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Cooperação SeaEurope – European Social Dialogue 
Committee on Shipbuilding 

Declaração conjunta sobre o caminho de transição para a indústria de 

construção naval e tecnologias marítimas 

Foi no passado dia 5 de maio que se realizou a reunião do Comité para o Diálogo Social em que foi aprovada 

a declaração conjunta sobre o caminho de transição para a indústria de construção naval e tecnologias 

marítimas. 

A última declaração conjunta emitida pela Sea Europe e a IndustriAll versa sobre o Futuro Verde e Digital 

para o Sector Europeu de Tecnologia Marítima. De acordo com os parceiros sociais, é urgente adotar uma 

estratégia sectorial ambiciosa que permita uma transição justa do sector da tecnologia marítima que não 

deixe nenhum trabalhador ou região para trás. A declaração começa com a identificação dos desafios que se 

poem atualmente ao sector. O impacto da pandemia Covid-19, nomeadamente com a redução de novas 

encomendas de navios cruzeiro, continua a ser uma das grandes preocupações dos parceiros sociais 

europeus. Além da pandemia ter maior impacto no sector de tecnologia marítima europeu, mais do que 

outras regiões, a europa continua a ficar para trás em termos de recuperação. Embora a China e a Coreia do 

Sul tenham passado por quedas muito menores em termos de novas encomendas, recuperaram muito mais 

rapidamente, muito graças aos enormes pacotes de apoio do estado. Estes pacotes de apoio, além dos 

auxílios estatais já existentes, continuam a distorcer severamente a competitividade da Europa, e explicam 

porque é que os armadores europeus constroem os seus navios na Asia. Infelizmente o sector na europa não 

tem recebido apoio e continua em desvantagem competitiva, com a agravante de que os estaleiros europeus 

não beneficiam de ferramentas de defesa comercial, tais como as medidas compensatórias ou o regime 

antidumping, porque os navios não são bens importados.   

A agressão da Rússia contra a Ucrânia e as sanções subsequentes tiveram também um forte impacto nos 

estaleiros e na indústria de tecnologia marítima europeia, tanto no preço quanto no acesso à energia e às 

matérias-primas, colocando uma pressão extra sobre a produção europeia. As atuais questões geopolíticas 

colocam uma pressão adicional sobre a transição verde e digital e evidenciam os riscos de a Europa ser 

demasiado dependente de outros países ou regiões do mundo. 

Neste contexto, os parceiros sociais do setor das tecnologias marítimas apelam à Comissão Europeia, ao 

Parlamento Europeu e aos Estados-Membros para que adotem urgentemente ações políticas concretas e 

aumentem o investimento e o apoio ao setor e à sua força de trabalho para evitar que a Europa se torne 

totalmente dependente do setor marítimo da Ásia, garantindo ao mesmo tempo um setor resiliente, 

inovador, sustentável e digital. 
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Em particular, os parceiros sociais apelam a: 

1. Uma abordagem setorial para salvaguardar o setor e salvar empregos: é agora mais do que nunca 

necessária uma estratégia europeia sectorial específica. Em particular, é necessária uma ação da UE 

para nivelar as condições de concorrência a nível mundial, garantir auxílios estatais justos e fornecer 

instrumentos de defesa comercial da UE para o setor. 

2. Ações para estimular a procura interna e manter empregos na Europa: após o COVID-19, o setor de 

tecnologia marítima europeu continua atrasado na sua recuperação. O estímulo é necessário para 

manter os estaleiros europeus à tona e os trabalhadores com competências vitais no ativo. Os 

parceiros sociais apelam aos decisores políticos europeus para que tomem medidas urgentes para 

estimular a procura interna de navios inovadores com zero emissões (por exemplo, através de um 

regime específico de renovação da frota), para a modernização de navios existentes e para a 

produção de navios e tecnologias verdes, como bem como continuar a estimular a I&D para 

implementar as agendas de investigação estratégica da Plataforma Waterborne de acordo com os 

ambiciosos objetivos da Europa. 

3. Maior investimento e apoio para salvaguardar empregos e proteger competências: A dupla 

transição digital e verde exigirá um aumento no investimento. Além do investimento em I&D em 

relação à tecnologia e fabrico, também é necessário um maior apoio à requalificação, especialmente 

em competências verdes e digitais, além de infraestrutura, para garantir que os estaleiros possam 

descarbonizar e que a energia verde esteja disponível para os navios do futuro. Os parceiros sociais 

apelam a um apoio financeiro concreto ao Pacto para as Competências da UE, um aumento do 

investimento em I&D de tecnologias e embarcações verdes e uma ação urgente para garantir o 

acesso a energia limpa a preços acessíveis e previsíveis com infraestruturas adequadas. 

4. Uma Transição Justa para todos os trabalhadores e regiões: a Transição Justa está no centro da 

transição verde e digital do setor. Os parceiros sociais apoiam esta transição e trabalharão 

incansavelmente para garantir que a Europa seja líder na produção dos navios e equipamentos 

verdes de alta tecnologia do mercado global. Esta transição também deve ser bem gerida e os 

parceiros sociais opõem-se a que qualquer estaleiro, região ou trabalhador fique para trás nesta 

transição. O diálogo social de qualidade deve ser respeitado durante toda a transição, e as avaliações 

de impacto, o planeamento da força de trabalho e o investimento em qualificação e requalificação 

serão essenciais para garantir uma transição justa. Os parceiros sociais apelam à realização de uma 

avaliação de impacto pormenorizada a nível regional, nacional e europeu, para garantir que, 

nenhum trabalhador ou região, seja deixado para trás.  

Um futuro resiliente, verde e digital para o setor europeu de tecnologia marítima só pode se tornar uma 

realidade com o envolvimento real entre os parceiros sociais e os decisores políticos e ações e apoio tangíveis 

de políticas setoriais. A criação de um Grupo Setorial de Peritos, combinada com uma estratégia industrial 

da UE específica para cada setor, é essencial para proteger o setor de tecnologia marítima da Europa.  
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Cooperação SeaEurope – European Social Dialogue 
Committee on Shipbuilding 

Declaração conjunta sobre o caminho de transição para a indústria de 

construção naval e tecnologias marítimas 

Este setor é estratégico para a defesa (costeira) da Europa, para atender às ambições climáticas da Europa, 

para garantir o comércio internacional da Europa e as demandas de energia (renováveis) e para garantir um 

futuro próspero para as regiões costeiras europeias e suas comunidades locais e emprego. 

 
 

 

Programa Mar Oeiras: Workshop com Stakeholders 

Realizou-se no passado dia 12 de maio o segundo Workshop do estudo “Oeiras 

Mar” 

A AI Navais assistiu ao segundo workshop realizado no âmbito do programa “Mar Oeiras”. 

Este programa, que resulta da colaboração entre o Município de Oeiras e a Fórum Oceano, foi desenvolvido 

numa lógica de Especialização Inteligente que se baseia na valorização de um conjunto de ativos específicos, 

através do desenvolvimento de atividades científicas e tecnológicas, mobilizando a base empresarial do 

território. 

Tem por objetivo acelerar dinâmicas e posicionar o território como um polo relevante de inovação na área 

da economia azul, envolveu instituições de I&D, instituições de formação superior, entidades da 

Administração Pública e empresas.  

Assenta em cinco linhas de orientação estratégica: o empreendedorismo e a inovação, o centro internacional 

de formação avançada, a cultura marítima e liretacia azul para todos, a promoção da nautica de recreio e do 

turismo nautico e por fim o reforço da imagem internacional de oeiras na área da economia azul.  

 

 

Colaboração com DGAE - Regulamento sobre Subsídios 
Estrangeiros  

No passado dia 25 de maio a AI Navais reuniu com a DGAE. 

A AI Navais, foi recebida no passado dia 25 de maio na DGAE para discutir aspetos relacionados com a 

necessidade de proteção da Indústria Naval em relação aos subsídios estrangeiros, assunto extremamente 

importante para o sector da construção, manutenção e reparação naval europeia e nacional.  
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Colaboração com DGAE - Regulamento sobre Subsídios 
Estrangeiros  

No passado dia 25 de maio a AI Navais reuniu com a DGAE. 

A AI Navais tem participado na discussão deste tema no seio da Sea Europe e defende que não tem havido 

grandes avanços na defesa das vulnerabilidades do sector à concorrência desleal de países terceiros. Ainda, 

os mecanismos de defesa existentes, não são aplicáveis ao sector e uma vez mais as revisões das políticas 

legislativas e a criação de ferramentas uteis na defesa da indústria naval, não estão presentes nos 

documentos que estão a ser preparados. 

Na reunião com a DGAE foram apresentadas as maiores preocupações sobre a proposta da Comissão de criar 

um instrumento para combater os subsídios estrangeiros que têm efeitos de distorção no mercado único 

assim como as mudanças que se consideram cruciais para que a ferramenta seja aplicável e combata 

efetivamente as distorções causadas por subsídios estrangeiros no mercado interno. 

De todas as preocupações apresentadas destacamos a necessidade de garantir que a nova ferramenta possa 

ser usada por produtores de bens (como navios e equipamentos marítimos), e não apenas a fornecedores de 

serviços. Tal como está atualmente, o artigo 40.º, n.º 7, da proposta do FSI1 imporia grandes limitações a priori 

à utilização da nova ferramenta em relação aos setores de produção e comercialização de bens. Isso significa 

que setores como, por exemplo, construção naval, não poderá recorrer ao FSI previsto para contestar os 

subsídios concedidos a operadores de países terceiros que causem distorções no mercado interno da UE. A 

alteração do n.º 7 do artigo 40.º é primordial, em especial para um sector de importância estratégica como a 

construção naval. Isso porque, apesar de enfrentar grandes distorções comerciais da Ásia, esse setor não pode 

se valer das medidas de defesa comercial existentes aplicáveis às importações, uma vez que os navios 

geralmente não são “bens importados” e, ao mesmo tempo, não podem contar efetivamente com a via de 

solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) devido à falha sistemática dos 

principais países construtores de navios estrangeiros em notificar seus subsídios à OMC. 

 

 

Task Force para o Mar 

Participação nos grupos de trabalho GT 4 – Energias Renováveis e 

Tecnologias Oceânicas, GT5 – Indústrias de Defesa e do Naval, GT6 – 

Shipping, Serviços Marítimos e Praça Financeira do Mar 

Como foi dado conhecimento na edição anterior dos destaques da AI Navais, o Ministro da Economia e do 

Mar, António Costa Silva, lançou a task force para o Mar, que tem por objetivo potenciar o contributo do mar 

 
1 FSI - Comission proposal on foreign subsidies distorting the internal market 
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Task Force para o Mar 

Participação nos grupos de trabalho GT 4 – Energias Renováveis e 

Tecnologias Oceânicas, GT5 – Indústrias de Defesa e do Naval, GT6 – 

Shipping, Serviços Marítimos e Praça Financeira do Mar 

para a economia do país e, reforçar a posição e visibilidade de Portugal no mundo, enquanto nação 

eminentemente marítima. 

No seguimento deste lançamento, a AI Navais em contacto com os associados definiu quais os grupos de 

trabalho com os quais desejaria colaborar, tendo identificado os grupos GT 4 – Energias Renováveis e 

Tecnologias Oceânicas, coordenado pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis, GT5 – Indústrias de 

Defesa e do Naval, coordenado pela Marinha Portuguesa, GT6 – Shipping, Serviços Marítimos e Praça 

Financeira do Mar, coordenado pela A4S – Associação 4Shipping. 

Durante o mês de maio e junho, participamos em todas as reuniões promovidas pelos líderes de cada grupo 

de trabalho colaborando para o desenvolvimento do memorando que cada grupo apresentou ao Ministro da 

Economia e do Mar no dia 15 de junho. 

Os documentos dos Grupos de Trabalho em que a AI Navais participa são diferentes em forma, mas no geral 

pretendem responder ao desafio de identificar quais as oportunidades e constrangimentos que se colocam a 

cada eixo, identificando ainda as potenciais parcerias estratégicas que podem ser desenvolvidas e identificar 

projetos em curso de relevo para o setor das indústrias navais. 

Os documentos de cada grupo de trabalho foram posteriormente discutidos de uma forma abrangente na 

reunião com o ministro que decorreu no passado dia 20 de junho. Na reunião fomos ainda informados que 

vão ser agendadas novas reuniões, com cada Grupo de Trabalho para aprofundar e trabalhar as questões 

identificadas, estando ainda prevista a realização de nova reunião com as entidades mobilizadas para esta 

task force durante o mês de setembro após o trabalho de análise dos 8 memorandos entregues pelos serviços 

da Secretaria de Estado do Mar e do Ministério da Economia e do Mar. 

 

 

Uma Economia do Mar Sustentável para o Futuro de 
Portugal – Dia Europeu do Mar 

A convite da DGPM e do Ministro da Economia e do Mar a AI Navais assistiu 

à Sessão organizada no âmbito das comemorações do Dia Europeu do Mar 

A Sessão teve início com Sr. Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva que na sua mensagem 

transmitiu a necessidade de preservação do oceano para que tenhamos uma economia azul sustentável, 

demonstrando ainda a preocupação com a saúde deste ativo que desempenha um papel tão importante no 

mundo.  
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Uma Economia do Mar Sustentável para o Futuro de 
Portugal – Dia Europeu do Mar 

A convite da DGPM e do Ministro da Economia e do Mar a AI Navais assistiu 

à Sessão organizada no âmbito das comemorações do Dia Europeu do Mar 

De seguida foi a vez da Subdiretora Geral da Política do Mar, Conceição Santos que centrou a sua intervenção 

no papel da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 e as diferentes oportunidades de financiamento da 

Economia Azul.  

Foi então dada a palavra a António Dias Martins, Diretor Executivo da Startup Portugal – Associação 

Portuguesa para a promoção do empreendedorismo, que nos deu os números da evolução das start-ups 

portuguesas e o potencial que ainda existe por explorar na Economia Azul. 

Também o projeto Hub Azul – Rede de Polos de Inovação foi apresentado pelo Presidente da Fórum Oceano, 

António Nogueira Leite. 

O encerramento da Sessão esteve a cargo do Secretário de Estado da Economia e Mar, José Maria Costa, que 

apelou à necessidade de recentrar o Mar nas políticas europeias. 

 

 

 

Cooperação CIP – Business Trade Mission   

As associadas da AI Navais foram convidadas a participar na Business Trade 

Mission do U.S Department of Commerce 

As empresas associadas da AI Navais foram convidadas a reunir com 12 empresas dos sectores ICT, Energy, 

Environmental Tech e Segurança, que se deslocaram a Portugal no âmbito de uma Business Trade Mission 

organizada pelo U.S Department of Commerce. 

Estas empresas encontram-se à procura de parceiros de negócios para, essencialmente, joint ventures, 

distribuidores, partnerships e representantes de vendas em Portugal.  

A reunião, que decorreu no passado dia 20 de maio em Lisboa, na Fundação Luso Americana para o 

Desenvolvimento, contou com a participação da Vera Navis que teve então a oportunidade de estabelecer 

um contacto presencial com uma das empresas americanas.   

Os contactos criados permitiram à posteriori a nossa associada SadoShip também reunir com uma das 

empresas que participou na missão. 
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16ªs Jornadas de Engenharia e Tecnologia Marítima (JETM 
2022) 

Nos dias 25 e 26 de maio a AI Navais assistiu à 16ª edição das JETM 

A convite do colégio naval da ordem dos engenheiros, a AI Navais assistiu à 16ª edição das Jornadas de 

Engenharia e Tecnologia Marítima. As jornadas realizam-se desde 1987, habitualmente numa organização 

conjunta entre a Ordem dos Engenheiros e o Instituto Superior Técnico. 

Durante dois dias discutiram-se as preocupações e os projetos que respondem aos desafios da “Engenharia 

Naval em transição: Digitalização, Economia Circular e Eficiência Energética”, tema desta edição das 

jornadas. A sessão e abertura contou com a participação do Diretor-Geral da DGRM, José Carlos Simão, que 

sublinhou o papel da DGRM como representante na IMO e centrou a sua intervenção da importância da 

engenharia naval e os desafios que se colocam ao transporte marítimo nomeadamente no que se prende 

com a eficiência energética e controlo das emissões. 

No painel de abertura participaram ainda o Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Almeida 

Santos, o Professor Guedes Soares em representação do CENTEC do Instituto Superior Técnico e a Presidente 

do Colégio Naval da Ordem dos Engenheiros, Dina Maria Dimas.  

Durante dois dias, em apresentações de grande qualidade, os Desafios para a Transição foram abordados na 

perspetiva do Transporte Marítimo e Portos, dos Estaleiros Navais, dos Navios Militares e ainda das 

Embarcações de Recreio. Foram ainda apresentados projetos na área da eletrificação e eficiência energética 

de navios e também na digitalização de navios. 

Destacamos as intervenções conduzidas pelos associados Vera Navis, que apresentou a sua participação no 

projeto do Ferry 100% elétrico para a Câmara de Aveiro,  Tecnoveritas com apresentações em dois dias sobre 

a Descarbonização do Shipping - Caso de estudo de navio a Hidrogénio para a Douro Azul e A digitalização 

dos navios e a eficiência energética - Caso Mystic Cruises, e por fim a Lisnave-Estaleiros Navais que 

apresentou quais os projetos futuros do estaleiro para a adaptação aos desafios da transição. 

  



DESTAQUES AI Navais 
 
 

 
 

  junho 
 

 

Cooperação com a Escola Náutica - Conferência about 
research, industry and administration in maritime sector 

A convite da ENIDH a AI Navais participou no dia 9 de junho na Conferência 

about research, industry and administration in maritime sector 

No passado dia 9 de junho a AI Navais participou na conferência organizada pela ENIDH dedicada à 

cooperação científica com as universidades norueguesas NTNU e USN, parceiras da ENIDH no projeto 

MarineSim financiado pelo EEA Grants.  

A conferência teve dois painéis, um primeiro dedicado à educação superior, investigação e indústria, em que 

participou o Instituto Superior Técnico, a Universidade de Corunha, o Colab +Atlântico, o estaleiro naval 

Navaltagus e a associada Tecnoveritas.  

No segundo painel, dedicado às associações e administrações marítimas, participou a AI Navais, a DGRM, a 

EMEPC, a EMSA e a DGPM como entidade gestora dos EEA Grants. 

Na sua intervenção, o Secretário-Geral da AI Navais apresentou qual o panorama da indústria naval nacional 

e quais as perspetivas e desafios para o futuro. 

 

 

78.ª sessão do Comité de Proteção do Ambiente Marinho 
(MEPC 78) 

A 78.ª sessão do Comité de Proteção do Ambiente Marinho (MEPC 78) realizou-se remotamente de 6 a 10 

de junho de 2022, com a aprovação de novas medidas para enfrentar as mudanças climáticas, incluindo 

a adoção de medidas de curto prazo para reduzir a intensidade de carbono dos navios, e discussão 

adicional sobre o caminho da indústria naval para alcançar a Estratégia Inicial da IMO, reduzindo 

globalmente as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) dos navios pela metade até 2050, 

comparativamente aos níveis de emissão de 2008. 

A destacar: 

• Finalização das orientações técnicas para o EEXI2, CII3 e SEEMP4 

• Consideração das revisões da Estratégia de GEE, prevista para 2023 e das futuras medidas 
técnicas e baseadas no mercado 

 
2 Energy Efficiency Existing Ship Index 
3 Carbon Intensity Indicator 
4 Ship energy efficiency management plan 
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78.ª sessão do Comité de Proteção do Ambiente Marinho 
(MEPC 78) 

• Aprovação de uma nova área de controlo de emissões de enxofre (SECA) prevista para vigorar a 
partir de 1 de julho de 2025, sob reserva da adoção final no MEPC 79 em dezembro de 2022 

• Adoção de alterações ao anexo MARPOL I e ao Código IBC relativo às portas estanques  

• Adoção de alterações ao Anexo II da MARPOL relativas ao procedimento de avaliação dos riscos 
dos produtos petroleiros químicos 

• Extensão da fase de construção da experiência da água de lastro 

 

1. Adoção de alterações aos instrumentos obrigatórios 

MEPC 78 adotou alterações aos seguintes instrumentos IMO: 

• Anexo MARPOL I e O Código IBC – portas estanques 

• Anexo MARPOL II – Procedimento revisto de avaliação de riscos GESAMP 
 

2. Organismos aquáticos nocivos em água de lastro 

Fase de construção de experiência (EBP): O EBP para a Convenção de Gestão da Água de Lastro (BWM) foi 

alargado com uma proposta de conclusão do PE até ao outono de 2026. A não penalização da disposição 

relativa aos primeiros-tempos é aplicável durante a duração do PE. Um plano de revisão da convenção será 

elaborado por um grupo de correspondência que reporta ao MEPC 80 em julho de 2023 

Portos com qualidade de água desafiante (PCWQ): Houve uma troca de pontos de vista relativamente à 

operação em PCWQ. Em dezembro de 2022, serão realizadas novas discussões no MEPC 79, caso sejam 

apresentadas propostas. 

Orientações sobre modificações ao BWMS utilizando substâncias ativas: Foram adotadas diretrizes para 

reavaliações aquando da adoção de alterações a um sistema BWM que utiliza substâncias ativas. 

Certificado Internacional de Gestão de Águas de Lastro (IBWMC): A MEPC 78 aprovou uma interpretação 

unificada do apêndice I à Convenção BWM (forma do IBWMC).  

Armazenagem temporária de esgotos tratados e água cinzenta em tanques de lastro: MEPC 78 discutiu 

princípios relacionados com o armazenamento temporário de esgotos tratados ou água cinzenta em tanques 

de lastro. 
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3. Poluição atmosférica e eficiência energética 

Sistemas de Limpeza de Gases de Escape (EGCS): Foram aprovadas diretrizes para a avaliação dos riscos e de 

impacto da água de descarga do EGCS.  

Reportagem do ponto de inflamação na Nota de Entrega do Bunker (BDN): Na sequência da aprovação das 

alterações ao capítulo SOLAS II-2 pelo MSC 105 relativamente ao ponto de inflamação do combustível 

petrolífero, foram aprovadas alterações ao apêndice V do Anexo VI da MARPOL (Informações a incluir na 

BDN) sujeitas à adoção no MEPC 79. 

Interpretações unificadas: A MEPC aprovou uma interpretação unificada do Regulamento 18.3 do Anexo 

MARPOL VI no que diz respeito à utilização de biocombustíveis. 

4. Redução das emissões de GEE 

A utilização de múltiplos perfis operacionais do motor (EOPs) no contexto da certificação NOx  e uma 

possível extensão do Código Técnico NOx para melhor refletir novas aplicações, por exemplo, propulsão 

híbrida, foi delegada num grupo de correspondência para posterior discussão. O grupo de 

correspondência analisará os controlos regulamentares sobre a utilização de múltiplos EOPs e clarificará 

a necessidade de definições de terminologia e aplicação relacionadas com os ciclos de ensaio do motor.  

Orientações técnicas para o EEXI, CII e SEEMP: Na MEPC 78 foram finalizadas as diretrizes relacionadas 

com o EEXI, CII e SEEMP. Com estas orientações adotadas, o EEXI, o CII e o SEEMP estão prontos para a 

sua implementação. O ficheiro técnico da EEXI tem de ser aprovado antes do primeiro inquérito anual, 

intermédio ou de renovação do IAPP ou do inquérito inicial do IEE em ou depois de 1 de janeiro de 2023. 

A peça SEEMP III tem de ser aprovada e a bordo até 1 de janeiro de 2023. O primeiro relatório do CII com 

base nos dados de 2023 é entregue o mais tardar em 31 de março de 2024.  

Breve resumo das principais discussões e alterações: 

▪ Diretrizes EEXI: Opção incluída para medições de desempenho em serviço.  

▪ Diretrizes de cálculo do CII (G1): O parâmetro de capacidade dos navios de carga ro-ro foi alterado 

para toneladas brutas.  

▪ Diretrizes de linhas de referência do CII (G2): As linhas de referência para os navios de carga ro -

ro e os navios de carga ro-ro (veículo) foram atualizadas; a linha de referência para os navios de 

passageiros ro-ro foi dividida em duas, com uma linha separada para as embarcações de alta 

velocidade (HSC) e uma linha atualizada para os navios ro-ro de passageiros, excluindo o HSC.  

▪ Diretrizes de classificação do CII (G4): Atualizações dos limiares de classificação para os tipos de 

navios com linhas de referência atualizadas.  
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▪ Fator de correção provisória do CII e diretrizes de ajustamento das viagens (G5): Nova orientação 

que inclui fatores de correção e ajustamentos de viagem para vários tipos e circunstâncias dos 

navios. Houve uma discussão alargada sobre quais as correções e os ajustamentos a incluir. Nesta 

fase, não foram incluídas as correções por condições meteorológicas adversas e o tempo de 

espera e o tempo de espera não foi incluído e terá de ser levantado na revisão em 2025.  

▪ Diretrizes de verificação do DCS: Disposições para verificação do CII como parte do relatório do 

sistema de recolha de dados de combustível (DCS).  

▪ Diretrizes SEEMP: Atualizada para incluir orientações sobre o desenvolvimento e verificação da 

parte III do SEEMP (plano operacional de intensidade de carbono do navio). Houve pequenos 

ajustamentos noutras partes das diretrizes.  

▪ Diretrizes do Controlo do Estado do Porto: O MEPC 78 solicitou à subcomissão de Implementação 

de Instrumentos OMI (III 8) (julho 2022) que ponderasse se a não implementação do plano de 

implementação na parte III do SEEMP é uma deficiência detetável.  

Diretrizes para o CII a publicar pela IMO: 

▪ linhas de referência (Resolução MEPC.353(78) 

▪ métodos de cálculo do CII (Resolução MEPC.352(78) 

▪ classificação (Resolução MEPC.354(78) 

▪ fatores de correção e ajustamento das viagens (Resolução MEPC.355(78)  

▪ verificação administrativa dos dados relativos ao consumo de combustível e CII (Resolução 

MEPC.348(78)) 

Diretrizes para a EEXI a publicar pela IMO 

▪ método de cálculo do EEXI atingido (Resolução MEPC.350(78)) 

▪ métodos, procedimentos e verificação das medições de desempenho em serviço (Circular 

MEPC.1/Circ.902)  

▪ vistoria e certificação do EEXI atingido (Resolução MEPC.351(78))  

Diretrizes para a publicação do SEEMP pela IMO  

▪ desenvolvimento da SEEMP (Resolução MEPC.346(78) 

verificação e auditorias das empresas pela administração da parte III do SEEMP (Resolução MEPC.347(78))  
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Revisão do Sistema de Recolha de Dados de Combustível: O MEPC 78 aprovou alterações ao apêndice IX 

do Anexo MARPOL VI para incluir informações relacionadas com o EEXI e o CII no sistema de recolha de 

dados de combustível (DCS). Novas revisões que o DCS irá considerar, incluindo a transparência dos 

dados e dos dados de carga. 

Revisão da Estratégia IMO GHG: Houve uma troca alargada de pontos de vista sobre a revisão 

programada da Estratégia de GEE, mas sem novas decisões. A principal divergência entre os pontos de 

vista entre os países é a divisão entre aqueles que pedem a descarbonização total até 2050, e os que 

pedem mais avaliações sobre a viabilidade e os impactos sobre os Estados antes de tal decisão poder ser 

tomada. O MEPC vai aderir ao plano de trabalho estabelecido sobre esta matéria e tomar a sua decisão  

no MEPC 80 em julho de 2023. Novas discussões terão lugar numa reunião intersecional acordada para o 

MEPC 79 em dezembro de 2022. Há também a expectativa de que se realize uma reunião intersecional na 

primavera de 2023 dedicada a esta matéria. 

Medidas a médio e longo prazo para reduzir as emissões de GEE: Na reunião intersecional realizada duas 

semanas antes do MEPC 78, houve uma discussão alargada sobre as medidas a médio e a longo prazo. 

Nesta reunião, foram discutidas propostas para várias medidas baseadas no mercado: 

▪ Um sistema de imposição baseado em emissões de GEE de poço a despertar. O preço GHG é 

determinado pela IMO. 

▪ Um sistema de imposição baseado no desempenho do CII, em que os navios com desempenho CII 

inferior a um valor de referência pagam uma contribuição por tonelada de CO2, e os navios com 

desempenho acima do referencial recebem uma recompensa. A contribuição é determinada pela 

IMO, enquanto a recompensa depende do nível de realização da frota.  

▪ Um sistema de imposição baseado em emissões absolutas de CO2, em que as receitas são 

parcialmente utilizadas para proporcionar um desconto direto aos navios de emissões zero. O 

preço e o desconto de CO2 são determinados pela IMO. 

▪ Um sistema de limites e comércio de emissões, semelhante ao RCLE da UE, em que o nível de 

emissão de GEE é fixado pela IMO e as licenças são leiloadas. O preço do carbono é então 

determinado pelo mercado.  

Além disso, houve discussões sobre uma proposta de medida técnica sob a forma de uma norma de 

combustível de intensidade de GEE bem-a-despertar. O MEPC 78 não desenvolveu mais estas propostas, 

e as discussões prosseguirão numa reunião intersecional antes do MEPC 79 e após as reuniões. A decisão 

sobre quais as medidas a desenvolver em regulamentos será tomada no MEPC 80 em julho de 2023. 
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Captura de CO2 a bordo: Devido a restrições de tempo, apenas foi realizada uma breve discussão sobre 

disposições para ter em conta a captura de CO2 a bordo em instrumentos como o EEDI e o CII.  

Intensidade de GEE/carbono do ciclo de vida para combustíveis marinhos: Um grupo de trabalho 

intersecional antes do MEPC 78 desenvolveu projetos de orientações sobre o ciclo de vida 

GHG/intensidade de carbono para os combustíveis marinhos. Os trabalhos continuarão através de um 

grupo de correspondência que reporta ao MEPC 80 em julho de 2023. 

5. Lixo plástico marinho 

Marcação das artes de pesca: O MEPC 78 discutiu se a marcação das artes de pesca deveria ser tornada 

obrigatória ao abrigo do anexo V da MARPOL ou se deve ser prosseguida uma abordagem voluntária. 

Concluiu-se que a marcação das artes de pesca é obrigatória através da MARPOL e o desenvolvimento de 

uma circular como medida a curto prazo para promover a implementação da marcação das artes de 

pesca. 

Livro de registos de lixo: Foram aprovadas alterações ao anexo V da MARPOL para tornar obrigatório o 

Livro de Registos de Lixo também para navios de 100 tonelagem bruta e superior a 400 tonelagem bruta 

com vista à adoção no MEPC 79. 

6. Prevenção e resposta à poluição 

Na sequência da adoção das alterações à Convenção relativa ao sistema anti-insaculação (AFS) 

destinadas a incluir os controlos sobre a cibutryne adotados no MEPC 76, foram adotadas três orientações 

revistas nesta sessão relativas à amostragem, inspeção e levantamento dos sistemas anti-insaculação. 

Foram aprovados projetos de alterações aos anexos MARPOL I, II, IV, V e VI relativos às instalações 

regionais de acolhimento no Ártico, bem como alterações às Orientações de 2012 para o desenvolvimento 

de um plano regional de acolhimento (Resolução MEPC.221(63). As alterações estão sujeitas à adoção no 

MEPC 79. 

No âmbito da revisão das diretrizes integradas do Sistema Integrado de Tratamento de Águas de Bilge 

(IBTS) no PPR 7, foi questionado se a evaporação forçada por aquecimento de águas de porão oleosas para 

efeitos de eliminação é aceitável. Foi solicitado ao MEPC que o esclarecesse e, após discussão sobre a 

questão, concluiu-se que, em princípio, a evaporação forçada através do aquecimento das águas oleosas 
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de porão é aceitável como meio de eliminação e as delegações foram convidadas a apresentar propostas 

ao PPR 10 para alterar o anexo MARPOL I para refletir isso.  

7. Identificação e proteção de áreas especiais, ECAs e PSSA 

O MEPC 78 analisou e aprovou uma proposta para designar o Mar Mediterrâneo como zona do mar 

particularmente sensível (PSSA) - isto é, uma área que necessita de proteção especial e aprovar a criação 

de uma Área de Controlo de Emissões de Enxofre (SECA) no Mar Mediterrâneo.  A exigência será a mesma 

que para outras SECAs, obrigando à utilização de óleo de combustível com um teor de enxofre de 0,10% 

ou de um EGCS. 

Este será o quarto ECA acordado internacionalmente para introduzir este limite. As outras três CEA 

abrangem zonas marítimas dos Estados Unidos, Canadá e Mar das Caraíbas, Mar Báltico e Mar do Norte.  

Inicialmente havia alguma preocupação com a disponibilidade de combustíveis adequados na região, 

mas ficou acordado que a disponibilidade não tinha sido um problema nas AE existentes. Outra questã o 

de preocupação foi o facto de alguns Estados-Membros mediterrânicos não serem partes no anexo VI da 

MARPOL, que é o regulamento que aplica o ACE. A aplicação efetiva da regulamentação internacional 

depende de uma ratificação rápida e ampla e de uma implementação uniforme por parte dos Estados. Os 

Estados proponentes asseguraram à reunião que foram iniciados os processos de ratificação e que todos 

os Estados litoral do Mar Mediterrâneo ratificarão e implementarão o Anexo VI da MARPOL antes da 

entrada em vigor do ECA.  

A proposta será agora enviada ao MEPC 79 (dezembro de 2022) com vista à aprovação final. A data de 

entrada em vigor ainda está por decidir, mas será durante a primavera de 2025.  

Mais informações sobre a MEPC 78 podem ser encontradas nos seguintes documentos: 

ABS News Brief: MEPC 78 

DNV IMO update: Marine Environment Protection Committee (MEPC 78) 

Safety4Sea MEPC 78 Outcome: IMO makes progress on GHG matters, approving Med Emission Control 

Area 

 

 

https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/regulatory-news/2022/ABS%20MEPC%2078%20Brief.pdf
https://www.dnv.com/news/imo-update-marine-environment-protection-committee-mepc-78--226640
https://safety4sea.com/overview-of-mepc-78/
https://safety4sea.com/overview-of-mepc-78/
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Decorreu em Lisboa durante os dias 27 de maio a 1 de julho a segunda edição 
da conferência das nações unidas para os oceanos que apoia a 
implementação do objetivo de desenvolvimento sustentável 14 – Proteger a 
Vida Marinha 

A AI Navais teve oportunidade de assistir a várias sessões durante o evento, à sessão plenária e side events 

que decorreram no Altice Arena. Tivemos ainda a oportunidade de visitar o espaço One Sustainable Ocean, 

uma iniciativa conjunta organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, Fórum Oceano, Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, Universidade de Lisboa entre outras. 

Tal como nas nossas redes sociais e website, damos destaque aos discursos de abertura dos presidentes da 

conferência e coorganizadores da mesma, o Presidente da República Portuguesa e Presidente da República 

do Quénia, assim como do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. 

No seu discurso, o Presidente da Républica Portuguesa, exalta a organização do evento que, após dois 

adiamentos devido à situação pandémica que o mundo atravessou, finalmente se realiza naquele que o 

presidente diz ser o momento certo, no sítio certo e na abordagem certa. Referiu ainda que, mais do que 

nunca os oceanos são centrais no equilíbrio do poder geopolítico, essenciais na disponibilidade de recursos, 

energia, desempenham um papel essencial na mobilidade, migrações no desenvolvimento científico e 

tecnológico, e ainda nas alterações climáticas. 

O Presidente da República do Quénia focou a sua intervenção no ativo mundial que é o oceano, sublinhando 

a sua importância fundamental para o equilíbrio social e económico do planeta, enaltecendo o seu papel 

essencial na sustentabilidade, o seu impacto na biodiversidade e a urgência no financiamento de projetos 

que apoiem o objetivo de desenvolvimento sustentável 14, que é neste momento o que obtém menor 

financiamento de todos os ODS das Nações Unidas. Fez ainda o apelo para que a UNOC 22 seja o momento 

de viragem e que Lisboa seja o lugar onde corajosamente escolhemos proteger de forma sustentável os 

nossos oceanos. 

Destacamos também a intervenção do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres que, iniciou o 

seu discurso descrevendo o papel fundamental do oceano no equilíbrio mundial, referindo as pressões a que 

está sujeito e que conduziram a que hoje enfrentemos uma emergência oceânica. O Secretário-Geral apelou 

à intervenção de todos deixando 4 recomendações, o apelo ao investimento em economias oceânicas 

sustentáveis, a prevenção e redução da poluição marinha e o aumento das medidas efetivas de conservação, 

a necessidade de proteger o oceano e ao mesmo tempo as pessoas cujas vidas e meios de subsistência 

dependem do impacto das alterações climáticas e por fim investir na restauração e conservação de 
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ecossistemas costeiros, fundamentais na captura de carbono e na resiliência dos meios de subsistência das 

pessoas. Terminou exortando os governos a elevar o seu nível de ambição para a recuperação da saúde dos 

oceanos.  

Assistimos ainda a vários workshops organizados sob a alçada do evento One Sustainable Ocean. O 

Secretário-Geral da AI Navais foi convidado a participar em dois, o primeiro, a convite da Fórum Oceano, 

sobre quais os desafios que se colocam ao Cluster do Mar até 2030, e o segundo, a convite da Wavec, sobre o 

ruido subaquático.  

 

 

Conselho do IACS lança novo "Painel de Descarbonização 
Segura" para apoiar implementação de novos combustíveis 
e tecnologias 

Reunido em Londres, o Conselho do IACS, presidido pelo Sr. Nick Brown, CEO da Lloyds Register, realizou a 

sua 85ª sessão (C85). Nesta reunião, o Conselho do IACS reconheceu o grande desafio que é assegurar que os 

objetivos ambiciosos, com prazos acelerados, para a descarbonização, sejam cumpridos de forma segura e 

com a base técnica necessária para facilitar o investimento precoce por parte das partes interessadas. 

Os painéis do IACS representam o nível superior dos organismos específicos da associação, pelo que a criação 

de um Painel de Descarbonização Segura (SDP) envia um sinal o mais claro possível da determinação do IACS 

em apoiar a indústria através deste desafio multifacetado e multidecadal. Dar à descarbonização o mesmo 

foco que às áreas tradicionais de Segurança, Ambiente, Casco, Maquinaria, Inspeção e Cibersegurança 

aumenta significativamente a capacidade da associação de abordar preocupações seguras de 

descarbonização e apoiar a proteção da vida humana, da propriedade e do meio marinho. 

Para ajudar a produzir velozmente os requisitos técnicos, o SDP reunirá imediatamente quatro equipas de 

projeto para trabalhar em combustíveis e tecnologias líderes de descarbonização. Embora o IACS continue a 

ser tecnologicamente agnóstico, amplas discussões com a indústria – em si própria uma característica 

fundamental e objetivo do SDP – indicam que os esforços iniciais devem ser centrados no Amoníaco, 

Hidrogénio, Captura de Carbono e Armazenamento e Baterias. Além disso, o SDP avaliará igualmente os 
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fluxos de trabalho atuais na IMO sobre o Metanol e Etanol, a este respeito pela realização de novos trabalhos, 

consoante o caso.  Outros combustíveis e tecnologias alternativos serão analisados pelo SDP posteriormente. 

Reconhecendo que os esforços para a descarbonização precisam de ser colaborativos para serem bem-

sucedidos, o SDP adotou também uma abordagem consultiva estruturada para que todas as partes 

interessadas – fabricantes de combustíveis, fornecedores de tecnologia, proprietários, construtores e seguros 

marinhos – tenham múltiplas oportunidades para se envolverem com o IACS a nível estratégico, operacional 

e técnico. Essa estreita cooperação ajudará a centrar a priorização, maximizar a eficiência e eliminar a 

duplicação e permitir que os resultados sejam corretamente orientados, quer sob a forma de resoluções ou 

recomendações do IACS, quer de submissões à IMO, para apoiar o desenvolvimento de regulamentos 

pormenorizados.  Coletivamente, este trabalho ajudará a incentivar a indústria a investir em novos 

combustíveis e tecnologias, oferecendo um certo grau de garantia de que as normas estão a ser 

harmonizadas e que as tecnologias são comprovadas contra estas exigências. 

Comentando este desenvolvimento, o presidente do IACS, Nick Brown, afirmou que a criação do Painel de 

Descarbonização Segura IACS permite uma visão abrangente sobre novas iniciativas, quer estejam 

relacionadas com a propulsão dos navios ou com a natureza em mudança dos navios de carga, em resultado 

dos esforços sociais para a descarbonização, o que marca uma mudança de passo na incorporação de um 

foco de segurança neste esforço da indústria. 

Relativamente a outras questões, o C85 subscreveu veementemente os progressos realizados pelo 

Organismo Independente de Avaliação da Qualidade (IQARB) e comprometeu-se a ajudar esse organismo a 

desenvolver-se numa entidade respeitada que pode ser confiada pelos Estados de bandeira, indústria e 

outros, para fornecer uma supervisão de alto nível dos sistemas de qualidade das sociedades de classe e 

organizações reconhecidas. 

O C85 reviu igualmente o conjunto de medidas adotadas pela IACS para apoiar a indústria a manter a 

continuidade das empresas face aos desafios operacionais colocados pela pandemia COVID-19 e observou a 

eficácia do Grupo de Trabalho COVID-19 do IACS para garantir que os navios pudessem manter-se em 

segurança e em conformidade com as regras de classe e os requisitos das Convenções Internacionais.  A C85 

concordou, no entanto, que a melhoria da situação do COVID permitiu agora uma retirada faseada das várias 

isenções, observando que ainda existem desafios operacionais em determinadas áreas. 

 


