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I. Nota Introdutória

A atividade do Instituto Hidrográfico (IH) para 2018 está 
enquadrada pela Diretiva Setorial das Ciências do Mar 
2017, homologada pelo Almirante CEMA em 26 de maio 
de 2017, sendo influenciada pela envolvente económica, 
social e científica do País. 
O IH, órgão da Marinha regulado por legislação própria, 
tem por missão assegurar as atividades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico relacionadas com as ciências 
e as técnicas do mar, tendo em vista a sua aplicação prio-
ritária em operações militares navais, designadamente, nas 
áreas da hidrografia, da cartografia hidrográfica, da segu-
rança da navegação, da oceanografia e da defesa do meio 
marinho. É inequívoco o compromisso do IH de servir a 
Marinha e o País.
Numa conjuntura financeira e orçamental restritiva para o 
setor público e para as empresas, o IH procurará manter 
em 2018 as suas capacidades técnico-científicas e aprovei-
tar, essencialmente nas áreas da Investigação e Desenvolvi-
mento (I&D) e na Prestação de Serviços, as oportunidades 
proporcionadas pelo mercado nacional e internacional, 
demandando projetos que garantam o financiamento in-
dispensável ao reforço das suas capacidades materiais e hu-
manas, otimizando a utilização dos meios e assegurando a 
máxima eficácia no cumprimento da missão.
A nível legislativo refira-se que após a publicação do Decre-
to-Lei n.º230/2015 de 12 de outubro, diploma que aprova 
a orgânica do IH e consagra as suas especificidades en-
quanto órgão da Marinha e Laboratório do Estado (LdE), 
importa agora proceder à elaboração e aprovação do sub-
sequente Regulamento Interno, continuando a ser um ob-
jetivo prioritário e fundamental que importa prosseguir, de 
forma a adaptar o IH às circunstâncias do presente.
No domínio da utilização dos navios hidrográficos, preten-
de-se manter os níveis de disponibilidade dos meios para 
atribuição ao setor das Ciências do Mar, em apoio à realiza-
ção dos projetos de I&D em curso ou futuros, bem como no 
apoio à comunidade científica nacional e aos projetos e ati-
vidades associados à extensão da Plataforma Continental.
Para além das responsabilidades de interesse público, no-
meadamente no âmbito da cartografia hidrográfica, da 
segurança da navegação, da oceanografia e da proteção 
e preservação do ambiente marinho, o IH continuará a dar 
prioridade às atividades operacionais, assegurando o apoio 
ambiental às operações e exercícios navais, a caracterização 
geomorfológica das rotas seguras de acesso aos principais 
portos nacionais e a criação de produtos de informação 
geográfica com finalidades militares e de apoio às múltiplas 
vertentes da Autoridade Marítima.
No domínio científico, como LdE, manter-se-á como priori-
tário o programa de monitorização ambiental da Zona Eco-
nómica Exclusiva (MONIZEE), essencial para a investigação 
e conhecimento do ambiente marinho nos espaços marí-
timos de interesse nacional. Neste âmbito, continuar-se-á 
a dar prioridade ao desenvolvimento e participação em 
subprojectos que permitam o reforço da rede monitoriza-
ção em tempo real e a capacidade de previsão operacio-
nal, tais como os projetos SUB-ECO, sistema de vigilância 
acústica submarina, JERICO-NEXT (Joint European Research 
Infrastructure Network for Coastal Observatory), com inte-
gração de sensores de fundo nas boias multiparamétricas 
e TRADE – projeto que visa a medição em tempo real das 
correntes superficiais e da agitação marítima através de 
radares HF. Pretende-se também dar relevância ao conhe-

cimento dos fundos marinhos, sendo de referir o projeto 
SEDMAR, com o objetivo de produção de três cartas se-
dimentológicas no Arquipélago da Madeira e a aposta na 
atualização e modernização dos sondadores de elevada re-
solução para os levantamentos topo-hidrográficos.
De forma a assegurar e reforçar o apoio ambiental às ope-
rações navais da Marinha, a edificação do Centro Meteo-
rológico e Oceanográfico Naval (CMETOC) será uma priori-
dade, promovendo a investigação e o desenvolvimento de 
produtos e sistemas de apoio de informação geoespacial, 
meteorológica e oceanográfica (GEOMETOC).
No que concerne ao reforço da cooperação com institui-
ções públicas, congéneres ou não, e universidades, será 
incrementada a participação em projetos conjuntos, no-
meadamente em atividades de I&D, na gestão de dados 
e informação geográfica e técnico-científica ou no acolhi-
mento de ações de formação avançada.
Ao nível da cooperação e representação internacional, 
procurar-se-á potenciar a afirmação do IH nos fóruns in-
ternacionais, ao nível da participação técnico-científica e 
representação nacional. Refere-se, por exemplo, os levan-
tamentos topo-hidrográficos conjuntos no rio Minho e 
Guadiana, uma cooperação com o Instituto Hidrográfico 
de La Marina (IHM) de Espanha e os projetos de investiga-
ção internacionais.
No âmbito da implementação da Diretiva INSPIRE, o IH, 
enquanto autoridade pública com responsabilidade nesta 
área, continuará o esforço de implementação ao nível da 
harmonização e disponibilização dos conjuntos de Dados 
Geográficos (CDG) e de serviços de rede.
A participação do IH em atividades de cooperação com a 
Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) 
prosseguirá também em 2017, através de ações de forma-
ção, de assessoria técnica e de apoio à criação e reforço de 
capacidades hidrográficas e cartográficas em Angola, Cabo 
Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.
Ao nível dos processos, procurar-se-á reavaliar o âmbito do 
Sistema de Gestão da Qualidade de forma a poder abran-
ger todas as atividades que contribuem para o cumpri-
mento da missão, bem como garantir a consolidação da 
extensão das acreditações dos ensaios laboratoriais, físico-
-químicos e sedimentológicos, e da calibração de equipa-
mentos hidro-oceanográficos.  
Estas são as linhas gerais que constituem a orientação para 
o desenvolvimento da atividade em 2018, que contam com 
a realização, com a dedicação e competência dos que aqui 
prestam serviço, permitindo ao IH cumprir a sua missão de 
compromisso com a Defesa Nacional e com a Ciência, con-
tribuindo para a Segurança da Navegação e para o desen-
volvimento científico e económico do País.

O DIRETOR-GERAL

António Manuel de C. Coelho Cândido
Contra-almirante
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II. Enquadramento estratégico

O INSTITUTO HIDROGRÁFICO

O Instituto Hidrográfico (IH) foi criado pelo Decre-
to-Lei n.º 43177, de 22 de setembro de 1960. 
De acordo com o Decreto-lei nº 185/2014, de 29 
de dezembro (Estrutura Orgânica da Marinha), o 
IH é um órgão da Marinha regulado por legislação 
própria que tem por missão assegurar as ativida-
des de investigação e desenvolvimento tecnológi-
co relacionadas com as ciências e as técnicas do 
mar, tendo em vista a sua aplicação prioritária em 
operações militares navais, designadamente, nas 
áreas da hidrografia, da cartografia hidrográfica, 
da segurança da navegação, da oceanografia e da 
defesa do meio marinho. Funciona na direta de-
pendência do Chefe do Estado-Maior da Armada, 
sob tutela do Ministério da Defesa Nacional e dis-
põe de autonomia administrativa e financeira.
O Decreto-Lei n.º 230/2015, de 12 de outubro 
aprova a orgânica do IH e consagra as suas espe-
cificidades enquanto órgão da Marinha e Labora-
tório do Estado. Espera-se, que durante este novo 
ciclo estratégico, seja aprovado o Regulamento 
Interno do IH, o qual, em conjunto com a Lei Or-
gânica do IH (LOIH), constituem instrumentos fun-
damentais para melhor enquadrar a atuação do 
Instituto como órgão da Marinha e Laboratório do 
Estado (LdE).
Conforme disposto na Lei Orgânica do XXI Gover-
no Constitucional (Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 
17 de dezembro), em consonância com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 230/2015, de 12 de outubro, a 
competência relativa à definição das orientações 
estratégicas para o Instituto Hidrográfico, bem 
como a fixação de objetivos e acompanhamento 
da sua execução, são exercidas pelo Ministro da 
Defesa Nacional em coordenação com o Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com a 
Ministra do Mar. 
O IH desenvolve uma parte muito significativa da 
atividade de investigação científica da Marinha, dá 
apoio às operações militares navais e marítimas e 
à atividade científica desenvolvida por entidades 
civis, públicas e privadas. O resultado global é es-
sencial ao país.
Os espaços marítimos sob jurisdição nacional 
constituem um património e uma riqueza que im-
porta proteger e como só se pode proteger o que 
se conhece, o papel do IH para o conhecimento 

dos oceanos revela-se fundamental para a prosse-
cução dos interesses nacionais. O IH, como órgão 
da Marinha e como LdE (estatuto que distingue 
instituições que visam a prossecução de atividades 
de investigação científica e de desenvolvimento 
tecnológico), assegura as atividades de investiga-
ção e desenvolvimento tecnológico relacionadas 
com as ciências e as técnicas do mar, tendo em 
vista a sua aplicação prioritária na área militar, de-
signadamente nas áreas da hidrografia, da carto-
grafia hidrográfica, da segurança da navegação, 
da oceanografia e da proteção e preservação do 
meio marinho, e contribui para o desenvolvimento 
económico e científico do país.
Para o cumprimento da missão do IH contribuem 
de forma direta as divisões da Direção Técnica, 
que desenvolvem a atividade nuclear, e de forma 
indireta os serviços das restantes direções. 
A Divisão de Navegação fornece informação vital 
para a segurança da navegação, através da pro-
mulgação dos avisos aos navegantes, supervisio-
nando a promulgação dos avisos à navegação, 
promovendo e realizando estudos de desenvol-
vimento e aplicação dos métodos e sistemas de 
navegação, elaborando projetos de assinalamento 
marítimo, editando as publicações náuticas ofi-
ciais e procedendo à reparação e certificação de 
instrumentos e equipamentos de navegação.
A Divisão de Hidrografia é responsável pela pro-
dução e atualização da cartografia hidrográfica 
oficial com a representação da forma e natureza 
do fundo do mar dos espaços marítimos de inte-
resse e sob soberania ou jurisdição nacional. Para 
tal, promove e realiza estudos e planeia e executa 
trabalhos nos domínios da Geodesia, Topografia, 
Hidrografia e Cartografia.
A Divisão de Oceanografia contribui para o conhe-
cimento oceanográfico dos espaços marítimos de 
interesse e sob soberania ou jurisdição nacional. 
Nesse sentido, são promovidos e realizados estu-
dos e trabalhos teóricos e experimentais nos do-
mínios da Dinâmica de Fluidos, Termodinâmica e 
Acústica Submarina. 
Na proteção do meio marinho, o IH atribuiu à Di-
visão de Química e Poluição do Meio Marinho a 
promoção e realização de estudos e trabalhos des-
tinados a ampliar o conhecimento da química da 
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água do mar e da poluição do meio marinho nas 
costas, estuários, águas territoriais, Zona Econó-
mica Exclusiva (ZEE) e Plataforma Continental por-
tuguesas e em outras áreas de interesse nacional.
O conhecimento geológico da costa, dos estuá-
rios, águas territoriais, ZEE e Plataforma Conti-
nental portuguesas, bem como de outras áreas 
de interesse nacional, é de importância vital para 
a prossecução da missão do IH. Tal tarefa está 
cometida à Divisão de Geologia Marinha que 
promove e realiza estudos e trabalhos teóricos 
e experimentais nos domínios da Geologia Ma-
rinha, da Cartografia Sedimentar e da Dinâmica 
Sedimentar.
O Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica 
tem atribuído o desenvolvimento e a gestão de to-
dos os produtos e serviços baseados em sistemas 
de informação do IH e de apoio à Marinha, assim 
como a produção de metadados e harmonização 
da informação de acordo com as diretivas nacio-
nais e internacionais.
No âmbito do esforço nacional para a implemen-
tação da Diretiva INSPIRE da União Europeia, o IH 
reporta mais de trezentos conjuntos de dados geo-
gráficos (CDG) para monitorização pela Comissão 
Europeia. Esta implementação implica uma mudan-
ça de paradigma na gestão dos dados e contempla 
a existência de metadados, serviços de visualização 
e serviços de descarregamento harmonizados. 
Parte substancial da componente operacional do 
IH está atribuída às Brigadas Hidrográficas, que 
executam, no mar ou em terra, os estudos e traba-
lhos hidrográficos e oceanográficos.
O IH tem também competência pedagógica e de 
formação, cujas atividades estão atribuídas à Es-
cola de Hidrografia e Oceanografia (EHO) que pla-
neia, promove e assegura a realização da forma-
ção em Hidrografia e Oceanografia certificada e 
reconhecida internacionalmente, primordialmente 
os Cursos de Especialização em Hidrografia para 
Oficiais e Sargentos, correspondentes às Catego-
rias “A” e Categoria “B” dos cursos, sendo os seus 
programas reconhecidos internacionalmente pela 
FIG-IHO-ICA (FIG-Federação Internacional de Geó-
metras, IHO - Organização Hidrográfica Internacio-
nal e ICA – Associação Cartográfica Internacional). 
A EHO é a única entidade formadora em Portugal, 
e uma das poucas a nível mundial, com compe-
tência para lecionar cursos com tal reconhecimen-
to, procedendo ainda à análise de outras ações 

de formação ministradas em estabelecimentos de 
ensino nacionais ou estrangeiros que se revistam 
de interesse para o IH ou que, relacionadas com 
estas, interessem à Marinha ou ao País.

II.1. Missão, Valores, Visão  
       e Temas Estratégicos

1. MISSÃO

A missão de uma organização reflete a sua ra-
zão de ser, concretizada nas atividades relevantes 
que desenvolve. A missão do IH decorre da sua 
lei orgânica:

«O IH tem por missão assegurar as atividades 
de investigação e desenvolvimento tecnológi-
co relacionadas com as ciências e as técnicas 
do mar, tendo em vista a sua aplicação priori-
tária em operações militares navais, designada-
mente nas áreas da hidrografia, da cartografia 
hidrográfica, da segurança da navegação, da 
oceanografia e da defesa do meio marinho.»

2.  OS VALORES CORPORATIVOS E AS COMPE-
TÊNCIAS TRANSVERSAIS

Os valores são os padrões de conduta que nor-
teiam o comportamento dos trabalhadores e 
da organização.

Considerando o quadro de valores da Marinha, o 
IH particulariza ainda como valores específicos:

w Ética

Fazer com princípios; num contexto de aplicação 
individual, organizacional, social e ambiental;

w Excelência

Fazer melhor; produzir mais, com maior qua-
lidade e menos recursos, superando-nos em 
permanência;

  w Criatividade

Fazer com inovação; criar novos produtos/ser-
viços e métodos de trabalho, antecipar as ne-
cessidades/expetativas dos stakeholders;

Enquadramento estratégico
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w Compromisso

Fazer com dedicação; fazer parte da equipa, 
identificarmo-nos com a organização e uns 
com os outros, estar e assumir uma ligação 
sem reservas.

Numa ótica de gestão de competências, o IH 
identifica também um conjunto de competên-
cias comportamentais transversais que todos os 
trabalhadores devem possuir para o sucesso da 
organização. 

São elas:

w A responsabilidade e compromisso com o serviço; 

w O sentido de serviço público;

w  A orientação para os resultados e qualidade do 
serviço; 

w  A flexibilidade e disponibilidade para a mudança;

w  A pró-atividade;

w  O espírito de equipa e atitude positiva.

3. VISÃO 

A visão traduz o que a organização pretende ser 
no futuro, refletindo a sua ambição; a do IH é:

«Ser um centro de referência no conhecimento 
e na investigação do mar.»

O IH deve ser mantido como um centro de referên-
cia no conhecimento e na investigação do mar, com 
projeção nacional e internacional, no quadro de in-
tervenção da Marinha, na hidrografia, cartografia 
hidrográfica, navegação, oceanografia operacional 
e proteção do ambiente marinho, contribuindo 
proactivamente, como LdE, para o desenvolvimen-
to científico e tecnológico do País. A sua capacida-
de de realização e de resposta resulta da articula-
ção entre as competências científicas e tecnológicas 
multidisciplinares, as aptidões decorrentes da orga-
nização e prontidão militar, e a postura de plena 
abertura e cooperação interinstitucional.

4. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

As Orientações Estratégicas consistem na inter-
disciplinaridade aplicada à atividade do setor em 

prol de um resultado comum – a missão, con-
tribuindo para alcançar a visão definida, tendo 
em conta a análise de envolvente, os objetivos 
da Marinha e as Orientações Estratégicas (De-
sempenho, Superação e Oportunidades) vertidas 
na Diretiva de Planeamento da Marinha 2017 
(DPM2017). No caso do IH as Orientações Estra-
tégicas definidas pelo Diretor-Geral para o seu 
mandato são as seguintes: 

Inovação (associado à Superação – essencial 
para a modernização do setor, em particular 
na sua qualidade de LdE. Congrega a ativida-
de de I&D vocacionada para as aplicações no 
âmbito da defesa, o apoio às políticas públi-
cas associadas às ciências do mar e ao conhe-
cimento do ambiente marinho e as ações es-
tratégicas preconizadas na Estratégia Nacional 
para o Mar. Está intimamente ligado ao desen-
volvimento sustentável do País, constituindo 
uma área de valor estratégico nacional, para a 
qual concorrem a cartografia hidrográfica, a 
segurança da navegação e a oceanografia 
operacional, o valor gerado pelo IH para o 
País como centro agregador de informação e 
conhecimento do mar e a vertente de apoio à 
comunidade científica nas áreas das ciências 
e tecnologias do mar.

Organização (associado ao Desempenho) – con-
grega os esforços e as iniciativas tendentes à 
prossecução da otimização organizacional, com 
especial ênfase na operacionalização dos requisi-
tos de LdE previstos na Lei Orgânica do IH e na 
aprovação do Regulamento Interno.

Sustentabilidade (associado às Oportunidades 
– comporta todas as atividades inerentes à susten-
tabilidade económico-financeira do IH, nomeada-
mente o aumento das receitas próprias e manu-
tenção dos rácios de autofinanciamento, condição 
sine qua non para a manutenção do regime de au-
tonomia financeira e estatuto de LdE.
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Organização Inovação Sustentabilidade

VISÃO

VALORES

IH Equilibrado
(RECURSOS)

OPERACIONAL

ESTRUTURAL

GENÉTICA

IH Otimizado
(ORGANIZAÇÃO)

IH Flexível
(STAKEHOLDERS)

MISSÃO

IH Eficaz
(VALOR)

CONTRIBUIR para a segurança 
da navegação

INCREMENTAR o apoio GEOMETOC
às operações navais e marítimas

CONSOLIDAR o conhecimento e
a atuação no quadro das ciências do mar

e da cultura marítima

CONTRIBUIR para o uso do Mar em Segurança e para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do País

INCREMENTAR a certificação no âmbito
do Sistema da Qualidade (SQ)

APERFEIÇOAR a eficiência
nos processos e

na gestão de recursos

DINAMIZAR a abertura do IH à sociedade
 e aos cidadãos

POTENCIAR a modernização dos meios,
das infraestruturas e dos sistemas

MELHORAR a gestão dinâmica
dos Recursos Humanos e a valorização

das pessoas

CONSOLIDAR a sustentabilidade
Económico-Financeira

Ser um centro de referência no conhecimento e na investigação do mar

Disciplina      Lealdade      Honra      Integridade      Coragem      Ética      Excelência      Criatividade      Compromisso

MAPA DA ESTRATÉGIA

0807 09

04 05 06

01 02 03

Orientações Estratégicas

II.2. Mapa da Estratégia

Decorrente dos objetivos estratégicos do IH, apre-
senta-se o mapa estratégico do setor. Este mapa 
sintetiza e comunica a estratégia do setor a vigorar 
no período de validade desta Diretiva. Possui um 
formato matricial, no qual os objetivos estratégi-
cos setoriais se encontram orientados na horizon-
tal pelas Perspetivas de Gestão Setoriais, as quais 
mapeiam as Perspetivas de Gestão da Marinha, 
nos seguintes termos: 

Genética –  IH equilibrado ao nível de Recursos, 
por forma a dispor de meios para 
agir;

Estrutural –  IH otimizado, ao nível de Organi-
zação, inovando para liderar;

Operacional – empregando as capacidades exis-
tentes de forma flexível, liderando no produto, ca-
paz de atender os seus diferentes stakeholders, tal 
como se refere na análise de envolvente (Anexo E 
da presente Diretiva Setorial). Neste âmbito, real-
ça-se que, para além da Marinha, o IH identifica 
como partes interessadas (stakeholders) o poder 
político, a comunidade científica, os parceiros na-
cionais e internacionais, os seus colaboradores e 
os cidadãos;

Missão – IH eficaz, acrescentando Valor.

Os objetivos estratégicos estão subordinados ver-
ticalmente pelas Orientações Estratégicas Setoriais 
(Organização, Inovação e Sustentabilidade), asso-
ciadas às Orientações Estratégicas da DMP17 (De-
sempenho, Superação e Oportunidades), relacio-
nando-se entre si através de relações causa-efeito.
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II.3. Objetivos e Linhas de Ação

OBJETIVOS E LINHAS DE AÇÃO

OS1. POTENCIAR a modernização dos meios, das infraestruturas e dos sistemas 

Este objetivo visa manter as capacidades de investigação, desenvolvimento e inovação do IH. 
O efeito pretendido é antecipar necessidades e planear com maior rigor, aumentando as probabilidades de 
sucesso dos caminhos e soluções escolhidos.

(LA1.01)   Assegurar as capacidades, investindo na modernização dos meios, das infraestruturas e dos 
sistemas, aumentando a disponibilidade dos meios operacionais e logísticos indispensáveis ao 
cumprimento da missão.

 
OS2. MELHORAR a gestão dinâmica dos Recursos Humanos e a valorização das pessoas

Este objetivo visa melhorar os índices de motivação do pessoal, garantindo, para além das condições de trabalho 
e bem-estar, as suas qualificações técnico-científicas e  profissionais, num quadro de pessoal ajustado às necessi-
dades, valorizando e reconhecendo o trabalho individual como contributo essencial para o produto final do IH.
O efeito pretendido é promover uma aproximação entre os recursos humanos existentes e os efetivos previs-
tos no mapa de pessoal civil aprovado anualmente e na lotação de pessoal militar aprovada e, por sua vez, 
entre estes e as necessidades da organização.

(LA2.01)   Reforçar a formação profissional, como o processo global e permanente de aquisição e desenvol-
vimento de competências que não confira grau académico, contemplando no Plano de Formação 
um maior número de ações e a realização de formações pós-graduadas, valorizando as pessoas e 
habilitando-as para o desempenho das funções. 

(LA2.02)   Procurar a criação de oportunidades de carreira, flexibilizando a gestão interna dos recursos 
humanos de forma a otimizar a sua distribuição, potenciando o desempenho coletivo e individual.

(LA2.03)   Promover a realização de estágios profissionais remunerados e técnico-profissionais, apro-
veitando o contributo dos estagiários e alargando o universo de potenciais colaboradores a servir 
na Marinha e no IH.

(LA2.04)   Incrementar o recrutamento de jovens colaboradores, especialmente na área técnica, numa 
perspetiva de renovação do quadro do pessoal do IH.

OS3. CONSOLIDAR a Sustentabilidade Económico-Financeira

Este objetivo visa a captação das receitas próprias do IH e o seu emprego de forma eficiente e eficaz.
O efeito pretendido é o reforço do orçamento, quer através da obtenção de cofinanciamento para projetos e 
atividades, quer por via da prestação de serviços, e a rentabilização das capacidades do IH.

(LA3.01)   Promover o aumento das receitas com origem em vendas de bens, prestação de serviços e 
formação a entidades externas, libertando os meios financeiros indispensáveis para cobrir os 
custos de funcionamento, assegurando o necessário equilíbrio orçamental, de forma a manter o 
regime de autonomia financeira, indispensável para a atuação do IH como LdE. Esta LA passa pela 
acrescida internacionalização do mercado, com forte aposta na CPLP, pelo alargamento dos pro-
tocolos a todas as administrações portuárias, pelo aumento de novos clientes não institucionais e 
pelo desenvolvimento e promoção ativa de novos produtos, serviços e formação.

(LA3.02)   Incrementar as candidaturas a programas de financiamento nacional e da União Europeia, 
potenciando a participação em projetos de investigação com financiamento externo ao IH, comu-
nitário ou outro.

(LA3.03)  Potenciar a redução dos custos de funcionamento, em especial os custos fixos com as instalações.
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Enquadramento estratégico

OBJETIVOS E LINHAS DE AÇÃO

OS4. INCREMENTAR a certificação no âmbito do Sistema da Qualidade (SQ)

Este objetivo visa o alargamento do âmbito de aplicação do SQ, de acordo com os requisitos de gestão exi-
gidos pela norma ISO 9001:2015, do Sistema Nacional de Qualidade, a outras áreas do IH, aumentando o 
número de processos certificados.
O efeito pretendido é o aumento de certificação do SQ do IH, potenciando a notoriedade e diferenciação no 
âmbito científico e comercial.

(LA4.01)   Promover o alargamento do âmbito da aplicação do Sistema da Qualidade a outras áreas do 
IH, contribuindo para a melhoria contínua dos processos, do desempenho ambiental e da certifica-
ção da qualidade dos produtos, serviços e formação.

(LA4.02)   Melhorar e disponibilizar produtos, serviços e formação, com qualidade e em condições ade-
quadas, atendendo às necessidades e expectativas dos clientes. 

OS5. APERFEIÇOAR a eficiência nos processos e na gestão de recursos 

Este objetivo visa aperfeiçoar a eficiência nos processos e na gestão de recursos (humanos, materiais, finan-
ceiros e informacionais). Contribuem para este objetivo iniciativas como simplificação da estrutura orgânica, 
rentabilização de infraestruturas incluindo reafectação de espaços, desmaterialização de processos e fomen-
to da sustentabilidade. 
O efeito pretendido é a otimização processual, a racionalização de recursos e possibilitar a tomada de decisão 
mais expedita e rigorosa.

(LA5.01)   Redimensionar e racionalizar as estruturas funcionais do IH, explorando sinergias entre pessoas 
e serviços e identificando novas formas de organizar e trabalhar, no sentido de agilizar os processos 
de decisão e diminuir as necessidades em recursos humanos.

(LA5.02)   Promover o mapeamento dos processos e proceder à sua simplificação, desmaterialização 
e automação, recorrendo às Tecnologias de Informação (TI), a lógicas de partilha, concentração e 
padronização, a fim de reduzir necessidades ao nível de recursos e diminuir os custos.

(LA5.03)   Promover a criação de um Gabinete de Projetos, tendo em vista a edificação de uma capacidade 
interna para a captação de financiamento externo, identificando e operacionalizando projetos para 
candidatura a fundos comunitários e outros.

(LA5.04)   Consolidar os processos de gestão da segurança e saúde no trabalho e da sustentabilidade 
ambiental, contribuindo para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais, redu-
zindo o impacto ambiental das atividades do IH e fomentando a eficiência energética e a utilização 
de energias renováveis.

(LA5.05)   Prosseguir a implementação de aplicações e plataformas digitais, designadamente na área da 
gestão documental, Portal da Internet, biblioteca digital e Portal de Produtos e Serviços.

OS6. DINAMIZAR a abertura do IH à sociedade e aos cidadãos

Este objetivo visa abrir o IH à sociedade e aos cidadãos, através da partilha de conhecimento em áreas em 
que possui saberes únicos ou relevantes e da promoção das atividades desenvolvidas. 
O efeito pretendido é a aproximação à sociedade e aos cidadãos e o reforço da reputação do IH.

(LA6.01)   Promover ações para reforçar a cooperação do IH com as universidades e empresas portuguesas, 
designadamente as que desenvolvem atividades ligadas à defesa ou ao mar, a fim de reforçar o contri-
buto do IH para o desenvolvimento científico e económico do País. 

(LA6.02)   Inovar nas formas de comunicação, aproximando o IH dos cidadãos, recorrendo às Tecnologias 
de Informação para incrementar a divulgação das principais realizações e feitos da Marinha, a fim 
de reforçar uma reputação sólida e reconhecida.
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OBJETIVOS E LINHAS DE AÇÃO

OS7. CONTRIBUIR para a segurança da navegação 

Este objetivo visa contribuir para a segurança das atividades marítimas realizadas no espaço marítimo de 
interesse nacional permanente, concretizando as suas competências de Serviço Hidrográfico nacional, res-
ponsável pela Produção Cartográfica nacional, por via da realização da atividade hidrográfica necessária à 
produção e atualização de toda a documentação e informação náutica, assim como a sua disponibilização à 
escala global, na observância das responsabilidades assumidas em convenções internacionais.
O efeito pretendido é contribuir para a segurança da navegação nos espaços marítimos de interesse e sob 
jurisdição nacional.

(LA7.01)   Contribuir para a Segurança da Navegação nos espaços marítimos de interesse e sob sobe-
rania ou jurisdição nacional, cumprindo as suas atribuições de Serviço Hidrográfico nacional, 
através da publicação e disponibilização de cartas e publicações náuticas e da promulgação de 
avisos à navegação e aos navegantes.

(LA7.02)   Definir, no âmbito da “Lei da Cartografia”, as normas de homologação da cartografia hidro-
gráfica e exercer as competências previstas neste diploma relativas ao cumprimento do normativo 
aplicável às atividades de produção de cartografia hidrográfica.

 

OS8. INCREMENTAR o apoio GEOMETOC às operações navais e marítimas 

Este objetivo visa o apoio à atividade operacional e às operações navais e marítimas. Este apoio multidis-
ciplinar desenvolve-se de forma transversal com o envolvimento de todas as unidades funcionais do setor, 
traduzindo-se em apoio hidrográfico, cartográfico e meteo-oceanográfico e na proteção do meio marinho.
O efeito pretendido é o desenvolvimento das Ciências e Técnicas do Mar aplicadas à área militar e à atividade 
marítima.

(LA8.01)   Desenvolver as ciências e técnicas do mar aplicadas à área militar e à atividade marítima, 
designadamente a hidrografia e a oceanografia operacional, visando a otimização da capacidade 
de REA (Rapid Environmental Assessment), desenvolvendo a modelação e a previsão oceanográfica 
para o Sistema de Busca e Salvamento e promovendo a caracterização ambiental nas rotas de aces-
so seguro aos portos nacionais. Esta LA promove a consolidação e expansão de Conhecimento 
Situacional Marítimo no espaço estratégico de interesse nacional.

OS9. CONSOLIDAR o conhecimento e a atuação no quadro das ciências do mar e da cultura marítima

Este objetivo enquadra a melhoria do «Conhecimento do Mar» numa perspetiva de desenvolvimento, poten-
ciação e sustentação da investigação científica e tecnológica no âmbito das ciências do mar (com aplicações 
nas áreas da segurança e defesa, da economia, do ambiente e dos recursos naturais), como impulsionadores 
do conhecimento e da compreensão dos assuntos do mar onde, reconhecidamente, a Marinha estiver mais 
capacitada. Este objetivo visa, ainda, a divulgação cultural marítima, contribuindo, dessa forma, para preser-
var a identidade e os interesses iminentemente marítimos dos portugueses. Na prossecução deste objetivo, 
realça-se a importância da Rede de monitorização ambiental.
O efeito pretendido é o conhecimento detalhado do mar português e o reforço da intervenção no âmbito da 
cultura marítima, consolidando a cooperação nestas matérias, ao nível institucional, com outras entidades 
públicas e privadas, e em fóruns operacionais, técnico-científicos e académicos, nacionais e internacionais. 

(LA9.01)   Incrementar e sistematizar o conhecimento relativo à morfologia, ao tipo de fundo marinho, 
às marés, agitação marítima, correntes, hidrologia e meteorologia náutica.

(LA9.02)   Fomentar a participação ativa do IH em projetos multidisciplinares nacionais e internacionais 
e em parcerias com instituições de reconhecido mérito na área científica e tecnológica, desenvol-
vendo uma maior ligação com a comunidade científica e beneficiando da partilha de conhecimen-
tos e dados.
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(LA9.03)   Reforçar o papel do IH no contributo nacional para a proteção e para o conhecimento do 
meio marinho, incrementando a rede de monitorização ambiental e de previsão operacional, de 
forma a dispor de informação e dados ambientais para apoio às operações navais e marítimas e às 
restantes atividades ligadas ao mar, assegurando a disponibilização pública de produtos e de dados 
em tempo real, promovendo a cooperação com instituições nacionais e internacionais. 

(LA9.04)   Assegurar o mapeamento do território marinho sob jurisdição nacional, em especial dos se-
tores mais remotos, fazendo uso dos meios navais da Marinha e das capacidades instaladas no IH 
como serviço hidrográfico nacional, e contribuindo para o desenvolvimento regional das regiões 
autónomas da Madeira e dos Açores.

OBJETIVOS E LINHAS DE AÇÃO

Enquadramento estratégico
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II.4. Indicadores e Metas 2018

Mapa de objetivos, indicadores e metas

Objetivo Indicador Peso1 Tipo2 Meta
2018 Periocidade3

OS1 – POTENCIAR
a modernização dos meios, 

das infraestruturas e dos 
sistemas

IND1.01  Taxa de disponibilidade média dos equipa-
mentos e sistemas críticos para a Missão 0,5 R 96% Trimestral

IND1.02 Índice de substituição do imobilizado 0,5 R 31 Anual

IND1.03 Taxa de esforço do investimento 0 I 13% Anual

OS2 – MELHORAR
a gestão dinâmica

dos Recursos Humanos
e a valorização

das pessoas

IND2.01 Índice de satisfação dos colaboradores 0,5 R 75% Anual

IND2.02 Índice de qualidade da formação 0 I 80% Anual

IND2.03  Taxa dos colaboradores que frequentaram 
ações de formação 0 I 70% Anual

IND2.04  Taxa de execução do Plano de Recrutamento 
de Pessoal 0,5 R 82% Anual

OS3 – CONSOLIDAR a 
Sustentabilidade

Económico-Financeira

IND3.01 Taxa de autonomia financeira 0,6 R 90% Anual

IND3.02  Taxa de financiamento externo associado a 
projetos de investigação 0 I 4,50% Anual

IND3.03  Taxa de crescimento de financiamento 
externo 0,4 R 5% Anual

OS4 – INCREMENTAR a 
certificação no âmbito 

do Sistema da Qualidade 
(SQ)

IND4.01  Taxa de concretização das oportunidades de 
melhoria do SGQ 0 I 85% Anual

IND4.02 Taxa de processos certificados 0,4 R 85% Anual

IND4.03 Índice de satisfação do cliente 0,6 87% Anual

OS5 – APERFEIÇOAR a 
eficiência nos processos e 

na gestão de recursos

IND5.01 Taxa de processos mapeados  0,3 R 80% Anual

IND5.02  Taxa de execução do orçamento privativo do 
IH, na componente de receitas próprias 0,4 R 99% Anual

IND5.03  Índice de Segurança e Saúde no Trabalho, 
(SST), Ambiente e Eficiência Energética 0,3 R Melhoria 

de 5% Anual

OS6 – DINAMIZAR
a abertura do IH

à sociedade e aos cidadãos

IND6.01 Número de ações de divulgação institucional 0,4 R 160 Trimestral

IND6.02  Taxa de crescimento do número de seguido-
res da página do Facebook do IH 0,3 R 5% Trimestral

IND6.03 Visitas culturais ao IH 0,3

OS7 – CONTRIBUIR 
para a segurança da 

navegação

IND7.01  Número de levantamentos hidrográficos para 
atualização cartográfica 0 I 4 Anual

IND7.02 Número de novas edições CN e CEN 0,4 R 20 Trimestral

IND7.03  Número de novas edições de publicações 
náuticas 0,3 R 16 Anual

IND7.04  Média diária de utilizadores do serviço de 
dados ambientais em tempo real 0,3 R 9.500 Trimestral

OS8 – INCREMENTAR o 
apoio GEOMETOC às ope-
rações navais e marítimas

IND8.01  Percentagem de RH afetos às atividades de 
apoio às operações navais e marítimas 0 I 36% Trimestral

IND8.02 Taxa de apoio ambiental 1 R 97% Trimestral

OS9 – CONSOLIDAR 
o conhecimento e a 

atuação no quadro das 
ciências do mar e da 

cultura marítima

IND9.01  Número de trabalhos publicados em revistas  
com arbitragem científica por PhD 0,4 R 1 Anual

IND9.02 Taxa de participação do IH em projetos I&D 0,6 R 5% Anual

IND9.03  Índice de caracterização e monitorização do 
ambiente marinho 0 I Melhoria 

de 5% Anual

(1) Valores de 0 a 1, totalizando 1 para cada objetivo.
(2) Indutor (lead) ou de Resultado (lag).
(3) Trimestral, quadrimestral ou semestral (excecionalmente, mensal e anual).
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III. Atividades Previstas

No quadro dos objetivos estratégicos acima mencionados, descrevem-se no presente capítulo as princi-
pais atividades (ações) previstas para os diferentes setores do IH, agregadas nas áreas correspondentes 
à estrutura funcional de atividades (Programas e Medidas) adotada no IH. O alinhamento destas ações 
com a estratégia é representado na matriz que figura em Anexo ao presente documento.

III.1 Hidrografia e Cartografia

Apoio técnico à Marinha  

Objetivos:

w  Prestar suporte técnico e apoiar as operações 
navais e da Autoridade Marítima Nacional, 
nomeadamente através da realização de le-
vantamentos topo-hidrográficos, da cedência 
de dados, do cálculo de volumes e da reali-
zação de Produtos Cartográficos Específicos 
(PCE).

Descrição:

w Ceder dados e apoiar tecnicamente;
w  Produzir Additional Military Layers (AML) e PCE 

em formato S-57, como complemento às células 
da carta eletrónica de navegação (CEN);

w  Produzir PCE em formato papel;
w  Realizar cálculos de volumes dragados e a dragar.

Levantamentos topo-hidrográficos  

Objetivos:

w  Atualizar os procedimentos e normas para os tra-
balhos de hidrografia;

w  Realizar levantamentos topo-hidrográficos para 
atualização cartográfica.

Descrição:

w  Atualizar os procedimentos e normas para le-
vantamentos topo-hidrográficos;

w  Efetuar levantamentos topo-hidrográficos para 
atualização cartográfica, estando planeadas os 
seguintes trabalhos:

w LTH Aveiro;
w LTH Faro;
w LTH Lagos;
w LTH Peniche;
w LTH Portimão;

w LTH para o Dia da Marinha (local a definir);
w Dois LTH portuários no Arquipélago dos Açores;
w Dois LTH portuários no Arquipélago da Madeira;
w  Dois LTH para o projeto de mapeamento do 

Mar Português.

Informação Batimétrica

Objetivos:

w  Continuar o carregamento e gestão da Base de 
Dados Batimétricos;

Descrição:

w  Prosseguir com o carregamento, atualização e 
manutenção da base de dados batimétricos de 
toda a informação hidrográfica existente;

 w  Continuar a dar resposta, aos pedidos do ser-
viço de Cedência de Dados, com a preparação 
da informação batimétrica e realização de pa-
receres técnicos;

Lei da Cartografia 

Objetivo:

w  Prosseguir com a implementação das responsa-
bilidades decorrentes da “Lei da Cartografia”.

Descrição:

w  Rever as especificações técnicas para a execu-
ção de levantamentos hidrográficos e para a 
produção de cartografia hidrográfica;

w  Acompanhar os processos administrativos da 
declaração prévia para o exercício de atividades 
de produção de cartografia hidrográfica.

w  Continuar a elaboração das regras para homo-
logação da cartografia hidrográfica.

Cartas Náuticas

Objetivos:

w  Realizar a produção cartográfica com recurso 
ao software CARIS HPD);
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w  1ª edição CN 26616 “Do Pocinho a Barca de 
Alva”.

w  2ª edição CN 66420 “Aproximações aos Por-
tos de São Tomé e Fernão Dias”;

w  1º Edição da INT 7583 (MZ 16401) “Aproxi-
mações ao Porto de Maputo (Plano Porto de 
Maputo)”;

w  1ª edição CN 642014 “Ilhas de Santiago e 
Maio”.

Cartas eletrónicas de navegação

Objetivo: 

w  Efetuar a produção e a atualização das cartas 
eletrónicas de navegação.

Descrição:

w  Continuar a produção de novas edições de célu-
las CEN e de novas CEN, quando se justificar, de 
forma a manter atualizado o fólio cartográfico;

w  Dar continuidade à implementação do sistema 
CARIS HPD, como único sistema de produção e 
atualização cartográfica.

w  Prosseguir a produção de cartas eletrónicas de 
navegação, para a manutenção e atualização do 
fólio cartográfico. Neste âmbito, encontra-se pla-
neada a construção das seguintes cartas:

w  PT446406 “Ilha de S. Miguel”;
w PT548519 “Porto de Ponta Delgada”;
w PT446405 “Ilha Terceira”;
w PT548514 “Porto de Angra do Heroísmo”;
w PT548515 “Porto da Praia da Vitória”;
w PT336201 “Ilha da Madeira e Ilhas Desertas”
w PT526311 “Barras e Portos de Faro e Olhão”;
w PT426408 “Aproximações ao Porto de Sines”;
w PT528514 “Porto de Sines”;
w  PT466420 “Aproximações aos Portos de São 

Tomé e Fernão Dias”;
w CEN fluviais do Rio Douro.

Outras atividades 

Objetivos:

w  Efetuar a produção de publicações náuticas, no 
âmbito da hidrografia e da cartografia hidrográfica;

w  Atualizar o relatório anual sobre os levantamen-
tos hidrográficos realizados nos principais por-
tos nacionais;

w  Realizar o processamento de dados batimétricos 
com recurso ao software CARIS BASE Editor;

w  Manter a atualização do fólio cartográfico 
em formato papel;

w  Avaliar as necessidades de alteração ao fólio de 
cartas náuticas;

w  Dar início à produção das cartas náuticas, da 
série fluvial, para o Rio Guadiana;

w  Produzir as cartas náuticas, da série fluvial, para 
o Rio Douro.

w  Dar continuidade aos compromissos interna-
cionais relativos à produção cartográfica de S. 
Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Moçambique.

Descrição:

w  Dar continuidade à implementação do sistema 
CARIS HPD, como o único sistema de produção 
e atualização cartográfica;

w  Desenvolver normas técnicas e procedimentos 
de trabalho que apoiem a produção cartográfi-
ca com o sistema CARIS HPD;

w  Efetuar o processamento de dados batimétricos 
e desenvolver procedimentos para utilização do 
CARIS BASE Editor como ferramenta para cria-
ção de informação batimétrica para representa-
ção cartográfica;

w  Avaliar continuamente as necessidades de al-
teração ao fólio de cartas náuticas de acordo 
com as necessidades dos utilizadores;

w  Prosseguir a produção de cartas náuticas, para a 
manutenção e atualização do fólio cartográfico. 
Neste âmbito, encontra-se planeada a constru-
ção das seguintes cartas:

w  3ª edição CN 26311 “Barras e Portos de Faro 
e Olhão”;

w  2ª edição CN 27502 “Portos e Enseadas (Costa 
Sul - Zona Oeste)”;

w  2ª edição CN 46405 “Ilha Terceira – Porto de 
Angra do Heroísmo e Porto da Praia da Vitória”;

w  2ª edição CN 46406 “Ilha de S. Miguel – Porto 
de Ponta Delgada”;

w  2ª edição CN 36201 “Ilha da Madeira e Ilhas 
Desertas”

w  1ª edição CN 26613 “Barragem do Carrapate-
lo à Barragem da Régua”;

w  1ª edição CN 26614 “Barragem da Régua à 
Barragem da Valeira” (Folhas 8 a 13 – Pinhão 
a Valeira;

w  1ª edição CN 26615 “Barragem da Valeira ao 
Pocinho”;
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w  Orientar tecnicamente os serviços de navega-
ção das unidades navais;

w  Orientar tecnicamente e realizar inspeções 
técnicas, no âmbito do SIGAI, aos serviços de 
navegação das unidades navais;

w Participar em reuniões e grupos de trabalho;
w  Integrar equipas de avaliação de outros co-

mandos em visitas realizadas às unidades 
navais;

w  Dar resposta aos pedidos de pareceres técni-
cos no âmbito da autoridade técnica de na-
vegação na Marinha;

w  Manter na Divisão um fólio completo das car-
tas e publicações náuticas do Almirantado 
Britânico;

w  Manter um registo das correções que afetam 
as cartas e publicações náuticas do Almiran-
tado Britânico para apoio às unidades em 
missão fora das águas nacionais;

w  Manter um arquivo das folhas de correção de 
cartas do Almirantado (tracings) com o pro-
pósito de auxiliar as unidades navais na pre-
paração de missões fora das águas nacionais;

w  Assessorar, quando solicitado, os comandos 
das unidades navais no processo de escolha 
do material do Almirantado requerido para 
missões fora das águas nacionais.

Avisos aos navegantes 

Objetivos:

w  Assegurar a publicação dos Avisos aos Nave-
gantes;

w  Supervisionar a promulgação dos Avisos à 
Navegação;

w  Participar no Serviço Mundial de Avisos à Na-
vegação como órgão de supervisão e coorde-
nação nacional.

Descrição:

w  Compilar e analisar a informação de segurança 
marítima, correção às cartas náuticas e às publi-
cações náuticas e, na generalidade, toda a infor-
mação que seja do interesse do navegante, de 
forma a elaborar os Avisos aos Navegantes;

w  Elaborar e promulgar os Grupos Mensais e o 
Grupo Anual de Avisos aos Navegantes;

w  Através do sistema NAVTEX, supervisionar a trans-
missão da informação divulgada por esta via.

w Realizar a digitalização de implantações gráficas.

Descrição:

w  Prosseguir a atualização das publicações 
náuticas, no âmbito da cartografia;

w  Atualizar o relatório anual sobre os levantamen-
tos hidrográficos realizados nos principais por-
tos nacionais.

 
III.2 Navegação

Apoio técnico à Marinha 

Objetivos:

w  Rever e atualizar o normativo da Marinha no 
que respeita às matérias relacionadas com o pla-
neamento, condução e execução da navegação; 
e apoiar as unidades navais no cumprimento 
das missões superiormente determinadas;

w  Manter atualizadas as cartas e publicações náu-
ticas do Almirantado Britânico.

Descrição: 

w  Prosseguir o objetivo acima fixado através das 
seguintes ações:

w  Manter atualizadas as “Instruções de Nave-
gação da Armada”;

w  Realizar estudos e apresentar propostas com 
vista à manutenção e atualização do ensino 
da navegação na Marinha;

w  Elaborar, rever e atualizar os impressos de na-
vegação da Marinha;

w  Preparar especificações de instrumentos e equi-
pamentos de navegação;

w  Elaborar pareceres e informações sobre aci-
dentes marítimos, apoiar na sua investigação 
e desenvolver capacidades de análise dos 
equipamentos de bordo;

 w  Colaborar na elaboração das dotações de ma-
terial de navegação das unidades navais;

w  Assessorar outras entidades da Marinha na 
definição de requisitos e especificações técni-
cas de equipamentos e sistemas, da área da 
navegação, em novas construções navais;

w  Assessorar outras entidades da Marinha na 
receção de equipamentos e sistemas, da área 
da navegação, em novas construções navais;

Atividades Previstas
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Equipamentos e instrumentos de navegação – 
– provas de governo e manobra

Objetivo:

w  Assegurar a satisfação das necessidades da 
Marinha relativamente a exames, reparações e 
certificação de equipamentos e instrumentos 
náuticos e na determinação das características 
evolutivas das unidades navais.

Descrição: 

w  Prosseguir o objetivo acima fixado através das 
seguintes ações:

w  Examinar agulhas magnéticas e faróis de na-
vegação em banco de provas e emitir os res-
petivos certificados;

w  Realizar provas de governo e manobra para a 
determinação dos elementos evolutivos das uni-
dades navais elaborando o respetivo relatório;

w  Realizar a compensação e regulação de agu-
lhas magnéticas das unidades navais, emitin-
do os respetivos relatórios de compensação e 
tabelas de desvios;

w  Examinar/reparar/beneficiar outros instrumen-
tos/equipamentos.

Publicações náuticas 

Objetivo:

w  Manter atualizadas as publicações náuticas 
nacionais editadas pelo Instituto Hidrográfico 
e preparar novas publicações náuticas e novas 
edições das já publicadas.

Descrição: 

w  Prosseguir o objetivo acima fixado através das 
seguintes ações:

w  Recolher e compilar a informação necessária 
à atualização dos Roteiros da Costa de Portu-
gal e das Listas de Ajudas à Navegação;

w  Rever e atualizar outras publicações da res-
ponsabilidade da Divisão de Navegação;

w  Elaborar e publicar as correções das publicações 
náuticas editadas pelo Instituto Hidrográfico;

w  Corrigir as publicações náuticas editadas pelo 
Instituto Hidrográfico, existentes em depósito, 
para venda;

w  Estudar e propor a publicação de novas pu-
blicações náuticas e novas edições das já pu-
blicadas pelo Instituto Hidrográfico;

Segurança marítima

Objetivo: 

w  Executar os estudos e trabalhos sobre os assuntos 
relativos à Segurança da Navegação, nomeada-
mente nas vertentes da análise de risco e do Assina-
lamento Marítimo em águas interiores e territoriais 
e em outras com interesse cartográfico nacional.

Descrição: 

w  Prosseguir o objetivo acima fixado através das 
seguintes ações:

w  Analisar e dar parecer sobre projetos, estu-
dos ou planos submetidos ao Instituto Hidro-
gráfico, na área da segurança da navegação 
e assinalamento marítimo;

w  Propor alterações ao assinalamento marítimo 
ou a outras ajudas à navegação, sempre que 
tal seja considerado necessário;

w  Desenvolver metodologias e projetos na área 
da análise de risco das vias navegáveis;

w  Participar nas reuniões da Associação Inter-
nacional de Sinalização Marítima;

w  Assistir às reuniões do Subcomité de Seguran-
ça da Navegação da Organização Marítima In-
ternacional;

III.3 Gestão de Dados e de
   Informação técnico- 
 -científica
 
Apoio técnico à Marinha 

Objetivo: 

w  Apoio às unidades e organismos da Marinha 
no âmbito das competências técnicas do Ga-
binete de Sistemas de Informação Geográfica.

Descrição:

w  Desenvolver e manter atualizados sistemas de 
informação geográfica e outros, solicitados por 
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Unidades da Marinha, quer de âmbito militar, 
quer da Autoridade Marítima Nacional;

w  Participar nas reuniões e nos trabalhos dos gru-
pos técnicos criados no âmbito do Grupo de 
Planeamento Estratégico dos Sistemas de In-
formação da Marinha.

Gestão de dados e informação

Objetivo:

w   Apoiar a gestão de dados e informação técni-
co-científica nos processos internos de produ-
ção do IH.

Descrição: 

w  Operar, manter e ampliar a infraestrutura de 
dados geoespaciais sobre o ambiente marinho 
(IDAMAR) através de:

w Administração da IDAMAR;
w  Desenvolvimento dos vários componentes da 

infraestrutura;
w  Manutenção e atualização do sistema de meta-

dados de dados e produtos geoespaciais do IH;
w  Desenvolvimento de produtos websig de su-

porte à missão;

III.4 Oceanografia

Apoio técnico à Marinha

Objetivos:
 
w  Garantir o apoio técnico à Marinha na área da 

Oceanografia sempre que solicitado;
w  Assegurar o adestramento das guarnições dos na-

vios com o conhecimento, o treino e a proficiência 
apropriados à preparação, instalação, configura-
ção, operação, lançamento e recuperação de sis-
temas de aquisição de dados oceanográficos, bem 
como nos procedimentos e manobras necessárias 
para este efeito.

Descrição:
 
w  Apoiar a Marinha em todas as atividades relaciona-

das com a Oceanografia militar, operacional e física 
no âmbito de estudos e campanhas de observação;

w  Apoio técnico aos navios hidrográficos;
w  Apoiar ações de adestramento, com as guarni-

ções dos navios, no que respeita a:

w  Descrição sucinta do funcionamento da ins-
trumentação oceanográfica;

w  Preparação, configuração, operação, cuidados 
de manuseamento e de conservação do equi-
pamento oceanográfico;

w  Integração do equipamento oceanográfico em 
sistemas de aquisição de dados, a bordo de na-
vios e de embarcações miúdas, envolvendo a 
montagem, o estabelecimento, a configuração 
e a operação destes, em mar aberto ou meio 
estuarino;

w  Manobra de lançamento e de recuperação de 
sistemas fundeados de aquisição de dados 
oceanográficos;

w  Práticas otimizadas de gestão do material au-
xiliar em paiol e no campo;

w  Avaliações e inspeções à capacidade de respos-
ta da equipa de campo, no âmbito da prepara-
ção das missões oceanográficas.

Oceanografia militar

Objetivo: 

w  Efetuar o apoio de oceanografia militar às ope-
rações navais da Marinha e da NATO, em áreas 
de interesse estratégico nacional.

Descrição:

w  Prestar apoio a operações navais no âmbito do 
REA (Rapid Environmental Assessement), de-
senvolver e implementar modelos para uso em 
exercícios navais;

w  Prestar apoio ambiental às operações navais na-
cionais e NATO onde estejam presentes navios 
da Marinha;

w  Promover a utilização dos dados existentes para 
compreender e divulgar os processos físicos do-
minantes nas áreas de interesse nacional, sob o 
ponto de vista operacional;

w  Desenvolver modelos de aplicação para apoio dire-
to às missões da Marinha, na área de oceanografia;

w  Explorar modelos já existentes e disponíveis no 
apoio às missões da Marinha, na área de ocea-
nografia;

Atividades previstas
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w  Assegurar a representação do País e da Mari-
nha nos grupos NATO de Oceanografia Militar, 
a fim de participar nas decisões sobre assuntos 
desta natureza e de avaliar a informação obti-
da, providenciando a adequada divulgação;

w  Desenvolver fichas de síntese operacionais no 
âmbito regional e/ou sobre processos físicos 
fundamentais, com a construção de uma base 
de dados ambiental;

w  Melhorar capacidades de apoio a operações an-
fíbias com o desenvolvimento de aplicações com 
o modelo SWAN, tendo em vista a obtenção de 
boas previsões de condições de ondulação e cor-
rente de deriva litoral em praias e zonas costeiras;

w  Desenvolver esquemas para utilização dos pro-
dutos disponibilizados pelo sistema de previ-
são global MERCATOR nos modelos de circula-
ção operados pelo IH;

w  Continuar o desenvolvimento de módulos de 
dinâmica sedimentar associados aos modelos 
que integram o sistema MOCASSIM;

w  Continuar o desenvolvimento das capacidades de 
simulação/previsão das correntes de deriva litoral;

w  Implementação e desenvolvimento de um mó-
dulo de dinâmica de derrames de hidrocarbo-
netos acoplado aos modelos de previsão de 
circulação (HOPS e ROMS) e agitação maríti-
ma (WW3/SWAN);

w  Operacionalização do modelo de circulação 
HYCOM e de produtos para apoio às opera-
ções navais.

Correntes de maré

Objetivo: 

w  Publicar informação de correntes de maré na 
cartografia nacional.

Descrição: 

w  Aquisição, processamento e publicação de in-
formação relativa às correntes de maré, para 
apoio à atualização cartográfica náutica.

Tabela de marés

Objetivo: 

w  Proceder à execução das Tabelas de Maré para os 
portos nacionais (vol. I) e para os portos dos Paí-
ses Africanos de Língua Oficial Portuguesa (vol. II).

Descrição:

w  Verificação da Tabela de Marés para 2019;
w  Fornecimento a CD de ficheiros com as Tabelas 

de Marés de 2019 em formato adequado para 
cedência externa;

w  Efetuar os cálculos para a Tabela de Marés de 
2020.

Rede maregráfica 

Objetivo: 

w  Fazer a gestão da rede de observações mare-
gráficas no território nacional.

Descrição: 

w  Aquisição, processamento e publicação de infor-
mação relativa às marés e realização de estudos no 
âmbito dos fenómenos que influenciam as marés 
oceânicas, costeiras e estuarinas, para apoio a ou-
tros setores do IH e a entidades com responsabili-
dades na gestão das zonas costeiras.

Rede meteorológica costeira

Objetivo: 

w  Gestão da rede de observações meteorológicas 
costeiras no território nacional.

Descrição: 

w  Alimentação da base de dados meteorológicos. 
Visando aplicações climatológicas, a descrição 
da evolução, ao longo de períodos anuais e de-
cenais, dos sinais associados aos diversos cam-
pos de interesse oceanográfico, bem como a 
análise da variabilidade dos processos que con-
tribuem para os sinais estudados.

Rede boias ondógrafo

Objetivo: 

w  Gestão da rede de boias ondógrafo no territó-
rio nacional.

Descrição: 

w  Operação e manutenção de quatro boias costei-
ras em Portugal Continental e uma no Arquipéla-
go da Madeira – Selvagens;
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w  Monitorização e processamento dos dados de 
duas boias costeiras no Arquipélago da Madeira- 
-Madeira;

w  Controlo de qualidade dos dados recebidos 
em tempo real e disseminação, na página 
da internet do IH, dos dados recebidos em 
tempo real e produtos de apoio ao utilizador 
final;

w  Processamento e validação dos dados, carre-
gamento na base de dados e elaboração de 
relatórios técnicos;

w  Contribuir para um melhor conhecimento do 
clima de agitação marítima no continente e 
na Madeira, sustentando uma base de dados 
nacional de agitação marítima.

Rede de boias multiparamétricas

Objetivo: 

w  Operação e manutenção dos sistemas de moni-
torização em tempo real instalados ao largo da 
costa e dos sistemas de previsão operacional a 
eles associados. 

Descrição:

No quadro do projeto serão desenvolvidas as se-
guintes atividades:

w  Operação e manutenção de quatro (previsto o 
fundeamento de uma quinta boia no âmbito 
do projeto SUBECO) boias multiparamétricas 
fundeadas em águas profundas e uma na pla-
taforma continental;

w  Operação e manutenção das redes costeiras 
associadas aos sistemas de monitorização em 
tempo real;

w  Controlo de qualidade dos dados recebidos em 
tempo real, gestão da base de dados e elabora-
ção de produtos para cliente;

w  Operação e contínuo desenvolvimento dos sis-
temas de simulação numérica e previsão em 
tempo real das condições oceanográficas para 
as áreas do Canhão da Nazaré e de interesse do 
Observatório RAIA ;

w  Disseminação, através da, página Web MONIZEE, 
dos dados em tempo real e produtos de apoio ao 
utilizador final.

Rede de radares HF
 
Objetivo: 

w  Operação e manutenção de uma rede de moni-
torização em tempo quasi-real de correntes de 
superfície e agitação marítima, com recurso a 
radares de alta-frequência (Radar HF).

Descrição: 

w  Operação e manutenção de cinco estações Ra-
dar HF de leitura de correntes de superfície e de 
agitação marítima;

w  Instalação de duas estações Radar HF no âm-
bito de projetos de I&D.

Informação oceanográfica
 
Objetivo: 

w  Gestão do acervo de dados oceanográficos.

Descrição:

w  Organizar, arquivar e gerir os dados de oceano-
grafia de modo a permitir uma resposta ade-
quada às solicitações internas e externas de ex-
ploração, integração e fornecimento de dados;

w  Garantir o controlo das diferentes publicações 
produzidas na divisão;

w  Continuar a estruturação, a validação e o con-
trolo de qualidade dos dados oceanográficos 
obtidos em trabalhos realizados pelos diferen-
tes setores, de modo a possibilitar a sua inte-
gração nas bases de dados institucionais;

w  Cooperar no desenvolvimento de base de da-
dos oceanográficos e na disseminação de me-
tadados, dados ou informação, no âmbito de 
compromissos internacionais;

w  Manter operacional e atualizada a ligação ao 
EMODnet (European Marine Observation and 
Data Network) no que respeita aos parâme-
tros físicos.

Previsão operacional 
 
Objetivo: 

w  Manutenção da operacionalidade do sistema de 
Previsão Operacional. 

Atividades previstas



Plano
2018 23

Descrição:

w  Organizar, arquivar e gerir os dados de oceano-
grafia de modo a permitir uma resposta ade-
quada às solicitações internas e externas de ex-
ploração, integração e fornecimento de dados e 
de informação;

w  Continuar a estruturação, a validação e o con-
trolo de qualidade dos dados oceanográficos 
obtidos em trabalhos realizados pelos diferentes 
setores, assim como das diferentes publicações 
produzidas na divisão, de forma a possibilitar a 
sua integração em base de dados;

w   Desenvolvimento e sustentação do portal 
METOCMIL;

w  Desenvolvimento e sustentação do serviço “Qual 
é a tua onda?”;

w  Implementação faseada do Centro METOC.

III.5 Geologia Marinha

Apoio técnico e operacional à Marinha

Objetivo:
 
w  Responder às solicitações da Marinha para apoio 

técnico e operacional.

Descrição: 

w     Apoiar operações militares, nas zonas costeiras 
e no acesso aos principais portos nacionais, atra-
vés do fornecimento de informação ambiental, 
com realização de levantamentos acústicos e 
geofísicos, complementados com amostragem 
do fundo marinho; 

w     Detetar e classificar objetos através da reali-
zação de levantamentos com magnetómetro 
e sonar lateral, e, quando expostos, proceder 
à sua identificação com Remotely Operated 
Vehicle ROV; 

w     Manter a prontidão e operacionalidade das 
equipas de campo, através do cumprimento 
de um programa de treino próprio e específi-
co para a deteção e inspeção de objetos;

w     Realizar análises laboratoriais em sedimentos ma-
rinhos, cumprindo os requisitos técnicos em vi-
gor no Sistema de Gestão da Qualidade, usando 
as metodologias e as capacidades instaladas na 
Divisão de Geologia Marinha.

Projeto “Caracterização ambiental para apoio 
a operações militares navais”

Objetivo: 

w  Produzir informação ambiental para apoio à 
definição de rotas de aproximação e de rotas 
portuárias seguras, para apoio a ações de ca-
ça-minas e para ações de segurança portuária.

Descrição:

w  Implementação de novas técnicas de caracte-
rização do subsolo marinho (medição in situ e 
em laboratório) e realização de estudos sobre 
enterramento de objetos e estruturas em zonas 
potencialmente críticas;

w  Realização de estudos adicionais para identifi-
cação de áreas de elevada turbidez e avaliação 
da suscetibilidade á erosão/deposição dos sedi-
mentos de fundo e da mobilidade dos mesmos;

w  Execução de ensaios sedimentológicos e geotéc-
nicos de amostras verticais obtidas para estudo 
das caraterísticas mecânicas dos sedimentos de-
positados nas zonas de acesso aos portos nacio-
nais e áreas de fundeadouros;

w  Alimentação de bases de dados com informação 
ambiental sobre a natureza geológica e proprie-
dades do fundo marinho, com vista a aplicações 
de defesa e segurança. Realização de estudos e 
desenvolvimento de métodos de aquisição de 
informação ambiental;

w  Produção de conteúdos para o AMP-11 (Mine 
Warfare Pilot), para nível 1 e nível 2 e realização 
da caraterização de fundo da área utilizada para 
exercícios com submarinos.

Cartografia sedimentar

Objetivo: 

w  Cartografia dos depósitos sedimentares da plata-
forma continental portuguesa (Programa SEPLAT) 
e da margem do arquipélago da Madeira (Progra-
ma SEDMAR).

Descrição:

w  Publicar a 2ª edição das folhas sedimentológicas da 
plataforma continental entre a linha de costa e os 
500 m de profundidade, desde o rio Minho até ao 
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rio Guadiana (SED 1 à SED 8), à escala 1:150 000. 
Preparar e publicar as respetivas Notas Descritivas, 
contendo a informação básica e necessária à inter-
pretação das cartas sedimentológicas;

w  Iniciar a revisão das cartas, inserindo novas amos-
tras de sedimentos superficiais, a colher nos lo-
cais de maior variabilidade sedimentar e onde é 
expectável haver maior dinâmica de circulação 
dos sedimentos de fundo;

w  Dar continuidade ao plano de trabalhos do Pro-
grama SEDMAR “Cartografia dos sedimentos 
marinhos”, no arquipélago da Madeira, nomea-
damente no que se refere a: aquisição dos dados 
acústicos e geofísicos que se encontram em falta; 
processamento e integração da informação adqui-
rida; planeamento e realização de campanhas de 
amostragem sedimentar; análises das amostras 
colhidas e classificação dos depósitos sedimentares 
tendo em vista o produto cartográfico final (3 Fo-
lhas Sedimentológicas.

Dinâmica sedimentar

Objetivo: 

w  Execução de estudos relacionados com a dinâ-
mica de partículas sedimentares em ambiente 
litoral, estuarino e oceânico.

Descrição: 

w  Identificação de áreas de elevada turbidez (níveis 
nefeloides) e avaliação da suscetibilidade à ero-
são/deposição dos sedimentos de fundo e da mo-
bilidade das estruturas sedimentares, nos locais 
identificados onde seja requerida caraterização 
ambiental para apoio a operações militares navais;

w  Utilização de traçadores sedimentares (sinal mi-
neralógico, micropaleontológico e geoquímico) 
no estudo da evolução recente dos depositários 
sedimentares da plataforma continental e ava-
liação dos processos de distribuição sedimen-
tar nas áreas de deposição de dragados (escala 
temporal de décadas);

w  Implementação de sistemas de modelação de 
processos (modelos numéricos) e sua aplicação 
aos ambientes de plataforma continental inter-
na e estuarina;

w  Calibração do sinal acústico dos ADCP, para es-
tudo da interação entre os processos oceano-
gráficos e a dinâmica da camada sedimentar de 

fundo; proceder à intercalibração entre equipa-
mentos óticos e acústicos para medição das par-
tículas em suspensão (campo e em laboratório);

w  Estudo dos processos de dinâmica sedimentar nos 
sistemas de plataforma, costeiros e estuarinos; 

w  Caracterização e monitorização da dinâmica de 
sedimentos em troços costeiros sujeitos a reali-
mentação artificial e a ações de mitigação da ero-
são costeira;

w  Estudo da evolução, a longo termo, da morfodi-
nâmica da plataforma interna induzida pelas alte-
rações climáticas;

w  Calibração de instrumentação oceanográfica e 
de imagens de satélite (validação dos sensores 
de turbidez com colheitas “in situ”) em parce-
ria com universidades;

w  Realização de estudos de (pale)oceanografia ba-
seados na caracterização e identificação dos fo-
raminíferos bentónicos em ambiente oceânico;

w  Estudo do sinal antropogénico nos sedimentos 
superficiais da plataforma continental através 
da quantificação dos microplásticos.

Cartografia geológica

Objetivo: 

w  Execução de estudos relacionados com a geolo-
gia subaflorante da margem portuguesa, usan-
do técnicas de prospeção geofísica.

Descrição:

w  Promover e realizar estudos de geologia/geofísica, 
com recurso a técnicas de sonar de varrimento 
lateral, reflexão sísmica ligeira e magnetometria, 
complementadas com outros métodos acústicos e 
de amostragem sedimentar, de forma a contribuir 
para: o conhecimento do substrato rochoso e da 
estrutura das camadas recentes da margem por-
tuguesa; a análise geomorfológica; a deteção de 
anomalias magnéticas; a identificação processos 
dinâmicos que afetem o substrato sedimentar que 
sejam condicionados ou induzidos pela estrutura 
geológica mais profunda; a evolução da estrutura 
das camadas recentes da margem portuguesa;

w  Correlacionar as principais formas morfológicas 
do relevo submarino com a estrutura geológica 
profunda e com o afloramento de formações geo-
lógicas mais antigas. 

Atividades previstas
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Informação geológica

Objetivo:

w  Organizar, estruturar, preservar e disponibilizar 
dados ambientais obtidos no decurso das ativi-
dades da Divisão.

Descrição:

w  Continuar o processo de recuperação da infor-
mação analógica, sedimentar e geofísica, adqui-
rida e processada no âmbito das atividades téc-
nico-científicas da divisão de Geologia Marinha 
e introduzi-la em base de dados;

w  Compilação, estruturação, digitalização e preser-
vação, em suporte digital adequado, dos perfis 
de reflexão sísmica e de sonar lateral, bem como 
de documentos de bordo (incluindo posiciona-
mento) relativos a atividades desenvolvidas na 
GM;

w  Edição de dados e informação em sistemas geor-
referenciados; produção das correspondentes fi-
chas de metadados para classificação do tipo de 
dados e informação; organização das mesmas em 
estruturas de bases de dados adequadas à dispo-
nibilização interna (IDAMAR) e externa (Diretiva 
INSPIRE) de dados e/ou informação, bem como 
dos respetivos metadados;

w  Implementação de ações de manutenção do ar-
quivo de amostras de sedimento e de registos 
analógicos da geofísica; 

w  Desenvolvimento de uma estrutura de arquivo da 
informação adquirida em levantamentos hidro-
gráficos para fins do processamento do sinal de 
retrodispersão e que garanta a preservação, or-
ganização dos produtos de caraterização remota.

w  Desenvolvimento de uma base de dados multi-
disciplinar de suporte às atividades técnico-cien-
tíficas da divisão.

III.6 Química e Poluição do       
 Meio Marinho

Apoio técnico à Marinha 

Objetivo: 

w  Apoiar as atividades da Marinha, da Autoridade 
Marítima Nacional e de outras entidades na área 
da poluição marinha.

Descrição: 

w  Apoiar as atividades respondendo aos proces-
sos de derrames por hidrocarbonetos e outros 
elaborando relatórios e pareceres técnicos.

Ensaios laboratoriais

Objetivo: 

w  Garantir o apoio à Marinha sempre que soli-
citado na realização de análises laboratoriais.

Descrição: 

w  Efetuar análises laboratoriais no âmbito de pro-
cessos de poluição e da atividade operacional da 
Marinha, usando as metodologias e as capaci-
dades instaladas na Divisão.

Vigilância da qualidade do meio marinho

Objetivo: 

w  Promover programas de vigilância da qualidade 
do meio marinho em zonas de interesse nacional.

Descrição:

w  Acompanhamento e caracterização ambiental de 
zonas sensíveis e de interesse nacional através de 
planos de monitorização de parâmetros físico-
-químicos (planeamento e realização de campa-
nhas de amostragem e análises químicas);

w  Avaliação da qualidade da cobertura sedimentar 
em termos de indicadores geoquímicos nas áreas 
da plataforma continental portuguesa (SEPLAT) e 
da margem do arquipélago da Madeira (SEDMAR); 

w  Compilação e tratamento dos resultados do progra-
ma de Vigilância da Qualidade do Meio Marinho.

III.7 Meteorologia e
 Oceanografia Naval

Apoio técnico à Marinha

• Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval

Objetivos: 

w  RAssegurar a gestão e a disponibilização da in-
formação GEOMETOC essencial ao planeamento 
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zonas costeiras e oceânicas de responsabilida-
de nacional, comunicando-a, em tempo opor-
tuno, às forças e meios navais, através dos ca-
nais de comunicação oficiais da Marinha; 

w  Assegurar, sempre que solicitado, a previsão e 
a vigilância meteorológica, oceanográfica e do 
estado do mar, bem como produtos comple-
mentares relativos ao fundo marinho, para a 
área geográfica onde atuem forças ou meios 
navais nacionais, comunicando-as, em tempo 
oportuno, através dos canais de comunicação 
oficiais da Marinha; 

w  Assegurar a disponibilização de produtos deri-
vados GEOMETOC para aplicação militar, com 
o objetivo de responder às necessidades e es-
pecificidades dos sistemas de armas instalados 
a bordo dos meios navais e/ou utilizados por 
forças especiais, anfíbias e de mergulhadores;

w  Assegurar a manutenção de sistemas de infor-
mação GEOMETOC de apoio à decisão, que po-
tenciem a capacidade de comando aos níveis 
estratégico, operacional e tático;

w  Assegurar a receção de informação METOC e 
informação geoespacial, adquiridas pela com-
ponente operacional da Marinha, integrando-a 
na infraestrutura de dados georreferenciados 
do meio marinho e do litoral (IDAMAR), admi-
nistrada pelo IH e no seu sistema operacional 
de vigilância e previsão meteorológica, ocea-
nográfica e do estado do mar, garantindo a sua 
atualização, salvaguarda e acesso operacional.

• Projeto “Guerra de Minas-acesso segura a portos

Objetivo: 

w  Edificar no Centro o Mine Warfare Data Centre 
(MWDC) da Marinha, de acordo com o com-
promisso assumido com a NATO.

Descrição: 

w  Receber, processar e analisar informações e dados 
geoespaciais obtidos pela componente operacio-
nal da Marinha, ou por fontes externas, integran-
do-os na base de dados do MWDC, em colabo-
ração com a Divisão de Geologia Marinha do IH;

w  Produzir produtos específicos de apoio à 
Guerra de Minas, nas áreas de atuação de 
forças e meios da Marinha, ou de forças con-

e à condução das operações da Marinha, bem 
como promover e acompanhar a investigação, 
o desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação, no domínio dos produtos e sistemas 
de apoio GEOMETOC militar.

Descrição: 

w  Fornecer à componente operacional da Marinha, 
informação GEOMETOC na forma dos seguintes 
produtos:

w  Observações meteo-oceanográficas obtidas 
pela rede de monitorização MONIZEE em tem-
po real; 

w  Previsões meteorológicas a diferentes níveis de 
altitude (desde a superfície do mar até à altitu-
de máxima de operação dos helicópteros e das 
forças de operações especiais);

w  Previsão do estado do mar; 
w  Previsão da maré; 
w  Previsão oceanográfica a diferentes níveis de 

profundidade (desde a superfície do mar até 
à profundidade máxima de operação dos sub-
marinos); 

w  Previsão da propagação acústica submarina; 
w  Previsão de deriva de objetos e de derrames de 

hidrocarbonetos à superfície do mar; 
w  Produtos de informação geoespacial; 
w  Produtos de deteção remota; 
w  Diagramas de impacto de missão (MID); 
w  Dados GEOMETOC formatados para parametri-

zação de sistemas de armas; 
w  Additional Military Layers (AML).

• Oceanografia Militar

Objetivos:

w  Promover, em conjunto com a Divisão de Oceano-
grafia, o conhecimento dos processos oceânicos e 
o seu impacto nas operações navais e nos sistemas 
de armas utilizados pela componente operacional 
da Marinha, assim como a monitorização meteo-
rológica, oceanográfica e do estado do mar nos 
teatros de operações das Forças Navais nacionais. 

Descrição:

w  Efetuar a previsão da evolução das condições 
meteo-oceanográficas e do estado do mar das 

Atividades previstas
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juntas/combinadas onde se integrem os seus 
meios operacionais, por solicitação do Co-
mando Naval;

w  Propor programas de vigilância nas zonas de 
acesso seguro e outras áreas de interesse ope-
racional, garantindo a atualização da base de 
dados do MWDC para a prática de barras e 
portos de interesse estratégico nacional;

w  Integrar nos produtos específicos desta secção, 
a informação geoespacial e meteo-oceano-
gráfica necessária às atividades de reconheci-
mento e inspeção promovidas no âmbito do 
MWDC; 

w  Apoiar e integrar núcleos táticos e operacio-
nais da Marinha, em missões ou exercícios de 
guerra de minas, agregando a capacidade de 
gestão, análise e produção de informação de 
apoio à tomada de decisão.

III.8 Instrução

Apoio a cursos da Marinha ou outras institui-
ções militares

• Escola de Hidrografia Oceanografia

Objetivo: 

w  Realizar os módulos dos Cursos de Especializa-
ção de Oficiais em Navegação e Armas Subma-
rinas no âmbito da colaboração com a Escola 
de Tecnologias Navais.

Descrição: 

w  Ministrar as aulas dos módulos, de acordo com 
o programa dos Cursos de Especialização de 
Oficiais em Navegação e Armas Submarinas.

• Hidrografia

Objetivo: 

w  Apoiar, nas atividades docentes, os cursos da 
Marinha ou outras instituições militares.

Descrição:

w  Apoiar os cursos da Marinha ou outras institui-
ções militares;

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Apoio, nas atividades docentes, a cursos da 
Marinha ou de outras instituições militares.

Descrição: 

w  Apoio de docência a cursos da Marinha ou ou-
tras instituições militares.

• Cursos de Engenheiro Hidrógrafo
 
• Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo: 

w  Apoiar os oficiais que frequentam o curso de 
Engenheiro Hidrógrafo.

Descrição:

w  Proporcionar aos oficiais que frequentam os 
cursos de Engenheiros Hidrógrafo os meios in-
formáticos adequados para a prossecução das 
suas atividades escolares e garantir o apoio ad-
ministrativo aos estágios finais.

Curso de Especialização em Hidrografia

• Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo:

w  Realização dos cursos de especialização em 
Hidrografia.

Descrição:

w  Dar prossecução ao Curso de Especialização 
em Hidrografia (categoria A) e iniciar o Curso 
Técnico de Hidrografia (categoria B), de acordo 
com o Plano de Atividades de Formação da Ma-
rinha (PAFM I), com o apoio dos serviços do IH.

• Hidrografia

Objetivo:

w  Colaborar com a Escola de Hidrografia e Ocea-
nografia nas atividades docentes.
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Descrição:

w  Apoiar a docência na escola de hidrografia e 
oceanografia, nas áreas dos levantamentos hi-
drográficos, determinação da profundidade, le-
vantamentos geodésicos, cartografia e geodesia;

w  Coordenar três projetos na área de cartografia 
e levantamentos hidrográficos na escola de hi-
drografia e oceanografia.

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Colaborar com a Escola de Hidrografia e Ocea-
nografia nas atividades docentes.

Descrição:

w  Apoiar a docência na Escola de Hidrografia e 
Oceanografia, nas áreas solicitadas.

• Geologia marinha

Objetivo:

w  Colaborar com a Escola de Hidrografia e Ocea-
nografia nas atividades docentes.

Descrição:

w  Apoiar a docência na Escola de Hidrografia e 
Oceanografia, conforme previsto nos planos 
pedagógicos cursos ministrados pela EHO; 

w Elaborar material de apoio aos cursos.

• Química e Poluição do Meio Marinho

Objetivo:

w  Colaborar com a Escola de Hidrografia e Ocea-
nografia nas atividades docentes.

Descrição:

w  Assegurar a instrução do módulo de Oceano-
grafia Química nos cursos ministrados pela 
EHO. Elaborar material de apoio aos cursos.

 
Estágios Curriculares

• Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo:

w  Incrementar a atividade da EHO com está-
gios que sejam úteis à Marinha e aos públi-
cos externos.

  
Descrição: 

w  Assegurar planeamento, programação e res-
petiva coordenação dos estágios;

w  Estabelecer e manter toda a interligação ne-
cessária com as Direções/Divisões/Serviços do 
IH e com os diferentes organismos da Mari-
nha e/ou Direção de Formação, no sentido de 
aferir disponibilidade/interesse em acolher 
estagiários; 

w  Elaborar e orientar a elaboração dos vários 
protocolos dos estágios, termos de responsa-
bilidade e toda a documentação necessária;

w  Assegurar o acolhimento e integração dos es-
tagiários;

w  Assegurar a avaliação dos estágios, de acor-
do com os normativos da Marinha em vigor.

Colaboração com a Escola Naval
 
• Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo: 

w  Prestar o apoio necessário no âmbito dos 
mestrados em Engenharia Hidrográfica e Na-
vegação e Geomática, Estágio dos alunos do 
Mestrado Integrado da Escola Naval (classe Ad-
ministração Naval), bem como ao Estágio dos 
alunos finalistas da Academia Naval Angolana 
(AcN).

Descrição: 

w  Apoiar a realização de mestrados, estágios e pa-
receres técnicos, continuar a ser uma referência 
no conhecimento e investigação do mar e con-
tribuir para a segurança, ciência e economia.

• Hidrografia

Objetivo: 

w  Colaborar com a Escola Naval nas atividades 
docentes.

Atividades previstas
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Descrição: 

w  Apoiar a formação na Escola Naval, no âmbito 
da hidrografia e cartografia hidrográfica.

• Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica

Objetivo: 

w  Colaborar com a Escola Naval nas atividades 
docentes.

Descrição: 

w  Assegurar a componente prática das cadeiras 
de Elementos de SIG e Gestão da Informação 
Geoespacial na Escola Naval.

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Colaborar com a Escola Naval nas atividades 
docentes.

Descrição: 

w  Assegurar a docência das cadeiras previstas na 
Escola Naval, no âmbito da oceanografia.

•  Geologia marinha

Objetivo: 

w  Colaborar com a Escola Naval no apoio a está-
gios e ações de formação avançada.

Descrição: 

w  Apoiar a formação na Escola Naval, no âmbito 
da geologia e geofísica marinhas.

•  Química e Poluição do Meio Marinho

Objetivo: 

w  Colaborar com a Escola Naval nas atividades 
docentes.

Descrição: 

w  Assegurar a docência da cadeiras previstas na 
Escola Naval, no âmbito da química.

III.9 Parcerias e Cooperação

Cooperação com Países de Língua Oficial 
Portuguesa 

• Hidrografia

Objetivo: 

w  Cooperar com os Países de Língua Oficial Portu-
guesa (PLOP) nos domínios da hidrografia e da 
cartografia náutica, designadamente decorren-
te dos compromissos no âmbito da OHI.

Descrição: 

w  Cooperar com os PLOP nos domínios dos tra-
balhos de hidrografia e da cartografia náutica, 
através de ações de formação, assessoria técnica 
e levantamentos hidrográficos.

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Cooperar com instituições congéneres dos Paí-
ses de Língua Oficial Portuguesa.

Descrição:

w  Cooperar com Moçambique no domínio da 
oceanografia a fim de garantir continuidade 
de responsabilidades assumidas com aquele 
país;

w  Apoiar o desenvolvimento do conhecimento das 
marés em Moçambique. 

• Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo: 

w  Prestar colaboração aos Países de Língua Portu-
guesa nos domínios da Formação.

Descrição: 

w  Colaborar com Países de Língua Portuguesa no 
ensino da Formação Especializada;

w  Incrementar a atividade da EHO com novos cur-
sos, formação modular e estágios que sejam 
úteis à Marinha e aos públicos externos.
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• Geologia Marinha

Objetivo: 

w  Promover ações de cooperação com entidades 
europeias congéneres.

Descrição:

w  Participar em ações de I&D e em campanhas 
oceanográficas e de prospeção geológica pro-
movidas por entidades e organismos de investi-
gação da União Europeia.

• Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval

Objetivo:

w  Estabelecer parcerias estratégicas com organis-
mos homólogos de países europeus. 

Descrição: 

w  Reforçar a cooperação técnico-científica nos do-
mínios da meteorologia e oceanografia militar 
como centros operacionais e unidades militares 
de países europeus, tais como o SHOM – Service 
Hydrographique et Oceanographique de la Mari-
ne (França) e o IHM – Instituto Hidrográfico de la 
Marina (Espanha).

• Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo:

w  Assegurar o planeamento, programação e res-
petiva coordenação dos estágios no âmbito de 
colaboração com instituições universitárias da 
União Europeia.

Descrição: 

w  Estabelecer e manter toda a interligação neces-
sária com as Direções/Divisões/Serviços do IH e 
com os diferentes organismos da Marinha e/
ou Direção do Serviço de Formação, no sentido 
de aferir disponibilidade/interesse em acolher 
estagiários;

w  Elaborar e orientar a elaboração dos vários pro-
tocolos dos estágios, termos de responsabilida-
de e toda a documentação necessária;

Cooperação com organismos da União Europeia 

• Hidrografia

Objetivos: 

w  Cooperar com outros serviços hidrográficos 
ou entidades congéneres, nos domínios da hi-
drografia e da cartografia náutica.

w  Acolher ações de formação avançada ao nível 
universitário.

Descrição: 

w  Efetuar ações de cooperação com outros servi-
ços hidrográficos ou entidades congéneres, nos 
domínios dos trabalhos de hidrografia e da car-
tografia náutica.

w  Acolher ações de formação avançada (está-
gios profissionalizantes, mestrados e douto-
ramentos).

 
• Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica

Objetivo: 

w  Administrar e gerir um portal com o catálogo 
mundial de cartas eletrónicas de navegação.

Descrição:

w  Receção da informação de atualização de base 
respetiva enviada pelo IC-ENC;

w  Processamento dos dados do catálogo e dispo-
nibilização no respetivo portal da internet.

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Participação nos grupos IBI-ROOS (Iberia-Biscay-
-Ireland Regional Operational Oceanographic 
System) e EUROGOOS (European Global Ocean 
Observing System).

Descrição: 

w  Participação nas reuniões de trabalho e coor-
denação de atividades de oceanografia ope-
racional.

Atividades previstas
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w  Apoiar o acolhimento e integração dos es-
tagiários;

w  Assegurar a avaliação dos estágios, de acordo 
com os normativos da Marinha em vigor.

Cooperação com organismos do MDN

• Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval

Objetivo:
 
w  Colaborar com unidades militares nacionais com 

responsabilidades complementares ao Centro.

Descrição:

w  Desenvolver parcerias técnicas e a partilha de 
informação com o CISMIL (Centro de Informa-
ções e Segurança Militares – EMGFA); o CCOM 
(Comando Conjunto para as Operações Milita-
res); o CIMFA (Centro de Informação Meteo-
rológica da Força Aérea) e CIGeoE (Centro de 
Informação Geoespacial do Exército).

Cooperação – Outros países

• Hidrografia

Objetivos:
 
w  Cooperar com outros serviços hidrográficos ou 

entidades congéneres, nos domínios da hidro-
grafia e da cartografia náutica;

w  Acolher ações de formação avançada ao nível 
universitário.

Descrição:

w  Efetuar ações de cooperação com outros ser-
viços hidrográficos ou entidades congéneres, 
nos domínios dos trabalhos de hidrografia e da 
cartografia náutica;

w  Acolher ações de formação avançada (estágios 
profissionalizantes, mestrados e doutoramentos).

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Cooperação no Global Sea Level Observing Sys-
tem (GLOSS), com o Data and Information Group 
do ICES e com o SHOM.

Descrição:

w  Cooperar com o Global Sea Level Observing Sys-
tem (GLOSS) com o envio dos dados de maré 
processados relativos aos marégrafos de Ponta 
Delgada, Funchal e Lajes das Flores;

w  Pôr à disposição do GLOSS, Intergovernmental 
Oceanographic Comission (COI), quando tal inte-
resse seja manifestado, pessoal e material para 
cooperar na eventual instalação de Estações Ma-
regráficas nos PLOP;

w  Colaborar com o SHOM através de campanhas 
oceanográficas de modo a promover o conheci-
mento do oceano e na validação do sistema de pre-
visão apoiado em modelos de circulação – HYCOM.

• Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval

Objetivo:
 
w  Estabelecer parcerias estratégicas com organis-

mos homólogos de países estrangeiros..

Descrição:

w  Reforçar a cooperação técnico-científica nos 
domínios da meteorologia e oceanografia mi-
litar como centros operacionais e unidades mi-
litares de outros países, tais como o FNMOC 
(Fleet Numerical Meteorology and Oceanogra-
phy Center – USA) e o JOMOC (Joint Operations 
Meteorology and Oceanography Centre – UK).

• Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo:

w Prestar colaboração nos domínios da Formação.

Descrição:

w  Colaborar com Países fora da União Europeia 
com os quais o IH tenha celebrado protocolos 
que incluam a formação;

Cooperação − Entidades nacionais 

• Hidrografia

Objetivo:
 
w  Cooperar com outras entidades no âmbito na-

cional, nos domínios da hidrografia e da carto-
grafia hidrográfica.
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Descrição:

w  Efetuar ações de cooperação com entidades 
nacionais, nos domínios dos trabalhos de hi-
drografia e da cartografia náutica.

w  Acolher ações de formação avançada (está-
gios profissionalizantes, mestrados e douto-
ramentos).

• Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica

Objetivo:
 
w  Cooperar com outras entidades no âmbito 

nacional.

Descrição: 

w  Cooperar com as entidades da rede INSPIRE-
CORE na implementação da diretiva INSPIRE e 
com a DGRM na elaboração do Plano de Situa-
ção do Ordenamento do Espaço Marítimo Na-
cional (PSOEM) no âmbito da Diretiva quadro 
dos espaços marítimos.

• Oceanografia 

Objetivo: 

w  Cooperar com outras entidades no âmbito 
nacional.

Descrição: 

w Cooperar em grupos de trabalho:

w  Grupo de Trabalho para a Observação da Terra 
(GTOT);

w  Grupo de Trabalho para a implementação 
da Diretiva Quadro de Estratégia Marítima 
(GT DQEM);

w  Grupo de Trabalho nº 5 da Plataforma Na-
cional para Redução de Riscos de Catástrofes 
(GT5 PNRRC).

• Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo: 

w  Promover e divulgar os cursos realizados direta 
ou indiretamente na EHO, no âmbito da oferta 
formativa, nomeadamente formação modular, 
pós-graduação e mestrados.

Descrição: 

w  Colaborar com instituições universitárias, reali-
zando parcerias, designadamente Curso de Es-
pecialização em Hidrografia e Mestrados em En-
genharia Hidrográfica e Navegação e Geomática.

w  Apoiar a formação superior e o treino operacio-
nal de jovens licenciados, mestres e doutores.

Cooperação com Institutos, Laboratórios e 
Universidades 

• Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica

Objetivo: 

w  Colaborar com institutos públicos, laboratórios 
e universidades.

Descrição: 

w  Colaborar no âmbito da gestão de dados e infor-
mação geográfica e técnico-científica com insti-
tutos, laboratórios e universidades.

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Desenvolver atividades de cooperação com ou-
tros laboratórios do Estado e institutos.

Descrição:

w  Acolher ações de formação avançada (estágios 
profissionalizantes, mestrados e doutoramen-
tos), no âmbito de colaborações com institui-
ções universitárias;

w  Participar em atividades desenvolvidas por ou-
tros institutos, laboratórios e universidades.

• Geologia Marinha

Objetivo: 

w  Cooperação com instituições de I&D e de ensi-
no, na área das geociências marinhas.

Descrição:

w  Colaborar e dar apoio técnico e científico a ativi-
dades de I&D, solicitadas por outras instituições, 

Atividades previstas
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nas áreas de competência da Divisão de Geolo-
gia Marinha;

w  Acolher ações de Formação Avançada (estágios 
profissionalizantes, mestrados, doutoramentos 
e pós-doutoramentos);

w  Colaborar com as instituições de ensino, através 
da realização de palestras inseridas no plano de 
mestrados e de doutoramentos; 

w  Participar em júris de provas públicas de mestra-
do e doutoramento.

• Química e Poluição do Meio Marinho

Objetivo: 

w  Desenvolver atividades de cooperação com ins-
tituições de I&D e de ensino na área da química 
marinha.

Descrição:

w  Acolher ações de formação avançada (estágios 
profissionalizantes, mestrados e doutoramen-
tos), no âmbito de colaborações com institui-
ções universitárias;

w  Participar em atividades desenvolvidas por ou-
tros institutos, laboratórios e universidades.

Representações em Organizações Internacionais
 
• Gabinete de Apoio e Assessoria

Objetivo: 

w  Assegurar a representação do IH e da Marinha 
no estrangeiro.

Descrição: 

w  Assegurar a representação do IH nas organiza-
ções internacionais, designadamente na OHI e 
no EUROGOOS.

• Hidrografia

Objetivo: 

w  Assegurar a representação do IH e da Marinha 
no estrangeiro.

Descrição: 

w  Assegurar a representação do IH e da Marinha 
em conferências, reuniões, comissões e grupos 

de trabalho, nomeadamente os seguintes:

w  European Marine Data and Observation Ne-
twork da UE;

w S-100 Working Group da OHI;
w   ENC Standards Maintenance Working Group 

da OHI;
w  Nautical Cartography Working Group da OHI;
w  Crowd-sourced Bathymetry Working Group 

da OHI;
w  Comissão Hidrográfica do Atlântico Oriental 

da OHI
w  Comissão Hidrográfica da África Austral e 

Ilhas da OHI;
w  Geospatial Maritime Working Group da 

NATO.

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Assegurar a representação do IH e da Marinha 
no estrangeiro.

Descrição: 

w  Representar o IH internacionalmente, dentro da 
área de especialidade, nomeadamente no que 
diz respeito à gestão de dados:

w Data and Information Group – ICES;
w  European Marine Observation and Data net-

work (EMODnet) – Physical Parameters;
w  International Oceanographic Data and Infor-

mation Exchange (IODE).

• Química e Poluição do Meio Marinho

Objetivo: 

w  Representação do IH em organizações inter-
nacionais no âmbito das competências da 
Divisão.

Descrição: 

w  Acompanhar o desenvolvimento técnico-cien-
tífico no âmbito da química marinha, com a 
participação nos grupos de trabalho Marine 
Chemistry Working Group e Working Group 
Marine Sediments, no âmbito do ICES e no gru-
po de trabalho Oil Spill Identification Network 
of Experts (OSINet).
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• Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval

Objetivo: 

w  Garantir a representação nacional no Meteoro-
logical and Oceanographic Military Committee 
Working Group – NATO, MCWG (METOC).

Descrição: 

w  O MCWG (METOC) é composto por delegados de 
cada país aliado e reúne-se anualmente para abor-
dar a política militar, os procedimentos e os acordos 
de normalização do apoio METOC às operações mili-
tares NATO. O grupo apoia os comandos NATO e os 
membros nacionais no desenvolvimento de planos, 
procedimentos e técnicas para garantir o apoio ME-
TOC às forças da NATO, garantindo a recolha e par-
tilha de informação METOC entre os países aliados.

 
• Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo: 

w  Representar a EHO nas organizações interna-
cionais que reconhecem os cursos de categoria 
A e B.

Descrição:

w  Assegurar a representação da EHO em eventos 
realizados pela FIG/OHI/ICA relacionados com a 
formação e o reconhecimento dos programas 
dos cursos de Hidrografia.

Representações em Organizações Nacionais 

• Hidrografia

Objetivo: 

w  Assegurar a representação do IH e da Marinha 
no âmbito nacional.

Descrição: 

w  Assegurar a representação do IH em conferên-
cias, reuniões, comissões e grupos de trabalho.

• Oceanografia 

Objetivo: 

w  Assegurar a representação do IH e da Marinha 
no âmbito nacional.

Descrição: 

w  Assegurar a representação do IH em conferên-
cias, reuniões, comissões e grupos de trabalho, 
nomeadamente nos âmbitos seguintes:

w Energias renováveis;
w  Grupo de Trabalho sobre Investigação, Monitori-

zação e Alerta Precoce de Tsunamis (GT – IMAT).

• Geologia Marinha

Objetivo:

w  Assegurar a representação do IH e da Marinha 
no âmbito nacional.

Descrição:

w  Assegurar a representação do IH em conferências, 
reuniões, comissões e grupos de trabalho, nas te-
máticas relacionadas com as geociências marinhas.

• Química e Poluição do Meio Marinho

Objetivo: 

w Representar o IH em organizações nacionais.

Descrição: 

w  Participar em reuniões, conferências e grupos de 
trabalho a nível nacional no âmbito das atribui-
ções do IH, nomeadamente nas temáticas rela-
cionadas com a química e poluição marinha e 
com as metodologias analíticas aplicadas.

• Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval

Objetivo: 

w  Estabelecer parcerias estratégicas com organis-
mos homólogos nacionais tais como o Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Descrição: 

w  Reforçar a cooperação técnico-científica nos do-
mínios da meteorologia e oceanografia.

 
• Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo: 

w  Representar a EHO nas organizações nacionais 
ligadas ao ensino.

Atividades previstas
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III.10 Venda de Bens e                   
          Prestação de Serviços

Cedência de Dados e Informação para Entidades 
Públicas

• Hidrografia

Objetivo: 

w  Prestar apoio no âmbito da hidrografia, no-
meadamente através da cedência de dados e 
cálculo de volumes de dragados.

Descrição: 

w  Efetuar a cedência de dados e o cálculo de volu-
mes para corresponder às solicitações.

• Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica

Objetivo: 

w  Gestão e resposta aos pedidos de cedência de uti-
lização de dados e informação científica nas áreas 
de hidrografia, oceanografia, química e geologia 
marinha, solicitados por entidades públicas.

Descrição:

w  Elaborar as propostas de fornecimento de da-
dos e informação nos prazos estipulados;

w  Contactar as diferentes divisões para obtenção 
dos dados e dos orçamentos;

w  Propor novos produtos e melhoria dos méto-
dos de cedência;

w  Manter um arquivo dos pedidos e das cedên-
cias realizadas.

Cedência de Dados e Informação para Entidades 
Privadas 

• Hidrografia

Objetivo: 

w  Prestar apoio no âmbito da hidrografia, nomea-
damente através da cedência de dados e cálculo 
de volumes de dragados.

Descrição: 

w  Efetuar a cedência de dados e o cálculo de volu-
mes para corresponder às solicitações.

• Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica
 
Objetivo: 

w  Gestão e resposta aos pedidos de cedência de uti-
lização de dados e informação científica nas áreas 
de hidrografia, oceanografia, química e geologia 
marinha, solicitados por entidades privadas ou por 
cidadãos.

Descrição:

w  Elaborar as propostas de fornecimento de da-
dos e informação nos prazos estipulados;

w  Contactar as diferentes divisões para obtenção 
dos dados e dos orçamentos;

w  Propor novos produtos e melhoria dos méto-
dos de cedência;

w  Manter um arquivo dos pedidos e das cedên-
cias realizadas.

• Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente

Objetivo: 

w  Gestão comercial e financeira dos direitos de 
propriedade intelectual (Royalties).

Descrição: 

w  Acompanhar a execução financeira dos acor-
dos internacionais de cedência de dados.

Projetos de Segurança Marítima – Entidades 
Públicas

• Navegação

Objetivo: 

w  Dar resposta às solicitações de organismos do 
sector público nas áreas da competência da Di-
visão, relacionadas com a segurança e o assina-
lamento marítimo.

Descrição: 

w  Fazer uso do conhecimento adquirido em orga-
nizações internacionais, designadamente nos 
comités técnicos da IALA (Associação Interna-
cional de Sinalização Marítima), desenvolvendo 
projetos de assinalamento marítimo para o sec-
tor público.
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Equipamentos e Instrumentos de Navegação e 
Meteorologia – Entidades Públicas

• Navegação

Objetivo:
 
w  Dar resposta às solicitações de organismos pú-

blicos nas áreas da competência da Divisão, re-
lacionadas com equipamentos e instrumentos. 

Descrição: 

w  Efetuar a reparação, certificação, calibração e 
regulação de instrumentos e equipamentos; 

w  Efetuar provas de governo e manobra de navios 
para determinação de elementos evolutivos;

w  Efetuar outros trabalhos, estudos ou peritagens 
no âmbito da navegação.

Levantamentos Hidrográficos para Entidades 
Públicas

• Hidrografia

Objetivo: 

w  Efetuar as prestações de serviço no âmbito dos 
levantamentos topo-hidrográficos a entidades 
públicas.

Descrição: 

w  Corresponder às solicitações de entidades públicas 
no âmbito dos levantamentos topo-hidrográficos.

Levantamentos Hidrográficos para Entidades 
Privadas

• Hidrografia

Objetivo:
 
w  Efetuar prestações de serviço no âmbito dos 

levantamentos topo-hidrográficos a entidades 
privadas, em Portugal e no estrangeiro.

Descrição: 

w  Corresponder às solicitações de entidades pri-
vadas em Portugal e nos países de língua oficial 
portuguesa, no âmbito dos levantamentos topo-
-hidrográficos e da cartografia hidrográfica.

Protocolos e Contratos com Entidades Públicas

• Hidrografia

Objetivo:

w  Efetuar prestações de serviço no âmbito dos le-
vantamentos topo-hidrográficos e da cartogra-
fia hidrográfica, a entidades públicas com pro-
tocolos e contratos com o IH.

Descrição:

w  Corresponder às solicitações de entidades públicas 
com protocolos, no âmbito dos levantamentos to-
po-hidrográficos e da cartografia hidrográfica.

w  Corresponder às prestações de serviço no âm-
bito dos contratos com entidades públicas.

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Efetuar prestações de serviço no âmbito da 
oceanografia, sob protocolo.

Descrição: 

w  Prestar serviços na área da oceanografia, de 
acordo com o solicitado por entidades públicas 
mediante protocolos existentes, nas zonas de 
interesse nacional;

w  Processamento dos dados recolhidos;
w  Elaboração e publicação de relatórios técnicos 

contendo os resultados do processamento.

• Geologia Marinha

Objetivo: 

w  Prestar serviços quando solicitado por entida-
des públicas.

Descrição: 

w  Prestar serviços, na área da geologia e geofísica 
marinhas, de acordo com o solicitado por enti-
dades públicas, nas zonas de interesse nacional 
(continente, ilhas e PLOP). Está prevista a cele-
bração de contratos para prestações de serviços 
relacionadas com a descrição da estrutura mor-
fo-sedimentar, da dinâmica sedimentar, análises 
sedimentológicas, amostragem e classificação fí-

Atividades previstas
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nistração dos Portos da Região Autónoma da 
Madeira, S.A. (APRAM), fornecendo informação 
sistemática para cada uma das entidades.

Descrição:

w  Realizar manutenções anuais de rotina e opera-
ções de manutenção corretiva às estações on-
dógrafo de Leixões, Sines e Faro e prestar apoio 
às estações do Funchal, Caniçal, Porto Santo e 
Porto Moniz, quando solicitado;

w  Operacionalização das estações ondógrafo;
w  Processamento dos dados recolhidos pelas es-

tações referidas;
w  Elaboração e publicação de relatórios técnicos 

contendo os resultados do processamento.

• Dados de Marés

Objetivo:

w  Efetuar medição de marés, no âmbito dos proto-
colos com a APS, a APDL e a APA (Administração 
do Porto de Aveiro, S.A.), fornecendo informa-
ção sistemática para cada uma das entidades.

Descrição:

w  Realizar rotinas e operações de manutenção às 
estações maregráficas de Leixões, Aveiro, Sines 
e Faro;

w  Processamento dos dados recolhidos pelas es-
tações referidas.

• Geologia Marinha

Objetivo: 

w  Prestar serviços quando solicitado por entida-
des privadas.

Descrição: 

w  Prestar serviços, na área da geologia e geofí-
sica marinhas, de acordo com o solicitado por 
entidades privadas, nas zonas de interesse na-
cional (continente, ilhas e PLOP). Está prevista 
a celebração de contratos para prestações de 
serviços relacionadas com a descrição da estru-
tura morfo-sedimentar, da dinâmica sedimen-
tar, análises sedimentológicas, amostragem e 
classificação física de sedimentos para draga-

sica de sedimentos para dragados, caracterização 
geológica e mapeamento dos fundos marinhos.

Protocolos e Contratos com Entidades Privadas

• Hidrografia

Objetivo: 

w  Efetuar prestações de serviço no âmbito da as-
sessoria e da realização de levantamentos topo-
-hidrográficos a entidades privadas, em Portugal 
e no estrangeiro.

Descrição:

w  Cumprir os seguintes compromissos:

w  Protocolo com Administração dos Portos do 
Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. (APDL);

w  Protocolo com a Administração dos Portos de 
Sines e do Algarve, S.A. (APS).

w  No âmbito dos levantamentos topo-hidrográficos:

w  Cumprir o compromisso decorrente do con-
trato interadministrativo com a Administra-
ção do Porto de Lisboa (APL);

w  Cumprir o compromisso decorrente do Acor-
do com a Administração dos Portos do Dou-
ro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. (APDL), 
no âmbito do projeto de cartografia náutica 
da Via Navegável do Douro.

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Efetuar prestações de serviço no âmbito da 
oceanografia, sob protocolo. 

Descrição:

w  Prestar serviços na área da oceanografia, de acor-
do com o solicitado por entidades privadas, no 
âmbito de protocolos existentes, nas zonas de 
interesse nacional.

• Rede de Estações Ondógrafo

Objetivo:

w  Efetuar medição da agitação marítima, no âm-
bito de protocolos com a APDL, APS e Admi-
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Descrição: 

w  Fazer uso do conhecimento adquirido em or-
ganizações internacionais, designadamente 
nos comités técnicos da IALA, desenvolvendo 
projetos de assinalamento marítimo para o se-
tor privado.

Ensaios laboratoriais – Entidades Públicas 
 
• Química e Poluição do Meio Marinho

Objetivo:

w  Efetuar ensaios laboratoriais solicitados por en-
tidades públicas, no âmbito das competências 
da Divisão.

Descrição: 

w  Efetuar análises laboratoriais com emissão de 
boletins de ensaio ou relatórios técnicos, con-
forme solicitado pelo cliente.

Ensaios laboratoriais – Entidades Privadas 
 
• Química e poluição do meio marinho

Objetivo:

w  Efetuar ensaios laboratoriais, solicitados por 
entidades privadas, no âmbito das competên-
cias da Divisão.

Descrição: 

w  Efetuar análises laboratoriais com emissão de 
boletins de ensaio ou relatórios técnicos, con-
forme solicitado pelo cliente.

Ensaios laboratoriais (calibrações)

• Calibrações externas e entidades Oficiais

Objetivo: 

w  Efetuar calibrações solicitadas por entidades pú-
blicas, no âmbito das competências da Divisão.

Descrição: 

w  Efetuar calibrações com emissão de boletins de 
certificados, conforme solicitado pelo cliente.

dos, caracterização geológica e mapeamento 
dos fundos marinhos.

• Química e Poluição do Meio Marinho

Objetivo: 

w  Efetuar ensaios laboratoriais e estudos de mo-
nitorização para entidades privadas, no âmbito 
das competências da Divisão.

Descrição:

w  Cumprir o estabelecido nos contratos com em-
presas do setor privado, nomeadamente elabo-
rando estudos de caracterização e monitoriza-
ção do meio marinho, realização de campanhas 
de amostragem e de ensaios e emissão de rela-
tórios técnicos.

Equipamentos e Instrumentos de Navegação e 
Meteorologia – Entidades Públicas 

• Navegação

Objetivo: 

w  Dar resposta às solicitações de organismos do 
setor público nas áreas da competência da Di-
visão, relacionadas com os equipamentos e ins-
trumentos de navegação e com a realização de 
provas de governo e manobra.

Descrição:

w  Efetuar a reparação, certificação, calibração e 
regulação de instrumentos e equipamentos; 

w  Efetuar provas de governo e manobra de navios 
para determinação de elementos evolutivos;

w  Efetuar outros trabalhos, estudos ou peritagens 
no âmbito da navegação.

Projetos de Assinalamento Marítimo – Entida-
des Privadas

• Navegação

Objetivo: 

w  Dar resposta às solicitações de organismos do 
setor privado nas áreas da competência da Di-
visão, relacionadas com a segurança e o assina-
lamento marítimo.

Atividades previstas
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Apoio Logístico à Marinha

• Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente

Objetivo: 

w  Efetuar o fornecimento à esquadra do material 
de navegação necessário ao cumprimento das 
missões.

Descrição: 

w  Fornecer cartas náuticas, cartas eletrónicas e 
publicações náuticas às unidades da Marinha. 

Vendas de Bens e Serviços da Loja do Navegante 
e Artes Gráficas

• Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente

Objetivo: 

w  Efetuar a venda de bens e serviços da Loja do Na-
vegante e Artes Gráficas a organismos do MDN, 
organismos oficiais e a entidades privadas.

Descrição: 

w  Atividade da Loja do Navegante e das Artes 
Gráficas de natureza comercial.

III.11  Iniciativas Estratégicas

• Hidrografia

Objetivos: 

w  Definir as metodologias adequadas de arquivo e 
do controlo da qualidade dos dados batimétricos;

w  Efetuar o reequipamento dos sistemas utiliza-
dos nos levantamentos topo-hidrográficos e 
em cartografia;

w  Efetuar o desenvolvimento dos sistemas de 
produção cartográfica.

Descrição:

w  Continuação do estudo e desenvolvimento de 
metodologia para a verificação da qualidade 
dos dados batimétricos e seu arquivo;

w  Implementação do sistema CARIS BASE Editor 
como ferramenta de comparação de levanta-

mentos hidrográficos para efeitos de controlo de 
qualidade e de apoio à produção cartográfica;

w  Efetuar o acompanhamento da evolução técnica 
dos sistemas utilizados nos levantamentos topo-
-hidrográficos, na produção cartográfica e no ar-
mazenamento e gestão dos dados batimétricos;

w  Efetuar a otimização da utilização dos novos 
sistemas;

w  Continuação do desenvolvimento do sistema 
de produção cartográfica;

w  Acompanhar o desenvolvimento das normas in-
ternacionais para a produção de Cartas Eletróni-
cas de Navegação e das especificações para a 
produção de Additional Military Layers (AML).

• Navegação

Objetivo:
 
w  Acompanhar o desenvolvimento tecnológico de 

métodos e sistemas;
w  Estudar e planear projetos de inovação e de-

senvolvimento na área da navegação.

Descrição: 

w  Desenvolver produtos, proporcionando ao na-
vegante novas ferramentas de apoio à navega-
ção, assim como, facilitar o acesso à informação 
vital para a segurança.

• Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica 

Objetivo: 

w  No âmbito do esforço nacional para a implemen-
tação da Diretiva INSPIRE da União Europeia, o IH 
reporta mais de trezentos conjuntos de dados geo-
gráficos (CDG) para monitorização pela Comissão 
Europeia. Esta implementação implica uma mudan-
ça de paradigma na gestão dos dados e contempla 
a existência de metadados, serviços de visualização 
e serviços de descarregamento harmonizados. É ne-
cessário um incremento da literacia INSPIRE de modo 
a o IH estar preparado e fazer parte desta mudança.

Descrição:
 
w  Gestão de metadados;
w  Criação de serviços de visualização e des-

carregamento;
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w  Harmonização dos metadados e serviços à 
diretiva.

• Geologia Marinha

Objetivo: 

w  Desenvolver novas aplicações e produtos ino-
vadores no estudo e caracterização do ambien-
te marinho.

Descrição: 

w  Desenvolvimento de novas metodologias, apli-
cações e produtos na área da acústica submari-
na, inspeção de estruturas, deteção de objetos, 
caraterização remota e prospeção geofísica do 
leito marinho;

w  Caracterização da assinatura de fontes sísmicas/
acústicas e desenvolvimento de procedimentos 
de calibração de fontes acústicas e de técnicas 
de processamento de sinal; melhorar o proces-
so de aquisição de dados de sonar lateral/ROV/
magnetómetro em diferentes tipos de platafor-
mas (embarcações);

w  Desenvolvimento de soluções inovadoras e no-
vas aplicações para a realização de estudos de 
caraterização geotécnica e morfológica da co-
bertura sedimentar do fundo marinho por mé-
todos diretos e remotos, e para a caracterização 
in situ e colheita de sedimentos em suspensão; 
implementação de novas técnicas de amostra-
gem vertical, nomeadamente o piston coring no 
NRP “Almirante Gago Coutinho”, procedendo 
à sua operacionalização com definição de pro-
cedimentos e concomitante formação de uma 
equipa dedicada; 

w  Aumento das competências a nível laboratorial 
através da oferta de novos ensaios de carateri-
zação do substrato sedimentar marinho;

w  Assegurar que os recursos técnicos e humanos da 
Divisão de Geologia Marinha são rentabilizados 
ao máximo e que são cumpridos os requisitos 
necessários à Qualidade e à satisfação do cliente; 

w  Manter a prontidão das equipas técnicas e a 
operacionalidade dos sistemas, através do cum-
primento de um programa de treino próprio e 
específico para a realização e levantamentos 
geológicos relacionados com o cumprimento da 
missão da Divisão de Geologia Marinha.

• Química e Poluição do Meio Marinho

Objetivo: 

w  Testar novas metodologias de forma a rentabi-
lizar as capacidades laboratoriais laboratoriais 
e para uma melhor caracterização do ambiente 
marinho.

Descrição:

w  Desenvolver, testar e implementar novas meto-
dologias e métodos de ensaio para rentabilizar 
as capacidades laboratoriais e dar resposta a 
solicitações do mercado.

• Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval

Objetivo: 

w  Desenvolver a capacidade do IH no apoio GEO-
METOC à componente operacional da Marinha 
e da Autoridade Marítima Nacional.

Descrição: 

w  Promover o desenvolvimento de ferramentas e 
de sistemas de aquisição, processamento, aná-
lise, previsão, gestão e difusão de informação 
GEOMETOC, contribuindo para a validação e 
melhoria da informação analítica e de uma co-
municação mais rápida, flexível e segura entre 
as fontes de informação e a componente ope-
racional da Marinha.

Sistema de Gestão da Qualidade

• Gabinete da Qualidade

Objetivo: 

w  Garantir a manutenção da certificação do Sis-
tema de Gestão da Qualidade e acreditação de 
ensaios laboratoriais bem como a implementa-
ção do Sistema de Gestão da Segurança, Higie-
ne e Saúde no Trabalho e preservação do meio 
ambiente.

Descrição: 

w  Promover o cumprimento dos requisitos da Certi-
ficação de acordo com a norma NP EN ISO 9001 e 

Atividades previstas
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da Acreditação dos ensaios laboratoriais e calibra-
ções de acordo com o referencial normativo NP 
EN ISO/IEC 17025, evidenciando o desempenho 
do sistema e a qualidade dos resultados analíti-
cos, nomeadamente através das seguintes ações:

w  Garantir a aplicação de todos os procedimentos, 
normas e instruções laboratoriais aprovados no 
âmbito do sistema de gestão da qualidade;

w  Garantir a participação em ensaios interlabo-
ratoriais e de aptidão com laboratórios congé-
neres, de forma a validar as técnicas e procedi-
mentos internos;

w  Implementação de metodologias de validação 
de métodos;

w  Implementação de procedimentos de Controlo 
da Qualidade dos métodos;

w  Promover a implementação de todos os res-
tantes procedimentos do sistema de gestão da 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e pre-
servação do meio ambiente

 • Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo: 

w  Garantir o desenvolvimento e a execução dos 
processos do SGQ e a manutenção do SGQ.

Descrição: 

w  Controlar o processo “Planeamento da Forma-
ção Avançada” tendo em vista melhorar e dis-
ponibilizar produtos, serviços e formação, com 
qualidade e em condições adequadas, através 
dos indicadores estabelecidos.

• Hidrografia 

Objetivo: 

w  Contribuir para a segurança da navegação nos 
espaços marítimos de interesse e sob sobera-
nia ou jurisdição nacional através do controlo 
dos processos dos trabalhos de hidrografia, da 
produção de cartas náuticas e da produção de 
cartas eletrónicas de navegação.

Descrição: 

w  Controlar os processos de realização Trabalhos 
de Hidrografia, Produção de Cartas Náuticas e 

Produção de Cartas Eletrónicas de Navegação, 
tendo em vista a melhoria contínua dos mes-
mos através dos indicadores estabelecidos.

• Geologia Marinha

Objetivo: 

w  Garantir a manutenção do sistema de gestão 
no que se refere aos requisitos de gestão da 
qualidade e gestão ambiental e da acreditação 
laboratorial. Estender os requisitos da Qualida-
de a outras áreas técnicas.

Descrição:

w  Garantir o cumprimento dos procedimentos apro-
vados no âmbito do sistema da gestão ambiental 
e da qualidade, bem como o funcionamento do 
laboratório de sedimentologia, em condições de 
rotina, aplicando procedimentos aprovados e os 
requisitos normativos associados à acreditação de 
técnicas de análises granulométricas, geotécnicas 
e de determinação do teor de Carbono em sedi-
mentos marinhos. Neste contexto, será garantida 
a participação em ensaios de aptidão, com labo-
ratórios congéneres, de forma a validar as técni-
cas e procedimentos internos;.

w  Adaptar os procedimentos de trabalho, já existen-
tes, na área da geofísica aos requisitos normativos 
que permitam integrá-los, futuramente, no siste-
ma de gestão da qualidade.

• Química e Poluição do Meio Marinho

Objetivo: 

w  Garantir a manutenção da acreditação de en-
saios laboratoriais pela Norma NP EN ISO 17025.

Descrição:

w  Promover o cumprimentos dos requisitos da 
acreditação dos ensaios laboratoriais, de acordo 
com o referencial normativo NP EN ISO 17025, 
evidenciando o desempenho e a qualidade dos 
resultados analíticos, nomeadamente através 
das seguintes ações:

w  Garantir a aplicação de todos os procedimentos, 
normas e instruções laboratoriais aprovados no 
âmbito do sistema de gestão da qualidade;
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w  Participação em ensaios interlaboratoriais com 
laboratórios congéneres, de forma a validar as 
técnicas e procedimentos internos;

w  Implementação de metodologias de validação 
de métodos;

w  Implementação de procedimentos de controlo 
da qualidade dos métodos.

• Serviço Aprovisionamento e Património

Objetivo: 

w  Garantir o desenvolvimento e a execução dos 
processos do SGQ.

Descrição: 

w  Controlar o processo “Aquisição”, com o objetivo 
de promover a satisfação dos clientes internos.

• Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente

Objetivo: 

w  Garantir o desenvolvimento e a execução dos 
processos do SGQ.

Descrição: 

w  Controlar o processo “Comercial”, com o objetivo 
de promover a satisfação dos clientes externos.

• Serviço de Pessoal

Objetivo: 

w  Consolidação dos procedimentos para adapta-
ção e melhoria contínua dos processos de qua-
lidade no que respeita à gestão do SP. 

Descrição: 

w  Desenvolver e implementar novos procedimentos 
e normas de apoio à gestão e melhorar os existen-
tes no âmbito do processo de melhoria continua;  

w  Promover a participação em ações de forma-
ção na área da gestão do pessoal. 

• Centro de Instrumentação Marítima

Objetivo: 

w  Consolidação dos procedimentos e sistemas para 
adaptação e melhoria contínua dos sistemas de 

gestão da qualidade no que respeita à gestão 
do CIM, e continuação do desenvolvimento dos 
laboratórios de teste e calibração de instrumen-
tos técnico-científicos hidro-oceanográficos no 
âmbito dos processos de acreditação. 

Descrição: 

w  Desenvolver e implementar novos procedimen-
tos e normas de apoio à gestão e melhorar os 
existentes no âmbito do processo de melhoria 
contínua; 

w  Identificar e instalar equipamentos e ferramen-
tas de calibração e teste; 

w  Desenvolver, estabelecer e executar os procedi-
mentos de calibração e teste; 

w  Promover a participação em ações de formação 
na área da calibração; 

w  Desenvolver e instalar os sistemas que permi-
tam a calibração de vários sensores e equipa-
mentos técnico-científicos.

w  Desenvolver processo de calibração de ma-
nómetros (pressão negativa) e proposta para 
acreditação. Em curso a aquisição de um con-
trolador de pressão que irá permitir a desenvol-
ver um processo de calibração de vacuómetros. 
Necessidade identificada no decurso do ano de 
2017 com pedidos de clientes externos.

Divulgação Institucional

• Gabinete de Apoio e Assessoria

Objetivo: 

w  Organização de eventos institucionais desti-
nados a promover a coesão e a divulgação da 
missão do IH.

Descrição: 

w  Organização de eventos (visitas, Dia da Unida-
de, Festa de Natal, Dia Internacional dos Mo-
numentos e Sítios, Dia Mundial da Hidrografia, 
seminários, conferências, reuniões e palestras 
várias) destinados a promover a coesão e a di-
vulgação da missão do IH. 

w  Elaboração e envio para publicação de notícias 
institucionais nos portais da Intranet, Internet 
e Portal Colaborativo do IH, de forma a manter 
atualizados os funcionários dos eventos, visi-
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tas, seminários e outros ocorridos interna ou 
externamente ao IH e em que a instituição se 
encontra diretamente envolvida.

Portal da Intranet e da Internet

• Divisão de Sistemas de Informação
    e Comunicação 

Objetivo: 

w  Manutenção e desenvolvimento dos sistemas 
de dinamização do acesso online a dados e in-
formação técnico-científica.

Descrição: 

w  Ampliar a gama de produtos de informação di-
gital disponibilizados no portal da internet.

Feiras e Eventos

• Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente
 
Objetivo:
 
w  Representar institucionalmente e comercialmen-

te o IH em feiras e eventos externos.

Descrição: 

w  Representar o IH em eventos institucionais e feiras 
comerciais, com ênfase nas dedicadas à náutica.

 • Escola de Hidrografia e Oceanografia

Objetivo: 

w  Desenvolver e participar em eventos internos e 
externos ao IH.

Descrição: 

w  Promover a participação em eventos de âmbito 
da atividade da EHO.

Marketing e Comunicação 

• Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente

Objetivo: 

w  Divulgar as atividades e bens do IH.

Descrição: 

w  Desenvolver as ações necessárias para divulgar 
as atividades e bens produzidos pelo IH.

• Oceanografia

Objetivo:
 
w  Divulgação das capacidades do IH no âmbito 

da oceanografia.

Descrição: 

w  Divulgar perante diferentes comunidades de 
utilizadores as capacidades do IH e as suas po-
tencialidades no âmbito da oceanografia;

w  Divulgar os produtos disponibilizados on-line.

• Geologia Marinha 

Objetivo: 

w  Divulgação das capacidades do IH no âmbito 
da geologia marinha.

Descrição: 

w  Preparar e disponibilizar conteúdos técnicos e 
científicos destinados a ações de divulgação 
institucionais, marketing e comunicação.

Manutenção de Instrumentos Técnicos-Científicos

• Oceanografia

Objetivo: 

w  Apoiar tecnicamente o CIM na manutenção dos 
equipamentos oceanográficos.

Descrição:

w  Apoiar tecnicamente o CIM na manutenção 
de todos os equipamentos e acessórios ao 
serviço da Divisão de Oceanografia, tentan-
do garantir a sua possibilidade de utilização 
imediata;

w  Acompanhar o desenvolvimento das novas tec-
nologias associadas aos equipamentos, a fim 
de melhorar a capacidade instrumental para a 
realização de levantamentos oceanográficos.
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• Geologia Marinha

Objetivo:
 
w  Apoiar tecnicamente o CIM na manutenção 

dos equipamentos e sistemas utilizados no 
âmbito das atividades da Divisão de Geologia 
Marinha.

Descrição: 

w  Dar apoio técnico ao Centro de Instrumentação 
Marítima, no que respeita à rentabilização dos 
equipamentos técnico-científicos utilizados no 
âmbito dos levantamentos geológicos (siste-
mas acústicos, geofísicos e de amostragem se-
dimentar) no sentido de proporcionar o forne-
cimento de produtos e serviços de qualidade;

w  Colaborar no planeamento das ações de manu-
tenção preventiva;

w  Colaboração no diagnóstico de avarias e apoio 
à manutenção corretiva e acompanhamento 
aos ensaios (pós-intervenção) realizados aos 
equipamentos técnico-científicos.

• Centro de Instrumentação Marítima

Objetivo:
 
w  Efetuar a manutenção de equipamentos e sis-

temas técnico-científicos.

Descrição: 

w  Executar ações de manutenção preventiva, cor-
retiva e paliativa para garantir elevados níveis 
de disponibilidade de equipamentos e sistemas 
para utilização da Direção Técnica.

Manutenção de Equipamentos e Sistemas da 
Rede de Monitorização Ambiental 

• Centro de Instrumentação Marítima

Objetivo: 

w  Manter o funcionamento em condições normais 
dos sistemas e equipamentos que constituem a 
Rede de Monitorização Ambiental, assegurando 
o correto funcionamento dos meios necessários 
ao cumprimento da missão, nas instalações do 
IH e a bordo dos navios hidrográficos.

Descrição: 

w  Executar ações de manutenção preventiva e cor-
retiva nos sistemas e equipamentos que consti-
tuem a Rede de Monitorização Ambiental por 
forma a conseguir uma elevada taxa de opera-
cionalidade na aquisição de dados. Desenvolver 
sistemas de aquisição e de comunicações para 
reporte dos dados em tempo-real para os servi-
dores do IH.

Manutenção de Equipamentos Laboratoriais 

• Geologia Marinha

Objetivo: 

w  Garantir a operacionalidade dos equipamen-
tos laboratoriais da Divisão e assegurar o cor-
reto funcionamento dos meios necessários ao 
cumprimento dos requisitos da Acreditação 
de Ensaios.

Descrição: 

w  Dar apoio técnico ao Centro de Instrumentação 
Marítima, no que respeita ao acompanhamento 
das manutenções da instrumentação instalada e 
utilizada no Laboratório de Sedimentologia.  

w  Garantir a operacionalidade e cumprimento dos 
requisitos técnicos exigidos pela Acreditação de 
ensaios, nomeadamente as verificações inter-
médias e calibrações.

w  Dar apoio aos elementos do CIM ao planea-
mento das ações de manutenção preventiva e 
corretiva aos equipamentos específicos do La-
boratório de Sedimentologia; 

w  Assegurar que são cumpridas as exigências de 
segurança e higiene nos espaços laboratoriais 
ocupados pela divisão.

• Química e Poluição do Meio Marinho

Objetivo:
 
w  Garantir a operacionalidade dos equipamentos 

laboratoriais da Divisão.

Descrição: 

w  Planear e executar a gestão e a manutenção 
dos equipamentos laboratoriais da Divisão, ga-

Atividades previstas
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rantindo a sua operacionalidade e cumprindo 
os requisitos técnicos exigidos pela acreditação 
laboratorial, nomeadamente as verificações in-
termédias e calibrações.

• Centro de Instrumentação Marítima

Objetivo: 

w  Efetuar a manutenção de equipamentos e sis-
temas associados aos laboratórios de ensaios 
químicos das divisões de Química e Poluição do 
Meio Marinho, Geologia Marinha e Laboratório 
de Calibração (LC).

Descrição: 

w  Executar ações de manutenção preventiva e cor-
retiva para garantir elevados níveis de disponibi-
lidade de equipamentos e sistemas de laborató-
rio das divisões QP e GM e LC. 

Manutenção de UAM, Embarcações de Sondagem 
e Botes 

• Serviço de Infraestruturas e Transportes

Objetivo: 

w  Manutenção dos equipamentos mecânicos e 
elétricos das Unidades de Apoio de Marinha, 
embarcações de sondagem e botes ao serviço 
do Instituto Hidrográfico.

Descrição: 

w  Proceder à realização de atividades no âmbito 
técnico da manutenção na área dos meios na-
vais do IH, para o garante dos objetivos e das 
missões superiormente definidos. 

Manutenção de Viaturas

• Serviço de Infraestruturas e Transportes

Objetivo: 

w  Desenvolver um conjunto de atividades técni-
cas de apoio às atividades do IH.

Descrição: 

w  Proceder à realização de atividades no âmbito 
técnico, da manutenção na área dos transpor-

tes e oficinais, para o garante dos objetivos e 
das missões superiormente definidos.

Manutenção Preventiva e Corretiva 

• Serviço de Infraestruturas e Transportes

Objetivo: 

w  Desenvolver um conjunto de atividades técni-
cas de apoio às atividades do IH.

Descrição:
 
w  Proceder à realização de atividades no âmbito 

técnico, da manutenção, conservação e seguran-
ça na área das Infraestruturas para o garante dos 
objetivos e das missões superiormente definidos.

Manutenção de Instrumentos de Precisão 

• Serviço de Infraestruturas e Transportes

Objetivo: 

w  Desenvolver um conjunto de atividades técni-
cas de apoio às atividades Oficinais na área dos 
Instrumentos de Precisão.

Descrição: 

w  Proceder à realização de atividades no âmbito 
técnico, da manutenção na área das Infraes-
truturas, das embarcações, dos transportes e 
oficinais, para o garante dos objetivos e das 
missões superiormente definidos.
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Projetos de I&D – Projeto “EMODnet High Re-
solution Seabed Mapping” 

Objetivo:
 
w  A Rede Europeia de Observação e de Dados 

Marinhos (EMODnet), iniciativa da Direção-
-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
da Comissão Europeia (DG MARE), é composta 
por uma parceria entre mais de uma centena 
de organizações europeias, que trabalham em 
conjunto para reunir dados marinhos de diver-
sas fontes, com o objetivo de torná-los mais 
acessíveis e interoperáveis. 
Parte do trabalho envolve a ligação aos reposi-
tórios de dados nacionais, regionais ou temá-
ticos e a criação de produtos de divulgação, 
cuja informação de base reside nos organismos 
públicos envolvidos. Foram criados grupos te-
máticos que organizam os dados disponíveis 
de diversas fontes, avaliam a sua qualidade, 
garantem que sejam acompanhados por me-
tadados e disponibilizam esses dados através 
de portais temáticos, nas áreas da batimetria, 
geologia, habitats, biologia, química, oceano-
grafia física e atividades humanas.

Descrição: 

w  Criar e manter um serviço operacional que for-
neça acesso livre e gratuito aos modelos do 
fundo do mar e das zonas costeiras das bacias 
marítimas europeias, com a maior resolução 
possível.

Projetos de I&D – Projeto “Guadiana: Património 
Natural Navegável”

Objetivo: 

w  No âmbito do Programa Operativo de Coopera-
ção Transfronteiriça Portugal-Espanha (POCTEP 
INTERREG V-A 2014-2020), o projeto GUAD20 
vai permitir a melhoria da navegabilidade do 
Rio Guadiana, no troço entre o antigo porto 
mineiro do Pomarão, em Mértola, e a vila al-
garvia de Alcoutim e integra os seguintes par-
ceiros: Instituto Hidrográfico, Direção-Geral de 
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Maríti-
mos, Docapesca – Portos e Lotas, S.A. e Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía (Espanha).

Descrição: 

w  Neste projeto, cabe ao Instituto Hidrográfico a 
realização do levantamento hidrográfico, a ca-
raterização físico-química dos sedimentos e a 
produção da cartografia náutica, entre a ponte 
internacional em Vila Real de Sto. António e o 
Pomarão.

Projetos de I&D – métodos, processos e siste-
mas de navegação 

Objetivo:

w  Estudar os métodos, processos e sistemas de 
navegação marítima, assegurando a represen-
tação da Marinha em grupos ou comissões de 
trabalho, no âmbito dos métodos, processos e 
sistemas de navegação.

Descrição:

w  Prosseguir o objetivo acima fixado através das 
seguintes ações:

w  Acompanhar a utilização pela Marinha do 
GPS (Global Positionig System) (em par-
ticular nas suas componentes de Precise 
Positioning Service e GPS Diferencial) e do 
ECDIS/CEN;

w  Acompanhar os projetos European Radionavi-
gation Plan e Galileo da União Europeia;

w  Estudar o desempenho do EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay Service) em 
ambiente marítimo e a sua aplicabilidade na 
Marinha;

w  Participar em projetos de cooperação nacio-
nal e/ou internacional de conceção, desenvol-
vimento e experimentação de equipamentos 
e sistemas de navegação;

w  Elaborar pareceres e informações sobre méto-
dos, processos e sistemas de navegação;

w  Participar nas reuniões do Comité eNAV 
da Associação Internacional de Sinalização 
Marítima;

w  Fazer uso do conhecimento adquirido em 
plataformas privilegiadas, como a participa-
ção em conferências de navegação e comités 
técnicos de organismos internacionais, para 
desenvolver isoladamente ou em parceria, 
projetos que na área da navegação que en-

IV. Investigação aplicada e desenvolvimento
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volvam tecnologias de posicionamento e de 
monitorização ambiental.

Projetos de I&D – MDN-IH

Objetivo: 

w Atividades de âmbito interno.

Descrição: 

w  Cobrir as atividades de I&D efetuadas e não co-
bertas por qualquer outro projeto;

w  Estudos em áreas não previstas pelos projetos.

Projetos de I&D – SUBECO

Objetivo: 

w  Com o projeto “Edificação de um Sistema de 
Vigilância Acústica Submarina” pretende-se edi-
ficar uma capacidade de vigilância acústica da 
margem continental portuguesa, baseado numa 
rede de hidrofones de escuta passiva, instalada 
nas bóias multiparamétricas da rede MONIZEE. 

Descrição: 

w  Este projeto contempla o desenvolvimento de 
um hidrofone como um sensor adicional das 
bóias OCEANOR que, após validado, será repli-
cado e instalado em toda a rede MONIZEE. Para-
lelamente, será construído um módulo de previ-
são do ruído submarino baseado no modelo de 
circulação oceânico HYCOM e no panorama AIS 
adquirido em tempo real. Por fim, será edificado 
um sistema de gestão da informação SUBECO 
no IH, com ligação ao EMGFA e à FAP.. 

Projetos de I&D – SIMOCEAN

Objetivo: 

w  O projeto “System for Integrated Monitoring of 
the Ocean”, visa a criação de uma estrutura com 
integração de dados in-situ, de satélite e resul-
tantes de modelos de previsão oceanográficos, 
contribuindo para o reforço da gestão de dados. 

Descrição: 

w  Este projeto visa contribuir para melhorar 
a gestão do meio marinho, a monitoriza-

ção e a capacidade de vigilância através da 
agregação de diferentes observações, de 
satélite, de modelos e de outros conjuntos 
de dados (e.g. meteorológicos, oceanográ-
ficos), relacionados com a monitorização do 
meio marinho e com as atividades humanas 
e seus impactos sociais, ambientais e econó-
micos. Esses conjuntos de dados integrados 
no sistema SIMOCEAN permitem criar ser-
viços de valor acrescentado para a previsão 
do estado do mar em zonas portuárias e, 
em particular, relacionados com a dinâmica 
oceânica e processos de interação atmosfe-
ra/oceano.

Projeto I&D – JERICO-NEXT

Objetivo: 

w  Participação no projeto internacional – Joint 
European Research Infrastructure Network for 
Coastal Observatory – Novel European eXper-
tise for coastal observaTories. Visa o fortaleci-
mento e harmonização da estratégia da rede 
Europeia de monitorização do oceano costeiro 
e o desenvolvimento de capacidades de previ-
são operacional.

Descrição: 

w  Financiado pelo Programa Europeu H2020-In-
fraia e coordenado pelo IFREMER, pretende 
criar sinergias entre as diferentes instituições 
europeias responsáveis pela operação de re-
des de monitorização do oceano costeiro em 
termos de metodologias, do estabelecimento 
de boas práticas nos sistemas operacionais 
de medição instalados e do desenvolvimen-
to de capacidades de previsão operacional e 
assimilação de dados. Designadamente no 
seguinte:

w  A troca de experiências práticas e treino na 
condução de operações de calibração e pro-
teção dos sensores face às agressões (e.g. bio-
fouling);

w  O desenvolvimento de procedimentos co-
muns na gestão de sistemas de monitoriza-
ção em tempo-real e na operação de siste-
mas “ongoing” (e.g. ferry-box);

w  O desenvolvimento de metodologias de as-
similação de dados visando tirar partido do 
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conjunto de observações que são presente-
mente disponibilizadas para o oceano costei-
ro para melhorar a capacidade de previsão 
operacional para essas áreas. 

w  A utilização de modelos numéricos com as-
similação de dados para desenhar e otimizar 
as redes de monitorização e para avaliar o 
impacto da introdução de novas metodolo-
gias de monitorização. 

Projetos de I&D – OCASO

Objetivo: 

w  Criação de um Observatório Oceanográfico es-
paço transfronteiriço SW, de modo a reforçar a 
investigação, o desenvolvimento tecnológico e 
a inovação; Melhorar a excelência científica do 
Espaço de Cooperação transfronteiriço. 

Descrição: 

w  Financiado pelo POCTEP e coordenado pela 
Fundação da universidade de Cádiz, o proje-
to consiste numa parceria transfronteiriça in-
tegrando diversas instituições portuguesas e 
espanholas. O Observatório, como plataforma 
integrada e sustentável, gerará conhecimento 
e ferramentas de tomada de decisão. 

Projetos de I&D – MARRISK

Objetivo: 

w  Assegurar um crescimento inteligente e sustenta-
do do litoral norte de Portugal e Galiza, melhoran-
do a resiliência dos setores económicos tradicio-
nais e emergentes aos riscos costeiros resultantes 
de um quadro de alterações climáticas e criando 
planos e estratégias comuns de adaptação às alte-
rações climáticas na Área de Cooperação.

Descrição: 

w  Financiado pelo POCTEP e coordenado pela 
MeteoGalicia, o projeto consiste numa parce-
ria transfronteiriça integrando diversas insti-
tuições da Galiza e de Portugal. Os principais 
resultados a alcançar são:

w  Aprofundar o conhecimento sobre as altera-
ções climáticas na região.

w  Melhorar a capacidade de adaptação a estas 
alterações.

w  Melhorar a recolha e o intercâmbio de infor-
mação relacionada com os riscos costeiros.

w  Iniciar uma gestão e culturas comuns de riscos, 
tanto naturais como antropogénicos, incluindo 
metodologias e meios de proteção civil. 

Projetos de I&D – Mycoast

Objetivo: 

w  Criação de um Observatório Oceanográfico 
Costeiro Atlântico, juntando as capacidades de 
cinco países diferentes, de modo a reforçar ca-
pacidade de monitorização e melhorar as ferra-
mentas de previsão para apoiar as respostas às 
situações de emergência. 

Descrição: 

w  A ideia do MyCOAST foi desenvolvida conjunta-
mente pelos parceiros, através de uma coordena-
ção adequada no desenvolvimento da proposta 
de projeto, principalmente no seio do IBIROOS. 

Projetos de I&D – MELOA

Objetivo: 

w  Desenvolvimento um derivante superficial com 
múltiplos sensores, multiusos, de baixo custo, 
fácil de manusear, resistente à intempérie, para 
uso em todos os ambientes, desde águas pro-
fundas até águas do interior, incluindo áreas 
costeiras, plumas de rios e zonas litorais.

Descrição: 

w  Fornecer, de uma maneira econômica, a capaci-
dade de monitorizar as correntes de superfície 
e as características dinâmicas da superfície em 
qualquer lugar do Oceano. 

Projetos de I&D – Projeto “Coastal Waters Re-
search Synergy Framework”

Objetivo: 

w  Com o projeto Co-ReSyF pretende-se a obten-
ção de batimetria a partir de imagens SAR e de 
imagens óticas.

Investigação Aplicada e Desenvolvimento
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Descrição: 

w  O projeto pretende implementar uma infraes-
trutura de processamento e acesso a informa-
ção, recorrendo a ferramentas automáticas, 
metodologias e padrões que suportem a in-
vestigação usando dados de deteção remota, 
nomeadamente imagens satélite. 

Projetos de I&D – TROANTE

Objetivo: 

w  Os objetivos gerais estão relacionados com o teste 
e a operacionalização de um sistema Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV) de pequena/média dimen-
são, para utilização de âmbito conjunto e dual. 

Descrição: 

w  Executar os pacotes de tarefas previstas para 
o ano de 2018 a cargo do IH, nomeadamente 
o processamento, exploração e integração dos 
dados adquiridos no terreno e por processa-
mento de imagem.

Projetos de I&D – PLATMAR

Objetivo e Descrição: 

w  O projeto “Evolução de plataformas insulares 
vulcânicas: A ilha de Sta. Maria e implicações 
para a avaliação de riscos, cartografia de habi-
tats e gestão de agregados marinhos” procu-
rará responder às seguintes questões: Como é 
que os diferentes processos geológicos e ocea-
nográficos interagem para modelar a morfolo-
gia atual das plataformas de ilhas vulcânicas? 
Quais são os fatores que controlam a forma-
ção, distribuição e profundidade dos corpos 
sedimentares da plataforma e como é que essa 
informação pode ser usada para uma explora-
ção sustentável dos agregados marinhos? O 
que é que provoca os deslizamentos de terra 
submarinos que ocorrem no bordo das plata-
formas das ilhas dos Açores e qual a sua fre-
quência? O projeto terá uma abordagem multi-
disciplinar e assentará num conjunto de dados 
a adquirir na plataforma insular, destacando-se 
dados de multifeixe, reflexão sísmica ligeira e 
amostras sedimentares.

Projeto I&D – EMODNet e SEADATACLOUD

Objetivo: 

w Assegurar, a nível europeu, o acesso aos dados 
do ambiente marinho ou a sua descrição a partir 
de sistemas distribuídos e ligados em rede, sendo 
adotados padrões comuns para o seu processa-
mento, divulgação e comunicação.

Descrição:

w  Preparação de dados, metadados e produtos;
w  Disponibilização dos dados mediante o acesso 

a um descarregador de dados comum;
w  Atualização dos restantes catálogos de informa-

ção e metadados.
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V.  Afetação de recursos

Evolução das Existências de Recursos Humanos

ANO
2016

(31/DEZ)
2017

(31/DEZ)
2018

(31/DEZ)

165 143 165

131 124 151

534353

31

77 59 77

444

1

12 8 8

755658

453840

212020

2 2

37 31

PESSOAL MILITAR

PESSOAL CIVIL

O�ciais

Sargentos

Praças

Militarizados

Investigador

Esp. / Técnico de
Informática

Técnico Superior

Assistente Técnico

Assistente Operacional

O O IH continuará a dar prioridade à valorização dos seus recursos humanos, planeando formação in-
terna e externa, que é orientada para as qualificações e competências requeridas para os vários cargos.

V.1 Recursos Humanos
A estrutura de recursos humanos do IH compreen-
de, equitativamente pessoal militar e militarizado 
disponibilizado e remunerado pela Marinha, e 
pessoal civil gerido em exclusivo pelo IH. 
Os efetivos do pessoal militar e militarizados do IH 
são fixados na respetiva lotação aprovado por des-
pacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada, conforme previsto na lei orgânica (Decreto-
-lei n.º 230/15, de 12 de outubro). Foi aprovada em 
julho de 2015 uma nova lotação para o IH, a qual 
encerra orientações da reforma da Defesa 2020, ve-
rificando-se uma redução significativa de efetivos, 
contemplando 161 militares e 4 militarizados. 

Em 31 de dezembro de 2017, o IH dispõe de 267 
trabalhadores, dos quais 53% dizem respeito a 
pessoal militar, 46% a pessoal civil e 1% a pessoal 
militarizado. Além destas existências, o IH conta 
ainda com a prestação de 19 bolseiros. 
Em regra, a previsão dos quantitativos de pessoal 
varia anualmente em função do nível de ativi-
dade prevista, das disponibilidades da Marinha 
quanto aos efetivos militares e das situações de 
recrutamento, mobilidade e aposentação dos tra-
balhadores civis. 
 O quadro seguinte apresenta a evolução das 
existências de pessoal, e projeta para 2018 os 
quantitativos globais inscritos no Mapa de Pes-
soal 2018 em processo de aprovação pela tutela.
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Receita

Despesa

Orçamento de Funcionamento

     Rendimentos de Propriedade    
     Transferências Correntes
     Venda de Bens e Serviços Correntes
      Outras Receitas Correntes
     Tranferências de Capital                                         
     Reposições não Abatidas nos Pagamentos    

Investimentos do Plano

     Transferências de Capital

TOTAL DA RECEITA

Orçamento de Funcionamento

     Despesas Correntes
     Pessoal
     Aquisição de Bens e Serviços
      Transferências
     Outras Despesas
     Despesas de Capital 
     Investimento

Investimentos do Plano
    
     Despesas de Capital

TOTAL DA DESPESA

        910.000 €  
   1.144.200 €
   7.963.826 €
          5.000 € 
        26.130 €       
        15.000 €

      185.000 €

     
    4.911.056 €  
   2.348.001 €
      633.700 €
      503.399 €        
   
   1.668.000 €

      

      185.000 €

 

 
      10.064.156 €

            185.000 € 

    10.249.156 €

 

        8.396.156 €

      10.064.156 €

      

           185.000 €

    10.249.156 €  

Para além dos recursos financeiros inscritos no 
Orçamento Privativo, a atividade do IH conta 
ainda com um suporte indireto de financiamen-
to assumido pela Marinha no seu orçamento, e 
que se destina essencialmente aos encargos das 

V.2 Recursos Financeiros

O Plano de Atividades constitui a base de todo o 
processo de planeamento orçamental, dando su-
porte à afetação dos recursos financeiros destina-
dos à prossecução dos objetivos nele estabelecidos.

remunerações do pessoal militar e militarizado, 
aos custos de operação e manutenção dos navios 
hidrográficos e ao investimento na Capacidade 
Oceanográfica e Hidrográfica da Lei de Progra-
mação Militar.

A atividade do Instituto Hidrográfico é suportada 
de forma direta pelo orçamento de funcionamen-
to e pelo orçamento do Investimento do Plano cuja 
previsão para 2018 constam do seguinte quadro:
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VI. Fatores Condicionantes da Atuação

Entendem-se como fatores condicionantes aque-
les que, pela sua relevância, tenham impacto no 
cumprimento da missão. Deste enquadramento, 
e decorrente de uma permanente análise das 
condicionantes internas e externas do IH, é en-
tendimento que: 

1. Contexto Jurídico e Legal 

O enquadramento jurídico e legal do IH foi 
atualizado em 2015, através da aprovação da 
nova Lei Orgânica (Decreto-Lei n.º 230/2015 de 
12 de outubro), a qual consagra as suas espe-
cificidades enquanto órgão da Marinha e La-
boratório do Estado. Permanece como um dos 
fatores de maior relevância a referir neste âm-
bito a necessidade de aprovar o subsequente 
Regulamento Interno;

2. Gestão de Recursos Financeiros 

No tocante a esta área, acentuar-se-á o desafio 
dos últimos anos. Espera-se a manutenção ou 
agravamento dos constrangimentos, decorren-
te da conjuntura económica e financeira, o que 
obrigará, por um lado, ao encontro de soluções 
inovadoras na racionalização dos recursos dis-
poníveis e por outro, a um estímulo na procura 
de fontes de financiamento diversificadas;

3. Gestão de Recursos Humanos 

Gerir o pessoal militar e civil de forma a potenciar 
as suas capacidades é um enorme desafio, em es-
pecial numa época em que os constrangimentos 
legais de âmbito remuneratório, a limitação do 
número de efetivos e a estagnação nas carreiras 
afetam consideravelmente a satisfação e a moti-
vação dos trabalhadores. Há pois que encontrar 
as melhores soluções de funcionamento, man-
tendo um ambiente de equipa e de responsabili-
dade para com o serviço e continuar o esforço no 
desenvolvimento das competências;

4. Investimento 

A atualização tecnológica é um objetivo sempre 
presente num organismo que desenvolve proje-
tos de I&D. Deste modo, espera-se manter ou 
aumentar o nível de esforço de investimento 
para garantia das capacidades instaladas no IH, 

e promover o aprontamento técnico científico 
do NRP “D.Carlos I”, com a aquisição e instala-
ção de equipamentos indispensáveis à realiza-
ção dos projetos científicos em curso e ao apoio 
à comunidade científica.
O ano de 2018 será mais um ano de consoli-
dação estrutural das reformas que têm vindo 
a ser implementadas, mas também de grande 
desafio perante a difícil conjuntura económica e 
financeira do país. Cientes destes desafios, con-
fia-se na estrutura dirigente e no pessoal do IH 
para assegurar o cumprimento de uma missão 
exigente e do compromisso desde sempre assu-
mido para com a Marinha e o País.
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VII. Parceiros

Organismos e Unidades da Marinha 

Capitanias e Delegações Marítimas
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa – MRCC Lisboa
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada – MRCC Delgada
Centro de Instrução e Tática Naval
Comando Naval
Direção de Faróis
Direção Geral de Autoridade Marítima (DGAM)
Direção de Navios
Escola Naval
Flotilha
Sub-Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal – MRSC Funchal

Organismos Governamentais 

Administrações Portuárias S.A. (Douro – Leixões; Aveiro; Lisboa; Setúbal – Sesimbra e Sines)
Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE) 
Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) – Ministério da Defesa Nacional
Direção Geral de Política do Mar (DGPM) – Ministério do Mar
Direção Geral do Território (DGT)
Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC)
Escola Náutica Infante D. Henrique
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologia – Centro de Recursos Microbiológicos – FFCT 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT) – Sede e Direções Regionais – Norte; Centro; Lisboa 
e Vale do Tejo e Algarve   

Universidades

Centro de Ciências do Ambiente - Universidade do Minho 
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) 
Centro de Estudos do Mar da Universidade Autónoma de Lisboa Centro de Investigação Tecnológica do 
Algarve - Universidade do Algarve (CINTAL) 
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) 
CNRS Université de Bordeaux I (França) 
Departamento de Biologia - Universidade de Aveiro 
Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho Departamento de Geociências da Uni-
versidade de Aveiro 
Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
Departamento de Matemática Aplicada da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto  
Instituto de Oceanografia - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)  
Instituto Superior Técnico (IST) 
Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora (CIEMAR) 
Observatório do Ambiente dos Açores - Universidade dos Açores (OAA)  
Universidade Autónoma de Lisboa 
Universidade dos Açores Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias  
Signal Processing Laboratory - Universidade do Algarve (SiPLAB)
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Laboratórios do Estado 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
 
Parceiros comerciais 

Administrações Portuárias S.A. (Douro – Leixões; Aveiro; Lisboa; Setúbal – Sesimbra e Sines)
Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. (APRAM)
Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR)
EDP Renewables Europe
Energia das Ondas, S.A (ENONDAS)
Desconto Náutico Directo, Lda (DND)
International Centre for Electronic Navigation Charts – IC-ENC 
J. Garraio & Cª. LDA.
Jeppesen Italia (S.r.l)
LABELEC, Estudos, Desenvolvimento e Atividades Laboratoriais, S.A. (Grupo EDP)
Portos dos Açores, SGPS, S.A. 
United Kingdom Hydrographic Office (UKHO)
Valorsul, S. A. (Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da área Metropolitana de Lisboa – Norte)
SONADI – Sociedade Nacional de Desenvolvimento e Investimentos, Lda
New Sigma Holding, Lda
REPSOL
West Coast – Serviços e Eventos Náuticos, Lda
 
Cooperação internacional e desenvolvimento 

Associação Internacional Permanente dos Congressos de Navegação (AIPCN/PIANC)
Associação Internacional de Sinalização Marítima (AISM/IALA)
Capitania dos Portos de Macau
Comissão Hidrográfica do Atlântico Oriental (CHAtO)
Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da UNESCO
Direção-Geral de Marinha e Portos de Cabo Verde (DGMP)
Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center (US Navy)
Global Sea Level Observing System (GLOSS)
Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER)
Instituto Hidrográfico de la Marina de Espanha (IHM)
Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação de Moçambique (INAHINA)
Institute of Navigation (ION)
National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA)
Nato Undersea Research Center (NURC)
Organização Hidrográfica Internacional (OHI)
Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (SHOM) 
Southampton Oceanography Center
 
Outras Instituições

A Arsenal, S.A 
Câmara Municipal da Nazaré 
Câmara Municipal de Peniche 
Câmara Municipal do Seixal 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) 
Museu Nacional de História Natural 
TAP – Manutenção e Engenharia / Laboratório de Calibração

Parceiros
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VIII. Organização

VIII.1 Organigrama
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VIII.2 Missões das Unidades
         Orgânicas

1. Direção-geral (DG)

O Diretor-geral é o órgão que assegura a gestão 
da atividade global do IH e a sua representação.
No âmbito das suas competências, incumbe ao 
Diretor-geral:
 

a)  Dirigir, coordenar, planear e controlar as ati-
vidades e o funcionamento do IH; 

b)  Executar as diretivas do CEMA, no âmbito das 
atribuições do IH; 

c)  Propor ao CEMA a aprovação dos regulamen-
tos internos dos órgãos do IH, com exceção 
do conselho científico; 

d)  Assegurar a representação do IH nos orga-
nismos e reuniões nacionais e internacionais 
relacionados com as atividades do mesmo; 

e)  Celebrar protocolos, contratos de investiga-
ção e de prestação de serviços, ou qualquer 
outro instrumento de formalização dos acor-
dos estabelecidos com outras entidades, no 
âmbito das atribuições do IH;

f)  Decidir sobre a contratação, qualquer que 
seja a natureza do vínculo laboral, do pes-
soal necessário à prossecução das atividades 
do IH e praticar os demais atos relativos à 
gestão do pessoal e ao desenvolvimento das 
respetivas carreiras;

g)  Executar as orientações estratégicas do IH 
referidas no nº 3 do artigo 2º do Decreto-
-Lei nº 230/2015, de 12 de outubro (LOIH); 

h)  Desempenhar os cargos que lhe couberem 
por lei ou inerência de funções nos orga-
nismos afins ou nos órgãos de consulta em 
que participe o IH;

i)  Instaurar os processos de contraordenação, 
designar os seus instrutores e aplicar as res-
petivas coimas, nos termos do Decreto-Lei 
nº 193/95, de 28 de julho;

j)  Presidir ao conselho administrativo e ao con-
selho científico e promover a execução das 
suas deliberações;

k)  Propor ao CEMA a criação e extinção das 
missões e brigadas hidrográficas, bem como 
a sua ativação e desativação;

l)  Representar o IH em juízo e na outorga dos 
contratos submetidos a regimes de direito 
público;

m)  Submeter ao CEMA os programas anuais e 
plurianuais de atividades do IH, os relatórios 
de atividades e os planos financeiros, bem 
como todas as questões que careçam de de-
cisão superior. 

n)  Promover ações no âmbito da segurança da 
navegação, constituindo-se como autorida-
de técnica de navegação para a Marinha, as-
segurando a coordenação nacional e a divul-
gação dos avisos à navegação e dos avisos 
aos navegantes;

o)  Autorizar, em exclusividade, a edição, pro-
mulgação e cancelamento das cartas náu-
ticas e demais documentos náuticos nacio-
nais das águas territoriais e de outras com 
interesse cartográfico nacional;

p)  Dirigir e controlar as atividades das missões 
e brigadas hidrográficas.

O diretor-geral dispõe de autoridade técnica sobre 
todos os órgãos da Marinha, nos domínios dos 
levantamentos hidrográficos e da cartografia hi-
drográfica, e, no âmbito da sua competência, da 
segurança da navegação, dos métodos e material 
de navegação, da oceanografia física, da geologia 
marinha e da oceanografia química, bem como de 
autoridade técnica sobre os navios hidrográficos 
da Marinha, para cumprimento das missões que 
estas unidades executem. 

2 Gabinete de Apoio e Assessoria (AA)

No âmbito do exercício das suas competências o Di-
retor-geral dispõe de um gabinete que compreende 
as relações públicas e relações internacionais, asses-
soria jurídica e os adjuntos e assessores que enten-
der nomear entre o pessoal a prestar serviço no IH.
A área de relações públicas e internacionais pros-
segue as seguintes atribuições:

a)  Organizar os atos relativos as obrigações 
protocolares, cerimonias e atos oficiais do 
IH e organizar as deslocações oficiais dos 
órgãos diretivos, assim como a receção e a 
estadia de personalidades ou missões ofi-
ciais, nacionais e estrangeiras;

Organização
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b)  Promover a realização de atividades sociais, 
culturais e recreativas, dirigidas aos funcio-
nários do IH;

c)  Elaborar e distribuir informação periódica so-
bre as atividades do IH;

d)  Assegurar contactos com os orgãos de comu-
nicação social em estreita colaboração com o 
gabinete do CEMA.

e)  Apoiar o Diretor-geral nas atividades de âmbi-
to internacional, em que este esteja envolvido;

f)  Efetuar o acompanhamento e assessoria no 
âmbito das relações internacionais;

g)  Assegurar a ligação com o Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros e com os países que cola-
boram com o IH (membros da OHI e observa-
dores europeus, americanos e africanos).

A área de assessoria jurídica prossegue as seguin-
tes atribuições:

a)  Elaborar pareceres, informações e despachos 
sobre aspetos de natureza jurídica suscitados 
no âmbito das atribuições do IH;

b)  Colaborar na elaboração de contratos, acor-
dos e protocolos, e outra documentação pas-
sível de comprometer institucionalmente o IH;

c)  Prestar apoio jurídico aos processos graciosos 
e contenciosos, que envolvam o IH, junto das 
entidades responsáveis pela sua instrução;

d)  Prestar, sob solicitação, apoio jurídico neces-
sário nos processos de aquisição de bens e 
serviços de contratação de pessoal;

e)  Promover a instrução de processos de contra-
-ordenações.

3 Gabinete da Qualidade (GQ) 

O Gabinete da Qualidade prossegue, designada-
mente, as seguintes atribuições: 

a)  Implementar, gerir e dinamizar o sistema da 
qualidade, em colaboração com as diferen-
tes áreas envolvidas; 

b)  Gerir e manter atualizada a documentação 
do sistema da qualidade; 

c)  Participar e promover auditorias ao sistema, 
acompanhando a implementação das ações 
corretivas; 

d)   Assegurar a implementação, coordenação 
e desenvolvimento da acreditação labora-
torial, em colaboração com as diferentes 
áreas envolvidas. 

4 Escola de Hidrografia e Oceanografia (EHO) 

A Escola de Hidrografia e Oceanografia prosse-
gue, designadamente, as seguintes atribuições:

a)   Assegurar a especialização de oficiais e de 
técnicos em hidrografia;

b)   Promover a realização de estudos de natu-
reza especializada e a difusão de conceitos, 
normas e métodos pedagógicos visando a 
ótimização do processo ensino-aprendiza-
gem na área da hidrografia e oceanografia

c)   Elaborar pareceres sobre novos cursos e res-
petiva documentação, bem como promover 
os reajustamentos e atualizações aos pro-
gramas e demais documentação dos cursos 
em vigor;

d)   Garantir o cumprimento dos programas dos 
cursos acreditados internacionalmente pela 
Organização Hidrográfica Internacional de 
Categoria A e B;

e)   Assegurar o desenvolvimento e a realização 
das atividades pedagógicas, técnico-profis-
sionais e os respetivos programas;

f)   Promover e coordenar as atividades con-
ducentes à qualidade da formação, no-
meadamente através da validação interna 
e externa;

g)   Assegurar o levantamento anual e propor ao 
conselho científico as necessidades de for-
mação pós-graduada, mestrados e doutora-
mentos do pessoal do IH;

h)  Assegurar a realização e avaliação dos está-
gios curriculares realizados no IH, de acordo 
com os normativos da Marinha em vigor. 

5 Missões e Brigadas Hidrográficas (BH)

As missões e brigadas hidrográficas executam, no 
mar ou em terra, os estudos e trabalhos hidrográfi-
cos e oceanográficos que forem determinados pelo 
Diretor-geral, podendo esta competência ser dele-
gada no Diretor Técnico.
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Os chefes das missões e das brigadas hidrográficas 
são nomeados pelo CEMA, sob proposta do Dire-
tor-geral, competindo-lhes, designadamente: 

a)  Dirigir planear, organizar e controlar a exe-
cução das atividades atribuídas à missão ou 
brigada que chefia;

b)  Zelar pela salvaguarda e providenciar pela 
manutenção preventiva dos instrumentos e 
sistemas que lhe estejam afetos.

6 Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval

O Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval, 
a edificar em novembro de 2017, nos termos do 
POA 19 (Requisitos Operacionais do Centro Me-
teorológico e Oceanográfico Naval – CMETOC), 
encontra-se na estrutura orgânica do IH, na de-
pendência direta do Diretor-geral do IH.
O CMETOC tem por missão assegurar a gestão 
e a disponibilização da informação GEOMETOC 
essencial ao planeamento e à condução de ope-
rações da Marinha e à atividade do IH, bem como 
promover e acompanhar a investigação, o desen-
volvimento científico e tecnológico e a inovação, 
no domínio dos produtos e sistemas de apoio 
GEOMETOC militar.

7 Direção Técnica (DT)

A Direção Técnica prossegue, designadamente, as 
seguintes atribuições:

a)  Planear e executar, do ponto de vista técni-
co e científico, as atividades de apoio am-
biental às operações navais e outras opera-
ções marítimas;

b)  Planear e executar os projetos de investiga-
ção científica, os contratos de prestação de 
serviços e protocolos de colaboração entre 
o IH e outros organismos, públicos ou pri-
vados, nacionais ou estrangeiros;

c)  Promover a edição e atualização da carto-
grafia hidrográfica oficial e das publicações 
náuticas oficiais; 

d)  Garantir o cumprimento dos princípios e 
normas de produção de cartografia hidro-
gráfica, de acordo com as atribuições do IH;

e)  Assegurar o registo, validação, análise e ar-
quivo dos dados técnico-científicos do meio 
marinho; 

f)  Desenvolver competências nacionais no 
âmbito das tecnologias do mar, em espe-
cial nas redes de monitorização ambiental, 
oceanografia operacional, da segurança da 
navegação e da mitigação de situações de 
risco do meio marinho; 

g)  Participar em ações de representação do IH, 
da Marinha ou do País na sua área de compe-
tência técnico-científica.

7.1 Divisão de Hidrografia (HI)

A Divisão de Hidrografia promove e realiza estu-
dos, planeia e executa trabalhos, nos domínios da 
geodesia, da hidrografia, da topografia e da carto-
grafia, a fim de executar a representação cartográ-
fica nas águas territoriais e ZEE portuguesas, bem 
como noutras áreas de interesse nacional.
São atribuições da Divisão de Hidrografia, desig-
nadamente:

a)  Promover e realizar estudos, teóricos e ex-
perimentais, para a elaboração das normas 
técnicas de execução de levantamentos e 
trabalhos hidrográficos e de produção car-
tográfica, bem como estudos para a execu-
ção e controlo de dragagens;

b)  Planear, em coordenação com a Brigada Hi-
drográfica e com as outras divisões, as mis-
sões e os levantamentos hidrográficos, ela-
borando as respetivas instruções técnicas;

c)  Analisar e avaliar os resultados da execução 
das missões e levantamentos hidrográficos, 
verificando o cumprimento das normas e 
instruções em vigor e mantendo atualizada 
a base de dados batimétricos;

d)  Assegurar a atualização da cobertura carto-
gráfica nacional de cartas náuticas em pa-
pel e de cartas eletrónicas de navegação;

e)  Executar o projeto, compilar os dados, na-
cionais ou estrangeiros, elaborar estudos 
complementares e proceder à construção 
de cartas náuticas, batimétricas, sedimen-
tológicas, temáticas de base hidrográfica 
e especiais para operações navais, nomea-
damente, cartas de guerra submarina e an-
tissubmarina, e elaborar as publicações de 
cartografia náutica, promovendo e efetuan-
do o seu controlo de qualidade;

f)  Assegurar a receção, divulgação, difusão e 
arquivo da documentação técnica da Orga-
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nização Hidrográfica Internacional, coorde-
nando as ações de representação nacional 
junto daquela organização.

7.2. Divisão de Navegação (NV)

A Divisão de Navegação, no âmbito da seguran-
ça da navegação, elabora as publicações náuticas 
oficiais necessárias à navegação nas águas de 
interesse nacional, assegura e coordena a divul-
gação dos avisos aos navegantes e dos avisos à 
navegação, e promove e realiza estudos de desen-
volvimento e aplicação dos instrumentos. 
São atribuições da Divisão de Navegação, desig-
nadamente:

a)  Elaborar pareceres relativos a projetos de 
assinalamento marítimo e construções jun-
to à costa em colaboração com as entidades 
competentes;

b)  Realizar estudos, apresentar propostas e dar 
pareceres sobre métodos, técnicas e ensino 
de navegação, no âmbito da política de na-
vegação da Marinha;

c)  Orientar tecnicamente os serviços de nave-
gação das unidades navais e realizar inspe-
ções técnicas aos mesmos;

d)  Promover a existência de cartas e publica-
ções náuticas oficiais consideradas neces-
sárias ao cumprimento da missão da Mari-
nha e propor, quando julgado adequado, a 
preparação de novas cartas náuticas oficiais, 
novas edições ou reimpressões;

e)  Realizar provas de governo e manobra para 
a determinação de elementos evolutivos dos 
navios e certificar ou promover a certificação 
de faróis e instrumentos de navegação e me-
teorologia;

f)  Realizar, quando solicitado, estudos de 
apoio à análise sobre acidentes ou inciden-
tes marítimos e elaborar os respetivos pare-
ceres técnicos com vista à determinação das 
suas causas.

7.3. Divisão de Oceanografia (OC)

A Divisão de Oceanografia contribui para o co-
nhecimento oceanográfico das costas, estuários, 
águas territoriais e ZEE portuguesas, bem como 
de outras áreas de interesse nacional, promoven-

do e realizando estudos e trabalhos teóricos e ex-
perimentais no domínio da dinâmica de fluídos, 
termodinâmica e acústica submarina.
São atribuições da Divisão de Oceanografia, de-
signadamente:

a)  Publicar anualmente a tabela de marés dos 
portos nacionais e de portos estrangeiros se-
lecionados;

b)  Promover e participar em estudos e projetos 
do âmbito da oceanografia de interesse para 
o desenvolvimento do país;

c)  Operar os equipamentos oceanográficos 
existentes e estudar os de futura tecnologia 
a fim de garantir a capacidade instrumen-
tal para a realização dos diversos trabalhos 
oceanográficos;

d)  Apoiar e colaborar com as outras divisões e 
serviços do IH, bem como com as Brigadas 
Hidrográficas nos projetos das suas respon-
sabilidades;

e)  Desenvolver os modelos operacionais que 
permitam a previsão da evolução das condi-
ções oceanográficas na margem continental 
portuguesa e oceano adjacente;

f)  Garantir o cumprimento das responsabili-
dades do IH relativas à aquisição, processa-
mento e publicação de informação relativa à 
agitação marítima.

7.4.  Divisão de Química e Poluição do Meio 
Marinho (QP)

A Divisão de Química e Poluição do Meio Marinho 
promove e realiza estudos e trabalhos destinados 
a ampliar o conhecimento da química da água do 
mar e da poluição do meio marinho nas costas, 
estuários, águas territoriais e ZEE portuguesas, e 
em outras áreas de interesse nacional.
São atribuições da Divisão de Química e Poluição 
do Meio Marinha, designadamente:

a)  Realizar estudos e trabalhos, teóricos e 
experimentais, sobre as propriedades quí-
micas da água do mar e sobre poluição 
marinha, nomeadamente procedendo ao 
rastreio periódico dos elementos e com-
postos considerados poluentes, para a ava-
liação da qualidade do ambiente do meio 
marinho;
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b)  Realizar e participar em estudos e projetos, na-
cionais e internacionais, para a definição das 
metodologias analíticas nos compartimentos 
água, sedimentos, matéria em suspensão e 
seres vivos, adequados à identificação e quan-
tificação dos contaminantes e poluentes con-
siderados prioritários, e efetuar a validação e 
controlo dos métodos analíticos definidos;

c)  Apoiar a Direção-geral da Autoridade Maríti-
ma no âmbito da poluição do mar, nomea-
damente no tocante à identificação de derra-
mes de hidrocarbonetos.

7.5.  Divisão de Geologia Marinha

A Divisão de Geologia Marinha contribui para o 
conhecimento geológico das costas, dos estuários, 
águas territoriais, ZEE e Plataforma Continental 
portuguesas, bem como de outras áreas de inte-
resse nacional, promovendo e realizando estudos 
e trabalhos teóricos e experimentais nos domínios 
da geologia marinha, da cartografia sedimentar e 
dinâmica sedimentar.
São atribuições da Divisão de Geologia Marinha, 
designadamente:

a)  Realizar os levantamentos geológicos es-
senciais ao conhecimento do leito e subsolo 
marinho, à caracterização da dinâmica sedi-
mentar da zona imersa, à evolução da mar-
gem continental, aos processos costeiros e 
ao estudo do campo gravítico e magnético;

b)  Desenvolver estudos de geologia marinha 
sobre a dinâmica da camada de sedimen-
tos não consolidados, interações substrato 
rochoso/sedimentos e mar/leito marinho e 
dinâmica do solo e subsolo marinhos, rea-
lizando as análises sedimentológicas neces-
sárias à caracterização geológica do leito e 
subsolo marinho;

c)  Elaborar pareceres na área da dinâmica 
sedimentar, na área de geologia nos estu-
dos de impacte ambiental que envolvam 
o meio marinho, nomeadamente sobre as 
obras de hidráulica marítima e outras inter-
venções que possam alterar a estabilidade 
geológica;

d)  Promover e participar em estudos e projetos 
no âmbito das geociências marinhas, de in-
teresse para a Marinha. 

7.6.  Gabinete de Sistemas de Informação 
       Geográfica (IG)

O Gabinete de Sistemas de Informação Geográ-
fica prossegue, designadamente, as seguintes 
atribuições:

a)  Identificar projetos inovadores no âmbito dos 
sistemas de informação geográfica e da ges-
tão de conhecimento, que possam representar 
um significativo valor acrescentado para a ati-
vidade dos serviços do Instituto Hidrográfico;

b)  Elaborar e propor à aprovação do Diretor Técni-
co normas técnicas relativas à gestão de infor-
mação e conhecimento geográfico, produção 
de metadados, interoperabilidade e a harmoni-
zação de informação geográfica em consonân-
cia com as diretivas nacionais e europeias;

c)  Assegurar a participação e representação do 
Instituto Hidrográfico nos grupos de traba-
lho nacionais e internacionais relativos à ges-
tão de informação geográfica;

d)  Até à edificação do Centro Meteorológico 
e Oceanográfico Naval (CMETOC) elaborar 
produtos e serviços com base em sistemas 
de informação geográfica para apoio às ope-
rações e missões da Marinha;

e)  Coordenar a exploração das aplicações e sis-
temas de informação geográfica;

f)  Conceber, desenvolver e gerir os produtos e 
serviços baseados em sistemas de informa-
ção geográfica de suporte à atividade do 
Instituto Hidrográfico;

g)  Prestar apoio técnico às divisões da Direção 
Técnica na área dos sistemas de informação 
geográfica;

h)  Explorar a infraestrutura de dados georreferen-
ciados do meio marinho e do litoral (IDAMAR), 
produzindo os componentes necessários à ati-
vidade do Instituto Hidrográfico.

8.  Direção Financeira (DF)

A Direção Financeira prossegue, designadamen-
te, as seguintes atribuições:

a)  Colaborar na elaboração dos planos de ati-
vidades e coordenar a elaboração dos res-
petivos planos financeiros;

b)  Elaborar a proposta orçamental do IH e gerir a 
execução financeira do orçamento aprovado;
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c)  Assegurar a disponibilização aos órgãos e 
serviços do IH dos elementos necessários 
à elaboração dos planos orçamentais e de 
gestão sectoriais;

d)  Assegurar a elaboração da documentação 
estruturante da prestação de contas;

e)  Assegurar a elaboração de informações, pare-
ceres e propostas para suporte à tomada de 
decisão em matéria administrativa-financeira;

f)  Desenvolver e fomentar as medidas tenden-
tes à otimização e racionalização de recursos; 

g)  Promover o controlo dos custos e proveitos 
dos setores e atividades do IH, analisar a 
respetiva evolução e apoiar os serviços no 
processo de imputação de custos; 

h)  Definir e propor as políticas de comerciali-
zação de bens e serviços e promover a sua 
implementação;

i)   Coordenar as ações de promoção e divulga-
ção dos produtos e serviços do IH, de acor-
do com o plano de marketing aprovado;

j)  Proceder à avaliação sistemática da situa-
ção económica e financeira do IH;

k)  Assegurar a execução dos procedimentos de 
controlo interno;

l)  Administrar o sistema de informação de su-
porte à gestão e assegurar a coerência e in-
tegridade da respetiva informação;

m)  Apoiar o diretor-geral na elaboração da di-
retiva setorial, plano estratégico, planos e 
relatórios de atividades;

n)  Assegurar o controlo e execução do plano estra-
tégico e promover a elaboração dos correspon-
dentes relatórios de avaliação de performance.

8.1.  Serviço de Finanças e Contabilidade (FC)
 

O Serviço de Finanças e Contabilidade assegura 
os procedimentos de natureza executiva indis-
pensáveis ao desenvolvimento do sistema con-
tabilístico e à gestão financeira do IH.
São atribuições do Serviço de Finanças e Conta-
bilidade, designadamente:

a)  Manter um sistema contabilístico enquadra-
do no plano oficial de contabilidade pública 
e adequado ao regime financeiro do IH;

b)  Coordenar o processo de elaboração da 
proposta orçamental do IH e acompanhar a 
sua execução;

c)  Obter, processar e arquivar a informação 
e documentação de natureza financeira e 
contabilística para a avaliação sistemática 
da situação económica e financeira e para 
cumprimento das obrigações legalmente 
estabelecidas, nomeadamente a prestação 
de contas;

d)  Processar todas as despesas resultantes da 
execução dos orçamentos;

e)  Assegurar os serviços de tesouraria, arrecadar 
as receitas, pagar as despesas e manter devi-
damente atualizados os respetivos registos;

f)  Dar cumprimento às obrigações de natureza 
fiscal;

g)  Processar os vencimentos, abonos e suple-
mentos de natureza pecuniária.

8.2.  Serviço de Aprovisionamento e Património 
(AD)

 
O Serviço de Aprovisionamento e Património as-
segura os procedimentos de natureza executiva 
necessários à gestão administrativa e patrimonial 
do IH.
São atribuições do Serviço de Aprovisionamento 
e Património, designadamente:

a)  Assegurar a aquisição de bens, serviços e 
empreitadas de obras públicas, necessários 
às atividades do IH;

b)  Efetuar a receção quantitativa e promover a 
receção qualitativa dos bens e serviços ad-
quiridos pelo IH;

c)  Proceder à expedição de material e equi-
pamentos do IH para utilização no âmbito 
da atividade operacional e para ações de 
manutenção;

d)  Manter atualizado o inventário e o cadastro 
dos bens de imobilizado e proceder à sua 
verificação;

e)  Assegurar a confeção e o fornecimento de 
refeições ao pessoal do IH.

8.3.  Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente 
(MC)

 
O Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente asse-
gura os procedimentos de natureza executiva, 
necessários à divulgação da imagem do IH, e à 
comercialização dos bens e serviços realizados no 
âmbito da atividade do IH.
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São atribuições do Serviço de Marketing e Apoio 
ao Cliente, designadamente:

a)  Definir as normas e os preços para a comer-
cialização de bens produzidos pelo IH;

b)  Colaborar na definição dos preços dos servi-
ços e da cedência de informação; 

c)  Coordenar o processo de elaboração de pro-
postas para o fornecimento de bens, presta-
ção de serviços e cedência de informação;

d)  Colaborar no processo de negociação de 
acordos, protocolos e contratos relativos à 
venda de bens, prestação de serviços e ce-
dência de informação e acompanhar a res-
petiva execução financeira;

e)  Emitir a faturação relativa à venda de bens, 
prestação de serviços e cedência de informação;

f)  Assegurar o fornecimento de cartas e pu-
blicações náuticas do IH e a aquisição de 
cartas e publicações náuticas estrangeiras, 
necessárias ao cumprimento das missões da 
Marinha;

g)  Proceder à venda de cartas e outras publi-
cações náuticas do IH e diligenciar o acon-
selhamento técnico nesta matéria;

h)  Planear e assegurar a participação em feiras 
e eventos de índole comercial e institucional;

i)  Proceder a iniciativas tendentes à promo-
ção e divulgação dos produtos e serviços 
do IH, de acordo com o plano de marketing 
aprovado. 

j)  A execução de trabalhos de pré-impressão, 
impressão digital e acabamentos gráficos de 
documentos e publicações inerentes à missão 
do IH, ou no âmbito da prestação de serviços;

k)  Restauro e conservação de publicações e 
cartas náuticas com valor patrimonial, his-
tórico e científico para o IH.

8.4.  Gabinete de Controlo de Gestão (CG)
 

O Gabinete de Controlo de Gestão assegura os 
procedimentos de natureza executiva necessários 
ao acompanhamento da evolução do desempe-
nho global e sectorial e dos custos e proveitos 
das atividades do IH.
São atribuições do Gabinete de Controlo de Ges-
tão, designadamente:

a)  Assegurar a manutenção da tabela de cus-
tos padrão, necessária à orçamentação das 

atividades do IH, garantindo a sua utilidade 
e disponibilidade;

b)  Acompanhar e analisar a evolução dos cus-
tos, proveitos e desvios;

c)  Apoiar os serviços do IH na execução das 
suas atividades de gestão, no âmbito da 
contabilização dos recursos utilizados;

d)  Apoiar os responsáveis pelos paióis de ma-
terial de consumo na sua gestão;

e)  Realizar ações de validação da integridade 
da informação de gestão e produzir indi-
cadores de gestão no âmbito do sistema 
de suporte à gestão estratégica (Balanced 
Scorecard). 

9. Direção de Apoio (DA)
 

A Direção de Apoio prossegue, designadamente, 
as seguintes atribuições:

a)  Assegurar a gestão do pessoal militar e mili-
tarizado a prestar serviço no IH e do pessoal 
civil do IH, promovendo a elaboração de 
estudos e programas de gestão dos recur-
sos humanos e sua execução, assim como a 
adoção de medidas no âmbito da seguran-
ça e saúde no trabalho;

b)  Assegurar a gestão dos meios, infra-estrutu-
ras e transportes necessários ao bom funcio-
namento dos órgãos e serviços do IH;

c)  Elaborar propostas e dirigir os projetos técni-
cos nas áreas de infraestruturas, equipamen-
tos mecânicos e eletrónicos;

d)  Assegurar a difusão da informação interna 
no âmbito do funcionamento das atividades 
do IH.

9.1 Secretaria Central (SC)

A secretaria central assegura a gestão do expedien-
te e o serviço da Ordem do IH.
São atribuições da secretaria central, designada-
mente:

a)  Receber, processar e distribuir a correspon-
dência oriunda ou destinada ao exterior;

b)  Garantir o serviço da Ordem do IH assegu-
rando a sua difusão interna;

c)  Apoiar os outros serviços na execução de 
ações de secretariado.
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9.2.  Serviço de Infraestruturas e Transportes (IT)
 

O Serviço de Infraestruturas e Transportes asse-
gura a manutenção e segurança das instalações, 
das viaturas e das embarcações atribuídas ao IH, 
bem como a manutenção dos equipamentos me-
cânicos e o apoio de campo nas suas missões.
São atribuições do Serviço de Infraestruturas e 
Transportes, designadamente:

a)  Elaborar plano de manutenção anual para 
Infraestruturas e promover a elaboração de 
projetos para a execução de novas Infraes-
truturas.

b)  Assegurar a manutenção das redes de distri-
buição de água, de saneamento e  de gases;

c)  Promover e apoiar o planeamento, aquisi-
ção e instalação de equipamentos elétricos 
e mecânicos; 

d)  Elaborar normas de segurança e de contin-
gência para as instalações;

e)  Executar trabalhos de mecânica geral e de 
instrumentação de precisão;

f)  Efetuar a gestão e a manutenção das em-
barcações e das viaturas do IH;

g)  Assegurar a manutenção das redes de dis-
tribuição de energia elétrica, de dados e de 
deteção de incêndios;

h)  Promover e apoiar a aquisição e instalação 
de equipamentos elétricos.

9.3.  Serviço de Pessoal (SP)

O Serviço de Pessoal assegura a gestão do pes-
soal militar e civil e coordenar os meios adequa-
dos à sua assistência médica e medicamentosa.
São atribuições do Serviço de Pessoal, designada-
mente:

a)  Preparar, atualizar e executar, em colabora-
ção com os outros serviços, os programas 
de gestão dos recursos humanos;

b)  Encaminhar e acompanhar os processos ad-
ministrativos e disciplinares do pessoal;

c)  Assegurar a prestação de assistência médi-
ca e medicamentosa ao pessoal e o cumpri-
mento das normas de segurança, saúde e 
higiene no trabalho;

d)  Coordenar e controlar o processo anual de 
diagnóstico de necessidades de formação 
profissional do pessoal do IH;

e)  Executar o plano de formação profissional 
do pessoal do IH.

 9.4. Centro de Instrumentação Marítima (IM) 

O Centro de Instrumentação Marítima assegu-
ra as atividades relativas à gestão, ao apronta-
mento, à operacionalização dos equipamentos 
e instrumentos técnico-científicos empregues na 
observação do meio marinho, e nas atividades de 
investigação científica e tecnológica no âmbito 
das ciências do mar.
São atribuições do Centro de Instrumentação Ma-
rítima, designadamente:

a)  Colaborar na operação dos equipamentos, 
garantindo o diagnóstico de avarias e a in-
tervenção corretiva nos sistemas;

b)  Calibrar os instrumentos nos parâmetros 
relativos à pressão, temperatura e condu-
tividade;

c)  Promover e apoiar as atividades de Inves-
tigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) 
nas quais o IH identifique interesse de 
participação;

d)  Emitir pareceres técnicos nos processos de 
aquisição de novos sistemas, equipamentos 
e instrumentos técnico-científicos da Dire-
ção-Técnica;

e)  Apoiar a instalação e operacionalização dos 
novos sistemas, equipamentos e instrumen-
tos técnico-científicos adquiridos;

f)  Colaborar com a Escola de Hidrografia e 
Oceanografia na formação e treino;

g)  Acolher ações de formação, estágios e trei-
no de instituições universitárias, científicas, 
tecnológicas e empresariais na área da ins-
trumentação marítima;

h)  Colaborar com instituições universitárias, 
científicas, tecnológicas e empresariais em 
atividades de desenvolvimento, teste e ope-
ração de equipamentos e sistemas na área 
da instrumentação marítima;

i)  Efetuar o desenvolvimento aplicacional para 
integração de sistemas e equipamentos téc-
nico-científicos, nomeadamente os de mo-
nitorização ambiental, tendo como objetivo 
a recolha, tratamento e disponibilização de 
dados em tempo real;

j)  Apoiar a manutenção de equipamento ele-
trónico diverso.



Plano
201864

Organização

10. Direção de Documentação (DD)

A Direção de Documentação prossegue, designa-
damente, as seguintes atribuições:

a)  Estabelecer e aperfeiçoar políticas, diretri-
zes e princípios que regulem a gestão da 
informação;

b)  Assegurar a gestão da informação no âm-
bito da liderança estratégica;

c)  Administrar e coordenar o tratamento, sal-
vaguarda e uso da informação;

d)  Criar procedimentos que maximizem o fluxo 
de informações significativas para a organiza-
ção e a eliminação da informação irrelevante;

e)  Assegurar a compatibilidade e arquivo da 
informação existente com os recursos tec-
nológicos disponíveis;

f)  Assegurar o bom funcionamento e a mo-
dernização da infraestrutura informacional.

10.1. Divisão de Gestão da Informação (GI) 

A Divisão de Gestão da Informação (DGI) exerce a 
sua atividade no âmbito da gestão, planeamento, 
tratamento, divulgação e controlo da informação 
e da documentação de suporte às atividades do 
Instituto Hidrográfico. 
São atribuições da Divisão de Gestão da Informa-
ção, designadamente:

a)  Assegurar a gestão da informação do Ins-
tituto Hidrográfico, sem prejuízo das com-
petências da Direção Técnica em matéria de 
informação científica e técnica;

b)  Coordenar o arquivo administrativo do IH 
segundo as orientações estabelecidos na 
Marinha;

c) Assegurar o arquivo técnico do IH;
d)  Promover a comunicação interna e externa 

do IH;
e)  Assegurar o funcionamento da Biblioteca, 

da Cartoteca e do Arquivo Técnico;
f)  Garantir a preservação, divulgação e poten-

ciação do património cultural e histórico 
existente;

g)  Realizar o desenvolvimento de produtos 
multimédia de comunicação interna e ex-
terna que promovam a imagem do IH ou 
documentem a sua história, atividades e 
projetos.

10.2.  Divisão de Sistemas de Informação
         e Comunicação (SI)

A Divisão de Sistemas de Informação e Comu-
nicação (DSIC) é responsável pelo planeamento, 
coordenação, administração, desenvolvimento 
e modernização da infraestrutura tecnológica 
de suporte da informação e dados, atendendo 
aos requisitos impostos pela estrutura orgânica 
do IH, especialmente pela Direção Técnica, e às 
normas legais que regulam a missão e atividade 
do IH.
São atribuições da Divisão de Sistemas de Infor-
mação e Comunicação, designadamente:

a)  Rever e elaborar anualmente o Plano Dire-
tor de Informática garantindo a sua valida-
ção estratégica, técnica e financeira; 

b)  Assegurar a execução do Plano Diretor de 
Informática;

c)  Garantir a instalação, funcionamento, ad-
ministração e atualização dos sistemas in-
formáticos e de comunicação existentes;

d)  Assegurar o apoio técnico aos utilizadores 
de tecnologias de informação e comunica-
ção do IH;

e)  Desenvolver ou coordenar a produção de 
aplicações específicas, bem como definir os 
requisitos técnicos e rececionar aplicações 
que sejam desenvolvidas por terceiros;

f)  Assegurar o tráfego de mensagens MMHS e 
zelar pelo cumprimento das normas técni-
cas e de segurança em vigor.

11. Gabinete de Projetos

O gabinete de projetos presta apoio na prospe-
ção e na preparação das candidaturas a projetos 
de I&D, relacionados com as atividades do IH, 
com financiamento externo. 

12. Núcleos de Investigação

Os núcleos de investigação prosseguem, designa-
damente, as seguintes atribuições:

a)  Realizar as ações de investigação inseridas 
no quadro da programação anual e pluria-
nual de atividades do IH, incidindo nas linhas 
de investigação definidas pelo Diretor-geral;
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b)  Realizar as ações de investigação que forem 
objeto de contrato entre o IH e entidades ex-
ternas, atuando o IH como instituição respon-
sável ou participante;

c)  No âmbito da cooperação, realizar as ações 
pontuais de investigação decorrentes de 
acordos ou protocolos de cooperação rea-
lizados entre o IH e outros organismos.

 
Os núcleos de investigação são organizados 
numa base funcional, conforme as afinidades das 
diferentes matérias que integram, de acordo com 
os trabalhos a desenvolver, sendo coordenados 
por um investigador e integram outros investi-
gadores, técnicos e outro pessoal, sendo a sua 
ativação, objetivos, composição e regras de fun-
cionamento fixados pelo diretor geral, ouvido o 
conselho científico.
Ao investigador que coordena cada núcleo de in-
vestigação incumbe, designadamente:

a)  Assegurar o funcionamento do respetivo 
núcleo, executando projetos atribuídos e 
propondo a sua modificação ou extinção;

b)  Realizar estudos e apresentar propostas so-
bre os meios humanos, materiais e finan-
ceiros necessários para o normal funciona-
mento do núcleo de investigação;

c)  Promover a divulgação dos conhecimentos 
adquiridos com as atividades de investigação, 
nomeadamente através da publicação de ar-
tigos científicos ou de divulgação e da parti-
cipação em reuniões de carácter científico;

d)  Propor a colaboração com outros grupos de 
investigação, nacionais ou estrangeiros, e pro-
por a celebração de protocolos e acordos de 
cooperação entre o IH e outros organismos.
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VIII.3 Organização

DIREÇÃO GERAL 
DIRETOR-GERAL: António Manuel de Carvalho Coelho 
Cândido, Contra-almirante  

GABINETE DE APOIO E ASSESSORIA AO DIRETOR-GERAL
CHEFE: Rui Manuel Pereira da Silva, Capitão-de-mar-e-
-guerra

SECRETARIADO AO DIRETOR-GERAL
Helena Alexandre Prado, Técnica Superior

RELAÇÕES PÚBLICAS
Ana Paula Mourato, Técnica Superior

APOIO JURÍDICO
Marta Sofia Jorge dos Santos Juvandes, Técnica Superior

GABINETE DA QUALIDADE
Maria do Pilar Costa Serrão Franco Correia Pestana da 
Silva, Técnica Superior 

ESCOLA DE HIDROGRAFIA E OCEANOGRAFIA   
DIRETOR: Leonel Pereira Manteigas, Capitão-de-mar-e-
-guerra 

CENTRO METEOROLÓGICO E OCEANOGRÁFICO NAVAL
Luís Quaresma dos Santos, Primeiro-tenente

DIREÇÃO TÉCNICA 
DIRETOR: José Mesquita Onofre, Capitão-de-fragata

GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  
DIRETOR: Paulo Jorge Antunes Nunes, Capitão-tenente 

DIVISÃO DE GEOLOGIA MARINHA  
CHEFE: Aurora da Conceição Coutinho Rodrigues Bizarro, 
Investigadora Auxiliar 

DIVISÃO DE HIDROGRAFIA 
CHEFE: Albuquerque e Silva, capitão-de-fragata 

DIVISÃO DE NAVEGAÇÃO 
CHEFE: Jorge Eduardo dos Santos Teles, Capitão-de-fragata 

DIVISÃO DE OCEANOGRAFIA 
CHEFE: António da Costa Neves dos Santos Martinho, 
Capitão-de-fragata

DIVISÃO DE QUÍMICA E POLUIÇÃO DO MEIO MARINHO  
CHEFE: Carla Maria Ferreira Mesquita Palma, Técnica Superior    

DIREÇÃO FINANCEIRA  
DIRETOR: Luís Miguel Pereira Gonçalves, Capitão-de-
-fragata 

SERVIÇO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
CHEFE: Jorge Sousa Machado, Capitão-tenente 

SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO  
CHEFE: Tiago Martins Valverde, Segundo-tenente 

SERVIÇO DE MARKETING E APOIO AO CLIENTE
CHEFE: Sandra Daniela Cardoso Leite Pinho, Técnica Superior 

Organização

GABINETE DE CONTROLO DE GESTÃO
CHEFE: Joana de Gusmão Brites Moita Constantino, 
Técnica Superior  

DIREÇÃO DE APOIO  
DIRETOR: Rui Manuel Pereira da Silva, Capitão-de-mar-e-
-guerra 

SERVIÇO DE PESSOAL 
CHEFE: a designar 

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURAS E TRANSPORTES 
CHEFE: Bráulio Rodrigues Pinto, Capitão-de-fragata  

CENTRO DE INSTRUMENTAÇÃO MARÍTIMA 
CHEFE: Bráulio Rodrigues Pinto, Capitão-de-fragata  

DIREÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
DIRETOR: Armando Dias Correia, Capitão-de-mar-e-guerra 

DIVISÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
CHEFE: Catarina Martins, Técnica Superior

DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 
CHEFE: Luís Miguel Castro Veloso, Primeiro-tenente 

AGRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROGRÁFICOS 
COMANDANTE: António da Costa Neves dos Santos 
Martinho, Capitão-de-fragata  

BRIGADA HIDROGRÁFICA N.º 1  
CHEFE: António Carlos Marques Peiriço, Capitão-de-fragata 

BRIGADA HIDROGRÁFICA N.º 2 
CHEFE: A designar
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AD Serviço de Aprovisionamento e Património

ADCP Acoustic Doppler Current Profiler

AG  Secção de Artes Gráficas do Serviço de 
Marketing e Apoio ao Cliente

AM              Autoridade Marítima

AML             Aditional military layer

BH Brigada Hidrográfica

CEN Carta Eletrónica de Navegação

CEOH  Curso de Especialização de Oficiais em 
Hidrografia (Nível A)

CG              Gabinete de Controlo de Gestão

CIM Centro de Instrumentação Marítima

CMETOC  Centro Meteorológico e Oceanográfico 
Naval

DA Direção de Apoio

DG  Direção-Geral

DGPS Differencial Global Positioning System

DT Direção Técnica

ECOIS  Contribuições Estuarinas para a Dinâmica 
da Plataforma Interna – Estuarine contri-
bution to inner shelf dynamics

EHO Escola de Hidrografia e Oceanografia

FC Serviço de Finanças e Contabilidade

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

FCUL  Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa

FP  Secção de Contabilidade Pública do Serviço 
de Finanças e Contabilidade

GLOSS Global Level of the Ocean Sea Surface

GI Divisão de Gestão da Informação

GM Divisão de Geologia Marinha 

GOOS Global Oceanographic Observing System

HI Divisão de Hidrografia 

IH Instituto Hidrográfico

IUM Instituto Universitário Militar

LTH  Levantamento topo-hidrográfico

MC Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente

MMHS/MM- Military Message Handling System / 
-Relay            / Military Message Relay

MONIZEE  Programa de Monitorização Ambiental da 
Zona Económica Exclusiva

MPIH Mapa do Pessoal do Instituto Hidrográfico

NV Divisão de Navegação

OC Divisão de Oceanografia

PCE Produtos Cartográficos Específicos

PLOP Países de Língua Oficial Portuguesa

PNO Publicação Náutica Oficial

PSOEM  Plano de Situação do Ordenamento do 
Espaço Marítimo Nacional

QP  Divisão de Química e Poluição do Meio 
Marinho 

RADAR Radio Detection and Ranging

REA Rapid Environmental Assessment

RE Serviço de Relações Externas e Imagem

SED Folha da Cartografia de Sedimentos

SEPLAT Programa SEdimentologia da PLATaforma

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade

SI  Divisão de Sistemas de Informação e 
Comunicação

SIG Sistemas de Informação Geográfica

SIGAI  Sistema de Informação de Gestão de 
Auditorias e Inspeções

SIGAMAR  Sistema de informação geográfica sobre 
o ambiente marinho

SP Serviço de Pessoal

ZEE Zona Económica Exclusiva

Siglas e abreviaturas utilizadas
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