metaobjecto (M_QUAL) que para além de fornecer o mesmo tipo de informação constante nos Diagramas de Compilação das CNO,
permite ao navegante avaliar o grau de confiança e fazer uma interpretação correcta da informação representada. Em baixo
encontra-se uma tabela representativa das Zonas de Confiança.

Zona de
Confiança

A1

A2

B

C

D

U

Exactidão do
posicionament
o

±5m

± 20 m

± 50 m

± 500 m

Pior que C

Exactidão das
profundidades

0,5 + 1% da
profundidade

1 + 2% da
profundidade

1 + 2% da
profundidade

2 + 5% da
profundidade

Dados não
acessíveis

Nas CENO, a informação sobre os levantamentos hidrográficos e os dados de batimetria e sondagem é colocada como metainformação à escala da carta. Para este efeito, é utilizado um meta-objecto (M_QUAL) que para além de fornecer o mesmo tipo
de informação constante nos diagramas de compilação das CNO, permite ao navegante avaliar o grau de confiança que pode dar
aquela informação e fazer uma interpretação correcta da informação representada.

Pior que C
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Cobertura do
fundo

Adquirida
cobertura total do
fundo

Adquirida
cobertura total do
fundo

Não houve
cobertura total do
fundo; não são
esperadas
irregularidades
perigosas para a
navegação de
superfície, mas
poderão existir

Características
típicas de um
levantamento
hidrográfico

Levantamento
sistemático de
elevada exactidão,
no posicionamento
e na medição da
profundidade. Com
utilização de DGPS
(ou, no mínimo, 3
linhas de posição) e
sondador
multifeixe ou
multicanal ou
rocega mecânica.

Levantamento
sistemático de
elevada
exactidão. Com
utilização de um
sondador
moderno e um
sonar lateral ou
rocega mecânica.

Levantamento
sistemático de
exactidão. Com
utilização de um
sondador moderno
mas sem sonar
lateral nem rocega
mecânica.

Não houve
cobertura total
do fundo;
podem ser
encontradas
anomalias nas
profundidades

Não houve
cobertura total
do fundo;
podem ser
encontradas
grandes
anomalias nas
profundidades

Levantamento
de baixa
exactidão ou
com origem
em sondagem
realizada em
trânsitos.

Dados de
qualidade
duvidosa ou
com lapsos de
informação

Origem - Instituto Hidrográfico.
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CARTAS NÁUTICAS OFICIAIS INTERNACIONAIS (INT) E CARTAS SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES
INTERNACIONAIS
A Carta Náutica Oficial Internacional (INT) foi instituída e é regulamentada no âmbito da OHI, tendo como principais objectivos a
normalização da representação cartográfica e a produção de um número mínimo de cartas para cobertura mundial, garantindo sempre a
satisfação da necessidade de realização de uma navegação segura.
Para a produção das cartas INT, os Estados Membros da OHI estão agrupados em comissões hidrográficas regionais, que decidem a
cobertura cartográfica para a respectiva área e definem os países responsáveis pela produção das cartas. As cartas INT são organizadas em
séries, de acordo com a escala da representação cartográfica (pequena, média e grande escalas). A produção destas cartas faz-se de acordo
com os "Regulamentos da OHI para Cartas Internacionais (INT) e Especificações da OHI para Cartas Náuticas".
Portugal tem como responsabilidade a produção das seguintes cartas INT:

Escala

Número

Título
INT

Nac.

(1:)

104 (i)

1104

3 500 000

Lisboa a Freetown

1081

21101

1 000 000

Cabo Finisterre a Casablanca

1089

41101

1 000 000

Arquipélago dos Açores

1810

23202

350 000

Cabo Silleiro ao Cabo Carvoeiro

1811

23203

350 000

Cabo Carvoeiro a Vilamoura

1812 (ii)

23204

350 000

Cabo de S. Vicente ao Estreito de Gibraltar

1813

24201

150 000

Caminha a Aveiro

1814

24202

150 000

Aveiro a Peniche

1815

24203

150 000

Nazaré a Lisboa

1816

24204

150 000

Cabo da Roca ao Cabo de Sines

1817

24205

150 000

Cabo de Sines a Lagos
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Escala
Número

Título
(1:)

1818

24206

1870

26401

1871

26402

1872

26403

150 000

Cabo de São Vicente à Foz do Guadiana

30 000

Aproximações a Viana do Castelo

7 500

A - Porto de Viana do Castelo

30 000

Aproximações a Leixões e à Barra do Rio Douro

10 000

A - Porto de Leixões e Barra do Rio Douro

30 000

Aproximações a Aveiro

12 500

A - Barra e Porto de Aveiro

12 500

B - Aveiro

30 000

Figueira da Foz

7 500

A - Porto da Figueira da Foz

1873

26404

1875

26303

15 000

Baía de Cascais e Barras do Rio Tejo (Porto de Lisboa)

1876

26304

15 000

Porto de Lisboa (de Paço de Arcos ao Terreiro do Trigo)

15 000

Porto de Lisboa (de Alcântara ao Canal do Montijo)

7 500

A - Alfeite

7 500

B -Azinheira

15 000

C - Montijo

15 000

Porto de Lisboa (do Cais do Sodré a Sacavém)

15 000

Rio Tejo (de Sacavém a Vila Franca de Xira)

15 000

A - de Alhandra a Vila Franca de Xira

1877

1878

26305

26306

1879

26307

1880

26308

15 000

Barra e Porto de Setúbal

1881

26309

15 000

Porto de Setúbal (da Carraca à Ilha do Cavalo)

26408

30 000

Aproximações a Sines

12 500

A - Porto de Sines

1883
1884

26310

7 500

Barra e Porto de Portimão

1885

26311

15 000

Barra e Portos de Faro e Olhão

1890

46406

100 000

Ilha de São Miguel

1891

46403

10 000

A - Porto de Ponta Delgada

50 000

Ilha do Faial e Canal do Faial

7 500

A - Porto da Horta

7 500

B - Porto da Madalena

1892

43101

300 000

Arquipélago dos Açores - Grupo Ocidental

1893

43102

300 000

Arquipélago dos Açores - Grupo Central

1894

43103

300 000

Arquipélago dos Açores - Grupo Oriental

1919

36201

100 000

Ilha da Madeira e Ilhas Desertas

30 000

Câmara de Lobos à Ponta de S. Lourenço

10 000

A - Porto do Funchal

10 000

B - Porto do Caniçal

350 000

Arquipélago da Madeira

50 000

Ilha do Porto Santo

15 000

A - Baía do Porto Santo

5 000

B - Porto do Porto Santo

1920

1921

1922

36402

33101

36401

(i) - Reprodução modificada da carta INT 104, produzida pela França.
(ii) - Reprodução modificada da carta INT 1812, produzida pela Espanha.
Visando a normalização de toda a produção cartográfica mundial, a OHI aconselha os Estados Membros a produzirem as suas cartas
nacionais, de acordo com os "Regulamentos da OHI para Cartas Internacionais (INT) e Especificações da OHI para Cartas Náuticas".
Assim, o IH tem vindo, progressivamente, a adaptar o fólio cartográfico nacional às referidas especificações.
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CARTAS COM DIFERENTES SISTEMAS GEODÉSICOS (DATA)
Dando cumprimento aos "Regulamentos da OHI para Cartas Internacionais (INT) e Especificações da OHI para Cartas Náuticas", o IH
tem vindo a adoptar, preferencialmente, o DATUM global WGS 84 como sistema de referência para as CNO.
No entanto, tratando-se de um processo moroso, continuam a existir CNO referidas a DATA regionais, a saber:
o ED-50 (Portugal Continental);
o Lisboa (Portugal Continental);
o Observatório 66 (Arquipélago dos Açores - Grupo Ocidental);
o Base SW (Arquipélago dos Açores - Grupo Central);
o São Brás (Arquipélago dos Açores - Grupo Oriental);
o Base SE (Arquipélago da Madeira – Ilhas da Madeira, Porto Santo e Desertas);
o Marco Astronómico Base SE (Arquipélago da Madeira – Ilhas Selvagens).
Devido às diferenças entre os DATA regionais e o WGS 84, há que ter particular atenção na transferência de posições entre CNO de
diferentes DATA e na utilização de sistemas de posicionamento por satélite. Assim, o utilizador deve verificar sempre qual o DATUM de
referência da carta que está a utilizar, que vem indicado no respectivo bloco de título. Em caso de transferência de posições entre cartas,
caso se desconheçam as correcções a aplicar às posições, essa transferência deverá ser feita recorrendo apenas a azimutes e distâncias
a marcas comuns.
Nas CNO que utilizam o DATUM WGS 84, se as posições obtidas por sistema de posicionamento por satélite forem referidas ao mesmo
DATUM, estas poderão ser marcadas directamente na carta, sem qualquer correcção adicional.
A marcação de posições nas CNO por meio de coordenadas só deve ser realizada quando destas se conhecer o DATUM de origem
das posições, bem como o da carta e, caso necessário, deverão ser aplicadas as correcções referidas na carta.
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* 51 -

1.

CARTAS ELECTRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO OFICIAIS (CENO) E SISTEMAS DE CARTAS
ELECTRÓNICAS (ECS)
A CENO é definida pela Organização Marítima Internacional (OMI) como sendo:
“Dados conforme as normas padrão da Organização Hidrográfica Internacional (OHI) S57/3, que possuam um serviço de
correcções e actualizações completo e sejam produzidas sob a responsabilidade de um Governo ou sob autorização de um
Governo, instituição governamental ou Instituto Hidrográfico” e ainda
“significa uma base de dados, padronizada no seu conteúdo, estrutura e forma, produzida para utilização em sistemas ECDIS”.

2.

A CENO é o único produto digital equivalente à carta náutica oficial (CNO) de papel quando lida num Electronic Chart Display
and Information System (ECDIS) aprovado e certificado de acordo com as normas da Comissão Electrónica Internacional
(IEC61174).

3.

Em Portugal, o organismo nacional com responsabilidade de produção de CENO é o Instituto Hidrográfico (IHPT).
O IHPT tem feito todos os esforços no sentido de construir as suas CENO com a mais completa e rigorosa informação
hidrográfica.
É de salientar, no entanto, que esta informação nem sempre está completa, actualizada ou foi adquirida pelos mais modernos
meios de aquisição de dados, pelo que cabe ao navegante interpretar, avaliar e aplicar como julgar adequado à situação a
informação constante na CENO, tomando em consideração as circunstâncias particulares existentes, as recomendações da
pilotagem local e a utilização criteriosa das Ajudas à Navegação disponíveis por forma a conduzir a sua navegação com toda a
segurança.

4.

As actualizações e correcções às CENO são também da responsabilidade do IHPT e são publicadas semanalmente.
As actualizações e correcções são publicadas apenas para os Avisos aos Navegantes de carácter Permanente. Os Avisos aos
Navegantes de carácter Preliminar ou Temporário deverão ser consultados no Grupo de Avisos aos Navegantes editado pelo
IHPT ou no sítio da Internet www.hidrografico.pt -> Avisos aos Navegantes.

5.

O equipamento utilizado para ler e visualizar as CENO é o ECDIS. Este tipo de equipamento tem vindo a evoluir ao longo do
tempo, existindo um largo número aprovado e certificado de acordo com as normas IEC61174.
No entanto, alertam-se os navegantes para o facto de que estes equipamentos devem ser utilizados com as devidas cautelas e com
o conhecimento completo das suas limitações e erros, assim como deve ser utilizada informação cartográfica proveniente de
organismos oficiais por forma a garantir a exactidão dos sistemas de posicionamento.

6.

Alguns fabricantes apresentam as suas cartas electrónicas “não equivalentes” como cumprindo com as especificações da OMI e
da OHI, mas as únicas cartas electrónicas que, segundo o Capítulo V da Convenção SOLAS, substituem as CNO em papel são as
CENO S57 quando utilizadas num sistema ECDIS.
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CARTAS NÁUTICAS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES NÁUTICAS OFICIAIS – Revendedores do Instituto Hidrográfico

As CNO e PNO, editadas pelo IH, podem ser adquiridas No Instituto Hidrográfico, na Loja do navegante ou em:

AZIMUTE-Aprestos Marítimos, Lda
Av. Gomes de Araújo, 11A-R/C
Edifício Bartolomeu Dias
(Doca de Alcântara)
1350 – 355 Lisboa
Tel. 21 392 07 30
Fax. 21 397 44 94
www.azimute.pt

J. Garraio e Cº, Lda
Av. 24 de Julho, 2 - 1º Dto
1200 – 478 Lisboa
Tel. 21 347 30 81
Fax. 21 342 89 50
www.jgarraio.pt
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CARTAS ELECTRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO OFICIAIS – Comercialização
As CENO e as suas correspondentes actualizações, produzidas pelo Instituto Hidrográfico (IH), são comercializadas através da cadeia
de revendedores autorizados (Value Added Resellers) do Centro Coordenador de Carta Electrónica (International Centre for
Electronic Navigational Charts), ao qual o IH pertence.
Para mais informações sobre as correcções e actualizações às CENO, é favor consultar o Grupo de Avisos aos Navegantes editado
pelo IH ou no sítio da Internet www.hidrografico.pt -> Avisos aos Navegantes.
Para informações mais detalhadas sobre as CENO e a sua comercialização, é favor consultar o sítio da Internet www.ic-enc.org ou
www.primar-stavanger.org.
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1.

2.

3.

AVISO ESPECIAL 120 – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Devido aos acontecimentos nos E.U.A. e no Médio Oriente, as Forças Armadas Americanas que operam em qualquer parte do
mundo, estão em elevado estado de alerta e prontidão, tendo tomado medidas defensivas adicionais contra o terrorismo e outras
potenciais ameaças.
Como consequência, é solicitado a todas as forças aéreas, navais e submarinas que se aproximem das Forças dos Estados Unidos,
que mantenham contacto via rádio, canal 16 (ponte a ponte), em VHF frequência 121.5 mHz ou UHF frequência 243.0 mHz, a
fim de esclarecer as suas intenções.
As Forças dos Estados Unidos reservam-se o direito de tomar medidas de protecção adequadas, caso estes contactos não sejam
efectuados.
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INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA – NOVAS ÁREAS NA METAREA II

Os países que têm responsabilidades na difusão de informação meteorológica na METAREA II (França – país coordenador,
Espanha, Portugal e Marrocos levaram a cabo, sob a égide da Organização Meteorológica Mundial, uma alteração das áreas
meteorológicas que fazem parte da METAREA II, com vista à sua uniformização.
A referida alteração das áreas meteorológicas, que entrou em vigor em 04 de Fevereiro de 2002, consiste em dividir a
METAREA II, em sub-áreas que terão a mesma designação qualquer que seja o país a difundir informação meteorológica.
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Com a entrada em vigor destas novas sub-áreas, todas as zonas meteorológicas portuguesas até aqui existentes são canceladas.
São redefinidas novas zonas costeiras para Portugal, constituídas por faixas junto da costa, com 20 milhas de largura e com os
seguintes limites:

Zona Norte

-

entre a foz do Rio Minho e o Cabo Carvoeiro

Zona Centro

-

entre o Cabo Carvoeiro e o Cabo de S. Vicente

Zona Sul

-

entre o Cabo de S. Vicente e a foz do Rio Guadiana

Zona costeira da Madeira

-

em volta das ilhas da Madeira e do Porto Santo

Zona costeira dos Açores

-

As zonas costeiras dos Açores estão divididas em três grupos, igualmente constituídas
por faixas junto da costa, com 20 milhas de largura em volta das seguintes ilhas:

Grupo Oriental

-

S. Miguel e Santa Maria

Grupo Central

-

Terceira, S. Jorge, Graciosa, Pico e Faial

Grupo Ocidental

-

Flores e Corvo

Novas sub-áreas de METAREA II:

Sub-área 1 : FARADAY - entre 45°N e 48°27’N; entre 22°W e 35°W
Sub-área 2 : ROMEO - entre 45°N e 48°27’N; entre 12°W e 22°W
Sub-área 3 : ALTAIR – entre 40ºN e 45ºN; entre 22ºW e 35ºW
Sub-área 4 : CHARCOT – entre 40ºN e 45ºN; entre 12ºW e 22ºW
Sub-área 5 : AÇORES – entre 35ºN e 40ºN; entre 22ºW e 35ºW
Sub-área 6 : JOSEPHINE – entre 35ºN e 40ºN; entre 12ºW e 22ºW
Sub-área 7 : IRVING – entre 30ºN e 35ºN; entre 22ºW e 35ºW
Sub-área 8 : MADEIRA – entre 30ºN e 35ºN; entre 13ºW e 22ºW
Sub-área 9 : METEOR - entre 25°N e 30°N; entre 22°W e 35°W
Sub-área 10: CANARIAS - entre 25°N e 35°N; entre 13°W e 22°W
Sub-área 11: PAZENN - entre 45°N e 48°27’N; entre 6°W e 12°W
Sub-área 12: IROISE - entre 47°30’N e 48°27’N; a partir da costa de França até 6°W
Sub-área 13: YEU - entre 46°30’N e 47°30’N; a partir da costa de França até 6°W
Sub-área 14: ROCHEBONNE - entre 45°N e 46°30’N; a partir da costa de França até 6°W
Sub-área 15: CANTABRICO – a partir da costa de Espanha até 45°N; a partir da costa de França até 7°W
Sub-área 16: FINISTERRE – entre 40º50’N e 45ºN; entre 7ºW e 12ºW
Sub-área 17: PORTO – entre 39ºN e 41º50’N; da costa de Portugal até 12ºW
Sub-área 18: S. VICENTE – entre 35ºN e 39ºN; entre 7º30’W e 12ºW
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Sub-área 19: CADIZ – entre 35ºN até à costa de Espanha; entre 6ºW e 7º30’W
Sub-área 20: GIBRALTAR STRAIT / ESTREITO - entre a linha Gibraltar/Ceuta e 6°W; a partir da costa de
Marrocos até à costa de Espanha
Sub-área 21: CASABLANCA – entre 32ºN e 35ºN; da costa de Marrocos até 13ºW
Sub-área 22: AGADIR – entre 30ºN e 32ºN; a partir da costa de Marrocos até 13ºW
Sub-área 23: TARFAYA – da costa de Marrocos até 30°N; a partir da costa de Marrocos até 13°W
Sub-área 24: CAPE VERDE – entre 15°N e 25°N; entre 22°W e 35°W
Sub-área 25: CAP BLANC - entre 20°N e 25°N; a partir da costa de África até 22°W
Sub-área 26: CAP TIMIRIS – entre 15°N e 20°N; a partir da costa de África até 22°W
Sub-área 27: SIERRA LEONE - entre 7°N e 15°N; a partir da costa de África até 35°W
Sub-área 28: GULF OF GUINEA – entre o Equador e 7°N; a partir da costa de África até 20°W
Sub-área 29: POINTE NOIRE - entre 6°S e o Equador; a partir da costa de África até 20°W
Sub-área 30: MILNE – entre 37º30’N e 45ºN; entre 35ºW e 40ºW
Sub-área 31: MARSALA – entre 30ºN e 37º30’N; entre 35ºW e 40ºW
As Sub-áreas meteorológicas para Portugal são as seguintes:

Portugal Continental:
Sub-área 4

-

CHARCOT

Sub-área 6

-

JOSEPHINE

Sub-área 16 -

FINISTERRE

Sub-área 17 -

PORTO

Sub-área 18 -

S. VICENTE

Sub-área 19 -

CADIZ

Arquipélago da Madeira:
Sub-área 8

-

MADEIRA

Sub-área 21 -

CASABLANCA

Sub-área 22 -

AGADIR

Arquipélago dos Açores:
Sub-área 3

-

ALTAIR

Sub-área 5

-

AÇORES

Sub-área 7

-

IRVING

Sub-área 30 -

MILNE

Sub-área 31 -

MARSALA

Apresenta-se em seguida um esquema com as novas sub-áreas da METAREA II para Portugal:
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SUB-ÁREAS DA METAREA II PARA PORTUGAL
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* 56 a 99 Vagos

* 100 - GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS
AN

-

Avisos aos Navegantes

AN (P)

-

Avisos aos Navegantes (Preliminares)

AN (T)

-

Avisos aos Navegantes (Temporários)

ANAV

-

Avisos à Navegação

AMVER

-

Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System
(Sistema Automatizado de Assistência Mútua no Salvamento de Navios)

AISM / IALA

-

Associação Internacional de Sinalização Marítima /
Internacional Association of Lighthouses Authorities

CCSAM

-

Conselho Consultivo do Sistema da autoridade Marítima

CENO

-

Carta Electrónica de Navegação Oficial

CNO

-

Carta Náutica Oficial

CPA

-

Closest Point of Approach

ECDIS

-

Electronic Chart Display and Information System
(Sistema de Informação e Visualização de Cartas Electrónicas de Navegação)

ECS

-

Electronic Chart System
(Sistemas de Cartas Electrónicas)

EPSHOM

-

Établissment Principal du Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine

EST

-

Esquema de Separação de Tráfego

FOC

-

Final Operational Capability

GLONASS

-

Global Navigation Satellite System

GPS

-

Global Positioning System

IEC

-

International Electronic Committee

IH

-

Instituto Hidrográfico

INT

-

Cartas Náuticas Oficiais Internacionais

IOC

-

Initial Operational Capability

INMARSAT

-

Organização Internacional de Telecomunicações Móveis Via
Satélite

LANBYS

Large Automatic Navigational Buoys
(Grandes Bóias Automáticas de Navegação)
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MT

-

Mar Territorial

OHI

-

Organização Hidrográfica Internacional

OMI

-

Organização Marítima Internacional

OMM

-

Organização Meteorológica Mundial

PL

-

Pulse Length
(Comprimento de Impulso)

PNO

-

Publicações Náuticas Oficiais

RIEAM

-

Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no
Mar

SA

-

Selective Availability

SAR

-

Search and Rescue
(Busca e Salvamento)

SART

-

Search and Rescue Radar Transponder
(Respondedores Radar de Busca e Salvamento)

SPP

-

Serviço de Posicionamento Padrão
(Standard Positioning Service)

SPR

-

Serviço de Posicionamento Restrito
(Precise Positioning Service)

SRCM

-

Sistema de Radionavegação de Cobertura Mundial
(World Wide Radionavigation System)

TU

-

Tempo Universal

UTC

-

Universal Time Coordinated
(Tempo Universal Coordenado)

UIT

-

União Internacional das Telecomunicações

VOS

-

Voluntary Observing Ships
(Navios Observadores Voluntários)

WEND

-

World Electronic Navigational Database
Base de dados Mundial de Cartas Electrónicas de Navegação)

WGS 84

-

World Geodetic System 1984

WWNWS

-

World Wide Navigational Warning Service
(Serviço Mundial de Avisos à Navegação)

ZEE

-

Zona Económica Exclusiva
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SECÇÃO III
AVISOS TEMPORÁRIOS E PRELIMINARES EM VIGOR
* 157/91(T) - ATLÂNTICO SUL - ANGOLA Luzes inoperativas
Encontram-se temporariamente inoperativas as seguintes luzes:
Número

Nome

Posição (S/E)

Número

Nome

Posição (S/E)

5000
D-4326

Lândana

05º14,4’
12º08,0’

5216
D-5104

Pedra da Mãe-Isabel

08º47,9’
13º14,5’

5002
D-4332

Malongo anterior

05º23,6’
12º11,8’

5250
D-5150

Palmeirinhas

09º04,2’
12º59,3’

5002.1
D-4332.1

Malongo posterior

05º24,0’
12º12,0’

5255
D-5180

Cabo Ledo

09º41,3’
13º11,9’

5010
D-4340

Cabinda

05º32,9’
12º11,0’

5260
D-5200

Cabo das Três Pontas

10º23,3’
13º32,0’

5013
D-4343

Simulambuco anterior

05º33,2’
12º33,3’

5270
D-5226

Cambiri

10º43,8’
13º45,0’

5013.1
D-4343.1

Simulambuco posterior

05º33,0’
12º33,0’

5272
D-5224

Porto Amboim

10º45,4’
13º43,2’

5030
D-4380

Moita Seca

06º06,7’
12º16,5’

5274
D-5228

Ponte-Cais anterior

10º44,0’
13º45,0’

5032
D-4382

Ponta do Padrão

06º04,5’
12º19,8’

5295
D-5250

Quicombo

11º21,0’
13º44,0’

5034
D-4384

Matubeira

06º07,4’
12º21,9’

5305
D-5270

Ponta do Egipto

11º59,9’
13º43,5’

Dinga

06º07,0’
12º22,0’

5315
D-5280

Lobito

12º19,2’
13º35,7’

5160
D-5000

Oleoduto

06º30,3’
12º27,6’

5400
D-5288

Restinga

12º18,9’
13º35,0’

5161
D-5003

Cabeça da Cobra

06º32,8’
12º30,2’

5410
D-5300

Forte

12º34,4’
13º23,9’

5166
D-5006

Quinzau

06º53,3’
12º45,4’

5410.1
D-5300.1

Igreja

12º35,0’
13º24,0’

5172
D-5040

Ambrizete

07º15,7’
12º51,2’

5412
D-5304

Ponte-Cais
No extremo NE

12º35,0’
13º24,0’

5180
D-5060

Ambriz

07º50,1’
13º06,0’

5412.2
D-5304.2

Ponte-Cais
No extremo SW

12º35,0’
13º24,0’

5193
D-5080

Ponta do Dande

08º28,1’
13º20,8’

5420
D-5312

Sombreiro

12º35,0’
13º17,9’

5204
D-5100

Lagostas

08º45,4’
13º18,4’

5430
D-5324

Salinas

12º50,0’
12º57,0’

5205
D-5101

Ilha do Cabo

08º45,6’
13º15,9’

5436
D-5328

Ponta dos Frades

13º12,9’
12º42,8’

5206
D-5102

Jangada – Canto SW

08º46,5’
13º16,8’

5440
D-5336

Cabo de Santa Maria

13º25,2’
12º31,9’

5206.2
D-5102.2

Jangada – Canto NE

08º46,5’
13º16,8’

5450
D-5346

Santa Marta

13º52,6’
12º25,4’

5034.1
D-4384.1

87

Número

Nome

Posição (S/E)

Número

Nome

Posição (S/E)

5500
D-5356

Ponta Grossa

14º13,0’
12º20,0’

5606
D-5436

Porto Alexandre

15º47,1’
11º51,0’

5510
D-5370

Piambo

14º41,3’
12º16,8’

5612
D-5442

Ponta Albina

15º53,0’
11º44,0’

5544
D-5418

S. Fernando

15º11,8’
12º08,6’

5618
D-5460

Baía dos Tigres

16º30,9’
11º42,8’

5548
D-5420

Cais

15º11,5’
12º07,8’

5622
D-5464

Leão

16º35,9’
11º43,4’

5600
D-5430

Flamingos

15º33,8’
12º01,9’

-

PNO afectada
Origem

-

– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol II, 1978
– Instituto Hidrográfico

* 207/91(T) - ATLÂNTICO NORTE - GUINÉ-BISSAU Canal de Geba – Bóia retirada
Bóia de aterragem do Canal de Geba, 11º49,5’N / 016º45,1’W, retirada.
CNO afectadas
Origem

– 212 [53/90], 222 [83/88]
– N/M "Cygnus"

* 250/98(T) - ATLÂNTICO NORTE - GUINÉ-BISSAU Rio Cacheu – Bóias desaparecidas
1 - Bóias cegas cónicas verdes, nas seguintes posições, desaparecidas:
- 11º52,2'N / 016º23,2'W
- 11º54,6'N / 016º25,1'W
- 11º56,9'N / 016º26,9'W

– 11º59,3'N / 016º28,6'W
– 12º02,1'N / 016º29,6'W

2 - Bóia cónica nr 1, posição 12º02,8'N / 016º29,2'W desaparecida.
3 - Todas as posições são referidas ao Elipsóide Internacional – Datum Bissau.
CNO afectada
Origem

– 222 [183/97]
– Instituto Hidrográfico

* 286/98(T) - ATLÂNTICO NORTE - GUINÉ-BISSAU Canal do Geba – Farolim apagado
Farolim Ponta Biombo, 11º44,1'N / 015º57,2'W (Datum Bissau), apagado.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 212 [183/97], 223 [183/97]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol II, 1978 [3040(D-3056)]
– N.R.P. "Honório Barreto"
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-

* 305/98(T) - ATLÂNTICO NORTE - REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU Porto de Bissau – Luz com alterações
Farolim Oficinas Navais, 11º51,4'N / 015º34,9'W, temporariamente com um período de 10s.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 223 [183/97], 280 [174/93]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol II, 1978 [3068(D-3060)]
– N.R.P. "Corte Real"

* 306/98(T) - ATLÂNTICO NORTE - REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU Porto de Bissau – Luz apagada
Farolim Sé Catedral, 11º52,0'N / 015º35,0'W, apagado.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 223 [183/97], 280 [174/93]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol II, 1978 [3068.1(D-3060.1)]
– N.R.P. "Corte Real"

* 307/98(T) - ATLÂNTICO NORTE - REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU Ilhéu do Rei – Luz apagada
Farolim Ilhéu do Rei, 11º51,2'N / 015º34,0'W, apagado.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 216 [174/93], 223 [183/97], 280 [174/93]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol II, 1978 [3074(D-3062)]
– N.R.P. "Corte Real"

* 436/98(T) - OCEANO ÍNDICO - MOÇAMBIQUE - ARQUIPÉLAGO DAS QUERIMBAS Porto de Mocimboa da Praia – Luzes inoperativas
Encontram-se apagados os seguintes faróis:
- Farol da Lipulula
- Farol da Rovura
- Farol do Comangano
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 455 [431/98]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol II, 1978 [6328(K-0344)], [6332(K-0345)],
[6336(K-0346)]
– INAHINA

* 303/99(T) - ATLÂNTICO NORTE – ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE – ILHA DE S. NICOLAU Farol apagado
Farol Ponta Leste, 16º34,0’N / 024º01,5’W, apagado
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 201 [95/96], 1003, [174/93], 1004 [192/94]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. II, 1978 [2050(D-2930)]
– Direcção Geral da Marinha e Portos – Cabo Verde
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* 307/99(T) - ATLÂNTICO NORTE – ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE – ILHA DE BRAVA Farol apagado
Farol Ponta da Jalunga, 14º53,0’N / 024º41,0’W, apagado
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 201 [95/96]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. II, 1978 [2180(D-2908)]
– Direcção Geral da Marinha e Portos – Cabo Verde

* 308/99(T) - ATLÂNTICO NORTE – ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE – ILHA DE BRAVA Farol apagado
Farol Ilhéu de Cima, 14º58’N / 024º39’W, apagado
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 201 [95/96], 1003, [174/93], 1004 [192/94]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. II, 1978 [2190(D-2904)]
– Direcção Geral da Marinha e Portos – Cabo Verde

*278/01(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Cascais – Mastro de Sinais inoperativo
Aviso cancelado – ANAV 516/01
O Mastro de Sinais de aviso de mau tempo, da Baía de Cascais, encontra-se inoperativo.
CNO afectada
Origem

– 26303 (INT 1875) [102/01;257/01]
– Capitania do Porto de Cascais

* 343/01(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA SUL Vila Real de Santo António – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 688/01
Farolim Doca Pesca, 37º12,17’N / 007º24,79’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 26312 [333/98;252/01]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [597]
– Capitania do Porto de Vila Real de Santo António

* 436/01(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Caxinas – Farolim temporariamente desactivado
Avisos cancelados – ANAV 1134/01, AN 316/01(T)
Farolim Caxinas anterior, posição 41º21,81’N / 008º45,54’W (Datum Europeu), temporariamente desactivado.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 24201 [246/99;395/01], 25R01 [130/00;162/01]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [53(D-2022)]
– Capitania do Porto de Vila do Conde
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* 437/01(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Caxinas – Farolim temporariamente desactivado
Avisos cancelados – ANAV 1135/01, AN 317/01(T)
Farolim Caxinas posterior, posição 41º21,86’N / 008º45,53’W (Datum Europeu), temporariamente desactivado.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 24201 [246/99;395/01], 25R01 [130/00;162/01]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [53.1(D-2022.1)]
– Capitania do Porto de Vila do Conde

* 438/01(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Aveiro – Canal de Ovar – Sinalização deficiente
Aviso cancelado – AN 419/01(T)
A sinalização marítima do Canal de Ovar, entre a Torreira e o Carregal, que não está representada nas CNO, constituída
por postes de madeira pintados, sem alvo, projectados para disporem de uma altura de dois metros acima do nível da
preia-mar de águas vivas, apresentam as seguintes deficiências:
1. Estacas desaparecidas – Números 2, 4, 8, 12 e 14 (todas vermelhas).
2. Estacas desaparecidas – Números 15, 27 e 33 (todas verdes)
3. Estacas inclinadas ou semi afundadas na preia-mar – nr 6 (vermelha), nr 19 (verde), nr 25 (verde) e nr 28 (vermelha).
4. Recomenda-se aos tripulantes de embarcações que naveguem naquele canal, para adoptarem as devidas precauções,
principalmente quando demandem posições próximas das estacas não visíveis na preia-mar.
CNO afectadas
Origem

– 24201 [246/99;433/01], 24202 [101/01;370/01]
– Capitania do Porto de Aveiro

* 129/02(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA TERCEIRA Porto da Praia da Vitória – Farolim aceso com alteração de características
Avisos cancelados – AN 119/02(T), ANAV 42/02
Farolim Molhe Sul, 38º43,26’N / 027º02,99’W (Datum Base SW), aceso, mas com características alteradas
temporariamente para Lt 0,5; Oc 3,5s.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 43102 (INT 1893) [220/99;388/01], 46405 [282/01;104/02]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [735.5(D-2662.5)]
– Capitania do Porto de Angra do Heroísmo

* 158/02(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Vila do Conde – Trabalhos de dragagem
Aviso cancelado – ANAV 257/02
1. Estão em curso, desde 13 Março 2002 e por um período de tempo indeterminado, trabalhos de dragagem nas
proximidades e na entrada da barra do Porto de Vila do Conde.
2. A navegação na área não deve interferir com os trabalhos, garantindo um resguardo de segurança.
CNO afectada
Origem

– 24201 [246/99;433/01]
– Capitania do Porto de Vila do Conde
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* 223/02(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto de Setúbal – Bóia fora da posição
Bóia nr A1-6, posição 38º30,52’N / 008º55,18’W (Datum Europeu), 100 metros fora da posição no azimute 246.
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 26308 [70/99;201/02]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [381.1]
– Instituto Hidrográfico

* 224/02(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto de Setúbal – Bóia fora da posição
Bóia João Farto, 38º30,40’N / 008º54,36’W (Datum Europeu), 23 metros fora da posição no azimute 148.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26308 [70/99;201/02], 25R08 [254/98;414/0]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [383]
– Instituto Hidrográfico

* 228/02(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto de Setúbal – Bóia fora da posição
Bóia 6CN, 38º30,19’N / 008º50,70’W (Datum Europeu), 20 metros fora da posição no azimute 357.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26308 [70/99;201/02], 26309 [207/95;132/02]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [388.6]
– Instituto Hidrográfico

* 232/02(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto de Setúbal – Bóia fora da posição
Bóia nr 4, posição 38º29,16’N / 008º51,82’W (Datum Europeu), 85 metros fora da posição no azimute 257.
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 26308 [70/99;201/02]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [396.2]
– Instituto Hidrográfico

* 234/02(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto de Setúbal – Canal da Setenave – Bóia fora da posição
Bóia nr 8, posição 38º28,22’N / 008º49,50’W (Datum Europeu), 46 metros fora da posição no azimute 271.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26308 [70/99;201/02], 26309 [207/95;132/02]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [398]
– Instituto Hidrográfico

* 253/02(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto de Setúbal – Bóia desaparecida
Aviso cancelado – ANAV 562/02
Bóia nr 8, posição 38º30,55’N / 008º55,04’W (Datum Europeu), desaparecida.
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 26308 [70/99;201/02]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [381.2]
– Capitania do Porto de Setúbal
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* 323/02(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Viana do Castelo – Sinal sonoro inoperativo
Aviso cancelado – AN 250/02(T)
Sinal sonoro Farol Montedor, 41º45,14’N / 008º52,32’W (Datum Europeu), inoperativo.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 1002 [248/02], 11101 [315/02;315/02], 21101 (INT 1081) [247/02;247/02],
24201 [246/99;191/02], 25R01 [130/00;433/01]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [21(D-2008)]
– Capitania do Porto de Viana do Castelo

* 382/02(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA SUL Olhão – Jaula oceânica
Avisos cancelados – ANAV 1078/02, AN 380/01(T)
1. Foi fundeada na posição 37º00,55’N / 007º44,36’W (Datum Europeu), uma jaula oceânica, cujo assinalamento
marítimo corresponde ao de perigo isolado.
2. Foram colocadas duas marcas especiais com alvo, reflector radar e luz amarela isofásica (Lt. 0.5s; Oc 0.5s) e alcance
de 3 milhas nas seguintes posições em Datum Europeu):
37º00,55’N / 007º44,69’W

37º00,55’N / 007º44,03’W

3. Solicita-se a toda a navegação um resguardo de 500 jardas a esta estrutura.
CNO afectadas
Origem

– 24206 [133/01;277/02], 24P06 [199/99;306/02], 25R12 [111/99;102/02]
– Capitania do Porto de Olhão

* 141/03(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto de Lisboa – Marina do Parque das Nações – Área interdita
Aviso cancelado – AN 114/03(T)
A marina do Parque das Nações encontra-se interdita a toda a navegação, em virtude das obras que ali decorrem.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 26306 (INT 1878) [263/02;129/03]
– PT526306 [366/02;129/03]
– Capitania do Porto de Lisboa

* 146/03(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES - ILHA DAS FLORES Cais do Porto das Lajes – Farolim provisório reconstruído
Aviso cancelado – AN 146/02(T)
Farolim provisório do molhe do cais do porto das Lajes, 39º22,67'N / 031º 09,69' W (Datum Observatório 66), reconstruído e
a funcionar com as seguintes características:
Is. Vm 6s (Lt 3s;Oc 3s) – alcance 2M (mastro branco com 2,10 m de altura).
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 46401 [119/03;119/03]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [874(D-2705)]
– Capitania do Porto das Flores
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* 159/03(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA Porto do Caniçal – Bóia sinalização caixote
Aviso cancelado – AN 107/02(T)
As bóias de sinalização da construção do molhe foram retiradas à excepção da bóia que se encontra na posição
32º43,53’N / 016º43,36’W (Datum Porto Santo), sinalizando um caixote afundado com sonda mínima de 2 metros.
CNO afectadas
CENO afectadas
Origem

– 36201 [149/03;149/03], 36402 (INT 1920) [137/02;150/03]
– PT436402 [363/02;369/02], PT538504 [123/03;123/03]
– Capitania do Porto do Funchal

*172/03(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA Machico – Farolim Cais provisório
Aviso cancelado – AN 158/03(T)
Devido a obras no cais do Machico, o farolim Cais foi colocado provisoriamente no prolongamento da extremidade do
referido cais, mantendo as mesmas características do anterior e encontrando-se aceso.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 154 [62/77;358/01], 36201 [149/03;149/03]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [629(D-2730)]
– Capitania do Porto do Funchal

* 225/03(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA SUL Olhão – Porto de Recreio – Montagem de quebra-mar e sinalização
Aviso cancelado – AN 157/03(T)
1. No seguimento das obras do Porto de Recreio de Olhão, continuam as obras do quebra-mar flutuante do sector da
pesca artesanal e iniciou-se a montagem do quebra-mar flutuante da doca de recreio, a oeste do cais “T”.
2. Foram colocados 4 farolins na área, nas posições abaixo indicadas (Datum Europeu) e com as seguintes
características:
Sector da Pesca Artesanal
- Quebra-mar flutuante – 37º01,46’N / 007º50,37’W – Rl(3)Vd10s 2M – Poste com faixas brancas e verdes (3m).
- Passadiço Sul – 37º01,44’N / 007º50,30’W – Rl(3)Br10s 2M – Poste branco (3m).
- Estaca N – 37º01,47’N / 007º50,37’W – Rl(3)Vm5s 2M – Coluna preta (Altitude - 4m).
Sector da Doca de Recreio
- Quebra-mar flutuante – 37º01,41’N / 007º50,73’W – Rl(3)Vd10s 2M – Poste com faixas brancas e verdes (3m).
3. Toda a navegação deve manter uma distância de segurança adequada à área onde decorrem os trabalhos, não atracar
ou fundear na zona e navegar a velocidades que não provoquem ondulação que possa atentar contra a segurança dos
elementos embarcados ou prejudicar o bom decorrer dos trabalhos.
CNO afectada
Origem

– 26311 (INT 1885) [287/98;109/03]
– Capitania do Porto de Olhão
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* 286/03(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Viana do Castelo – Bóia retirada
Bóia nr 14, posição 41º41,63’N / 008º49,24’W (Datum Europeu), retirada.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26401 (INT 1870 [443/01;151/02]
– PT528501 [186/02;186/02]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [27.14]
– Capitania do Porto de Viana do Castelo

* 331/03(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL Fuzeta – Assoreamento da barra
Avisos cancelados – ANAV 800/03, AN 199/02(T)
Em virtude da constante movimentação das areias na barra da Fuzeta, esta apresenta actualmente grande assoreamento,
ficando fechada na baixa-mar.
Nestas condições a barra da Fuzeta deve ser considerada perigosa para toda a navegação.
CNO afectadas
CENO afectada
Origem

– 24206 [133/01;311/03], 24P06 [199/99;305/03]
– PT324206 [405/01;305/03]
– Capitania do Porto de Olhão

* 379/03(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Emissário Submarino – Bóia desaparecida
Avisos cancelados – ANAV 931/03, AN 376/02(T)
Bóia G2, posição 41º06,89’N / 008º40,53’W (Datum Europeu) desaparecida.
CNO afectadas
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 24201 [246/99;348/03], 25R02 [131/00;370/02]
– PT324201 [184/02;370/02], PT426402 [161/03;161/03]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [86.2]
– Capitania do Porto do Douro

* 118/04 (T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Porto de Setúbal – Canal Arflor – Bóia apagada
Bóia A1-6, posição 38º30,52’N / 008º55,18’W (Datum Europeu), apagada.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26308 [264/02;264/02]
– PT526308 [121/03;121/03]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [381.1]
– Capitania do Porto de Setúbal

* 140/04(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA - ILHAS SELVAGENS Sondas
Aviso cancelado – AN 181/97(T)
1 - Foram detectadas novas sondas nas seguintes posições em Datum Marco Astronómico (Selvagem Grande):
A – 30º07,2’N / 015º55,9’W – sonda de 413 m
B – 30º06,5’N / 015º54,8’W – sonda de 380 m
C – 30º05,9’N / 015º55,8’W – sonda de 323 m
D – 30º05,9’N / 015º56,4’W – sonda de 378 m
E – 30º05,4’N / 015º57,0’W – sonda de 442 m
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2 - Alerta-se a navegação para a existência de alteração na batimetria na vizinhança das posições indicadas.
CNO afectada –
Origem
–

105 [359/01]
Instituto Hidrográfico

* 202/04(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Porto de Lisboa – Costa da Caparica – Embarcação afundada
Aviso cancelado – ANAV 362/04
Encontra-se afundada uma embarcação de pesca na posição 38º38,29’N / 009º14,66’W (Datum Europeu).
Recomenda-se a toda a navegação, em especial às embarcações de pesca de arrasto, o devido resguardo.
CNO afectadas
CENO afectada
Origem

– 24204 [172/99;134/04], 24P04 [283/01;134/04], 25R07 [254/98;307/02]
– PT324204 [101/02;163/04]
– Capitania do Porto de Lisboa

* 220/04(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Setúbal – Obras
Estão em curso obras para a demolição da estacada do cais nr 3, localizado a jusante da doca de recreio.
Estas obras estão assinaladas por três bóias de relâmpagos vermelhos e 2 milhas de alcance que definem o resguardo de
50 metros.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 26308 [264/02;264/02]
– PT526308 [121/03;163/04]
– Capitania do Porto de Setúbal

* 300/04(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA PORTO SANTO
Quadro NATO – Bóia retirada
Aviso cancelado – ANAV 930/04
Bóia D, posição 33º03,12’N / 016º18,52’W (Datum Porto Santo) retirada.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 36401 [256/01;293/04]
– PT436401 [219/03;293/04]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [612.8]
– Capitania do Porto de Porto Santo

* 343/04(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Figueira da Foz – Dragagens
Aviso cancelado – ANAV 1094/04
Devido aos trabalhos de dragagem em curso na Doca dos Bacalhoeiros, a draga “Garrano” transporta os dragados e
deposita-os no mar a 4 milhas para SW da barra da Figueira da Foz, na posição 40º06,70’N / 008º57,00’W. Solicita-se a
toda a navegação que pratique este porto e as suas proximidades que dê o resguardo necessário afim de evitar acidentes.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 24202 [101/01;191/02]
– PT324202 [353/01;162/04]
– Capitania do Porto da Figueira da Foz
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* 105/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Cascais – Emissário Submarino da Guia – Bóia apagada
Aviso cancelado – ANAV 1142/04
Bóia C1, posição 38º40,30’N / 009º28,32’W (Datum Europeu), apagada.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 24203 [346/01;330/04]
– PT324204 [101/01;331/04]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [191.0]
– Capitania do Porto de Cascais

* 106/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Cascais – Emissário Submarino da Guia – Bóia desaparecida
Aviso cancelado – ANAV 1142/04, AN 297/04(T)
Bóia C2, posição 38º40,08’N / 009º27,88’W (Datum Europeu), desaparecida.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 24203 [346/01;330/04]
– PT324204 [101/01;331/04]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [191.1]
– Capitania do Porto de Cascais

* 155/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA TERCEIRA
Bóia ODAS fundeada
Aviso cancelado – ANAV 130/05
Foi fundeada uma bóia ondógrafo na posição 38º45,01’N / 027º00,91’W (Datum Base SW), com Fl(5)Y20s e a inscrição
“CLIMAAT”.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 46405 [282/01;229/04]
– PT446405 [123/05;123/05]
– Instituto Hidrográfico

* 164/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Castelo de Neiva – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 157/05
Farolim Portinho de Pesca N, 41º37,86’N / 008º49,22’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26401 (INT 1870) [443/01;192/04]
– PT426401 [185/02;248/04]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [28.2(D-2014)]
– Capitania do Porto de Viana do Castelo

* 165/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Castelo de Neiva – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 156/05
Farolim Portinho de Pesca S, 41º37,76’N / 008º49,21’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26401 (INT 1870) [443/01;192/04]
– PT426401 [185/02;248/04]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [28.3(D-2014.1)]
– Capitania do Porto de Viana do Castelo
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* 179/05(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Aveiro – Farolim inoperativo
Aviso cancelado – AN 319/01(T)
Farolim Rebocho anterior, 40º39,80’N / 008º42,24’W (Datum Europeu), inoperativo.
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 26403 (INT 1872) [156/05;156/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [96.82]
– Capitania do Porto de Aveiro

*180/05(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Canal de Aveiro – Luz apagada
Aviso cancelado – AN 452/01(T)
A luz da estaca nr 24, posição 40º38,44’N / 008º41,03’W (Datum Europeu), encontra-se apagada.
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 26403 (INT 1872 [156/05;156/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [98.7]
– Capitania do Porto de Aveiro

* 184/05(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA TERCEIRA Praia da Vitória – Molhe norte destruído
Avisos cancelados – ANAV 195/05, AN 400/03(T)
Devido à acção do mar, o mau tempo provocou danos graves no molhe norte do porto da Praia da Vitória, daí resultando
o desmoronamento de pedras para o interior da baía, principalmente na zona da cabeça do molhe. O farolim Molhe Norte
continua destruído.
De modo a evitar acidentes, toda a navegação deverá dar um resguardo de 300 metros ao enrocamento visível do molhe
norte, evitando a parte desmoronada e parcialmente submersa.
CNO afectadas
CENO afectadas
Origem

– 43102 (INT 1893) [220/99;229/04], 46405 [282/01;229/04]
– PT343102 [120/05;120/05], PT446405 [123/05;123/05], PT548515 [365/02;365/02]
– Capitania do Porto da Praia da Vitória

* 203/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Cascais – Medição de correntes
Avisos cancelados – ANAV 358/05, ANAV 377/05
Foram fundeados temporariamente, por um período de seis meses, instrumentos de medição de correntes na posição
38º39,99’N / 009º26,26’W (Datum Europeu). Estes instrumentos encontram-se a 40 metros da superfície.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 26303 (INT 1875) [218/03;128/05]
– PT526303 [144/04;160/05]
– IPIMAR

* 213/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Douro – Bóia retirada
Avisos cancelados – ANAV 424/05, AN 202/05(T)
Bóia nr 2, posição 41º08,85’N / 008º40,52’W (Datum Europeu), retirada.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26402 (INT 1871) [227/00;127/05]
– PT426402 [161/03;127/05], PT528505 [162/03;127/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [85.01]
– Capitania do Porto do Douro
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* 222/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Douro – Regras temporárias para navegação nocturna no Rio Douro
Desde 26 de Abril de 2005 e com carácter temporário, entraram em vigor novas regras para a navegação nocturna na via
navegável do rio Douro.
Nos termos do nr 2 do Artigo 55 do Regulamento da Via Navegável do rio Douro, está autorizado, a partir desta data o
percurso entre o Largo da Afurada e a Ponte do Freixo, desde o pôr-do-sol até ás 21.30 horas mediante autorização
prévia. O pedido deverá ser remetido ao IPTM com antecedência mínima de 48 horas com cópia à capitania do Porto do
Douro.
Sem prejuízo do antes estabelecido, poderão ser autorizados cruzeiros solicitados com antecedência inferior a 60 minutos,
se forem realizados apenas entre as Cinco Pontes e sejam previamente comunicados por fax ao IPTM do Douro e à
Capitania do Porto do Douro, incluindo um comunicado telefónico de aviso e informação ao piquete da Polícia Marítima.
A Capitania do Porto do Douro, atentos os deficientes meios de apoio e socorro próprios do Porto do Douro e até à sua
superação, manterá de prevenção uma embarcação da Polícia Marítima, sendo os custos a imputar aos diversos
operadores marítimo-turísticos nos termos acordados para o efeito.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 26402 (INT 1871) [227/00;127/05]
– PT528505 [162/03;127/05]
– Capitania do Porto do Douro

* 223/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Exutor Submarino da Foz do Arelho – Bóia retirada
Aviso cancelado – ANAV 483/05
Bóia FA2, posição 39º26,50’N / 009º14,22’W (Datum Europeu) retirada.
CNO afectadas
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 23202 [315/01;309/03], 24202 [101/01;163/05], 26405 [208/00;445/01], 25R05 [185/01;370/01]
– PT223202 [226/03;309/03], PT324202 [114/05;163/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [130.1]
– Águas do Oeste

* 226/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA
Ribeira Brava – Bóia fundeada
Aviso cancelado – ANAV 446/05
Para protecção de uma zona de trabalhos, foi fundeada provisoriamente uma bóia de cor amarela, na posição 32º39,72’N
/ 017º03,46’W (Datum Porto Santo), com reflector radar, luz isofásica de 2s e alcance de 2 milhas.
Solicita-se um resguardo de 140 metros a esta bóia, sendo proibido nesta área fundear, extrair inertes e pescar com
qualquer tipo de artes de pesca.
CNO afectadas
CENO afectadas
Origem

– 33101 (INT 1921) [110/04;208/04], 36201 [149/03;200/05]
– PT233101 [373/04;273/04], PT336201 [293/03;200/05]
– Capitania do Porto do Funchal

* 233/05(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto da Figueira da Foz – Trabalhos de dragagem
Aviso cancelado – AN 454/01(T)
1. Estão em curso trabalhos de dragagem na zona do anteporto, entre molhes, canal de acesso e cais comercial.
2. A navegação de entrada no Porto da Figueira da Foz deverá dar prioridade à navegação de saída.
CNO afectada
Origem

– 26404 [218/05;218/05]
– Capitania do Porto da Figueira da Foz
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* 271/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL Porto de recreio de Olhão – Assinalamento provisório canal de acesso
Foram fundeadas, com carácter temporário, três bóias para delimitar a Norte baixios perigosos no canal de acesso ao
porto de recreio de Olhão. Coordenadas em Datum Europeu.
Bóia 2P – 37º01,42’N / 007º50,20’W – Rl. Vm(3) 9s (0,5s;1,5s – 0,5s;1,5s – 0,5s;4,5s) – alcance 2M
Bóia 4P – 37º01,41’N / 007º50,42’W – Rl. Vm(2) 6s (0,3s;0,7s – 0,3s;4,7s) – alcance 2M
Bóia 6P – 37º01,39’N / 007º50,75’W – Rl. Vm 3s (0.3s;2,7s) – alcance 2M
CNO afectada
Origem

– 26311 (INT 1885) [215/04;139/05]
– Capitania do Porto de Olhão

* 307/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Cascais – Obras na marina
Aviso cancelado – ANAV 783/05
1. Encontram-se em curso obras de prolongamento do molhe sul da Marina de Cascais.
2. As obras estão sinalizadas por bóias cegas de cor laranja e, na cabeça do molhe, encontra-se um farolim com
relâmpagos, de cor branca.
3. Solicita-se a toda a navegação o devido resguardo, contornando sempre a bóia CC2.
CNO afectadas
CENO afectadas
Origem

– 26303 (INT 1875) [298/05;298/05], 24204 [235/04,235/04], 24P04 [237/05,237/05]
25R07 [254/98,260/05]
– PT324204 [116/05;116/05], PT526303 [144/04;160/05]
– Capitania do Porto de Cascais

* 314/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA DO PICO
Lajes do Pico – Trabalhos de protecção costeira
Aviso cancelado – ANAV 833/05
Estão em curso trabalhos de protecção costeira da vila das Lajes do Pico. Neste âmbito vão ser removidos cerca de 18.000
metros cúbicos de rocha, que vão ser depositados num círculo com um raio de 500 metros, centrado na posição 38º23’N /
28º16,5’W, na batimétrica dos 500 metros.
CNO afectadas
Origem

– 46201 [220/00;377/03]
– Capitania do Porto da Horta

* 320/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA S. MIGUEL
Bóia ondógrafo
Aviso cancelado – ANAV 891/05
Foi fundeada uma bóia ondógrafo, com cinco relâmpagos amarelos com intervalo de 20s, na posição 37º43,83’N /
025º43,49’W (Datum S. Brás). Esta bóia tem a inscrição “Universidade dos Açores – CLIMAAT” e prevê-se que
permaneça no local cerca de dois anos.
Solicita-se a toda a navegação o devido resguardo.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 46406 [387/01;255/04]
– PT446406 [124/05;124/05]
– Capitania do Porto de Ponta Delgada
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* 321/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA DO PICO
Lajes do Pico – Farolins enfiamento apagados
Aviso cancelado – ANAV 913/05
Por motivo de obras, o farolim Porto anterior, 38º23,89’N / 028º15,23’W (Datum Base SW) e o farolim Porto posterior,
38º23,89’N / 028º15,21’W (Datum Base SW), foram apagados.
CNO afectadas
PNO afectada
Origem

– 181 [174/94], 46201 [220/00;377/03]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [822], [822.1]
– Capitania do Porto da Horta

* 337/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Porto de Lisboa – Canal do Arsenal do Alfeite – Bóia deslocada
Bóia nr 8, posição 38º39,95’N / 009º08,22’W (Datum Europeu) deslocada 200 jardas para noroeste.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26304 (INT 1876) [251/03;211/05], 26305 (INT 1877) [219/00;252/05]
– PT526304 [145/04;211/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [305]
– N.R.P. “Álvares Cabral”

* 344/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Douro – Afloramentos rochosos no Rio Douro
No rio Douro, nas proximidades da Ponte do Freixo, existem vários afloramentos rochosos submersos, sendo um deles,
visível na baixa-mar com 0,4 metros de maré, para dentro da linha de enfiamento da bóia nr 6 ao pilar norte da referida
ponte.
Não se encontrando estes afloramentos assinalados, solicita-se a toda a navegação na área, designadamente para quem
navega de montante para jusante, que tome as devidas precauções, navegando a velocidade reduzida e mantendo
resguardo adequado.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 26402 (INT 1871) [227/00;317/05]
– PT528505 [276/05;276/05]
– Capitania do Porto do Douro

* 360/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Vila do Conde – Farolim apagado
Avisos cancelados – ANAV 1208/05, AN 306/05(T)
Farolim Molhe Norte, 41º20,27’N / 008º44,89’W (Datum Europeu) apagado.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

–
–
–
–

24201 [246/99;323/05], 25R01 [130/00;317/05]
PT324201 [113/05;322/05]
Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [55(D-2023.7)]
Capitania do Porto de Vila do Conde

* 363/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Porto de Lisboa – Canal do Alfeite – Farolins com alcance reduzido
Farolim Alfeite anterior, 38º40,11’N / 009º08,82’W (Datum Europeu) e farolim Alfeite posterior, 38º40,03’N /
009º08,91’W (Datum Europeu), com alcance reduzido.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26304 (INT 1876) [251/03;211/05], 26305 (INT 1877) [219/00;252/05]
– PT526304 [145/04;211/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [294(D-2134.2)], [295(D-2134.21)]
– N.R.P. “Sagitário”
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* 373/05(T)

- ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Viana do Castelo – Sinal sonoro inoperativo

Aviso cancelado – ANAV 1281/05
Sinal sonoro farolim Molhe exterior, 41º40,53’N / 008º50,57’W (Datum Europeu), inoperativo.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26401 (INT 1870 [443/01;192/04]
– PT426401 [185/02;248/04], PT528501 [186/02;248/04]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [22(D-2012.8)]
– Capitania do Porto de Viana do Castelo

* 378/05(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Douro – Barra condicionada
Aviso cancelado – ANAV 1175/05, AN 157/02(T)
A barra do rio Douro está limitada a embarcações com comprimento até 12 metros e/ou calado até 2 metros.
CNO afectada
CENO afectadas
Origem

– 26402 (INT 1871) [227/00;317/05]
– PT426402 [274/05;317/05], PT528505 [276/05;276/05]
– Capitania do Porto do Douro

* 383/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA
Porto do Funchal – Bóias de sinalização
Aviso cancelado – AN 367/05(T)
Para sinalizar dois caixotes de betão afundados, foram colocadas duas bóias esféricas amarelas cegas, no porto interior do
porto do Funchal, nas posições 32º38,53’N / 016º53,95’W e 32º38,52’N / 016º53,93’W (Datum Porto Santo).
Solicita-se resguardo.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 36402 (INT 1920) [137/02;347/05]
– PT538506 [364/02;347/05]
– Capitania do Porto do Funchal

* 384/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA
Madalena do Mar – Bóias de sinalização
Aviso cancelado – ANAV 1266/05
Foram colocadas cinco bóias, para amarração da areeira “Anjos”, nas seguintes posições em Datum Porto Santo:
Bóia A – 32º41,26’N / 017º07,12’W – esférica amarela com relâmpagos amarelos e alcance de 1 M.
Bóia B – 32º41,16’N / 017º07,24’W – esférica amarela, cega.
Bóia C – 32º41,16’N / 017º07,23’W – esférica amarela, cega
Bóia D – 32º41,13’N / 017º07,17’W – esférica amarela, cega
Bóia E – 32º41,15’N / 017º07,04’W – cilíndrica amarela, cega
Solicita-se resguardo.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 36201 [149/03;255/05]
– PT336201 [273/05;273/05]
– Capitania do Porto do Funchal
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* 393/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Figueira da Foz – Farolim provisório
Aviso cancelado – ANAV 1377/05, AN 352/05(T)
Farolim Molhe S, 40º08,66’N / 008º52,31’W (Datum Europeu) encontra-se destruído, tendo sido montado um farolim
provisório a cerca de 30 metros para dentro, a funcionar com as mesmas características.
CNO afectadas
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 34 [191/91;230/05], 24202 [101/01;292/05], 26404 [218/05;218/05], 25R03 [132/00;292/05],
25R04 [184/01;292/05]
– PT324202 [114/05;323/05], PT426404 [329/05;329/05], PT528507 [330/05;330/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [110(D-2068)]
– Capitania do Porto da Figueira da Foz

* 397/05(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA DO FAIAL Fundeadouro impraticável
Aviso cancelado – ANAV 1359/05
O fundeadouro localizado na posição, 38º37’N / 028º45’W (Datum Base SW) encontra-se impraticável, devido ao
encalhe de um navio nesta área.
CNO afectada
Origem

– 46403 (INT 1891) [345/99;189/05]
– Capitania do Porto da Horta

* 109/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Vila Real de Santo António – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 1408/05
Farolim Dique E, 37º10,05’N / 007º23,61’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 24206 [133/01;324/05], 26312 [333/98;324/05], 24P06 [199/99;315/05], 25R12 [111/99;263/05]
– PT324206 [118/05;324/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [596(D-2250)]
– Capitania do Porto de Vila Real de Santo António

* 122/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Porto de Lisboa – Marina de Oeiras – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 46/06
Farolim Molhe S, 38º40,64’N / 009º18,91’W (Datum Europeu) apagado.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26303 (INT 1875) [298/05;388/05]
– PT526303 [144/04;371/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [207(D-2126.2)]
– Capitania do Porto de Lisboa

* 123/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Porto de Lisboa – Canal do Barreiro – Bóia retirada
Bóia nr 16B, posição 38º39,56’N / 009º05,77’W (Datum Europeu) retirada.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26305 (INT 1877) [219/00;252/05]
– PT526305 [146/04;252/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [312]
– Capitania do Porto de Lisboa
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* 131/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Setúbal – Canal Norte – Trabalhos em curso
Aviso cancelado – AN 394/05(T)
Estão em curso trabalhos no Canal Norte do Porto de Setúbal, com uma duração prevista de cerca de 11 meses.
A área dos trabalhos está sinalizada por 5 bóias, cilíndricas laranjas, com relâmpagos amarelos e período de 3 segundos
(Rl 1s; Oc 2s) nas seguintes posições em Datum Europeu:
B1 – 38º29,84’ N / 008º50,24’W
B2 – 38º29,67’ N / 008º49,94’W
B3 – 38º29,57’ N / 008º49,65’W
B4 – 38º29,56’ N / 008º50,08’W
B5 – 38º29,72’ N / 008º50,47’W
Solicita-se a toda a navegação local o devido resguardo.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 26308 [264/02;294/05], 26309 [207/95;317/04]
– PT526308 [355/05;355/05]
– Capitania do Porto de Setúbal

* 146/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Figueira da Foz – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 213/06
Farolim Molhe E, 40º08,89’N / 008º51,41’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26404 [218/05;218/05]
– PT426404 [329/05;329/05], PT528507 [330/05;330/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [114(D-2069.7)]
– Capitania do Porto da Figueira da Foz

* 147/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Sesimbra – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 183/06
Farolim E1N, 38º26,13’N / 009º06,87’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26407 [256/02;221/03]
– PT426407 [114/04;114/06], PT528513 [357/05;357/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [364(D-2143.2)]
– N.R.P. “Bérrio”

* 148/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Sesimbra – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 185/06
Farolim E2N, 38º26,70’N / 009º06,27’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26407 [256/02;221/03]
– PT426407 [114/04;114/06], PT528513 [357/05;357/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [366.5(D-2144.2)]
– N.R.P. “Bérrio”
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* 149/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Sesimbra – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 181/06
Farolim E3N, 38º26,64’N / 009º05,92’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26407 [256/02;221/03]
– PT426407 [114/04;114/06], PT528513 [357/05;357/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [368(D-2144.4)]
– N.R.P. “Bérrio”

* 150/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Sesimbra – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 182/06
Farolim Marconi W anterior, 38º26,56’N / 009º05,53’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectadas
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26407 [256/02;221/03], 25R07 [254/98;384/05], 25R08 [254/98;326/04]
– PT426407 [114/04;114/06], PT528513 [357/05;357/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [369(D-2145)]
– N.R.P. “Bérrio”

* 151/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Sesimbra – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 184/06
Farolim Marconi W intermédio, 38º26,71’N / 009º05,42’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26407 [256/02;221/03]
– PT426407 [114/04;114/06], PT528513 [357/05;357/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [369.1(D-2145.1)]
– N.R.P. “Bérrio”

* 154/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA PORTO SANTO
Bóia apagada
Aviso cancelado – ANAV 212/06
Bóia C, posição 33º03,12’N / 016º18,45’W (Datum Porto Santo), apagada.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 36401 [256/01;293/04]
– PT436401 [219/03;293/04], PT538501 [220/03;334/03]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [612.7]
– Capitania do Porto de Porto Santo

* 155/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA
Porto de Machico – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 172/06
Farolim Cais, 32º43,01’N / 016º45,52’W (Datum Porto Santo), apagado.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 154 [62/77358/01], 36201 [149/03;255/05], 36402 (INT 1920) [137/02;347/05]
– PT336201 [273/05;103/06], PT436402 [200/03;103/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [629(D-2730)]
– Capitania do Porto do Funchal
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* 156/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA
Marina do Lugar de Baixo – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 238/06
Farolim Lugar de Baixo, 32º40,49’N / 017º05,30’W (Datum Porto Santo), apagado.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 36201 [149/03;255/05]
– PT336201 [273/05;103/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [652.3(D-2746.7)]
– Capitania do Porto do Funchal

* 157/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA
Marina do Lugar de Baixo – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 173/06
Farolim Marina Interior, 32º40,52’N / 017º05,31’W (Datum Porto Santo), apagado.
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 36201 [149/03;255/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [652.31(D-2746.5)]
– Capitania do Porto do Funchal

* 158/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA
Lugar de Baixo – Marina impraticável
Aviso cancelado – ANAV 238/06
Devido ao mau tempo a marina do Lugar de Baixo encontra-se impraticável para a navegação.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 36201 [149/03;255/0]
– PT336201 [273/05;103/06]
– Capitania do Porto do Funchal

* 166/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Porto de Lisboa – Canal do Alfeite – Bóia danificada
Bóia nr 1A, posição 38º41,05’N / 009º07,78’W (Datum Europeu), com alvo danificado.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26304 (INT 1876) [385/05;385/05], 26305 (INT 1877) [219/00;252/05]
– PT526304 [145/04;389/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [285]
– N.R.P. “Alvares Cabral”

* 189/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Vila do Conde – Sinal sonoro inoperativo
Avisos cancelados – ANAV 280/06
Sinal sonoro farolim Molhe Norte, 41º20,27’N / 008º44,89’W (Datum Europeu) inoperativo.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

–
–
–
–

24201 [246/99;143/06], 25R01 [1300/00;137/06]
PT324201 [113/05;137/06]
Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [55(D-2023.7)]
Capitania do Porto de Vila do Conde
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* 191/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Sines – Bóia retirada
Avisos cancelados – ANAV 299/06
Bóia Borboleta, 37º55,26’N / 008º50,80’W (Datum Europeu) retirada.
CNO afectadas
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 26408 (INT 1883) [286/04;232/05]
– PT426408 [197/05;343/05], PT528514 [198/05;343/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [413.5]
– Capitania do Porto de Sines

* 229/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA DO FAIAL –
Baía da Ribeira das Cabras – Área proibida
Avisos cancelados – ANAV 549/06, AN 111/06(T)
Devido ao encalhe do navio “CP Valour” é proibida toda e qualquer actividade marítima com ou sem embarcação, numa
área que se situe a uma distância inferior a meia milha da posição 38º36,70’N / 028º45,50’W (Datum Base SW).
Pelo mesmo motivo é proibido o trânsito pela zona mencionada de pessoas ou embarcações, sejam á superfície ou não.
CNO afectada
Origem

– 46403 (INT 1891) [345/99;188/06]
– Capitania do Porto da Horta

251/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Olhão – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 644/06
Farolim Cais, 37º01,51’N /007º50,53’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26311 (INT 1885) [215/04;244/06]
– PT526311 [356/05;244/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [551(D-2226)]
– NRP “Centauro”

252/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Olhão – Jaula Oceânica – Bóia retirada
Aviso cancelado – ANAV 652/06; Aviso referência – AN 382/02(T)
Bóia Leste, 37º00,55’N /007º44,03’W, sinalização jaula oceânica, retirada.
CNO afectadas
CENO afectadas
Origem

– 23204 (INT 1812) [131/02;291/05], 24206 [133/01;237/06], 26311 (INT 1885) [215/04;244/06]
24P06 [198/99;237/06], 25R12 [231/06;231/06]
– PT324206 [118/06;237/06], PT526311 [356/05;244/06]
– Capitania do Porto de Olhão

* 270/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto de Lisboa – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 781/06
Farolim Lisnave, 38º41,37’N / 009º08,55’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26304 (INT 1876) [385/05;265/06], 26305 (INT 1877) [230/06;265/06]
– PT526304 [173/06;265/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [250(D-2133.4]]
– N.R.P. “Corte Real”
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* 274/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Tavira – Canal de Santa Luzia – Baliza apagada
Aviso cancelado – ANAV 810/06
Baliza nr 5, posição 37º06,63’N / 007º37,97’W (Datum Europeu), apagada.
PNO afectada
Origem

– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [585.5]
– Capitania do Porto de Tavira

* 275/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Tavira – Canal de Santa Luzia – Baliza apagada
Aviso cancelado – ANAV 810/06
Baliza nr 7, posição 37º06,50’N / 007º38,16’W (Datum Europeu), apagada.
PNO afectada
Origem

– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [585.7]
– Capitania do Porto de Tavira

* 282/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Porto de Lisboa – Cala de Samora – Colocação de jangadas
Aviso cancelado – AN 308/05(T)
1.

Foram instaladas duas jangadas de viveiros flutuantes para mexilhão. Estas jangadas, com cerca de 20 por 30
metros, encontram-se sinalizadas por duas marcas especiais constituídas por mastro amarelo com reflector radar e
alvo em X, nas seguintes posições em Datum Europeu:
W – 38º43,91’N / 009º03,02’W – Fl(4)Y12s3M
S – 38º44,04’N / 009º03,19’W – Fl(3)Y9s3M

2. Solicita-se a toda a navegação o devido resguardo.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 26306 (INT 1878) [363/02;248/06]
– PT526306 [147/05;248/06]
– Instituto Hidrográfico

* 283/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Vilamoura – Barra assoreada
Aviso cancelado – ANAV 848/06
A barra da Marina de Vilamoura encontra-se assoreada no meio do canal, mantendo apenas 2,8 metros relativamente ao
zero hidrográfico. Todas as embarcações de grande calado deverão coordenar a sua entrada com os serviços da recepção
da marina de Vilamoura.
CNO afectadas
CENO afectada
Origem

– 24206 [133/01;237/06], 24P06 [199/99;237/06], 25R12 [231/06;231/06],
– PT324206 [118/05;237/06]
– Capitania do Porto de Faro

* 284/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Tavira – Canal de Santa Luzia – Baliza apagada
Baliza nr 9, posição 37º06,30’N / 007º38,20’W (Datum Europeu), apagada.
PNO afectada
Origem

– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [585.9]
– Capitania do Porto de Tavira
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* 289/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Espinho – Bóia retirada
Aviso cancelado – ANAV 880/06
Bóia E2, posição 40º58,67’N / 008º40,37’W (Datum Europeu), retirada.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 24201 [246/99;143/06], 25R01 [130/00;137/06]
– PT324201 [113/05;137/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [88.1]
– N.R.P. “Schultz Xavier”

* 290/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Arrábida – Colocação de marcas especiais
3.

Na zona de protecção do Parque Natural da Arrábida, foram colocadas duas marcas especiais com alvo em X e
sinal de proibido pintado nas bóias, nas seguintes posições em Datum Europeu:
PNA1 – 38º26,28’N / 009º03,15’W – Q(5)Y10s2M
PNA2 – 38º27,17’N / 009º00,44’W – Q(4)Y10s2M

4. Solicita-se a toda a navegação o devido resguardo.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 26407 [256/02;258/06]
– PT426407 [114/06;258/06]
– Direcção de Faróis

* 311/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA DO FAIAL –
Porto da Povoação – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 1045/06
Farolim Molhe N, 37º44,63’N / 025º14,76’W (Datum S. Brás), apagado.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 46406 [387/01;268/06]
– PT446406 [124/05;240/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [704]
– Capitania do Porto de Ponta Delgada

* 320/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Figueira da Foz – Porto de Pesca – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 1115/06
Farolim Molhe N, 40º08,68’N / 008º51,38’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26404 [218/05;279/06]
– PT528507 [330/05;330/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [116(D-2070)]
– Capitania do Porto da Figueira da Foz
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* 322/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto de Lisboa – Bóia apagada
Aviso cancelado – ANAV 1085/06
Bóia Laje, 38º40,83’N / 009º18,53’W (Datum Europeu), apagada.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26303 (INT 1875) [298/05;245/06], 25R07 [271/06;271/06]
– PT526303 [172/06;245/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [210.05]
– Capitania do Porto de Lisboa

* 323/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Porto de Setúbal – Marina de Tróia – Área de dragagem
No âmbito da construção da nova marina de Tróia foi delimitada uma zona de trabalhos através de três bóias cilíndricas
de cor laranja com luz de 3s e alcance de 2 milhas nas seguintes posições em Datum Europeu:
Bóia 1 – 38º29,73’N / 008º54,07’W
Bóia 2 – 38º29,75’N / 008º54,10’W
Bóia 3 – 38º29,76’N / 008º54,14’W
Estas bóias estarão no local até finais de Janeiro de 2007.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 26308 [264/02;257/06]
– PT526308 [355/05;257/06]
– Capitania do Porto de Setúbal

* 332/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE Porto de Peniche – Trabalhos de dragagem
Aviso cancelado – ANAV 1142/06
Estão em curso trabalhos de dragagem na zona de expansão do Porto de Peniche. A imersão de dragados será efectuada no
mar, numa zona circular com raio de 200 metros centrado na posição 39º19,00’N / 009º25,00’W.
Prevê-se a conclusão dos trabalhos para finais de Maio de 2007.
Solicita-se o resguardo adequado.
CNO afectadas
CENO afectada
Origem

– 24202 [101/01;279/06], 24203 [346/01;386/05], 26405 [208/00;253/05], 25R05 [185/01;258/05],
25R06 [186/01;259/05]
PT324202 [114/04;328/06]
– Capitania do Porto de Peniche

* 333/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Cabo Carvoeiro – Sinal sonoro inoperativo
Aviso cancelado – ANAV 1141/06
Sinal sonoro Farol Cabo Carvoeiro, 39º21,71’N / 009º24,38’W (Datum Europeu), inoperativo.
CNO afectadas

CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 36 [236/97;289/05], 11101 [315/02;316/06], 21101 (INT 1081) [247/02;290/05],
23202 [315/01;370/05], 23203 (INT 1811) [312/06;312/06], 24202 [101/01;279/06],
24203 [346/01;386/05], 26405 [208/00;253/05], 25R05 [185/01;258/05], 25R06 [186/01;259/05]
– PT111101 [341/05;316/06], PT221101 [272/05;272/05], PT324202 [114/05;328/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I, 2005 [143(D-2088)]
– Capitania do Porto de Peniche
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* 336/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA
– Bóia fundeada
Aviso cancelado – ANAV 1170/06
Foi fundeada uma bóia de detecção de hidrocarbonetos na posição 32º38,44’N / 016º59,47’W (Datum Porto Santo).
Esta bóia tem cor laranja, relâmpagos amarelos e um alcance de 2 milhas.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 36201 [149/03;273/06], 36402 (INT 1920) [137/02;307/06]
– PT336201 [273/05;291/06], PT436402 [200/03;307/06]
– Capitania do Porto do Funchal

* 340/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Porto de Lisboa – Canal do Barreiro – Bóia com alcance luminoso reduzido
Bóia nr 15B-1S, posição 38º39,43’N / 009º05,75’W (Datum Europeu), com alcance luminoso reduzido.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26305 (INT 1877) [230/06;265/06]
– PT526305 [285/06;285/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [312.1]
– Capitania do Porto de Lisboa

* 341/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Tavira – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 1281/06
Farolim Molhe W, 37º06,77’N / 007º36,88’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 24206 [133/01:306/06], 24P06 [199/99;306/06], 25R12 [231/06;306/06]
– PT324206 [118/05;317/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [579(D-2235.2]
– Capitania do Porto de Tavira

* 342/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA DAS FLORES Bóia ondógrafo
Aviso cancelado – ANAV 720/06
Foi fundeada uma bóia ondógrafo, com cinco relâmpagos amarelos com intervalo de 20s, na posição 39º21,78’N /
031º09,75’W (Datum Observatório 66). Esta bóia tem a inscrição “Universidade dos Açores – CLIMAAT” e prevê-se
que permaneça no local cerca de dois anos.
Solicita-se a toda a navegação o devido resguardo.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 46401 [119/03;368/03]
– PT446401 [161/06;161/06]
– Universidade dos Açores
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* 351/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Correntómetros
Foram fundeadas três amarrações de correntómetros nas posições em Datum Europeu:
- 39º30,18’N / 009º55,11’W, com o topo a 15m da superfície.
- 39º31,46’N / 009º32,69’W, com o topo a 35m da superfície.
- 39º38,03’N / 009º14,92’W, com o topo a 140m da superfície.
Solicita-se resguardo.
CNO afectadas
CENO afectada
Origem

– 24202 [101/01;328/06], 25R02 [131/00;143/06]
– PT324202 [114/05;328/06]
– Instituto Hidrográfico

* 352/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Porto de Setúbal – Santa Catarina – Trem Naval
Entraram em funcionamento os farolins instalados nos molhes de entrada da Doca do Trem Naval nas posições
aproximadas em Datum Europeu:
Trem Naval W 38º29,76’N / 008º49,97’W
Trem Naval E 38º29,74’N / 008º49,95’W
CNO afectada
CENO afectada
Origem

Fl R 3s2M (Lt 0,3s; Ec 2,7s)
Fl G 3s2M (Lt 0,3s; Ec 2,7s)

– 26309 [214/04;317/04]
– PT526309 [275/05;275/06]
– Capitania do Porto de Setúbal

* 357/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Viana do Castelo – Bóia apagada
Aviso cancelado – ANAV 1402/06
Bóia nr 1, posição 41º40,75’N / 008º50,20’W (Datum Europeu), apagada.
CNO afectada
CENO afectada s
PNO afectada
Origem

– 26401 (INT 1870) [443/01;390/05]
– PT426401 [232/06;288/06], PT528501 [235/06;288/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [27.1]
– Capitania do Porto de Viana do Castelo

* 358/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Douro – Bóia deslocada
Aviso cancelado – ANAV 1405/06
Bóia nr 1P, posição 41º08,74’N / 008º40,54’W (Datum Europeu), fora da posição.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26402 (INT 1871) [227/00;287/06]
– PT528505 [276/05;222/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [81.1]
– Capitania do Porto do Douro
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* 359/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Douro – Bóia retirada
Bóia nr 2P, posição 41º08,74’N / 008º40,69’W (Datum Europeu), retirada.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26402 (INT 1871) [227/00;287/06]
– PT528505 [276/05;222/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [81.2]
– Capitania do Porto do Douro

* 360/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Douro – Bóia deslocada
Bóia nr 3P, posição 41º08,78’N / 008º40,43’W (Datum Europeu), fora da posição.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26402 (INT 1871) [227/00;287/06]
– PT528505 [276/05;222/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [81.3]
– Capitania do Porto do Douro

* 361/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Douro – Bóia deslocada
Bóia nr 4P, posição 41º08,83’N / 008º40,55’W (Datum Europeu), fora da posição.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26402 (INT 1871) [227/00;287/06]
– PT528505 [276/05;222/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [81.4]
– Capitania do Porto do Douro

* 362/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Douro – Bóia deslocada
Aviso cancelado – AN 133/03(T)
Bóia nr 6A, posição 41º08,52’N / 008º37,17’W (Datum Europeu), fora da posição.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26402 (INT 1871) [227/00;287/06]
– PT528505 [276/05;222/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [85.07]
– Capitania do Porto do Douro

* 363/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Douro – Bóia deslocada
Aviso cancelado – AN 309/04(T)
Bóia nr 8, posição 41º08,46’N / 008º37,03’W (Datum Europeu) fora da posição.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26402 (INT 1871) [227/00;287/06]
– PT528505 [276/05;222/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [85.08]
– Capitania do Porto do Douro
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* 364/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Emissário Submarino de S. Jacinto – Bóia apagada
Aviso cancelado – ANAV 1393/06
Bóia J1, 40º41,06’N / 008º46,70’W (Datum Europeu), apagada.
CNO afectadas
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 24201 [246/99;143/06], 24202 [101/01;328/06], 26403 (INT 1872) [156/05;350/06],
25R02 [131/00;143/06]
– PT324202 [114/05;328/06], PT426403 [219/05;102/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [90]
– Capitania do Porto de Aveiro

365/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE Peniche – Bóia recolocada
Aviso cancelado – AN 249/06(T)
Foi recolocada uma bóia de perigo isolado, com as seguintes características Fl(2) W 10s 6M, na posição 39º23,45’N /
009º18,34’W (Datum Europeu), para sinalização de um gerador de energia de ondas no fundo do mar.
Solicita-se resguardo.
CNO afectadas
CENO afectada
Origem

– 23202 [315/01;355/06], 24202 [101/01;328/06], 24203 [346/01;328/06], 26405 [208/00;328/06]
25R05 [185/05;328/06], 25R06 [186/01;259/05]
– PT324202 [114/05;328/06]
– Capitania do Porto de Peniche

* 366/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Porto de Lisboa – Canal do Alfeite – Bóia com alcance reduzido
Bóia nr 1A, posição 38º49,67’N / 009º02,61’W (Datum Europeu), com alcance reduzido.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26304 (INT 1876) [385/05;265/06], 26305 (INT 1877) [230/06;265/06]
– PT526304 [173/06;265/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [285]
– Administração do Porto de Lisboa

* 367/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Porto de Lisboa – Cala das Barcas – Bóia fora de posição
Bóia nr 1, posição 38º49,67’N / 009º02,61’W (Datum Europeu), encontra-se deslocada.
CNO afectada
PNO afectada
Origem

– 26307 (INT 1879) [228/00;191/04]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [264.2]
– Administração do Porto de Lisboa

* 368/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Vila Real de Santo António – Bóia apagada
Aviso cancelado – ANAV 1375/06
Bóia nr 4, posição 37º09,16’N / 007º23,75’W (Datum Europeu), apagada.
CNO afectada
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 26312 [159/06;339/06]
– PT526312 [234/06;339/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [592.5]
– Capitania do Porto de Vila Real de Santo António
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* 369/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA - ILHA PORTO SANTO
Farolim Molhe apagado
Aviso cancelado – ANAV 1407/06
Farolim Molhe N, 33º03,36’N / 016º18,67’W (Datum Porto Santo), apagado.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 36401 [256/01;218/06]
– PT436401 [160/06;239/06], PT538501 [174/06;239/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [612(D-2757.2]
– Capitania do Porto do Funchal

* 370/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA - ILHA PORTO SANTO
Bóia apagada
Aviso cancelado – ANAV 1336/06
Bóia A, 33º02,98’N / 016º18,55’W (Datum Porto Santo), apagada.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 36401 [256/01;218/06]
– PT436401 [160/06;239/06], PT538501 [174/06;239/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [612.5]
– Capitania do Porto do Funchal

* 371/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA - ILHA DA MADEIRA
Funchal – Marina – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 1343/06
Farolim Molhe E, 32º38,47’N / 016º54,40’W (Datum Porto Santo), apagado.
CNO afectada
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 36402 (INT 1920) [137/02;346/06]
– PT436402 [200/03;346/06], PT538506 [364/02;347/05]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [639(D-2739]
– Capitania do Porto do Funchal

* 372/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA de S. JORGE Porto da Calheta – Farolim provisório
Avisos cancelados – ANAV 1412/06, AN 216/03(T)
Farolim Molhe, 38º36,02’N / 028º00,40’W (Datum Base SW), destruído. Em sua substituição foi colocado um farolim
provisório com luz branca, período de 3 segundos (relâmpagos 1 segundo) e alcance de 2 milhas.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 178 [135/90;196/06], 43102 (INT 1893) [220/99;319/06], 46201 [220/00;187/06]
– PT343102 [120/05;319/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [778(D-2681.2)]
– Capitania do Porto da Horta

* 379/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Caminha – Farolim apagado
Aviso cancelado – ANAV 1489/06
Farolim Ínsua 41º51,63’N / 008º52,42’W (Datum Europeu), apagado.
CNO afectadas
CENO afectada
PNO afectada
Origem

– 51 [112/02], 23202 [315/01;355/06], 24201 [246/99;143/06], 25R01 [130/00;137/06]
– PT324201 [113/05;137/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [10(D-2002)]
– Capitania do Porto de Caminha
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* 380/06(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Sagres – Bóia apagada
Aviso cancelado – ANAV 1446/06
Bóia nr A2, posição 37º01,47’N / 008º52,32’W (Datum Europeu), apagada.
CNO afectada
CENO afectada
Origem

– 24206 [133/01;306/06], 24P06 [373/06;373/06], 25R10 [272/06;325/06], 25R11 [174/05;262/05]
– PT324206 [118/05;317/06]
– Delegação Marítima de Sagres

* 381/06(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA de S. JORGE Ponta do Topo – Farol com luz fixa
Aviso cancelado – ANAV 1496/06
Farol Ponta do Topo, 38º32,94’N / 027º45,34’W (Datum Base SW), com luz fixa.
CNO afectadas
CENO afectadas
PNO afectada
Origem

– 1002 [101/04], 11101 [315/02;316/06], 41101 (INT 1089) [229/00;189/05],
43102 (INT 1893) [220/99;319/06], 46201 [220/00;187/06]
– PT111101 [341/05;316/06], PT241101 [112/05;189/05], PT343102 [120/05;378/06]
– Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005 [772(D-2680)]
– Capitania do Porto da Horta
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SECÇÃO IV – CORRECÇÕES AO ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL

NIL
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