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0 presente Plano Anual de Atividades 

2017 foi elaborado com base na 

docurnentacao estruturante da Marinha e de 

acordo com a polftica definida superiormente 

para a atividade do Instituto Hidroqraflco, e 

consta do Projeto de orcarnento deste 

Instituto para o anode 2017. 

Pretende-se com este Plano dar cumprimento 

ao estipulado nos Decretos-Leis nvs 155/92, 
de 28 de julho, e 183/96, de 27 de setembro. 
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I. NOTA INTRODUTORIA 

A atividade do lnstituto Hidrografico (IH) para 2017 esta enquadrada pela Esfrateqia 2015-2017 e pela 

Diretiva Setorial das Ciencias do Mar 2015, homologada pelo Almirante CEMA em 23 de fevereiro de 

2015, sendo influenciada pela envolvente econ6mica, social e cientifica do Pais. 

0 IH, 6rgao da Marinha regulado por leqislacao pr6pria, tern por rnissao assegurar as atividades de 
invesfiqacao e desenvolvimento tecnol6gico relacionadas com as ciencias e as tecnicas do mar, tendo em 

vista a sua aplicacao prlorltaria em operacoes militares navais, designadamente, nas areas da hidrografia, 

da cartografia hidrcqrafica, da sequranca da naveqacao, da oceanografia e da defesa do meio marinho. E 
inequivoco o compromisso do IH de servir o Pais, atraves da Marin ha. 

Numa conjuntura financeira e orcarnental restritiva para o setor publico e para as empresas, o IH 
procurara manter em 2017 as suas capacidades tecnlco-cientificas e aproveitar, essencialmente nas 
areas da lnvestiqacao e Desenvolvimento (l&D) e na Prestacao de Services, as oportunidades 

proporcionadas pelo mercado nacional e internacional, demandando projetos que garantam o 
financiamento indispensavel ao referee das suas capacidades materiais e humanas, otimizando a 

utilizacao dos meios e assegurando a maxima eficacia no cumprimento da rnissao. 

A nivel legislativo refira-se que ap6s a publicacao do Decreto-Lei n.0230/2015 de 12 de outubro, diploma 
que aprova a orqanica do IH e consagra as suas especificidades enquanto 6rgao da Marinha e 
Laborat6rio do Estado (LdE), importa agora proceder a elaboracao e aprovacao do subsequente 
Regulamento lnterno, continuando a serum objetivo prioritario e fundamental que importa prosseguir de 
forma a adaptar o IH as circunstancias do presente. 

No dominio da utilizacao dos navios hidroqraficos, pretende-se manter os niveis de disponibilidade dos 

meios para atribuicao ao setor das Ciencias do Mar, em apoio a realizacao dos projetos de l&D em curso 

ou futuros, bem como no apoio a comunidade cientifica nacional e aos projetos e atividades associados a 

extensao da Plataforma Continental. 

Para alern das responsabilidades de interesse publico, nomeadamente no arnbito da cartografia 
hidroqrafica, da sequranca da naveqacao, da oceanografia e da protecao e preservacao do ambiente 
marinho, o IH continuara a dar prioridade as atividades operacionais, assegurando o apoio ambiental as 

operacoes e exercicios navais, a caracterizacao geomorfol6gica das rotas seguras de acesso aos 

principais portos nacionais e a criacao de produtos de inlormacao qeoqratca com finalidades militares e 

de apoio as rnultiplas vertentes da Autoridade Maritima. 

No dominio cientifico, coma LdE, manter-se-a como prioritario o programa de monitonzacao ambiental da 
Zona Econ6mica Exclusiva (MONIZEE), essencial para a investiqacao e conhecimento do ambiente 
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marinho nos espacos maritimos de interesse nacional. Neste arnbito, coniinuar-se-a a dar prioridade ao 

desenvolvimento e participacao em subprojectos que permitam o referee da rede rnonitorizacao em 

tempo real e a capacidade de previsao operacional, tais como os projetos SUB-ECO, sistema de 

vigilancia acustica submarina, JERICO-NEXT (Joint European Research Infrastructure Network for 

Coastal Observatory), com inteqracao de sensores de fundo nas boias rnultipararnetricas e TRADE - 

projeto que visa a rnedicao em tempo real das correntes superficiais e da agita9ao maritima atraves de 

radares HF. Pretende-se tarnbern dar relevancia ao conhecimento dos fundos marinhos, sendo de referir 

o projeto SEDMAR, com o objetivo de oroducao de tres cartas sedimentol6gicas no Arquipelaqo da 

Madeira e a aposta na atuaizacao e modernizacao dos sondadores de elevada resolucao para os 

levantamentos topo-hidrooralicos. 

De forma a assegurar e reforcar o apoio ambiental as operacoes navais da Marinha, a edificacao do 

Centro Meteorol6gico e Oceanoqrafico Naval (CMETOC) sera uma prioridade, promovendo a 

invesfiqacao e o desenvolvimento de produtos e sistemas de apoio de informacao geoespacial, 

meteorol6gica e oceanoqrafica (GEOMETOC). 

No que concerne ao referee da cooperacao com institui96es publicas, conqeneres ou nao, e 

universidades, sera incrementada a participacao em projetos conjuntos, nomeadamente em atividades de 

l&D, na qestao de dados e mtorrnacao qeoqrafica e tecnico-cientifica ou no acolhimento de acoes de 

formacao avancada. 

Ao nivel da cooperacao e representacao internacional, procurar-se-a potenciar a afirmacao do IH nos 

f6runs internacionais, ao nivel da participacao tecnico-cientiflca e representacao nacional. Refere-se, por 

exemplo, os levantamentos lopo-hidroqraticos conjuntos no rio Minho e Guadiana, uma cooperacao com 

o lnstituto Hidrcqra'co de La Marina (IHM) de Espanha e os projectos de invesiiqacso internacionais. 

No arnbito da irnplernentacao da Diretiva INSPIRE, o IH, enquanto autoridade publica com 

responsabilidade nesta area, continuara o esforco de implementacao ao nivel da harmonizacao e 

disponibilizacao dos conjuntos de Dados Geoqraficos (CDG) e de services de rede. 

A parficipacao do IH em atividades de cooperacao com os Paises de Lingua Oficial Portuguesa (PLOP) 

prossequira tarnbern em 2017, atraves de acoes de formacao, de assessoria tecnica e de apoio a criacao 

e reforco de capacidades hidroqraficas e cartoqratcas em Angola, Cabo Verde, Mo9ambique, Guine 

Bissau e Sao Tome e Principe. 

Ao nivel dos processos, procurar-se-a rerorcar as certincacces do Sistema de Gestao da Qualidade e as 

acreditacoes dos ensaios laboratoriais de Quimica e Geologia Marinha e de Calibracao de equipamentos 

hidro-oceanoqraficos. 

Estas sao as linhas gerais que constituem a orientacao para o desenvolvimento da atividade em 2017, 

que contam com a realizacao, com a dedicacao e cornpetencia dos que aqui prestam service, permitindo 
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ao IH cumprir a sua rnissao de compromisso com a Defesa Nacional e com a Ciencia. contribuindo para a 

Sequranca da Naveqacao e para o desenvolvimento cientifico e econ6mico do Pais. 
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II. ENQUADRAMENTO ESTRATEGICO 

0 lnstituto Hdrcqralico (IH) foi criado pelo Decreto-Lei n.0 43177, de 22 de setembro de 1960. 

De acordo com o Decreto-lei n° 185/2014, de 29 de dezembro (Estrutura Orqanica da Marinha), o IH e um 

6rgao da Marinha regulado por leqislacao pr6pria que tern por rnissao assegurar as atividades de 

investiqacao e desenvolvimento tecnol6gico relacionadas com as ciencias e as tecnicas do mar, tendo em 

vista a sua aplicacao prioritaria em operacoes militares navais, designadamente, nas areas da hidrografia, 

da cartografia hidroqratica, da securanca da naveqacao, da oceanografia e da defesa do meio marinho. 

Funciona na direta dependencia do Chefe do Estado-Maior da Armada, sob tutela do Ministerio da Defesa 

Nacional e disp6e de autonomia administrativa e financeira. 

0 Decreto-Lei n.0 230/2015, de 12 de outubro aprova a orqanica do IH e consagra as suas 

especificidades enquanto 6rgao da Marinha e Laborat6rio do Estado. Espera-se, que durante este novo 

ciclo estrateqico, seja aprovado o Regulamento lnterno do IH, o qual, em conjunto com a Lei Orqanica do 

IH (LOIH), constituem instrumentos fundamentais para melhor enquadrar a atuacao do lnstituto como 

6rgao da Marinha e Laborat6rio do Estado (LdE). 

Conforme disposto na Lei Orqanica do XXI Governo Constitucional (Decreto-Lei n.0 251-A/2015, de 17 de 
dezembro), em consonancia com o disposto no Decreto-Lei n.0 230/2015, de 12 de outubro, a 

cornpetencia relativa a definicao das orientacoes estrateqicas para o lnstituto Hidrografico, bem coma a 

fixacao de objetivos e acompanhamento da sua execucao, sac exercidas pelo Ministro da Defesa 

Nacional em coordenacao com o Ministro da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior e com a Ministra do 

Mar. 

O IH desenvolve uma parte muito significativa da atividade de investiqacao cientifica da Marinha, da 

apoio as operacoes militares navais e maritimas e a atividade cientifica desenvolvida por entidades civis, 

publicas e privadas. 0 resultado global e essencial ao pals. 

Os espacos maritimos sob jurisdicao nacional constituem um patrim6nio e uma riqueza que importa 

proteger e coma s6 se pode proteger o que se conhece, o papel do IH para o conhecimento dos oceanos 

revela-se fundamental para a prossecucao dos interesses nacionais. 0 IH, como orqao da Marinha e 

coma LdE (estatuto que distingue instituicoes que visam a prossecucao de atividades de investiqacao 

cientifica e de desenvolvimento tecnol6gico), assegura as atividades de investiqacao e desenvolvimento 

tecnol6gico relacionadas com as ciencias e as tecnicas do mar, tendo em vista a sua aplcacao prioritaria 

na area militar, designadamente nas areas da hidrografia, da cartografia hidroqrafica, da sequranca da 

naveqacao, da oceanografia e da protecao e preservacao do meio marinho, e contribui para o 

desenvolvimento econ6mico e cientifico do pals. 

Para o cumprimento da rnissao do IH contribuem de forma direta as divis6es da Direcao Tecnica, que 

desenvolvem a atividade nuclear, e de forma indireta os services das restantes direcoes. 
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A Divisao de Naveqacao fornece intormacao vital para a sequranca da naveqacao. atraves da 

promulqacao dos avisos aos navegantes, supervisionando a prornulqacao dos avisos a naveqacao, 

promovendo e realizando estudos de desenvolvimento e aplicacao dos rnetodos e sistemas de 

naveqacao, elaborando projetos de assinalamento maritime, editando as publicacoes nauticas oficiais e 

procedendo a reparacao e certificacao de instrumentos e equipamentos de naveqacao. 

A Divisao de Hidrografia e responsavel pela producao e atualizacao da cartografia hidroqrafica oficial com 
a representacao da forma e natureza do fundo do mar dos espacos maritimos de interesse e sob 

soberania ou jurisdicao nacional. Para tal, promove e realiza estudos e planeia e executa trabalhos nos 

dominios da Geodesia, Topografia, Hidrografia e Cartografia. 

A Divisao de Oceanografia contribui para o conhecimento oceanoqratico dos espacos maritimos de 

interesse e sob soberania ou jurisdicao nacional. Nesse sentido, sac promovidos e realizados estudos e 
trabalhos te6ricos e experimentais nos dominios da Dinarnica de Fluidos, Terrnodinarnica e Acustica 
Submarina. 

Na protecao do meio marinho, o IH atribuiu a Divisao de Quimica e Poluicao do Meio Marinho a 

prornocao e realizacao de estudos e trabalhos destinados a ampliar o conhecimento da qui mica da aqua 

do mar e da poluicao do meio marinho nas costas, estuaries, aquas territorials. Zona Econ6mica 

Exclusiva (ZEE) e Plataforma Continental portuguesas e em outras areas de interesse nacional. 

0 conhecimento geol6gico da costa, dos estuaries, aquas territoriais, ZEE e Plataforma Continental 
portuguesas, bem como de outras areas de interesse nacional, e de importancia vital para a prossecucao 
da rnissao do IH. Tai tarefa esta cometida a Divisao de Geologia Marinha que promove e realiza estudos 
e trabalhos te6ricos e experimentais nos dominios da Geologia Marinha, da Cartografia Sedimentar e da 

Dinamica Sedimentar. 

As bases de dados tecnico-cientlficos do IH sac desenvolvidas, implementadas e mantidas pelo Centro 
de Dados Tecnico-Cientificos. Este Centro gere os dados adquiridos pelas divisoes, constituindo um 

grande reposit6rio de dados tecnico-cientificos utilizados no desenvolvimento de diferentes projetos e 

disponibilizados a comunidade cientifica e ao publico em geral. 

No arnbito do esforco nacional para a implernentacao da Diretiva INSPIRE da Uniao Europeia, o IH 
reporta mais de trezentos conjuntos de dados qeoqraficos (COG) para monitorizacao pela Cornissao 
Europeia. Esta implernentacao implica uma rnudanca de paradigma na qestao dos dados e contempla a 

existencia de metadados, services de visualizacao e services de descarregamento harmonizados. 

Parte substancial da componente operacional do IH esta atribuida as Brigadas Hidroqraflcas, que 

executam, no mar ou em terra, os estudos e trabalhos hidroqraficos e oceanoqraficos. 

0 IH tern tarnbern cornpetencia pedag6gica e de forrnacao. Estas atividades estao atribuidas a Escola de 
Hidrografia e Oceanografia (EHO) que planeia, promove e assegura a realizacao dos Cursos de 
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Especializacao em Hidrografia para Oficiais e Sargentos, correspondentes as Categorias A e Categoria B 
dos cursos acreditados pela Orqanizacao Hidrografica Internacional (OHi). 

A EHO e a unica entidade formadora em Portugal com cornpetencia para lecionar cursos com tal 

acreditacao, procedendo ainda a analise de outras acoes de forrnacao ministradas em estabelecimentos 
de ensino nacionais ou estrangeiros que se revistam de interesse para o IH. 
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1. MISSAO, VALORES, VISAO E TEMAS ESTRATEGICOS 

A Missao 

A rnissao de uma orqanizacao reflete a sua razao de ser, concretizada nas atividades relevantes que 

desenvolve. A rnissao do IH decorre da sua lei orqanica: 

«O IH tern por missao assegurar as atividades de lnvestiqacao e desenvolvimento 
tecnol6gico relacionadas com as clenclas e as tecnicas do mar, tendo em vista a sua 
apllcacao prioritaria em operacoes militares navais, designadamente nas areas da 
hidrografia, da cartografia hidroqrafica, da sequranca da naveqacao, da oceanografia e da 
defesa do meio marinho.» 

Os Valores Corporativos e as Competenclas Transversais 

Os valores sao os padr6es de conduta que norteiam o comportamento dos trabalhadores e da 

orqanizacao. 

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

Fam- com i:xi oopios Bica 

Excelencia 

NLmcmteitodeapli(a(,30indilftdual, orgariza:ional, sod .. e 
arrbiental. 

Fam-rmtu 
Produzir mais, a,m maor ql.Bidade e mena; rea.rsos, 
~aldo-nosem penna,encia, 

Criatividade 
Fam-comimvac;ao 
0-iar nova; produtos/seN(DS e metDdos de trabalho, antecipar as 
necessidades / eiped:a:ivas dos stii<eholders. 

Fam- comclecicacjo 
Colll]rariSISIO Faze- parte da ecµpa, idermficarrro-nos a,m a orga,~ e LD1S 

a,m as rutros, estar e asa.mir Lma rigac;ao sen reS:!n.es. 

Numa 6tica de qestao de cornpetencias, o IH identifica tarnbern um conjunto de cornpetencias 

comportamentais transversais que todos os trabalhadores devem possuir para o sucesso da orqanizacao. 

Sao elas: 

- A responsabilidade e compromisso com o service, 

0 sentido de service publico; 

- A orientacao para os resultados e qualidade do service: 

- A flexibilidade e disponibilidade para a rnudanca: 

A pr6-atividade; 

0 espirito de equipa e atitude positiva. 

Pagina 9 de 144 



INSTITUTO HIDROGRAFICO 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

A Vlsao 

A visao, traduz o que a orqanizacao pretende ser no futuro, refletindo a sua ambicao, a do IH e: 

«Ser um centro de referencia no conhecimento e na investiqacao do mar.» 

0 IH deve ser mantido como um centro de referenda no conhecimento e na investiqacao do mar, com 

projecao nacional e internacional, no quadro de intervencao da Marinha, na hidrografia, cartografia 

bidroqreflca, naveqacao, oceanografia operacional e protecao do ambiente marinho, contribuindo 

proactivamente, como LdE, para o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico do Pais. A sua capacidade de 

realizacao e de resposta resulta da articulacao entre as competencies cientificas e tecnol6gicas 

multidisciplinares, as aptid6es decorrentes da orqanizacao e prontidao militar, e a postura de plena 

abertura e cooperacao interinstitucional. 

Temas Estrateqicos 

Os temas estrateqicos sac as areas/pilares, sabre os quais se executa a estrateqia, consistindo na 

interdisciplinaridade aplicada a atividade do setor em prol de um resultado comum - a rnissao, 

contribuindo para alcancar a visao definida, tendo em conta a analise de envolvente e os objetivos da 

Marinha vertidos na Diretiva de Planeamento da Marinha (DPM). No caso do IH sao estas as areas: 

lnovacao - area essencial para a modernlzacao do setor, em particular na sua qualidade de LdE. 

Congrega a atividade de l&D vocacionada para as aplicacoes no arnbito da defesa, o apoio as 

politicas publicas associadas as clencias do mare ao conhecimento do ambiente marinho e as acoes 

estrateqicas preconizadas na Estrateqia Nacional para o Mar. Este tema esta intimamente ligado ao 

desenvolvimento sustentavel do Pais, constituindo uma area de valor estrateqico nacional, para a 

qual concorrem a cartografia hldroqrafica, a sequranca da naveqacao e a oceanografia 

operacional, o valor gerado pelo IH para o Pais como centro agregador de inforrnacao e 

conhecimento do mar e a vertente de apoio a comunidade cientffica nas areas das clencias e 

tecnologias do mar. 

Orqanizacao - congrega os esforcos e as iniciativas tendentes a prossecucao da otirnizacao 
organizacional, com especial enfase na adequacao da moldura legal do IH aos requisitos de LdE ea 

atual orqanizacao, a qual, no arnbito do presente processo de revisao das leis que enformam as 

For9as Armadas, envolvem a aprovacao de nova Lei Orqanica e de Regulamento lnterno. 

Financiamento - comporta todas as atividades inerentes a sustentabilidade econ6mico-financeira 

do IH, nomeadamente o aumento das receitas pr6prias e rnanutencao dos racios de 

autofinanciamento, condicao sine qua non para a rnanutencao do regime de autonomia financeira 

e estatuto de LdE; 
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2. MAPA ESTRATEGICO 2015/2017 

Decorrente dos objetivos estrateqicos do I H, o mapa estrateqico do setor sintetiza e comunica a 

estrateqia do setor a vigorar no periodo de validade Diretiva Setorial das Ciencias do Mar. Possui um 

formato matricial, no qual os objetivos estrateqicos setoriais se encontram orientados na horizontal pelas 

Perspetivas de Gestao Setoriais (Recursos, Orqanizacao, Sociedade e Valor) que, tal como indicado, 

mapeiam as Perspetivas de Gestao da Marinha (Genetica, Estrutural, Operacional e Missao) e 

subordinados verticalmente pelos Temas Estrateqicos Setoriais (Financiamento, lnovacao e 

Orqanizacao), relacionando-se entre si atraves de relacoes causa-efeito. 

VIS.AO Ser um centro de refereneia no conhecimento e na investiga~ao do mar 

(!) FINANCIAMENTO 

MISSAO 

CUMPRIR a MISSAO com EFICACIA 
!VALOR) 

OPERACIONAL 

PROSSEGUIR o emprego de capacidades 
e recursos de DUPLO USO 

!SOCIEDADE) 

PROSSEGUIR a OTIMIZAy\O 
ORG.AJ-IIZACIONAI.. 
(ORGANIZACAO) 

GENETICA 

/ 
MELHORAR a estrutura organizacional 

e os processos do IH 

I 

'& INOVACAO 
e 

ADEQUAR a molcl.Jra legal do IH aos 
requisitos de taboratcno do Estado 

~ ORGANIZAt;AO 

INCREMENTAR a certilca,ao no amb,to 
do Sistema de Gestao da Qualidade 

PROSSEGUIR a edifica,ao EQUILIBRADA 
ea SUSTENTACAO das CAPACIDADES 

(RECURSOS) 

VALORES Disc1plina Lealdade Honra lntegridade Coragem Etica Excelencia Criatividade Compromisso 
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3. 0BJETIVOS E LINHAS DE A~AO 2015/2017 

OE1. Contribuir para o uso do mar em seguranca e para o Desenvolvimento Econ6mico e 

Cientifico do Pais 

Este objetivo relaciona-se com a perspetiva de valor que a acao do IH gera na sociedade, 

por via da hidrografia, cartografia hidroqratica, naveqacao e oceanografia operacional, que 

visam o uso do mar em sequranca nos espacos maritimos de interesse e sob soberania e 

juriscicao nacional, a defesa e preservacao do ambiente marinho e a utilizacao do 

conhecimento para aplicacao no arnbito da defesa, cientifico, econ6mico e ambiental. 

Tratando-se de uma grandeza intangivel nae e diretamente rnensuravel, sendo alcancado 

atraves dos resultados obtidos pela concrefizacao dos objetivos definidos nos pianos 

operacional, estrutural e qenetico 

OE2. lncrementar o apoio GEOMETOC as operacoes navais e marftimas 

(LA 1) Desenvolver as ciencias e tecnicas do mar aplicadas a area militar e a atividade 

rnaritima, designadamente a hidrografia e a oceanografia operacional, visando a otirnizacao 

da capacidade de REA (Rapid Environmental Assessment), desenvolvendo a rnodelacao e a 
previsao oceanoqratica para o Sistema de Busca e Salvamento e promovendo a 

caracterizacao ambiental nas rotas de acesso seguro aos portos nacionais. 

OE3. Contribuir para a sequranca da naveqacao 

(LA2) Contribuir para a Sequranca da Naveqacao nos espacos marftimos de interesse e sob 

soberania ou jurisdicao nacional, cumprindo as suas atribuicoes de Servico Hidroqratico 
nacional, atraves da publicacao e disponibilizacao de cartas e publicacoes nauticas e da 
prornulqacao de avisos a naveqacao e aos navegantes. 

(LA3) Definir, no arnbito da "Lei da Cartografia", as regras de hornoloqacao da cartografia 

hldroqrafica e exercer as cornpetencias previstas neste diploma relativas ao cumprimento do 

normativo aplicavel as atividades de producao de cartografia hidroqrafica. 

OE4. lncrementar o conhecimento ea lnvestiqacao e desenvolvimento cientifico e tecnol6gico 

das ciencias do mar 

(LA4) Na protecao e preservacao do ambiente, estabelecer e sistematizar o conhecimento 

relativo a morfologia, ao tipo de fundo marinho, as mares, aqitacao maritima, correntes, 

hidrologia e meteorologia nautica, 

Pagina 12 de 144 



INSTITUTO HIDROGRAFICO 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

(LA5) Colaborar com outras entidades e orqanlzacoes com responsabilidades e 

competenclas no mar, abordando os assuntos numa 6tica multidisciplinar e de abertura a 
partilha de conhecimento. 

(LA6) Promover a afirrnacao do IH a nfvel nacional e internacional desenvolvendo iniciativas de 

cooperacaorrepresentacao e acoes de divulqacao da atividade, nomeadamente aumentando 

a disponibilidade e a participacao em fora especializados, a fim de gerar conhecimento, 

promover sinergias e reforcar o contributo do IH no desenvolvimento cientifico e econ6mico 

do Pais. 

(LA7) Fomentar a particlpacao ativa do IH em projetos multidisciplinares nacionais e 

internacionais e em parcerias com insfituicoes de reconhecido rnerito na area cientifica e 

tecnol6gica, desenvolvendo uma maior liga9ao com a comunidade cientifica. 

(LA8) Consolidar a poslcao relevante na caracterlzacao e monitorizacao do ambiente marinho 

e na oceanografia operacional, assegurando a sustentacao das redes permanentes de 

observacao do oceano e a disponibilizacao publica de produtos e de dados em tempo real e 

garantindo os meios e recursos necessaries para o desenvolvimento de sistemas de 

oceanografia operacional e para a caracterizacao do ambiente marinho. 

OE5. Melhorar a estrutura organizacional e os processos do IH 

(LA9) Redimensionar e racionalizar as estruturas funcionais do IH, explorando sinergias entre 

pessoas e services e identificando novas formas de organizar e trabalhar, no sentido de 

agilizar os processos de decisao e diminuir as necessidades em recursos humanos. 

(LA 10) Promover o mapeamento dos processos e proceder a sua sirnpljficacao, 

desrnaterializacao e automacao, recorrendo as Tecnologias de lntorrnacao (Tl), a 16gicas de 

partilha, concentracao e padronizacao, a fim de reduzir necessidades ao nivel de recursos e 

diminuir os custos fixos. 

(LA 11) Promover a criacao de um Gabinete de Projetos, tendo em vista a edificacao de uma 

capacidade interna para a captacao de financiamento externo, identificando e 

operacionalizando projetos para candidatura a fundos cornunitarios e outros. 

OE6. Adequar a moldura legal do IH aos requisitos de Laborat6rio do Estado 

(LA 12) Promover a aprovacao do Regulamento lnterno do IH1, adequando-o a 

moldura legal, a orqanizacao atual e a necessaria constituicao dos orqaos pr6prios de um 

LdE. 

1 A nova Lei Orqanica do IH foi ja aprovada pelo Decreto-Lei n.0 230/2015, de 12 de outubro. 
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OE?. lncrementar a certlficacao no arnbito do Sistema da Qualidade (SQ) 

(LA 13) Promover o alargamento do ambito da apllcacao do Sistema da Qualidade a outras 

areas do IH, contribuindo para a melhoria continua dos processos, do desempenho ambiental 

e da certficacao da qualidade dos produtos, services e forrnacao. 

(LA 14) Melhorar e disponibilizar produtos, servicos e forrnacao, com qualidade e em 

condlcoes adequadas, atendendo as necessidades e expectativas dos clientes. 

OE8. Consolidar a Sustentabilidade Econ6mico-Financeira 

(LA 15) Promover o aumento das receitas com origem em vendas de bens, prestacao de services e 

formacao a entidades externas, libertando os meios financeiros indispensaveis para cobrir os 

custos de funcionamento, assegurando o necessario equilibria orcarnental, de forma a manter 

o regime de autonomia financeira, incispensavel para a atuacao do IH coma LdE. Esta LA 

passa pela acrescida internacionalizacao do mercado, com forte aposta nos PLOP, pelo 

aumento de novas clientes nao institucionais e o desenvolvimento e prornocao ativa de novas 

produtos, services e forrnacao. 

(LA 16) Promover a partlcipacao em projetos de investlqacao com financiamento externo ao IH, 

comunltario ou outro. 

(LA 17) Procurar reduzir os custos de funcionamento, em especial os custos fixos com as 

instalacoes. 

OE9. Potenciar a qestao dinarnica dos Recursos Humanos e a valorizacao das pessoas 

(LA 18) Reforcar a forrnacao acadernica e profissional do pessoal, contemplando no Plano de 

Forrnacao um maior nurnero de acoes e a realizacao de formacoes p6s-graduadas, 

valorizando as pessoas e habilitando-as para o desempenho das funcoes. 

(LA 19) Procurar a crlacao de oportunidades de carreira, flexibilizando a qestao interna dos 

recursos humanos de forma a otimizar a sua distribuicao, potenciando o desempenho coletivo 

e individual. 

OE10. Modernizar os meios, as infraestruturas e os sistemas 

(LA20) Assegurar as capacidades, investindo na rnodernizaeao dos meios, das infraestruturas 

e dos sistemas, aumentando a disponibilidade/ dos meios operacionais e logisticos 

indispensaveis ao cumprimento da rnissao, 
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4. INDICADORES E METAS 2017 

OE1. Contribuir para o uso do mar em seguranr;:a e para o Desenvolvimento Econ6mico e 
Cientifico do Pais 

OE2. lncrementar o apoio GEOMETOC as operacoes navais e marftimas 
11. Percentagem de RH afetos as atividades de apoio as operacoes navais e maritimas (Meta: 35%) 

OE3. Contribuir para a seguranr;:a da naveqacao 
12. N° de levantamentos hidroqraficos para atualizacao cartoqrafica (Meta: 4) 

13. N° de novas edicoes CN e CEN (Meta: 20) 

14. N.0 de novas edicoes de Publicacoes Nauticas (Meta: 16) 

15. Media diaria de utilizadores do service de dados ambientais em tempo real (Meta: 7.000) 

OE4. lncrementar o conhecimento e a lnvestiqacao e desenvolvimento cientifico e 
tecnol6gico das ciencias do mar 

16. N° de trabalhos publicados anualmente em revistas com arbitragem cientifica (Meta: 6) 

17. Percentagem dos RH afetos as atividades de l&D (Meta: 22%) 

18. Taxa de cedencia automatica de dados (Meta: 97%) 

19. Percentagem de cobertura das estacoes de observacao das areas de caracterizacao e 
rnonitorizacao do ambiente marinho costeiro (Meta: 78%) 

OE5. Melhorar a estrutura organizacional e os processes do IH 

110. Taxa de processos mapeados (Meta: 80%) 

OE6. Adequar a moldura legal do IH aos requisites de Laborat6rio do Estado 

111. Taxa de atualizacao do quadro legal do IH (Meta: 100%) 

OE?. lncrementar a certiflcacao no ambito do Sistema da Qualidade (SQ) 

112. Taxa de concretizacao das oportunidades de melhoria do SGQ (Meta: 85%) 

113. Taxa de processos certificados (Meta: 70%) 

114. indice de safisfacao do cliente (Meta: 85) 

OE8. Consolidar a Sustentabilidade Econ6mico-Financeira 
115. Taxa de autonomia financeira (Meta: 95%) 

116. Taxa de financiamento externo associado a projetos de investiqacao (Meta: 4%) 
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OE9. Potenciar a qestao dinarnica dos Recursos Humanos ea valorizacao das pessoas 

117. indice de satisfacao dos colaboradores (Meta: 85) 

118. indice de qualidade da lorrnacao (Meta: 90) 
119. Taxa dos colaboradores que frequentaram acoes de formacao (Meta: 95%) 

OE10. Modernizar os meios, as infraestruturas e os sistemas 

120. Taxa de disponibilidade media dos equipamentos e sistemas criticos para a Missao (Meta: 95%) 
121. indice de substituicao do imobilizado (Meta: 7) 

122. Taxa de esforco do investimento (Meta: 14%) 
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Ill. ATIVIDADES PREVISTAS 

No quadro dos objetivos estrateqicos acima mencionados, descrevem-se no presente capitulo as 

principais atividades (acoes) previstas para os diferentes setores do IH, agregadas nas areas 

correspondentes a estrutura funcional de atividades (Programas e Medidas) adotada no IH. 0 

alinhamento destas acoes com a estrateqia e representado na matriz que figura em Anexo ao presente 

documento. 

1. HIDROGRAFIA E CARTOGRAFIA 

Apoio tecnico a Marin ha 

A~ao Hl21AM (Hidrografia) 
Objetivos: 
• Prestar apoio no arnbito da hidrografia, nomeadamente atraves da cedencia de dados e do calculo de 

volumes a dragar; 

• Atualizar os procedimentos e normas para a producao cartoqranca e para os levantamentos topo- 

hlcroqraficos: 

• Realizar levantamentos lopo-bidroqra'icos: 

• Realizar produtos cartcqreficos. 

Descricao: 

• Cedencia de dados e elaboracao de documentos; 

• Atualizar os procedimentos e normas para a producao cartoqrafica e para levantamentos topo 

hidrcqraficos; 

• Produzir Additional Military Layers (AML) e produtos canoqraficos S-57 como complemento as 

celulas de Carta Eletr6nica de Naveqacao (CEN) no suporte a operacoes navais; 

• Produzir produtos cartoqraficos para apoio a operacoes navais e aos diversos organismos da 

Marinha e da Autoridade Maritima Nacional; 

• Realizar calculos de volumes dragados e a dragar. 

lndicadores de Reallzacao: 
• Execucao de AML e produtos cartoqralicos S-57, conforme solicitacao externa; 

• Fornecimento de produtos cartoqraficos para apoio as operacoes navais e aos diversos organismos 

da Marin ha e a Autoridade Maritima Nacional, conforme solicitacao externa; 

• Revisao de uma norma tecnica; 

• Revisao e/ou elaboracao de um procedimento de trabalho. 
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Recursos Financeiros: 850,00 € 
0. Custos: 26 720,46 € 

Levantamentos topo-hidrograficos 

Ac;ao Hl21 LH (Hidrografia) 

Objetivos: 

• Prestar apoio a atividade operacional no arnbito da topografia, da hidrografia e da sequranca da 

naveqacao: 

• Realizar levantamentos topo-hidroqraficos para atualizacao cartoqrafca. 

Descricao: 

• Efetuar levantamentos topo-hidroqraficos para apoio a operacoes navais e para atualizac;ao 

cartoqralica; 

• Neste ambito, encontram-se planeadas as seguintes acoes: 

L TH na BNL; 

L TH na Figueira da Foz; 

L TH Aveiro; 

L TH para o Dia da Marinha (local a definir); 

L TH no arnbito do programa SEDMAR. 

lndicadores de Realizacao: 

• Execucao de cinco levantamentos topo-hidroqraficos. 

Recursos Financeiros: 5 600,00 € 
0. Custos: 40 853,04 € 

Dados hidrograficos e cartograficos 

Ac;ao H121 HC (Hidrografia) 

Objetivos: 

• Continuar o carregamento e qestao da Base de Dados Batirnetricos: 

• Manter o sistema de veriticacao da qualidade; 

• Migrac;ao da inforrnacao do Hydrographic Data Warehouse (HOW) para o CARIS BathyDatabase. 

Descricao: 

• Prosseguir com o carregamento, atualizacao e manutencao da base de dados batirnetricos para 

suporte de toda a informacao existente; 
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• Continuar a dar resposta, aos pedidos do service de Cedencia de Dados, com a preparacao da 
inforrnacao batirnetrica e realizacao de pareceres tecnicos: 

• Continuar a implernentacao de um sistema de verificacao da qualidade dos dados batirnetricos: 

• Realizar procedimentos de avaliacao da rniqracao dos dados do HOW para o BathyDatabase. 

lndicadores de Realizacao: 

• Carregamento dos dados batrnetricos dos levantamentos realizados em 2017; 

• Verificacao da qualidade dos dados batimetricos dos levantamentos hidroqraficos: 

• Tres cedencias de dados; 

• Migrac;:ao dos levantamentos existentes para o BathyDatabase. 

Recursos Financeiros: 1 500,00 € 

0. Custos: 54 948,71 € 

Lei da Cartografia 

Ayao Hl21 LC (Hidrografia) 

Objetivo: Prosseguir com a implementacao das responsabilidades decorrentes da "Lei da Cartografia". 
Descricao: 

• Continuar a elaboracao das regras para hornoloqacao dos dados e revisao das especifcacoes para a 
execucao de levantamentos hidroqraficos: 

• Acompanhar os processos administrativos da declaracao previa para o exercicio de atividades de 
prcducao de cartografia hidroqraflca. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Apresentacao das regras de concessao da hornoloqacao e reallzacao da revisao das especificacoes 
para a execucao de levantamentos hidroqraficos. 

Recursos Financeiros: 100,00 € 

0. Custos: 12 914,45 € 

Cartas Nauticas 

Ayao Hl21CN (Hidrografia) 

Objetivos: 

• Realizar a producao cartoqrafica com recurso ao Hydrographic Production Database (CARIS-HPD); 

• Realizar o processamento de dados batirnetricos com recurso ao CARIS BASE Editor; 

• Manter a atualizacao do folio cartoqrafico em papel; 
• Avaliar as necessidades de alteracao ao folio de cartas nauticas; 
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• Produzir as cartas nauticas para a naveqacao fluvial do Douro. 

Descricao: 

• Continuar a implernentacao sistema de cartografia CARIS-HPD, como sistema unico de producao e 

atualizacao cartoqrafica: 

• Efetuar o processamento de dados e desenvolver procedimentos para utllizacao do CARIS BASE 

Editor como ferramenta para qeracao de intormacao batimetrica para representacao cartoqrefica; 

• Efetuar a alualizacao e manutencao da base de dados cartoqraflcos: 

• Corresponder a pedidos inopinados de trabalhos cartoqraficos: 

• Avaliar continuamente as necessidades de alteracao ao folio de cartas nauucas de acordo com as 

necessidades dos utilizadores; 

• Prosseguir a producao de cartas nauticas para a manutencao e atualizacao da cartografia ja 

publicada. Neste ambito, encontra-se planeada a construcao das novas edicoes seguintes: 

10a edicao CN 26303 "Bala de Cascais e Barras do Rio Tejo (Porto de Lisboa)"; 

- 9a edicao CN 26304 "Porto de Lisboa (De Pa90 de Arcos ao Terreiro do Trigo)" 

- 4a edicao CN 26312 "Barra e Porto de Vila Real de Santo Antonio"; 

- 3a edicao CN 36402 (INT 1920) "Ponta Gorda a Ponta de S. Lourenco (Plano do Porto do 

Funchal"; 

- 2a edicao CN 46405 "llha Terceira - Porto de Angra do Heroismo e Porto da Praia da 

Vitoria"; 

- 2a edicao CN 46406 "llha de S. Miguel - Porto de Ponta Delgada"; 

- 4.a edicao CN 26408 (INT 1883) "Aproxirnacoes a Sines"; 

1a edicao CN 26614 "Albufeira da Regua"; 

1a edicao CN 26615 "Albufeira da Valeira". 

lndicadores de Realizacao: 

• Publicacao de nove novas edicoes de cartas nauticas: 

• Continuacao da irnplernentacao do CARIS-HPD como sistema unico de producao e atualizacao 

cartoqrafica. 

Recursos Financeiros: 3 600,00 € 

0. Custos: 153 727,89 € 

Cartas Eletr6nicas de Navegacao 

A~ao Hl21CE (Hidrografia) 

Objetivo: Efetuar a producao ea atualizacao das cartas eletronicas de naveqacao (CEN). 
Descricao: 
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• Continuar a producao de novas edicoes de celulas CEN e de novas CEN, quando se justificar, de 

forma a manter atualizado o folio cartoqraflcc para a area de interesse nacional; 

• Continuar a implernentacao do sistema de cartografia CARIS-HPD, como sistema unico de producao 

e atualizacao cartoqrafica. 

• Encontra-se assim planeada a producao das seguintes novas edicoes de celulas: 

PT526303 "Bala de Cascais e Barras do Rio Tejo (Porto de Lisboa)". 

PT526304 "Porto de Lisboa (Ribeira do Jamor ao Terreiro do Trigo)"; 

PT526312 "Barra e Porto de Vila Real de Santo Antonio"; 

PT436402 "Ponta Gorda ao Canical"; 

PT538506 " Porto do Funchal"; 

- PT446406 "llha de S. Miguel"; 

PT548519 "Porto de Ponta Delgada"; 

PT446405 "llha Terceira"; 

PT548514 "Porto de Angra do Heroismo"; 

PT548515 "Porto da Praia da Vitoria"; 

PT426408 "Aproximacoes ao Porto de Sines"; 

PT528514 "Porto de Sines"; 

- PT726614 "Albufeira da Regua"; 

PT726615 "Albufeira da Valeira". 

lndicadores de Realizacao: 

• Publicacao de 12 novas edicoes de celulas CEN e duas novas CEN fluviais correspondentes as 

albufeiras da Requa e da Valeira. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 45 698,58 € 

Outras atividades 

A9ao Hl21 OA (Hidrografia) 

Objetivos: 

• Efetuar a producao de publicacoes nauticas no ambito da hidrografia e da cartografia; 

• Atualizar o relatorio anual sobre os levantamentos hidroqraficos realizados nos principais portos 

nacionais; 

• Realizar a diqitalizacao de implantacoes qraticas. 

Descricao: 
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• Prosseguir a atualizacao das publicacoes nauticas, no arnbito da cartografia. Esta tarnbern planeada 

a preparacao do "[ndice de Carias Nauticas e Carias Eletr6nicas de Naveqacao de Portugal"; 

• Atualizar o relat6rio anual sobre os levantamentos hidroqraticos realizados nos principais portos 

nacionais. 

lndicadores de Realizacao: 

• Edicao de uma publicacao e de um relat6rio; 

• Realizacao de cinco ciqitalizacoes. 

Recursos Financeiros: 1 500,00 € 

0. Custos: 18 435,58€ 
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2. NAVEGA<;AO 

Apoio tecnico a Marinha 

Ac,ao NV22AM (Navegac,ao) 
Objetivos: 

• Rever e atualizar o normativo da Marinha no que respeita as rnaterias relacionadas com o 

planeamento, conducao e execucao da naveqacao: e apoiar as unidades navais no cumprimento das 

rnissoes superiormente determinadas; 

• Manter atualizadas as cartas e publicacoes nauticas do Almirantado Britanico. 

Descrlcao: Prosseguir o objetivo acima fixado atraves das seguintes acoes: 

• Manter atualizadas as "lnstrucoes de Naveqacao da Armada"; 

• Realizar estudos e apresentar propostas com vista a manutencao e atualizacao do ensino da 

navecacao na Marinha; 

• Elaborar, revere atualizar os impressos de naveqacao da Marin ha; 

• Preparar especificacoes de instrumentos e equipamentos de naveqacao: 

• Elaborar pareceres e informacoes sobre rnetodos, processos e sistemas de naveqacao a aplicar na 

Marinha; 

• Elaborar pareceres e inforrnacoes sobre acidentes maritimos, apoiar na sua investiqacao e 

desenvolver capacidades de analise dos equipamentos de bordo; 

• Colaborar na elaboracao das dotacoes de material de naveqacao das unidades navais; 

• Assessorar outras entidades da Marinha na defini9ao de requisitos e especiticacoes tecnicas de 

equipamentos e sistemas, da area da naveqacao, em novas construcces navais; 

• Assessorar outras entidades da Marinha na rececao de equipamentos e sistemas, da area da 

naveqacao, em novas construcoes navais; 

• Orientar tecnicamente os services de naveqacao das unidades navais; 

• Orientar tecnicamente e realizar inspecoes tecnicas, no ambito do SIGAI, aos services de naveqacao 

das unidades navais; 

• Participar em reunioes e grupos de trabalho; 

• lntegrar equipas de avaliacao de outros comandos em visitas realizadas as unidades navais; 

• Dar resposta aos pedidos de pareceres tecnicos no arnbito da autoridade tecnica de naveqacao na 

Marinha; 

• Manter na Divisao um folio completo das cartas e publicacoes nauticas do Almirantado Britanico; 

• Manter um registo das correcoes que afetam as cartas e publicacoes nauticas do Almirantado 

Britanico para apoio as unidades em rnissao fora das aquas nacionais; 
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• Manter um arquivo das folhas de correcao de cartas nauficas do Almirantado (tracings) com o 

prop6sito de auxiliar as unidades navais na preparacao de rnissoes fora das aquas nacionais; 

• Assessorar, quando solicitado, os comandos das unidades navais no processo de escolha do 

material do Almirantado requerido para missoes fora das aquas nacionais. 

lndicadores de Realizacao: 

• Apoio as Unidades Navais; 

• Apoio para a preparacao para as missoes da Marinha; 

• lnspecoes tecnicas: 

• Estudos e Pareceres; 

• Participacao em Cornites Tecnicos 

• Grupos de trabalho e Representacoes do IH; 

• Manutencao do folio do Almirantado. 

Recursos Financeiros: 5 500,00 € 

0. Custos: 27 118,68 € 

Avisos aos navegantes 

A~ao NV22AN (Naveqacao) 

Objetivos: 

• Assegurar a publicacao dos Avisos aos Navegantes; 

• Supervisionar a prornulqacao dos Avisos a Naveqacao; 

• Participar no Service Mundial de Avisos a Naveqacao como 6rgao de supervisao e coordenacao 

nacional. 

Descrlcao: 
• Compilar e analisar a intorrnacao de sequranca maritima, correcao as cartas nauticas e as 

publicacoes nauticas e, na generalidade, toda a inforrnacao que seja do interesse do navegante, de 

forma a elaborar os Avisos aos Navegantes; 

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

• Atraves do sistema NAVTEX, supervisionar a transrnissao da informacao divulgada por esta via. 

lndicadores de Realizacao: 

• Grupo Anual de Avisos aos Navegantes; 

• Grupos mensais de Avisos aos Navegantes; 

• Desenvolvimento e aperfeicoamento da plataforma ANAVNET. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 21 500,26 € 
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Receita: 50 000,00 € 

Equipamentos e instrumentos de navegacao · provas de governo e manobra 

A~ao NV22NN (Navega~ao) 
Objetivo: Assegurar a satisfacao das necessidades da Marinha relativamente a exames, reparacoes e 

certficacao de equipamentos e instrumentos nauficos e na deterrninacao das caracteristicas evolutivas 

das unidades navais. 

Descrlcao: Prosseguir o objetivo acima fixado atraves das seguintes acoes: 

• Examinar agulhas rnaqneticas e far6is de naveqacao em banco de provas e emitir os respetivos 

certificados; 

• Realizar provas de governo e manobra para a deterrninacao dos elementos evolutivos das unidades 

navais elaborando o respetivo relat6rio; 

• Realizar a cornpensacao e requlacao de agulhas maqneficas das unidades navais, emitindo os 

respetivos relat6rios de cornpensacao e tabelas de desvios; 

• Examinar/reparar/beneficiar outros instrumentos/equipamentos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Certificados relativos as agulhas rnaqneticas e aos far6is de naveqacao examinados no banco de 

provas; 

• Certificados de outros instrumentos/equipamentos; 

• Relat6rios elaborados relativos a compensacoes efetuadas e as Provas de Governo e Manobra; 

• Reparacoes/benefciacoes de agulhas rnaqnetcas e de Far6is de Naveqacao: 

• Reparacoes/beneflciacoes de outros instrumentos/equipamentos. 

Recurses Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 17 705,03 € 

Receita: 50 000,00 € 

Publicacoes nauticas 

Ayao: NV22PN (Naveqacao) 
Objetivo: Manter atualizadas as publicacoes nauticas nacionais editadas pelo lnstituto Hidroqrafico e 

preparar novas publicacoes nauticas e novas edicoes das ja publicadas. 

Descricao: Prosseguir o objetivo acima fixado atraves das seguintes acoes: 

• Recolher e compilar a inforrnacao necessarla a atualizacao dos Roteiros da Costa de Portugal e das 

Listas de Ajudas a Naveqacao; 
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• Revere atualizar outras publicacoes da responsabilidade da Divisao de Naveqacao; 

• Elaborar e publicar as correcoes das publicacoes nauticas editadas pelo lnstituto Hidrografico; 

• Corrigir as publicacoes nauticas editadas pelo lnstituto Hidrografico, existentes em dep6sito, para 

venda; 

• Estudar e propor a publicacao de novas publicacoes nauticas e novas edicoes das ja publicadas pelo 

lnstituto Hidroqrafico. 

lndicadores de Realizacao: 

• Publica9ao/Edi9ao de Publicacoes Nauncas: 

• Atualizacao de Publicacoes Nauticas. 

Recursos Financeiros: 3 000,00 € 
0. Custos: 62134,74 € 
Receita: 50 000,00 € 

Seguranca maritima 

Avao NV22SM (Naveqacao) 
Objetivo: Executar os estudos e trabalhos sabre os assuntos relativos a Sequranca da Naveqacao e ao 

Assinalamento Maritimo em aquas interiores e territoriais e em outras com interesse cartoqrafico nacional. 

Descricao: Prosseguir o objetivo acima fixado atraves das seguintes acoes: 

• Analisar e dar parecer sabre projetos, estudos ou pianos submetidos ao lnstituto riidroqrafico, na 

area da securanca da naveqacao e assinalamento maritimo; 

• Propor alteracoes ao assinalamento maritimo ou a outras ajudas a naveqacao, sempre que tal seja 

considerado necessario; 

• Participar nas reuni6es da Associacao Internacional de Sinalizacao Maritima; 

• Assistir as reunioes do Subcornite de Sequranca da Naveqacao da Orqanizacao Maritima 

Internacional. 

lndicadores de Realizacao: 

• Estudos e pareceres tecnicos; 

• Participa9ao nos cornites tecnicos. 

Recursos Financeiros: 50,00 € 

0. custos: 14 045,82 € 
Receita: 100 000,00 € 
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3. GESTAO DE DADOS E DE INFORMA~AO TECNICO-CIENTIFICA 

Apoio tecnico a Marin ha 

A!,aO CD23AM (Centro de Dados Tecnico-Cientlflcos) 
Objetivo: Apoio as unidades e organismos da Marinha no arnbito das competencies tecnicas do Centro 

de Dados. 

Descricao: 

• Desenvolver e manter atualizados sistemas de informacao geografica e outros solicitados por 

unidades da Marinha, quer de arnbito militar, quer da Autoridade Maritima Nacional; 

• Participar nas reunioes e nos trabalhos dos grupos tecnicos criados no arnbito do Grupo de 

Planeamento Estrateqico dos Sistemas de lnforrnacao da Marinha. 

lndicadores de Realizacao: 

• Desenvolvimento e rnanutencao do SICA SIGPAS; 

• Produtos SIG militares; 

• Desenvolvimento e rnanutencao do websig de cruzeiros cientificos estrangeiros para apoio a 

elaboracao de pareceres solicitados; 

Recursos Financeiros: 150,00 € 
0. Custos: 9 069,90€ 

Gestao de Dados e lnformacao 

A!,ao CD23CD (Centro de Dados Tecnlco-Clentiflcos) 
Objetivo: Apoio a qestao de dados e inforrnacao tecnico-cientirica nos processos internos de producao 

do IH. 

Descricao: Operar, manter e ampliar a infraestrutura de dados geoespaciais sobre o ambiente marinho 

(IDAMAR) atraves de: 

• Adrninistracao da I DAMAR; 

• Desenvolvimento dos varies componentes da infraestrutura; 

• Manutencao e atualizacao do sistema de metadados de dados e produtos geoespaciais do IH; 

• Desenvolvimento de produtos websig de suporte a missao. 

lndicadores de Reallzacao: 
• Adrninistracao da lnfraestrutura; 

• Arquivo e perenizacao dos dados; 

• Desenvolvimento de bases de dados e sistemas de informacao no arnbito do IH; 
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• Producao de SIG, de metadados, conjuntos de dados e services de rede. 

Recursos Financeiros: 150,00 € 
0. Custos: 28156,90 € 
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4. 0CEANOGRAFIA 

Apoio tecnico a Marinha 

A1,ao OC24AM (Oceanografia) 
Objetivos: 

• Garantir o apoio tecnico a Marinha na area da Oceanografia, sempre que solicitado; 

• Assegurar a o adestramento das quarnicoes dos navios com o conhecimento, o treino e a 

proficiencia apropriados a preparacao, instalacao, confiquracao, operacao, lancarnento e 

recuperacao de sistemas de aquisicao de dados oceanoqraficos, bem como nos procedimentos e 

manobras necessaries para este efeito. 

Descricao: 

• Apoiar a Marinha em todas as atividades relacionadas com a Oceanografia militar, operacional e 

fisica no arnbito de estudos e campanhas de observacao: 

• Apoio tecnico aos navios hidrcqraficos; 

• Apoiar acoes de adestramento, com as quarnicoes dos navios, no que respeita a: 

Descricao sucinta do funcionamento da instrurnentacao oceanoqrafica; 

Preparacao, contiquracao, operacao, cuidados de manuseamento e de conservacao do 

equipamento oceancqrafico; 

lnteqracao do equipamento oceanoqratco em sistemas de aquisicao de dados, a bordo de 

navios e de ernbarcacoes rnludas, envolvendo a montagem, o estabelecimento, a confiquracao e 

a operacao destes, em mar aberto ou meio estuarino; 

Manobra de lancarnento e de recuperacao de sistemas fundeados de aquisicao de dados 

oceanog raficos: 

Praticas otimizadas de gestao do material auxiliar em paiol e no campo; 

Avaliacoes e mspecoes a capacidade de resposta da equipa de campo, no arnbito da 

preparacao das rnissoes oceanoqraficas. 

lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de pareceres elaborados; 

• Nurnero de campanhas de recolha de dados oceanoqraficos realizadas; 

• Nurnero de campanhas para treino pr6prio; 

• Rigor, rapidez e sequranca na manobra e nos restantes procedimentos exigidos pela operacao, 

lancamento ou recuperacao de sistemas de aquisicao de dados oceanoqraficos, por parte dos navios 

(Born, suficiente, fraco); 

• Nurnero de cedencias prestadas (apoio em termos de perfis climatol6gicos). 

Pagina 29 de 144 



INSTITUTO HIDROGMFICO 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

Recursos Financeiros: 700,00 € 
0. Custos: 5 878,60 € 

Oceanografia militar 

A~ao OC240M (Oceanografia) 

Objetivo: Efetuar apoio de oceanografia militar as operacoes navais da Marinha e da NATO, em areas de 

interesse estrateqico nacional. 

Descricao: 

• Prestar apoio a operacoes navais no arnbito do REA (Rapid Environmental Assessement), 

desenvolver e implementar modelos para uso em exercicios navais; 

• Prestar apoio ambiental as operacoes navais nacionais e NATO onde estejam presentes navios da 

Marinha; 

• Promover a utilizacao dos dados existentes para compreender e divulgar os processos fisicos 

dominantes nas areas de interesse nacional, sob o ponto de vista operacional; 

• Desenvolver modelos de aplicacao para apoio direto as rnissoes da Marinha, na area de 

oceanografia; 

• Explorar modelos ja existentes e disponiveis no apoio as missoes da Marinha, na area de 

oceanografia; 

• Assegurar a representacao do Pais e da Marinha nos grupos NATO de Oceanografia Militar, a fim de 

participar nas decisoes sobre assuntos desta natureza e de avaliar a mtormacao obtida, 

providenciando a adequada divulga9ao; 

• Desenvolver fichas de sintese operacionais no arnbito regional e/ou sobre processos fisicos 

fundamentais, com a construcao de uma base de dados ambiental; 

• Melhorar capacidades de apoio a operacoes anfibias com o desenvolvimento de aplicacoes com o 

modelo SWAN, tendo em vista a obtencao de boas previsoes de condicoes de ondulacao e corrente 

de deriva litoral em praias e zonas costeiras; 

• Desenvolver esquemas para utilizacao dos produtos disponibilizados pelo sistema de previsao global 

MERCATOR nos modelos de circulacao operados pelo IH; 

• Continuar o desenvolvimento de m6dulos de dinarruca sedimentar associados aos modelos que 

integram o sistema MOCASSIM; 

• Continuacao do desenvolvimento das capacidades de sirnulacao/previsao das correntes de deriva 

litoral; 
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• lmplementacso e desenvolvimento de um modulo de dinarnica de derrames de hidrocarbonetos 

acoplado aos modelos de previsao de circulacao (HOPS e ROMS) e aqitacao maritima 

(WW3/SWAN); 

• Operacionalizacao do modelo de circulacao HYCOM e de produtos para apoio as operacoes navais. 

lndicadores de Realizacao: 

• Apoio direto a duas operacoes/exercicios solicitados pelo Comando Naval; 

• Executar uma operacao de REA em exercicios nacionais e/ou NATO; 

• Apoiar o COMAR/MRCC em acoes SAR no intervalo de uma hora ap6s o pedido; 

• Execucao de duas palestras cientificas sobre as capacidades do IH na area da rnodelacao e previsao 

operacional. 

Recursos Financeiros: 2 200,00 € · 

0. Custos: 38 930,60 € 

Correntes de mare 

Ai;ao OC24CM (Oceanografia) 

Objetivo: Publicacao de inforrnacao de correntes de mare na cartografia nacional. 

Descricao: Aquisicao, processamento e publicacao de informacao relativa as correntes de mare, para 

apoio a atualizacao cartoqraflca nautica. 

lndicadores de Realizacao: 

• Execucao de cinco campanhas de recolha de dados para calculo de correntes de mare. 

Recursos Financeiros: 2 000,00 € 

0. Custos: 2 108,40 € 

Tabela de mares 

Ai;ao OC24TM (Oceanografia) 

Objetivo: Execucao das Tabelas de Mare para os portos nacionais (vol. I) e para os portos dos Paises 

Africanos de Lingua Oficial Portuguesa (vol. II) 

Descricao: 

• Verificacao da Tabela de Mares para 2017; 

• Fornecimento a CD de ficheiros com as Tabela de Mares de 2017 em formato adequado para 

cedencia externa; 

• Efetuar os calculos para a Tabela de Mares de 2018. 

lndicadores de Realizacao: 
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• Volume I da Tabela de Mares; 

e Volume II da Tabela de Mares. 

Recursos Financeiros: 300,00 € 

0. Custos: 55 721,40 € 

Rede maregrafica 

Ac;ao OC24RM (Oceanografia) 

Objetivo: Gestao da rede de observacoes rnareqraticas no territ6rio nacional. 

Descricao: Aquisicao, processamento e publicacao de inforrnacao relativa as mares e realizacao de 

estudos no arnbito dos fen6menos que infiuenciam as mares oceanicas, costeiras e estuarinas, para 

apoio a outros sectores do IH ea entidades com responsabilidades na gestao das zonas costeiras. 

lndicadores de Realizacao: 

• Publicacao de 1 relat6rio tecnico sabre a caracterizacao da mare nos portos de Portugal (porto de 

Sines, dados de 2016); 

• lnsercao de dados de mares hist6ricos e recentes na base de dados de mares (TIDE); 

• Continuacao da atualizacao das estacoes rnareqraficas para o envio dos dados de mares em tempo 

real para o servidor do IH; 

• Continuacao do desenvolvimento de software para analise, previsao e processamento de dados 

mareqraficos. 

Recursos Financeiros: 1 250,00 € 

0. Custos: 57 589,00 € 

Rede meteorol6gica costeira 

Ac;ao OC24RC (Oceanografia) 

Objetivo: Gestao da rede de observacoes meteorol6gicas costeiras no territ6rio nacional. 

Descricao: Alirnentacao da base de dados meteorol6gicos. Visando aplicacoes climatol6gicas, a 

descricao da evolucao, ao longo de periodos anuais e decenais, dos sinais associados aos diversos 

campos de interesse oceanoqrafico, bem como a analise da variabilidade dos processos que contribuem 

para os sinais estudados. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Garantir operacionalidade em 80% do tempo das observacoes meteorol6gicas em estacoes 

autornaticas costeiras: Viana do Castelo, Ferrel e Tavira; 
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• Autornatizacao total das aquisicoes de dados e do carregamento da Base de Dados, com um 

primeiro nivel de controlo de qualidade; 

• Realizar o segundo nivel de controlo de qualidade, ate um mes ap6s o carregamento da Base de 

Dados; 

• Disponibilidade de intorrnacao meteorol6gica na Base de Dados do IH. 

Recursos Financeiros: 2 750,00 € 
0. Custos: 20 249,00 € 

Rede boias ond6grafo 

Ayao OC24RO (Oceanografia) 
Objetivo: Gestao da rede de boias ond6grafo no territ6rio nacional. 
Descrlcao: 

• Operacao e rnanutencao de fres boias costeiras em Portugal Continental e monitorizacao de quatro 

boias costeiras no Arquipelaqo da Madeira; 

• Controlo de qualidade dos dados recebidos em tempo real e disserninacao, na paqina da internet do 

IH, dos dados recebidos em tempo real e produtos de apoio ao utilizador final. 

• Processamento e validacao dos dados, carregamento na base de dados e elaboracao de relat6rios 

tecnlcos: 

• Contribuir para um melhor conhecimento do clima de agita9ao maritima no continente e na Madeira, 

sustentando uma base de dados nacional de aqitacao maritima. 

lndicadores de realizacao: 

• Garantir operacionalidade da rede de estacoes ond6grafo em 80%; 

• Disponibilizacao dos dados em tempo real na paqina da internet do IH; 

• Atualizacao da base de dados de agita9ao maritima; 

• Realizacao de relat6rios tecnicos. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 53 082,39 € 

Rede de boias multiparametricas 

Ayao OC24BM (Oceanografia) 
Objetivo: Operacao e rnanutencao dos sistemas de rnonitorizacao em tempo real instalados ao largo da 

costa e dos sistemas de previsao operacional a eles associados. 

Descricao: No quadro do projeto serao desenvolvidas as seguintes atividades: 
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• Operacao e rnanutencao de fres boias multiparamefricas fundeadas em aquas profundas e uma na 

plataforma continental; 

• Operacao e marutencao das redes costeiras associadas aos sistemas de monitorizacao em tempo 

real; 

• Controlo de qualidade dos dados recebidos em tempo real, qestao da base de dados e elaboracao 

de produtos para cliente; 

• Operacao e continua desenvolvimento dos sistemas de sirnulacao numerica e previsao em tempo 
real das condicoes oceanoqraflcas para as areas do Canhao da Nazare e de interesse do 

Observat6rio RAIA; 

• Disserninacao, atraves da, paqina Web MONIZEE, dos dados em tempo real e produtos de apoio ao 
utilizador final. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Disserninacao diaria de previsoes operacionais das condicoes oceanoqraficas para as areas 

contratualizadas com uma taxa de operacionalidade de 80%; 

• Realizacao de tres relat6rios tecnicos descrevendo processamento de dados e principais resultados; 

• Gestao da paqina Web MONIZEE com uma taxa de operacionalidade de 80%; 

• Apresentacao de uma comunicacao em simp6sios e workshops internacionais. 
Recursos Financeiros: 49 600,00 € 

0. Custos: 25 692,00 € 

Rede de radares HF 

A<,ao OC24RR (Oceanografia) 

Objetivo: Operacao e rnanutencao de uma rede de rnonitorizacao em tempo quasi-real de correntes de 
superficie e aqitacao maritima, com recurso a radares de alta-frequencia. 

Descricao: 

• Operacao e manutencao de sete estacoes Radar HF de leitura de correntes de superficie e de 

aqitaceo maritima; 

• lnstalacao de duas estacoes Radar HF no ambito de projetos de l&D. 
lndicadores de Realizacao: 

• Garantir 80% de operacionalidade; 

• Garantir 80% de tempo com dados on-line; 

• Extensao da Rede de Radares HF (mais duas estacoes). 
Recursos Financeiros:6 600.00 € 
0. Custos: 9 487.00 € 
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lnformacao oceanografica 

Ayao OC2410 {Oceanografia) 

Objetivo: Gestao do acervo de dados oceanoqraticos. 

Descricao: 

• Organizar, arquivar e gerir os dados de oceanografia de modo a permitir uma resposta adequada as 

solicitacoes internas e externas de exploracao, inteqracao e fornecimento de dados e de informacao: 

• Continuar a estruturacao, a validacao e o controlo de qualidade dos dados oceanopraficos obtidos 

em trabalhos realizados pelos diferentes sectores, assim como das diferentes publicacoes 

produzidas na divisao, de modo a possibilitar a sua inteqracao nas bases de dados institucionais; 

• Cooperar com CD no desenvolvimento de base de dados oceanoqraficos e na disserninacao de 

metadados, dados ou intormacao, no arnbito de compromissos internacionais. 

• Manter operacional e atualizada a ligac;:ao ao EMODnet (European Marine Observation and Data 

Network) no que respeita aos pararnetros flsicos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Atualizacao das bases de dados existentes com pelo menos 80% dos dados recolhidos; 

• Fornecimento, no prazo de uma semana, de informacao sobre dados quando solicitado. 

Recursos Financeiros: 200,00 € 
0. Custos: 21 004,40 € 

Previsao operacional 

Ayao OC24PO {Oceanografia) 

Objetivo: Manutencao da operacionalidade do sistema de Previsao Operacional. 

Descricao: 

• Organizar, arquivar e gerir os dados de oceanografia de modo a permitir uma resposta adequada as 

solicitacoes internas e externas de exploracao, inteqracao e fornecimento de dados e de infor-nacao; 

• Continuar a estruturacao, a validacao e o controlo de qualidade dos dados oceanoqraficos obtidos 

em trabalhos realizados pelos diferentes sectores, assim como das diferentes publicacoes 

produzidas na divisao, de forma a possibilitar a sua inteqracao em base de dados; 

• Desenvolvimento e sustentacao do portal METOCMIL; 

• Desenvolvimento e sustentacao do "Qual ea tua onda?"; 

• lmplernentacao faseada do Centro METOC. 
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lndicadores de Realizacao: 

• Disponibilizacao de dados oceanoqraficos, em tempo real, com uma taxa de operacionalidade de 

90%. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 11 696,96 € 
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5. GEOLOGIA MARINHA 

Apoio tecnico e operacional a Marinha 

Acao GM25AM (Geologia Marinha) 
Objetivo: Responder as solicitacoes da Marinha para apoio tecnico e operacional. 

Descricao: 

• Apoiar operacoes de sequranca pontuais, nomeadamente no interior dos portos nacionais, atraves do 

fornecimento de inforrnacao ambiental com realizacao de levantamentos de caraterizacao remota e 

amostragem do fundo marinho; 

• Detetar e classificar objetos atraves da rea'izacao de levantamentos com magnet6metro e sonar 

lateral, e, quando expostos, proceder a sua identiticacao com Remotely Operated Vehicle (ROV; 

manter a prontidao e operacionalidade das equipas de campo, atraves do cumprimento de um 

programa de treino pr6prio e especifico para a detecao e inspecao de objetos; 

• Apoiar a EHIR, assegurando as componentes SSS, MAG e ROV. 

lndicadores de Realizacao: 
• Participacao em reuni6es de gestao de projeto; 

• Pareceres e outra docurnentacao tecnica; 

• Fornecimento de inforrnacao ambiental; 

• Resposta as solicitacoes pontuais para operacoes de detecao e identiticacao de objetos. 

Recursos Financeiros: 1120,00 € 
0. Custos: 22 075,00 € 

Projeto "Caracterizacao ambiental para apoio a operacoes militares navais" 

Acao GM25GM (Geologia Marinha) 
Objetivo: Produzir intorrnacao ambiental para apoio a definicao de rotas de aproxirnacao e de rotas 

portuarias seguras, para apoio a acoes de caca-rninas e para acoes de seguranc,;a portuaria 

Descricao: 

• lrnplernentacao de novas tecnicas de caracterizacao do subsolo marinho (rnedicao in situ e em 

laborat6rio) e realizacao de estudos sobre enterramento de objetos e estruturas em zonas 

potencialmente criticas; 

• Realizacao de estudos adicionais para identflcacao de areas de elevada turbidez e avaliacao da 

susceptibilidade a erosao/deposicao dos sedimentos de fundo e da mobilidade de estruturas 

sedimentares. 
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• Execucao de ensaios sedimentol6gicos e qeotecnicos de amostras verticais obtidas para estudo das 

carateristicas rnecanicas dos sedimentos depositados nas zonas de acesso aos portos nacionais e 

areas de fundeadouros. 

• Alirnentacao de bases de dados com inforrnacao ambiental sobre a natureza geol6gica e 

propriedades do fundo marinho, com vista a aplicacoes de defesa e sequranca. Realizacao de 

estudos e desenvolvimento de metodos de aquisicao de inforrnacao ambiental; 

• Producao de conteudos para o AMP-11 (Mine Warfare Pilot), para nivel 1 e nivel 2 e realizacao da 

caraterizacao de fundo da area utilizada para exercicios com submarinos. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Desenvolvimento de tecnicas e producao de estudos e relat6rios tecnicos: 

• Aquis'cao de dados; 

• Orqanizacao e esnuiuracao dos dados em bases de metadados ou bases de dados consoante o tipo 

de dados; 

• Fornecimento de produtos SIG para alirnentacao do AMP-11 e area de exercicio de submarinos. 

Recursos Financeiros: 120,00 € 

0. Custos: 38 277,00 € 

Cartografia Sedimentar 

A9ao GM25SP (Geologia Marinha) 
Objetivo: Cartografia dos dep6sitos sedimentares da plataforma continental portuguesa (Programa 

SEPLAT) e da margem do arquipelaqo da Madeira (Programa SEDMAR). 

Descricao: 

• Publicar a 2. a edicao das fol has sedimentol6gicas da plataforma continental entre a linha de costa e 

os 500m de profundidade, desde o rio Minho ate ao rio Guadiana (SEO 1 a SEO 8), a escala 1: 150 

000. Preparar e publicar as respetivas Notas Descritivas, contendo a inforrnacao basica e necessaria 

a interpretacao das cartas sedimentol6gicas; 

• lniciar a revisao das cartas, inserindo novas amostras de sedimentos superficiais, a colher nos locals 

de maior variabilidade sedimentar e onde e expectavel haver maier dinarnca de circulacao dos 

sedimentos de fundo; 

• Dar continuidade ao piano de trabalhos do Programa SEDMAR "Cartografia dos fundos marinhos do 

arquipelaqo da Madeira", nomeadamente no que se refere a: aquisicao dos dados acustlcos e 

geofisicos que se encontram em falta; processamento e inteqracao da inforrnacao adquirida; 

planeamento e realizacao de campanhas de amostragem sedimentar; analises das amostras 
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colhidas e classficacao dos dep6sitos sedimentares tendo em vista o produto cartoqrafico final. Este 
programa tern como produto final a publicacao de 3 Fol has Sedimentol6gicas. 

lndicadores de Realizacao: 

• Preparacao da 2aEd Folhas SED1 a SED8 em formato digital; 

• Quatro campanhas oceanoqraficas para realizacao de amostragem sedimentar na plataforma 

continental; 

• Duas campanhas oceanoqraticas no arquipelaqo da Madeira para obtencao de dados geol6gicos; 

• Um relat6rio tecnico por campanha; 

• Produtos SIG para alimentacao do projeto cartoqrafico. 

• Ensaios sedimentares. 

Recursos Financeiros: 13 315,00 € 
0. Custos: 112 796,00 € 

Dinamica sedimentar 

A~ao GM250S (Geologia Marinha) 
Objetivo: Execucao de estudos relacionados com a dinarnica de particulas sedimentares em ambiente 
litoral, estuarino e oceanico. 

Descricao: 

• Promover as acoes descritas no piano de trabalhos de projetos de l&D e no projeto "Guerra de Minas 

- acesso seguro aos portos" relacionadas com a identificacao de areas de elevada turbidez (niveis 
nefeloides) e avaliacao da suscetibilidade a erosao/deposicao dos sedimentos de fundo e da 
mobilidade das estruturas sedimentares; 

• Utilizacao de tracadores sedimentares (sinal mineral6gico, micropaleontol6gico e geoquimico) no 
estudo da evolucao recente dos depositarios sedimentares da plataforma continental e avaliacao dos 
processos de dislribuicao sedimentar nas areas de deposicao de dragados (escala temporal de 

decadas): 

• lmplernentacao de sistemas de modelacao de processos (modelos numericos) e sua aplicacao aos 
ambientes de plataforma continental interna e estuarina; 

• Calibracao do sinal acust'co dos ADCP, para estudo da interacao entre os processos oceanoqraticos 
e a dinarnica da camada sedimentar de fundo; proceder a intercalibracao entre equipamentos 6ticos 
e acusticos para medicao das particulas em suspensao (campo e em laborat6rio). 

• Estudo dos processos de dinarnica costeira e litoral, no que diz respeito a processos morfo 
sedimentares e sua interacao com os processos oceancqraticos: prornocao de estudos de 
caracterizacao e rnonitorlzacao em trocos costeiros sujeitos a realirnentacao artificial, e acoes de 
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rnitiqacao da erosao costeira; perceber a evolucao, a longo termo, da morfodinarnica da plataforma 

interna induzida pelas alteracoes clirnaticas; 

• Calibracao de instrumentacao cceanoqra'ica e de imagens de satelite (validacao dos sensores de 

turbidez com colheitas "in situ") em parceria com universidades; 

• Realizacao de estudos de (pale)oceanografia baseados na caracterizacao e identificacao dos 

foraminiferos bent6nicos em ambiente oceanico. 

• lnicio do estudo do sinal antropoqenlco nos sedimentos superficiais da plataforma continental atraves 

da quantificacao dos rnicroplasticos na coluna de aqua e nos sedimento e o reconhecimento da sua 

distnbuicao na coluna sedimentar (processos a escala decanal). 
lndicadores de Reallzacao: 

• Duas campanhas oceanoqraflca; 

• Quatro campanhas de praia; 

• Um relat6rio tecnico por campanha; 

• Documentacao tecnico-cientifica: 

• Participacao em encontros da especialidade; 

• Uma publicacao cientifica ISi. 

Recursos Financeiros: 1 670,00 € 

0. Custos: 22 314,00 € 

Cartografia geol6gica 

A1,ao GM25CG (Geologia Marinha) 

Objetivo: Execucao de estudos relacionados com a geologia subaflorante da margem portuguesa, 

usando tecnicas de prospecao geofisica. 

Descricao: 

• Promover e realizar estudos de geologia/geofisica, com recurso a tecnicas de sonar de varrimento 

lateral, reflexao sismica ligeira e magnetometria, de forma a contribuir para; o conhecimento do 

substrata rochoso e da estrutura das camadas recentes da margem portuguesa; a anaiise 

geomorfo16gica; a detecao de anomalias maqneticas; a identificacao processos dinarnicos que 

afetem o substrata sedimentar que sejam condicionados ou induzidos pela estrutura geol6gica mais 

profunda; a evolucao da estrutura das camadas recentes da margem portuguesa. 

• Correlacionar as principais formas morfol6gicas do relevo submarino com a estrutura geol6gica 

profunda e com o afloramento de forrnacoes geol6gicas mais antigas. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Uma campanha oceanoqrafica; 
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• Um relat6rio tecnico: 

• Participacao em encontros da especialidade; 

• Publicacoes cientificas. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 6 573,00 € 

lnformacao geol6gica 

A~ao GM251G (Geologia Marinha) 
Objetivo: Organizar, estruturar, preservar e disponibilizar dados ambientais obtidos no decurso das 

atividades da Divisao. 
Descricao: 

• Continuar o processo de recuperacao da intormacao anal6gica, sedimentar e geofisica, adquirida e 

processada no ambito das atividades tecnico-cientificas da divisao de Geologia Marinha e introduzi-la 

em base de dados; 

• Cornpilacao, esuuturacao. digitaliza9ao e preservacao, em suporte digital adequado, dos perfis de 
reflexao sismica e de sonar lateral, bem como de documentos de bordo (incluindo posicionamento) 

relativos a atividades desenvolvidas na GM; 

• Desenvolvimento de uma base de dados dos parametros rnecanicos obtidos em amostras de 

sedimentos marinhos; 

• Edicao de dados e inforrnacao em sistemas georreferenciados; producao das correspondentes fichas 
de metadados para classificacao do tipo de dados e inforrnacao; orqanizacao das mesmas em 
estruturas de bases de dados adequadas a disponibilizacao interna (IDAMAR) e externa (Diretiva 
INSPIRE) de dados e/ou intormacao, bem como dos respetivos metadados; 

• lrnplementacao de acoes de manutencao do arquivo de amostras de sedimento e de registos 

ana/6gicos da geofisica. 

• Desenvolvimento de uma estrutura de arquivo da inlormacao adquirida em levantamentos 
hidroqraflcos para fins do processamento do sinal de retrodispersao e que garanta a preservacao, 

orqanizacao dos produtos de caraterizacao remota. 
lndicadores de Realizacao: 
• Preservacao de dados hist6ricos e informacao importante; 

• Producao de fichas de metadados; 

• Definicao e estruturacao de bases de dados adequadas as necessidades; 
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o Redefinicao e adequacao da estrutura de base de dados as necessidades atuais e futuras de 

disponibilizacao interna (IDAMAR) e externa (Diretiva INSPIRE) de dados e/ou intorrnacao, bem 

como dos respetivos metadados. 

Recursos Financeiros: 120,00 € 

0. Custos: 58 627,00 € 
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6. QUiMICA E POLUI~AO DO MEIO MARINHO 

Apoio tecnico a Marinha 

Ai;ao QP26AM (Quimica e polulcao do meio marinho) 

Objetivo: Apoiar as atividades da Marinha, da Autoridade Maritima Nacional e de outras entidades na 
area da poluicao marinha. 

Descrlcao: Apoiar as atividades respondendo aos processos de derrames por hidrocarbonetos e outros 

elaborando relat6rios e pareceres tecnicos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Processos de apoio a entidades da Marinha. 
Recurses Financeiros: 2 500,00 € 
0. Custos: 11 206,00 € 

Ensaios laboratoriais 

Ai;ao QP26EL (Quimica e polulcao do meio marinho) 

Objetivo: Garantir o apoio a Marinha sempre que solicitado na realizacao de analises laboratoriais. 

Descricao: Efetuar analises laboratoriais no arnbito de processos de poluicao e da atividade operacional 
da Marinha, usando as metodologias e as capacidades instaladas na Divisao. 
lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de analises efetuadas. 
Recursos Financeiros: 1 000,00 € 

0. Custos: 4 794,20 € 

Vigilancia da qualidade do meio marinho 

A9ao QP26QM (Quimica e poluicao do meio marinho) 

Objetivo: Promover programas de viqllancia da qualidade do meio marinho em zonas de interesse 
nacional. 
Descricao: 

• Acompanhamento e caracterizacao ambiental de zonas sensiveis e de interesse nacional atraves de 

pianos de rnonitorizacao de pararnetros fisico-quimicos (planeamento e realizacao de campanhas de 
amostragem e analises quimicas); 
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• Avaliacao da qualidade da cobertura sedimentar em termos de indicadores geoquimicos nas areas 

da plataforma continental portuguesa (SEPLAT) e da margem do arquipelaqo da Madeira (SEDMAR); 

• Cornpilacao e tratamento dos resultados do programa de Vigilancia da Qualidade do Meio Marinho; 

lndicadores de Reallzacao: 

• Uma campanha oceanoqratica; 

• Nurnero de ensaios fisico-quimicas realizados; 

• Publicacao de relat6rios tecnicos: 

• Participacao em encontros da especialidade; 

ci Uma publicacao cientifica. 
Recursos Financeiros: 3 500,00 € 

0. Custos: 8 280,30 € 
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7. INSTRU~AO 

Apoio a cursos da Marinha ou outras instituicoes Militares 

A9ao EH28AF (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Realizar os m6dulos dos Cursos de Especializacao de Oficiais em Naveqacao e Armas 

Submarinas no ambito da colaboracao com a Escola de Tecnologias Navais. 

Descricao: Ministrar as aulas dos m6dulos, de acordo com o programa dos Cursos de Especializacao de 

Oficiais em Naveqacao e Armas Submarinas. 

lndicadores de Realizacao: 

• Realizacao do Curso de Especializacao de Oficiais em Armas Submarinas 

• Realizacao do Curso de Especializacao de Oficiais em Naveqacao 
Recursos Financeiros: 0,00€ 

0. Custos: 5 395,68€ 

A9ao Hl28AF (Hidrografia) 

Objetivo: Apoio, nas atividades docentes, a cursos da Marinha. 

Descricao: Apoio de docencia a cursos da Marinha. 
lndicadores de Realizacao: 

• Assegurar a docencia no arnbito da hidrografia a um curso da Marinha. 
Recursos Financeiros: 00,00€ 
0. Custos: 3 523,79 € 

Acao OC28AF (Oceanografia) 

Objetivo: Apoio, nas atividades docentes, a cursos da Marinha ou de outras insfituicoes militares. 

Descricao: Apoio de docencia a cursos da Marinha ou outras insntuicoes Militares. 
lndicadores de Realizacao: 

• Assegurar 100% a docencia das cadeiras solicitadas no arnbito da oceanografia aos cursos da 
Marin ha; 

• Assegurar 100% a docencia das cadeiras e execucao das palestras solicitadas no arnbito da 

oceanografia aos cursos do IESM. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 661,00 € 
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Cursos de Engenheiro Hidr6grafo 

A~ao EH28EG (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Apoiar os oficiais que frequentam o curso de Engenheiro Hidr6grafo. 

Descricao: Proporcionar aos oficiais que frequentam os cursos de Engenheiros Hidr6grafo os meios 

informalicos adequados para a prossecucao das suas atividades escolares e garantir o apoio 

administrativo aos estaqios finais. 

lndicadores de Realizacao: 

• Cursos de Engenheiro Hidr6grafo (1 ). 

0. Custos: 3 436,50€ 

Curso de Especializacao em Hidrografia 

A<;:ao EH28EH (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Realizacao dos cursos de especializacao em Hidrografia. 

Descricao: Ministrar o Curso de Especializacao em Hidrografia (categoria A) e o Curso Tecnico de 

Hidrografia (categoria B), de acordo com o Plano de Atividades de Forrnacao da Marinha (PAFM I), com o 

apoio dos services do IH. 

lndicadores de Realizacao: 

• Curso Tecnico de Hidrografia (para Sargentos) 2016-2017. 

• Curso de Especializacao em Hidrografia (de Oficiais) 2017-2018. 

Recursos Financeiros: 7 500,00€ 

0. Custos: 25 208,55€ 

Receita: 88 600,00€ 

A<;:ao Hl28EH (Hidrografia) 

Objetivo: Colaborar com a Escola de Hidrografia e Oceanografia nas atividades docentes. 

Descricao: 

• Apoiar a docencia na escola de hidrografia e oceanografia, nas areas dos levantamentos 

hidroqraficos, deterrninacao da profundidade, levantamentos qeodesicos, cartografia e geodesia. 

• Coordenar tres projetos na area de cartografia e levantamentos hidroqraficcs na escola de hidrografia 

e oceanografia. 

lndicadores de Realizacao: 
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• Assegurar a docencia de sete cadeiras na Escola de Hidrografia e Oceanografia, no arnbito dos 

levantamentos hidroqraficos, determinacao da profundidade, levantamentos qeodesicos, cartografia e 

geodesia; 

• Coordenacao de tres projetos. 

Recurses Financeiros: 00,00€ 
0. Custos: 59 662,73 € 

Acao OC28EH (Oceanografia) 
Objetivo: Colaborar com a Escola de Hidrografia e Oceanografia nas atividades docentes. 

Descricao: Apoiar a docencia na Escola de Hidrografia e Oceanografia, nas areas solicitadas. 

lndicadores de Realizacao: 
• Assegurar 100% das cadeiras previstas na Escola de Hidrografia e Oceanografia. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 8 790,31 € 

Acao GM28EH (Geologia Marinha) 
Objetivo: Colaborar com a Escola de Hidrografia e Oceanografia nas atividades docentes. 

Descrlcao: Assegurar a instrucao dos m6dulos de Oceanografia Geol6gica (geologia e geofisica 

marinhas), de Levantamentos Hidroqrsficos (retrodispersao acustica), de Deterrninacao da Profundidade 

(sonar de varredura lateral e detecao de objetos) e de lnstrurnentacao Oceanoqrsfica (Colhedores de 

sedimentos e ROV) nos cursos ministrados pela EHO. Elaborar material de apoio aos cursos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de horas de atividade letiva 

Recurses Financeires: 00,00 € 
0. Custos: 5 975,00 € 

Acao QP28EH (Quimica e Poluicao do Meio Marinho) 
Objetive: Colaborar com a Escola de Hidrografia e Oceanografia nas atividades docentes. 

Descricao: Assegurar a inslrucao do modulo de Oceanografia Quimica nos cursos ministrados pela 

EHO. Elaborar material de apoio aos cursos. 

lndlcadores de Realizacao: 

• Nurnero de horas de atividade letiva 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 4195,20 € 
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Estagios Curriculares 

A~ao EH28EC (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: lncrementar a atividade da EHO com estaqios que sejam uteis a Marinha e aos publicos 

externos. 

Descricao: 

• Assegurar planeamento, proqrarnacao e respetiva coordenacao dos estaqios. 

• Estabelecer e manter toda a interliga9ao necessaria com as Direcoes.Divisoes/Servicos do IH e com 

os diferentes organismos da Marinha e/ou Dire9ao de Formacao, no sentido de aferir 

disponibilidade/interesse em acolher estaqiarios. 

• Elaborar e orientar a elaboracao dos varies protocolos dos estaqios, termos de responsabilidade e 

toda a docurnentacao necesssria; 

• Assegurar o acolhimento e integra9ao dos estaqiarios: 

• Assegurar a avaliacao dos estaqios, de acordo com os normativos da Marinha em vigor. 

lndicadores de Realizacao: 

• N.0 de estaqios realizados no IH. 

Recursos Financeiros: 500,00€ 

Colaboracao com a Escola Naval 

A~ao EH28EN (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Prestar o apoio necessario no arnbito dos mestrados em Engenharia liidroqrafica e Naveqacao 

e Geomafica, bem como ao Estaqio dos Alunos finalistas da Academia Naval Angolana (AcN). 

Descricao: Apoiar a realizacao de mestrados, estaqios e pareceres tecnicos, continuar a ser uma 

referenda no conhecimento e investiqacao do mare contribuir para a sequranca, ciencia e economia. 

lndicadores de Realizacao: 

• N.0 de acoes de colaboracao com a Escola Naval. 

0. Custos: 1 897,40€ 

A~ao Hl28EN (Hidrografia) 

Objetivo: Colaborar com a Escola Naval nas atividades docentes. 

Descricao: Apoiar a forrnacao na Escola Naval, no arnbito da hidrografia. 

lndicadores de Realizacao: 

• Assegurar a dccencia de uma cadeira na Escola Naval, no ambito da hidrografia. 

Recursos Financeiros: 00,00€ 
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0. Custos: 5 715,29 € 

A1,ao CD28EN (Centro de dados tecnico-clentiflcos) 

Objetivo: Colaborar com a Escola Naval nas atividades docentes. 

Descricao: Assegurar a componente pratica das cadeiras de Elementos de SIG e Gestao da lnformacao 

Geoespacial na Escola Naval. 

lndicadores de Realizacao: 
• Assegurar a componente pratica das cadeiras de Elementos de SIG e Gestao da lntormacao 

Geoespacial. 

Recurses Financeires: 80,00€ 

0. Custos: 3 979,60 € 

A1,ao OC28EN (Oceanografia) 

Objetivo: Colaborar com a Escola Naval nas atividades docentes. 

Descricao: Assegurar a docencia das cadeiras previstas na Escola Naval, no ambito da oceanografia. 

lndicadores de Realizacao: 

• Assegurar 100% das cadeiras e palestras solicitadas. 
Recurses Financeires: 00,00€ 
0. Custos: 826,25 € 

A1,ae QP28EN (Quimica e Poluicao do Meio Marinho) 

Objetive: Colaborar com a Escola Naval nas atividades docentes. 

Descricao: Assegurar a docencia da cadeira prevista na Escola Naval, no arnbito da qui mica. 
lndicadores de Realizacao: 

• Assegurar a docencia de uma cadeira na Escola Naval, no ambito da qui mica. 
Recursos Financeiros: 00,00€ 
0. Custos: 5 593,60 € 
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8. PARCERIAS E COOPERAc;AO 

Cooperacao com Paises de Lingua Oficial Portuguesa 

Agao Hl29CL (Hidrografia) 

Objetivo: Prestar colaboracao aos Paises de Lingua Oficial Portuguesa (PLOP) nos dominios da 

hidrografia e da cartografia. 

Descricao: Colaborar com os PLOP nos dominios dos levantamentos hidroqratlcos e da cartografia com 

recurso a acoes de lorrnacao, assessoria tecnica e trabalhos topc-hidroqrsficos. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Apoio a dais PLOP nas areas dos levantamentos hidroqraticos ou da cartografia. 

Recursos Financeiros: 3 950,00 € 

0. Custos: 4 100, 13 € 

Agao OC29CL (Oceanografia) 

Objetivo: Cooperar com instituicoes conqeneres dos Paises de Lingua Oficial Portuguesa. 

Descricao: 

• Cooperar com Mccamblque no dominio da oceanografia a fim de garantir continuidade de 

responsabilidades assumidas com aquele pais; 

• Apoiar o desenvolvimento do conhecimento das mares em Mocambique. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Apoio na atualizacao das constantes harmonicas dos portos. 

Recursos Financeiros: 200,00 € 

0. Custos: 7 550,60 € 

Agao EH29CL (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Prestar colaboracao aos Paises de Lingua Portuguesa nos dominios da Forma9ao. 

Descricao: 

• Colaborar com Paises de Lingua Portuguesa no ensino da Fornacao Especializada; 

• lncrementar a atividade da EHO com novas cursos, formacao modular e estaqios que sejam uteis a 
Marinha e aos publicos externos. 

lndicadores de Realizacao: 

• N.0 de alunos nos cursos de Especializac;ao em Hidrografia. 

• N.0 de estaqios planeados e realizados. 
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Cooperacao com organismos da Uniao Europeia 

A(,aO Hl29CE (Hidrografia) 

Objetivo: Acolher acoes de forrnacao avancada ao nivel universitario. 

Descricao: Acolher acoes de formacao avancada (estaqios profissionalizantes, mestrados e 

doutoramentos), no arnblto de colaboracao com insntuicoes universitarias da uniao Europeia. 

lndicadores de Realizacao: 

• Realizacao de um estaqio. 

Recurses Financeiros: 1 000,00 € 

0. Custos: 4146,77 € 

A~ao CD29CE (Centro de Dados Tecnlco-Clentitlcos) 

Objetivo: Administrar e gerir um portal com o cataloqo mundial de cartas eletr6nicas de naveqacao. 

Descricao: 

• Rececao da inforrnacao de atualizacao de base respetiva enviada pelo IC-ENC; 

• Processamento dos dados do cataloqo e disponibfizacao no respetivo portal da internet. 

lndicadores de Realizacao 

• Elaboracao e rnanutencao de produto websig com o cataloqo mundial de cartas eletr6nicas de 

naveqacao na Internet. 

Recurses Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 2 097,60 € 

A(,ao OC29CE (Oceanografia) 

Objetivo: Partcipacao nos grupos IBI-ROOS (Iberia-Biscay-Ireland Regional Operational Oceanographic 

System) e EUROGOOS (European Global Ocean Observing System). 
Descricao: Participacao nas reunioes de trabalho e coordenacao de atividades de oceanografia 

operacional. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Participar nas reunioes no arnbito do I Bl-ROOS; 

• Participar nas reunioes no arnbito do EUROGOOS; 

• Disponibifizacao de dados oceanoqraflcos, em tempo real, com uma taxa de operacionalidade de 

80%. 

Recursos Financeiros: 5 350,00 € 

0. Custos: 27 926,80 € 
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Ai;ao GM29CE (Geologia Marinha) 

Objetivo: Promover acoes de cooperacao com entidades europeias conqeneres. 

Descricao: Participar em acoes de l&D e em campanhas oceancqraficas e de prospecao geol6gica 

promovidas por entidades e organismos de invesfiqacao da Uniao Europeia. 

lndicadores de Realizacao: 

• Participa9ao em reunioes e em campanhas de invesfiqacao cientifica; 

• Relat6rios tecnicos e cientificos; 

• Publica96es cientificas. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 00,00 € 

Ai;ao EH29CE (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Assegurar o planeamento, proqrarnacao e respetiva coordenacao dos estaqios no arnbito de 

colaboracao com instituicoes universitarias da Uniao Europeia. 

Descricao: 

• Estabelecer e manter toda a interliqacao necessaria com as Direcoes'Oivisoes/Servicos do IH e com 

os diferentes organismos da Marinha e/ou Direcao do Service de Forma9ao, no sentido de aferir 

disponibilidade/interesse em acolher estaqiarios; 

• Elaborar e orientar a elaboracao dos varies protocolos dos estaqios, termos de responsabilidade e 

toda a dccumentacao necessaria; 

• Apoiar o acolhimento e inteqracao dos estaqlarios: 

• Assegurar a avaliacao dos estaqios, de acordo com os normativos da Marin ha em vigor. 

lndicadores de Realizacao: 

• N.0 de alunos nos cursos de Especializacao em Hidrografia; 

• N.0 de estaqlos planeados e realizados. 

Cooperacao · Outros Paises 

Ai;ao Hl29CP (Hidrografia) 

Objetivo: Efetuar producao cartoqrafica e levantamentos hidroqraficos 

Descricao: 

• Efetuar intercarnbio de informacao na area da cartografia com o IHM; 

• Efetuar levantamentos hidroqraficos conjuntos. 

• lndicadores de Reallzacao: 
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• Realizacao do inlercambio de informacao cartoqralica com o IHM que permita a publicacao da CN 

26312 e da CN do IHM 440A com a inforrnacao coerente. 

• Realizacao de um levantamento hidroqrafico conjunto. 

• Realizacao de um evento comum com o IHM em Vila Real de Santo Antonio no lancamemo da carta 
nautlca. 

Recursos Financeiros: 250,00 € 
0. Custos: 4 937,83 € 

A~ao OC29CP (Oceanografia) 
Objetivo: Cooperacao no Global Sea Level Observing System (GLOSS), com o Data and Information 

Group do ICES e com o SHOM. 

Descrtcao: 

• Cooperar com o Global Sea Level Observing System (GLOSS) com o envio dos dados de mare 

processados relativos aos mareqralos de Ponta Delgada, Funchal e Lajes das Flores; 

• P6r a disposicao do GLOSS, Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), quando tal 

interesse seja manifestado, pessoal e material para cooperar na eventual instalacao de Estacoes 

Mareqraficas nos PLOP; 

• Colaborar com o SHOM atraves de campanhas oceanoqraticas de modo a promover o conhecimento 

do oceano e na validacao do sistema de previsao apoiado em modelos de circulacao - HYCOM. 

lndicadores de Realizacao: 

• 0 processamento de 100% dos dados no arnbito da rede GLOSS. 

• Validacao do modelo de circulacao HYCOM. 

Recursos Financeiros: 5 600,00 € 
0. Custos: 9 393,50 € 

A~ao EH29CP (Escola de Hidrografia) 
Objetivo: Prestar colaboracao nos dominios da Forrnacao. 

Descricao: Colaborar com Paises fora da Uniao Europeia com os quais o IH tenha celebrado protocolos 

que incluam a lorrnacao: 
lndicadores de Reallzacao: 

• N° de alunos nos cursos de Especializacao em Hidrografia. 

• N.0 de estaqios planeados e realizados. 
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Cooperacao - Entidades nacionais 

A~ao Hl29CC (Hidrografia) 

Objetivo: 

• Acolher acoes de forrnacao avancada ao nivel universitario. 

Descrlcao: 

• Acolher acoes de forrnacao avancada (estaqios profissionalizantes, mestrados e doutoramentos), no 

arnbito de colaboracao com instituicoes universitanas: 

lndicadores de Realizacao: 

• Realizacao de um estaqio: 

Recursos Financeiros: 700,00 € 

0. Custos: 4 284,82 € 

A~ao CD29CC (Centro de Dados Tecnlco-Clentiflcos) 

Objetivo: Cooperar com outras entidades no arnbito nacional. 

Descricao: Cooperar com as entidades da rede INSPIRECORE na implernentacao da diretiva INSPIRE e 

com a DGRM na elaboracao do PSOEM no arnbito da Diretiva quadro dos espacos maritimos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Colaborar na implernentacao da Diretiva INSPIRE da Uniao Europeia; 

• Proceder a publicacao dos services de dados preconizados na Diretiva INSPIRE; 

• Participar nas reunioes relacionadas com a Diretiva Inspire a ter lugar sob os auspicios da Direcao 

Geral do Territ6rio. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 2 858,60 € 

A~ao OC29CC (Oceanografia) 

Objetivo: Cooperar com outras entidades no ambito nacional. 

Descricao: Cooperar em grupos de trabalho: 

• Grupo de Trabalho para a Observacao da Terra (GTOT). 

• Grupo de Trabalho para a irnplernentacao da Diretiva Quadro de Estrateqia Maritima (GT DQEM). 

• Grupo de Trabalho n° 5 da Plataforma Nacional para Redu9ao de Riscos de Catastrofes (GT5 

PNRRC). 

lndicadores de Realizacao: 

• Participacao em reunioes ou cornissoes: 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 1 830,54 € 
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A(,ao EH29CC (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Promover e divulgar os cursos realizados direta ou indiretamente na EHO, no ambito da oferta 

formativa, nomeadamente forrnacao modular, pos-qraduacao e mestrados. 

Descricao: 

• Colaborar com instituicoes universitarias, realizando parcerias, designadamente Curso de 

Especlalizacao em Hidrografia e Mestrados em Engenharia Hidrografica e Naveqacao e Geornatica. 

• Apoiar a forrnacao superior e o treino operacional de jovens licenciados, mestres e doutores. 
lndicadores de Reallzacao: 

• N.0 de novos Protocolos de Parcerias; 

• N.0 de Protocolos revistos. 

Cooperacao com Institutes, Laborat6rios e Universidades 

A(,ao: CD29CI (Centro de Dados Tecnico-Cientificos) 

Objetivo: Colaboracao com institutos publicos, laborat6rios e universidades. 

Descrlcao: Colaborar no arnbito da qestao de dados e informacao qeoqrafca e tecnico-cientifica com 
institutos, laborat6rios e universidades. 

lndicadores de Reallzacao 

• Colaborar com o IPMA e a DGPM no arnbito da qestao de dados e de informacao sobre o ambiente 
marinho. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 7 945,30 € 

A1,ao: OC29CI (Oceanografia) 

Objetivo: Desenvolver atividades de cooperacao com outros laborat6rios do Estado e institutos. 
Descrlcao: 

• Acolher acoes de formacao avancada (estaqios profissionalizantes, mestrados e doutoramentos), no 
arnbito de colaboracoes com instituicoes universltarias: 

• Participar em atividades desenvolvidas por outros institutos, laborat6rios e universidades. 
lndicadores de Reallzacao: 

• Realizacao de estaqios de fim de curso; 

• Nurnero de visitas de estudo; 

• lnteqracao parcial de estudantes e docentes em campanhas realizadas pelo IH; 

• Nurnero de projetos de cooperacao. 

Recursos Financeiros: 150,00 € 
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0. Custos: 11 730,40 € 

Ayao GM29CI (Geologia Marinha) 

Objetivo: Cooperacao com instituicoes de l&D e de ensino na area das qeociencias marinhas. 

Descricao: Colaborar e dar apoio tecnico e cientifico a atividades de l&D, solicitadas por outras 

instituicoes, nas areas de cornpetencia da Divisao de Geologia Marinha; acolher acoes de Forrnacao 

Avancada (estaqios profissionalizantes, mestrados, doutoramentos e p6s-doutoramentos); colaborar nas 

acoes de formacao avancada das universidades, atraves da realizacao de palestras inseridas no piano de 

mestrados e de doutoramentos e na participacao coma arguentes em provas de mestrado e 

doutoramento. 

lndicadores de Realizacao: 

• Relat6rio Tecnicos: 

• Estaqios de alunos e palestras; 

• Dissertacoes de mestrado, doutoramento e p6s-doutoramento; 

• Publicacoes cientificas ISi. 

Recursos Financeiros: 150,00 € 

0. Custos: 12 175,00 € 

Ayao: QP29CI (Quimica e Poluicao do Meio Marinho) 

Objetivo: Desenvolver atividades de cooperacao com insfiluicoes de l&D e de ensino na area da quimica 

marinha. 

Descricao: 

• Acolher acoes de forrnacao avancada (estaqios profissionalizantes, mestrados e doutoramentos), no 

arnbito de colaboracoes com instituicoes universitarias; 

• Participar em atividades desenvolvidas por outros institutos, laborat6rios e universidades. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Numero de acoes de cooperacao: 

• Relat6rio Tecnicos: 

• Estagios de alunos e palestras; 

• Dissertacoes de mestrado e doutoramento; 

• Publicacoes cientificas ISi. 

Recursos Financeiros: 1 000,00 € 
0. Custos: 4 07 4,20 € 
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Representacoes em Organizacoes lnternacionais 

Ayao DG29RI (Direyao-Geral) 

Objetivo: Assegurar a representacao do IH e da Marinha no estrangeiro. 

Descricao: Assegurar a representacao do IH nas orqanizacoes internacionais, designadamente na OHi e 

no EUROGOOS. 

lndicadores de Realizacao: 

• Quota anual da OHi; 

• Quota anual do EUROGOOS. 

Recursos Financeiros: 15 150,00€ 

0. Custos: 5.828,80€ 

Ayao Hl29RI (Hidrografia) 

Objetivo: Assegurar a representacao do IH e da Marinha no estrangeiro. 

Descricao: Assegurar a representacao do IH em conterencias, reuni6es, comiss6es e grupos de 

trabalho, nomeadamente os seguintes: 

• CARIS User Group Meeting; 

• Coastal Mapping; 

• European Marine Data and Observation Network (EMODnet),· 

• Cornissao Hioroqrafica do Atlentico Oriental (CHAtO),· 

• Coastal Research Synergy Framework (Co-ReSyF); 

• Cornissao Hidroqrafica da Africa Austral e llhas (SAIHC). 

lndicadores de Realizacao: 

• Partlcipacao em seis conferencias, reuni6es, comiss6es e grupos de trabalho. 

Recursos Financeiros: 3 100,00 € 

0. Custos: 3 408,22 € 

Ayao OC29RI (Oceanografia) 

Objetivo: Assegurar a representacao do IH e da Marinha no estrangeiro. 

Descricao: Representar o IH internacionalmente, dentro da area de especialidade, nomeadamente no 

que diz respeito a qestao de dados: 

• Data and Information Group -ICES; 

• European Marine Observation and Data network (EMODnet) - Physical Parameters; 

• International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE). 

lndicadores de Realizacao: 
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• Participacao em conterencias, reunioes ou cornissoes. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 8 571,35 € 

A~ao QP29RI (Quimica e Polulcao do Meio Marinho) 

Objetivo: Representa9ao do IH em orqanizacoes internacionais no arnbito das competencias da Divisao. 

Descricao: Acompanhar o desenvolvimento tecnico-cientifico no arnbito da quimica marinha, com a 

participacao nos grupos de trabalho Marine Chemistry Working Group e Working Group Marine 

Sediments, no arnbito do ICES e no grupo de trabalho Oil Spill Identification Network of Experts (OSI Net). 

lndicadores de Reallzacao: 

• Participacao em reunioes de trabalho dos grupos de quimica marinha, sedimentos marinhos e 

OSI Net; 

• Publicacao de relat6rios tecnicos. 

Recursos Financeiros: 4 000,00 € 

0. Custos: 8 199,20 € 

A~ao EH29RI (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Representar a EHO nas orqanizacoes internacionais que reconhecem os cursos de categoria A 

e B. 

Descricao: Assegurar a representacao da EHO em eventos realizados pelo grupo FIG/OHI/ICA e que 

ten ha a ver com a forrnacao e o reconhecimento dos programas dos cursos de Hidrografia. 

lndicadores de Realizacao: 

• N.0 de parficipacoes em eventos relacionados com a FIG/OHI/ICA. 

Recursos Financeiros: 2 000,00€ 

0. Custos: 357,39€ 

Representacoes em Organizacoes Nacionais 

Ac,ao Hl29RN (Hidrografia) 

Objetivo: Assegurar a representacao do IH e da Marinha no arnbito nacional. 

Descricao: Assegurar a representacao do IH em conterencias, reunioes, cornissoes e grupos de 

trabalho. 

lndicadores de Realizacao: 

• Assegurar a representacao do IH em uma conferencia, reuniao, cornissao ou grupo de trabalho. 

Recursos Financeiros: 500,00 € 

0. Custos: 3 408,22 € 
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Ai;ao OC29RN (Oceanografia) 

Objetivo: Assegurar a representacao do IH e da Marinha no arnbito nacional. 

Descricao: Assegurar a representacao do IH em conterencias, reunioes, cornissoes e grupos de 

trabalho, nomeadamente nos arnbitos seguintes: 

• Energias renovaveis; 

• Grupo de Trabalho sobre lnvesfiqacao, Monitoriza9ao e Alerta Precoce de Tsunamis (GT - IMAT). 

lndicadores de Reallzacao: 

• Participacao em cinco conterencias, reunioes ou cornissoes; 

• Dar cumprimento as tarefas assumidas nas representacoes indicadas acima. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 661,00 € 

Ai;ao GM29RN (Geologia Marinha) 

Objetivo: Assegurar a representacao do IH e da Marinha no arnbito nacional. 

Descricao: Assegurar a representacao do IH em conterencias, reunioes, cornissoes e grupos de 

trabalho, nas temancas relacionadas com as qeociencias marinhas. 

lndicadores de Realizacao: 

• Assegurar a representacao do IH em uma conferencia, reuniao, cornissao ou grupo de trabalho. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 00,00 € 

Ai;ao QP29RN (Quf mica e Poluicao do Meio Marinho) 

Objetivo: Representacao do IH em orqanizacoes nacionais. 

Descricao: Participar em reunioes, conferencias e grupos de trabalho a nivel nacional no arnbito das 

atribuicoes do IH, nomeadamente nas ternaticas relacionadas com a quimica e poluicao marinha e com 

as metodologias analiticas aplicadas. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Notas resumo ou relat6rios relativos as reunioes de trabalho. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 1 398,40 € 

Ai;ao EH29RN (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Representar a EHO nas orqanizacoes nacionais ligadas ao ensino. 

Descrlcao: Participar em reunioes, conferencias e grupos de trabalho a nivel nacional no arnbito da 

forrnacao. 

lndicadores de Realizacao: 
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• N.0 de participacoes em reuni6es, conterencias e grupos de trabalho. 
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9. VENDA DE BENSE PRESTAc;Ao DE SERVIc;os 

Cedencia de Dados e lnformacao para Entidades Publicas 

Ayao Hl41CD (Hidrografia) 
Objetivo: Prestar apoio no arnbito da hidrografia, nomeadamente atraves da cedencia de dados e calculo 

de volumes de dragados. 

Descrlcao: Efetuar a cedencia de dados e o calculo de volumes de dragados para corresponder as 

solicltacoes. 

lndicadores de Realizacao: 

• Realizacao de tres cecencias de dados, de acordo com pedidos externos. 

Recursos Financeiros: 1 250,00 € 

0. Custos: 10 427,11 € 

Receita: 1 500,00 € 

Ayao CD41CD (Centro de Dados Tecntco-clennncos) 
Objetivo: Gestao e resposta aos pedidos de cedencia de utilizacao de dados e inforrnacao cientifica nas 
areas de hidrografia, oceanografia, quimica e geologia marinha, solicitados por entidades publicas. 

Descricao: 
• Elaborar as propostas de fornecimento de dados e inforrnacao nos prazos estipulados; 

• Contactar as diferentes divisoes para obtencao dos dados e dos orcarnentos: 

• Propor novos produtos e melhoria dos rnetodos de cecencia; 

• Manter um arquivo dos pedidos e das cedencias realizadas. 

lndicadores de Reallzacao 
• Dar resposta aos pedidos de dados e inforrnacao a entidades publicas. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 9 785,18 € 
Receita: 3 000,00 € 

Cedencia de Dados e lnformacao para Entidades Privadas 

Ayoes Hl42CD (Hidrografia) 
Objetivo: Prestar apoio no arnbito da hidrografia, nomeadamente atraves da cedencia de dados e calculo 

de volumes de dragados. 
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Descricao: Efetuar a cedencia de dados e calculo de volumes de dragados para corresponder as 

solicitacoes. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Realizacao de tres cedencias de dados, de acordo com pedidos externos. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 9 451,36 € 
Receita: 2 000,00€ 

Ac,ao CD42CD (Centro de Dados Tecnico-Clentiflcos) 
Objetivo: Gestao e resposta aos pedidos de cedencia de utilizacao de dados e intormacao cientifica nas 

areas de hidrografia, oceanografia, qui mica e geologia marinha, solicitados por entidades privadas ou por 

cidadaos. 

Descricao: 

• Elaborar as propostas de fornecimento de dados e intorrnacao nos prazos estipulados; 

• Contactar as diferentes divisoes para obtencao dos dados e dos orcarnentos: 

• Propor novas produtos e melhoria dos rnetodos de cedencia 

• Manter um arquivo dos pedidos e das cedencias realizadas. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Dar resposta aos pedidos de dados a entidades privadas. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 6 708,70 € 
Receita: 3 000,00 € 

Ac,ao MC42CD (servtco de Marketing e Apoio ao Cliente) 
Objetivo: Gestao comercial e financeira dos direitos de propriedade intelectual (Royalties). 

Descricao: Acompanhar a execucao financeira dos acordos internacionais de cedencia de dados. 

lndicadores de Realizacao: 

• Proveitos de rendimentos de propriedade. 

0. Custos: 8 127,92 € 
Receita: 540.000,00 € 
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Levantamentos Hidrograficos para Entidades Publicas 

A9ao Hl41 LH (Hidrografia) 

Objetivo: Efetuar prestacoes de service no arnbito dos levantamentos topo-hidropraficos a entidades 

publicas. 

Descricao: Corresponder as solicitacoes de entidades publicas no arnbito dos levantamentos topo 

hidroqraficos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Execucao de um levantamento topo-hidroqrafico. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 23 489,70 € 

Levantamentos Hidrograficos para Entidades Privadas 

A9ao Hl42LH (Hidrografia) 

Objetivo: Efetuar prestacoes de service no ambito dos levantamentos topo-hdroqraficos a entidades 

privadas, em Portugal e no estrangeiro. 

Descrlcao: Corresponder as solicitacoes de entidades privadas em Portugal e nos paises de lingua 

oficial portuguesa, no arnbito dos levantamentos topo-bidroqralicos e da cartografia. 

lndicadores de Realizacao: 

• Execucao de um levantamento topo-hidrcqraflco. 

Recurses Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 29 670,80 € 

Protocolos e Contratos com Entidades Publicas 

A9ao Hl41 PT (Hidrografia) 

Objetivo: Efetuar prestacoes de service no arnbito dos levantamentos topo-hicroqraticos a entidades 

publicas com protocolos com o IH. 

Descricao: Corresponder as solicitacoes de entidades publicas com protocolos, no arnbito dos 

levantamentos topo-hidroqraficos e da cartografia hidroqrafica. 

lndicadores de Realizacao: 

• Execucao de um levantamento topo-ndroqrahco. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 6 224,99 € 
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Ayao Hl41CT (Hidrografia) 

Objetivo: Efetuar prestacoes de service no arnbito dos levantamentos lopo-hidroqraficos e da cartografia 

bidroqraflca a entidades publicas com contrato com o IH. 

Descricao: Corresponder as prestacoes de service no arnbito dos contratos com entidades publicas. 

lndicadores de Realizacao: 

• Execucao de um levantamento topo-hidroqrafico. 

Recursos Financeiros: 2 300,00 € 

0. Custos: 10 880,03 € 

Ayao GM41CT (Geologia Marinha) 

Objetivo: Prestar services quando solicitado por entidades publicas. 

Descricao: Prestar services, na area da geologia e geofisica marinhas, de acordo com o solicitado por 

entidades publicas, nas zonas de interesse nacional (continente, ilhas e PLOP). Esta prevista a 

celebracao de contratos para prestacoes de services na area da definicao da estrutura morfo-sedimentar, 

da dinarnica sedimentar, analise de sedimentos marinhos, caracterizacao fisica de dragados, 

caracterizacao geol6gica e mapeamento dos fundos marinhos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Pareceres e relat6rios tecnicos. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 00,00 € 

Receita (estimada): 50 000,00 € 

Ayao OC41 PT (Oceanografia) 

Objetivo: Efetuar prestacoes de service no arnbito da oceanografia, sob protocolo. 

Descricao: 

• Prestar services na area da oceanografia, de acordo com o solicitado por entidades publicas 

mediante protocolos existentes, nas zonas de interesse nacional; 

• Processamento dos dados recolhidos; 

• Elaboracao e publicacao de relat6rios tecnicos contendo os resultados do processamento. 

lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de services efetuados; 

• Numero de protocolos em vigor; 

• Publica9ao de relat6rios tecnicos preliminares com inforrnacao resultante do processamento dos 

dados; 

• Publicacao de relat6rios tecnicos finais de sintese de inforrnacao em arquivo no IH. 
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Recurses Financeiros: 00,00 € 
0.Custos: 12410,40€ 

Protocolos e Contratos com Entidades Privadas 

A<;:oes Hl42PT (Hidrografia) 
Objetivo: Efetuar prestacoes de service no arnbito dos levantamentos topc-hidroqraticos a entidades 

privadas. 

Descricao: No arnbito dos levantamentos topo-hidroqraficos, esta previsto cumprir os seguintes 

compromissos: 

• Protocolo com Administrac,;ao dos Portos do Douro, l.eixoes e Viana do Castelo, S.A. (APDL); 

• Protocolo com a Administracao dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (APS); 

• Protocolo com a Adrninistracao dos Portos de Setubal e Sesimbra, S.A. (APSS); 

• Protocolo com a Administracao do Porto de Aveiro, S.A. (APA). 

lndicadores de Reallzacao: 

• Execucao de lres levantamentos topo-hidroqraficos para a APDL; 

• Execucao de tres levantamentos topo-hidroqraflco para APS; 

• Execucao de um levantamento topo-hidroqraticos para a APSS; 

• Execuc,;ao de um levantamento topo-hidroqrsflcos para a APA. 

Recurses Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 7181,49 € 
Receita: 250 000,00 € 

A,;;:oes Hl42CT (Hidrografia) 
Objetivo: Efetuar prestacoes de service no arnbito da assessoria e da realizacao de levantamentos topo 

hidrcqraflcos a entidades privadas, em Portugal e no estrangeiro. 

Descricao: No ambito dos levantamentos topo-hidroqralicos, esta previsto: 

• Cumprir o compromisso decorrente do contrato interadministrativo com a Adrninistracao do Porto de 

Lisboa (APL), 

• Cumprir o compromisso decorrente do acordo com a Adrninistracao dos Portos do Douro, l.eixoes e 

Viana do Castelo, S.A. (APDL). 

lndicadores de Realizacao: 

• Execucao de tres levantamentos topo-bidroqraticos para a APL; 

• Execucao de levantamentos nas zonas intervencionadas das albufeiras da Regua e Valeira para a 

APDL. 
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Recursos Financeiros: 4 700,00 € 
0. Custos: 19 328, 16€ 

Receita: 542 000,00 € 

A96es OC42PT (Oceanografia) 

Objetivo: Efetuar prestacoes de service no arnbito da oceanografia, sob protocolo. 

Descricao: Prestar services na area da oceanografia, de acordo com o solicitado por entidades privadas, 

no ambito de protocolos existentes, nas zonas de interesse nacional. 

Rede de estacoes ond6grafo 

Objetivos: 

• Efetuar medicao da agitac;:ao maritima, no arnbito de protocolos com a APDL, APS e Adrninistracao 

dos Portos da Regiao Aut6noma da Madeira, S.A. (APRAM), fornecendo intorrnacao sistematica para 

cada uma das entidades. 

Descricao: 

• Realizar manutencoes anuais de rotina e operacoes de rnanutencao corretiva as estacoes ond6grafo 

de l.eixoes, Sines e Faro e prestar apoio as estacoes do Funchal, Canical, Porto Santo e Porto 

Moniz, quando solicitado; 

• Operacionalizacao das estacoes ond6grafo; 

• Processamento dos dados recolhidos pelas estacoes referidas; 

• Elaboracao e publicacao de relat6rios tecnicos contendo os resultados do processamento. 

lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de services efetuados; 

• Numero de protocolos em vigor; 

• Publicac;:ao de relat6rios tecnicos preliminares com intorrnacao resultante do processamento dos 

dados; 

• Publicacao de relat6rios tecnicos finais de sintese de inforrnacao em arquivo no IH. 

Dados de Mares 

Objetivos: 

• Efetuar rnedicao de mares, no arnbito dos protocolos com a APS, a APDL ea APA (Adrninistracao do 

Porto de Aveiro, S.A.), fornecendo informacao sisternatica para cada uma das entidades. 

Descricao: 
• Realizar rotinas e operacoes de rnanutencao as estacoes mareqraficas de l.eixoes, Aveiro, Sines e 

Faro; 

• Processamento dos dados recolhidos pelas estacoes referidas; 

lndicadores de Realizacao: 
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• Envio de dados de mares; 

• Publicacao do relat6rio anual dos dados rnareqraticos de Sines com intorrnacao resultante do 

processamento dos dados e de estatisticas dos mesmos; 

• Alualizacao das concordancias na area de jurisdicao da APA. 

Recursos Financeiros: 9 950,00 € 
0. Custos: 128 641,90 € 
Receita: 120 000,00 € 

Ayao: GM42CT (Geologia Marinha) 

Objetivo: Prestar services quando solicitado por entidades privadas. 
Descricao: Prestar services, na area da geologia e geofisica marinhas, de acordo com o solicitado por 
entidades privadas, nas zonas de interesse nacional (continente, ilhas e PLOP). Esta prevista a 
celebracao de contratos para prestacoes de services na area da definicao da estrutura morfo-sedimentar, 
da dinamica sedimentar, analise de sedimentos marinhos, caracterizacao fisica de dragados, 

caracterizacao geol6gica e mapeamento dos fundos marinhos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Pareceres e relat6rios tecnicos. 
Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 00,00 € 
Receita (estimada): 50 000,00 € 

Ayao QP42CT (Quimica e Polulcao do Meio Marinho) 

Objetivo: Efetuar ensaios laboratoriais e estudos de rnonitorizacao para entidades privadas, no arnbito 

das cornpetenclas da Divisao. 

Descricao: Cumprir o estabelecido nos contratos com empresas do sector privado, nomeadamente 

elaborando estudos de caracterizacao e rnonitorizacao do meio marinho, realizacao de campanhas de 
amostragem e de ensaios e emissao de relat6rios tecnicos. 
lndicadores de Realizacao: 

• Campanhas de monitorizacao; 

• Analises fisico-quimicas de diversos paramefros em amostras de aqua; 

• Analises fisico-quimicas de diversos paramefros em amostras de sedimento; 

• Publicacao de relat6rios tecnicos. 

Recursos Financeiros: 6 000,00 € 
0. Custos: 21 218,27 € 
Receita: 16 000,00 € 
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Equipamentos e lnstrumentos de Navegacao e Meteorologia - Entidades Publicas 

A~ao NV421N (Navega~ao) 

Objetivo: Dar resposta as solicitacoes de organismos do sector privado nas areas da cornpetencia da 

Divisao, relacionadas com os equipamentos e instrumentos de naveqacao e com a realizacao de provas 

de governo e manobra. 

Descrlcao: 

• Efetuar a reparacao, cerfificacao, calibracao e requlacao de instrumentos e equipamentos; 

• Efetuar provas de governo e manobra de navios para deterrninacao de elementos evolutivos; 

• Efetuar outros trabalhos, estudos ou peritagens no arnbito da naveqacao. 

lndicaderes de Realizacao: 

• Certificados de instrumentos/equipamentos; 

• Reparacoes/beneficiecoes de instrumentos/equipamentos. 

• Relat6rios elaborados relativos a compensacoes efetuadas e as Provas de Governo e Manobra; 

• Relat6rios, estudos e peritagens. 

Recurses Financeires: 00,00 € 

0. Custos: 9 307,74 € 

Receita: 7 000,00 € 

Projetes de Assinalamente Maritime - Entidades Privadas 

A~ae NV42PS (Naveqacao) 

Objetive: Dar resposta as solicitacoes de organismos do sector privado nas areas da cornpetencia da 

Divisao, relacionadas com a sequranca e o assinalamento maritimo. 

Descricao: Fazer uso do conhecimento adquirido em orqanizacoes internacionais, designadamente nos 

cornites tecnicos da /ALA, desenvolvendo projetos de assinalamento maritimo para o sector privado. 

lndicaderes de Realizacao: 

• Relat6rios de projetos elaborados. 

Recurses Financeires: 00,00 € 

0. Custos: 1 519,80 € 

Receita: 5 000,00 € 
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Ensaios laboratoriais - Entidades Publicas 

A<;:ao QP41 EL (Quimica e Poluicao do Meio Marinho) 

Objetivo: Efetuar ensaios laboratoriais solicitados por entidades publicas, no arnbito das competencies 

da Divisao. 

Descricao: Efetuar analises laboratoriais com ernissao de boletins de ensaio ou relat6rios tecnlcos, 

conforme solicitado pelo cliente. 

lndicadores de Realizacao: 

• Numero de ensaios laboratoriais realizados. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 2 460, 10 

Ensaios laboratoriais - Entidades Privadas 

A<;:ao QP42EL (Qufmica e Polulcao do Meio Marinho) 

Objetivo: Efetuar ensaios laboratoriais solicitados por entidades privadas, no arnbito das cornpetencias 

da Divisao. 

Descrlcao: Efetuar analises laboratoriais com ernissao de boletins de ensaio ou relat6rios tecnicos, 
conforme solicitado pelo cliente. 

lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de ensaios laboratoriais realizados. 

Recursos Financeiros: 3 000,00 € 
0. Custos: 9 931,80 € 

Receita: 24 500,00 € 

Apoio Logistico a Marinha 

A<;:ao MC27LO (service de Marketing e Apoio ao Cliente) 

Objetivo: Efetuar o fornecimento a esquadra do material de naveqacao necesssrio ao cumprimento das 

rnissoes. 

Descricao: Fornecer cartas nauticas, cartas eletr6nicas e publicacoes nauticas as unidades da Marinha. 

lndicadores de Realizacao: 

• Cartas e publicacoes do UKHO; 

• CEN UKHO; 

• Dotacoes unidades da Marinha. 

Recursos Financeiros: 91 000,00€ 
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0. Custos: 24 617,10€ 
Receita: 150 000,00€ 

Vendas de Bens e Servicos da Loja do Navegante e Artes Graficas (BS) 

A~oes MC41 BS e MC428S (Service de Marketing e Apoio ao Cliente) 
Objetivos:_Efetuar a venda de bens e services da Loja do Navegante e Artes Oraficas a organismos do 

MON, organismos oficiais e a entidades privadas. 

Descrlcao: Atividade da Loja do Navegante e das Artes Graficas de natureza comercial. 

lndicadores de Realizacao: 
• Valor das vendas. 

Recursos Financeiros: 26 000,00€ 
0. Custos: 42 629,68€ 
Receita: 49 500,00€ 
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10. GESTAO INTERNA 

Gestao e atividade corrente 

A9ao DG11 GC (Dire9ao-Geral) 

Objetivo: Gestao Corrente das atividades do Gabinete de Apoio e Assessoria ao Diretor-geral, incluindo 

a Secretaria da Dire9ao Geral. 
Descrlcao: Organizar e coordenar as atividades administrativas referentes ao funcionamento interno do 

Gabinete de Apoio e Assessoria no arnbito das relacoes publicas e apoio juridico; 
Efetuar a gestao, orqanizacao e coordenacao das atividades administrativas referentes ao funcionamento 

interno da Secretaria da Direcao Geral, assim como elaborar e controlar os processos de aquisicao de 
material para ofertas institucionais. 

lndicadores de Realizacao: 

• Gestao e atividade 

Recursos Financeiros: 8 875,00€ 

0. custos: 114 838,10€ 

A9ao GQ11GC (Gabinete da Qualidade) 

Objetivo: Assegurar a gestao dos recursos humanos e materiais e o normal funcionamento 

administrativo do Gabinete da Qualidade; garantir a existencia e a rentabilizacao dos meios para a 
concretizacao dos objetivos definidos. 
Descricao: Planear, organizar, coordenar e controlar as acoes necessarias ao cumprimento das 

responsabilidades do Gabinete da Qualidade; processamento administrativo da correspondencia, 

docurnentacao e dos processos inerentes ao normal funcionamento do GQ. 
lndicadores de Realizacao: 

• Gestao e atividade 
Recursos Financeiros: 100,00€ 

0. Custos: 5 593,60€ 

A9ao: EH11 GC (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Assegurar o normal funcionamento da Escola de Hidrografia e Oceanografia (EHO), no arnbito 

das suas competencies e atribuicoes. 

Descricao: 
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• Garantir uma gestao criteriosa da atividade e dos recursos (humanos, materiais e financeiros) afetos 

a EHO, Gabinete de Tecnologia Educativa, Nucleo da Formacao Avancada, Estaqios e Visitas 

Escolares e Secretaria Escolar 

• Estudar e desenvolver metodologias de sequranca e de veriticacao de arquivo; 

lndicadores de Realizacao: 

• Gestao da atividade; 

• Orcarnento; 

• BSC setoria! 

• Obter e por em prafica novas tecnologias e procedimentos, que permitam desmaterializar e 

desburocratizar os processos; 

Recursos Financeiros: 3 150,00€ 

0. Custos: 33 537,20€ 

A<;:ao Hl11GC - (Hidrografia) 

Objetivo: Garantir o regular funcionamento das atividades da Divisao e a operacionalidade dos 

equipamentos hidroqraficos e cartoqraficos. 

Descricao: 

• Manter o regular funcionamento da Divisao, garantindo a execucao de todas as rotinas 

administrativas que lhe estao associadas; 

• Efetuar a rnanutencao dos equipamentos hidroqraficos e cartoprancos, garantindo a sua 

operacionalidade e disponibilizacao aos seus utilizadores; 

• Manter os registos de rnanutencao e das intervencoes preventivas ou corretivas atualizadas. 

lndicadores de Realizacao: 

• Gestao e atividade 

Recursos Financeiros: 6 950,00€ 

0. Custos: 53 582,41 € 

A<;:ao BH11 GC (Brigada Hidroqraflca) 

Objetivo: Garantir o regular funcionamento das atividades da Brigada Hidrografica. 

Descricao: 

• Manter o regular funcionamento da Base Hicroqrefica, garantindo a execucao de todas as rotinas 

administrativas que lhe estao associadas, nomeadamente, ao nivel da sequranca e rnanutencao de 

infraestruturas e no apoio aos levantamentos topo-hidroqraticos. 

• Garantir a qestao de material e equipamentos atribuidos. 

Recursos Financeiros: 8.650,00 € 
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0. Custos: 136.740,56 € 

A9ao NV11 GC (Navega9ao) 
Objetivo: Assegurar o cumprimento das tarefas atribuidas a Divisao atraves da gestao dos meios 

humanos, materiais e financeiros atribuidos. 

Descrlcao: Planeamento, orqanizacao, coordenacao e controlo das acoes necessaries ao cumprimento 

das atribuicoes da Divisao atraves das seguintes acoes: 

• Planeamento, coordenacao e controlo dos trabalhos em curso; 

• Garantir a correta irnplementacao do Sistema de Gestao da Qualidade prosseguindo uma melhoria 

continua nos procedimentos de realizacao; 

• Gestao administrativa e financeira dos meios atribuidos; 

• Orqanizacao e gestao do arquivo da Divisao; 

• Elaboracao de programas e relat6rios de atividades; 

• Elaboracao do planeamento orcarnental e de investimento; 

• Participacao em eventos internos ou externos, em particular nos que assumem carater de 

representacao do lnstituto Hidroqrafico, da Marinha ou do pais; 

• Guardar e providenciar a rnanutencao dos equipamentos, material e documentos nauticos utilizados 

na Divisao. 

lndicadores de Realizacao: 

• Cumprir com os prazos superiormente determinados para apresentacao de programas e relat6rios de 

atividades e elaboracao do planeamento orcarnental e de investimento; 

• Cumprir os requisitos do SGQ nas areas relativas ao uso, afericoes, registos e sinalefica adequada 

de equipamentos sujeitos a processos de calibracao. 

Recursos Financeiros: 2 175,00 € 
0. Custos: 45 295,62 € 

A9ao CD11GC (Centro de Dados Tecnlco-Clentiflcos) 
Objetivo: Garantir o regular funcionamento das atividades do Centro de Dados. 

Descricao: 

• Manter o regular funcionamento do Centro de Dados; 

• Garantir a execucao de todas as rotinas administrativas que estao associadas. 

lndicadores de Realizacao 

• Execucao atempada das acoes e projetos; 

• Realizacao da qestao de recursos e a sua correta irnputacao. 

Recursos Financeiros: 375,00 € 
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0. Custos: 35 871, 10 € 

A9ao OC11 GC (Oceanografia) 

Objetivo: Garantir o regular funcionamento das atividades da Divisao. 

Descricao: Manter o regular funcionamento da Divisao, garantindo a execucao de todas as rotinas 

administrativas que lhe estao associadas. 

lndicadores de Realizacao: 

• Execucao atempada. 

Recursos Financeiros: 10 995,00 € 

0. Custos: 34 153,20 € 

A9ao GM11GC (Geologia Marinha) 

Objetivo: Assegurar o regular funcionamento ea gestao corrente da Divisao 

Descrlcao: Efetuar scoes de qestao, planeamento e outras atividades gerais adequadas para a boa 

execucao das rnissoes atribuidas. Executar as rotinas administrativas que lhes estao associadas. 

lndicadores de Realizacao: 

• Execucao atempada das acoes e projetos; 

• Realizacao da gestao de recursos e a sua correta irnputacao. 

Recursos Financeiros: 400,00 € 

0. Custos: 33 616,00 € 

Ac;ao QP11GC (Quimica e Polulcao do Meio Marinho) 

Objetivo: Assegurar o funcionamento das atividades da Divisao atraves da qestao dos recursos 

humanos, materiais e financeiros atribuidos. 

Descricao: Execucao de todas as atividades administrativas de forma a garantir o normal funcionamento 

da Divisao. 

Recursos Financeiros: 10 500,00 € 

0. Custos: 56 660,00 € 

Ac;ao DF11 GC (Direc;ao Financeira) 

Objetivo: Efetuar a qestao corrente da OF. 

Descricao: Gestao da atividade e dos recursos afetos a DF, a Secretaria da OF e ao Gabinete de 

Controlo de Gestao. 

lndicadores de Realizacao: 

• Gestao da Atividade; 

• Orcamento: 
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• BSC sectorial; 

• Relat6rios de Gestao. 

Recursos Financeiros: 9 000,00€ 

0. Custos: 55.428,00€ 

A9ao FC11GC (Servi90 de Financas e Contabilidade) 

Objetivo: Efetuar gestao corrente da FC 

Descrlcao: Gestao da atividade e dos recurses afetos a FC 

lndicadores de Realizacao: 

• Gestao da atividade; 

• Conjunto das obriqacoes fiscais; 

• Elaboracao e envio da conta 2016; 

• Prestacao de contas mensal; 

• Proveitos de aplicacoes financeiras no IGCP. 

Recursos Financeiros: 1 225,00€ 

0. Custos: 192 642, 10€ 
Receita: 30 000,00€ 

A9ao: AD11GC (servlco de Aprovisionamento e Patrim6nio) 

Objetivo: Efetuar qestao corrente da AD. 

Descrlcao: Gestao da atividade e dos recursos afetos a AD. 

lndicadores de Realizacao: 

• Gestao da atividade; 

• N° de processes de aquisicao de bens e services: 

• N° de auditorias ao patrim6nio. 

Recursos Financeiros: 16 250,00€ 

0. Custos: 233 745,60€ 

A9ao MC11GC (Service de Marketing e Apoio ao Cliente) 

Objetivo: Efetuar a qestao corrente do Service de Marketing e Apoio ao Cliente (MC). 

Descricao: Cestao da atividade e dos recurses afetos a MC. 

lndicadores de Realizacao: 

• Gestao da atividade; 

• N° de propostas de prestacao de services: 

• Taxa de adludicacoes: 
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• Prazo medic de resposta ao cliente. 

Recursos Financeiros: 1 800,00€ 

0. Custos: 26 073,10€ 

A9ao DA11GC (Dire9ao deApoio) 

Objetivo: Assegurar a qestao dos recursos humanos e materiais e o normal funcionamento administrativo 

da Direcao, de forma a garantir a existencia e a rentabilizacao dos meios, para a concretizacao dos 

objetivos definidos. 

Descricao: Realizacao das tarefas administrativas de gestao da Direcao de Apoio com o objetivo de 

planear atividades, gerir recursos humanos, gerir processos administrativos, gerir os orcamentos de 

despesa atribuidos, recolher indicadores e processar correspondencla. 

lndicaderes de Reallzacao: 

• Cestao da atividade. 

Recursos Financeiros: 4 350,00€ 

0. Custos: 183 818,40€ 

A9ae SC11 GC (Secretaria Central) 

Objetivo: Assegurar a gestao e atividade da Secretaria Central. 

Descricao: Assegurar a qestao e atividade da Secretaria Central 

lndicaderes de Reallzacao: 

• Gestao e atividade 

Recurses Financeiros: 1 000,00€ 

0. Custos: 34 240,00€ 

A9ao SP11 GC (Service de Pesseal) 

Objetivo: Assegurar a Gestao e atividade do Service de Pessoa!. 

Descricao: Gestao e atividade do Service de Pessoal. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Gestao da atividade. 

Recurses Financeires: 8 000,00€ 

0. Custos: 173 672,00€ 

A9ao 5111 GC (Service de Informatica) 

Objetivo: Efetuar as atividades de gestao corrente do service. 

Descricao: Assegurar o apoio tecnico a atividade do IH em materia de sistemas e tecnologias da 

informacao. 
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lndicadores de Realizacao: 

• Cestao da atividade. 

Recursos Financeiros: 400,00€ 
0. Custos: 14 293,00€ 

A9ao IT11 GC (Servlco de lnfraestruturas e Transportes) 
Objetivo: Gestao Corrente das atividades de funcionamento interno, relacionadas com a orqanizacao da 

parte administrativa e atividades do service. 
Descricao: Coordenacao, orqanizacao e atividades administrativas referentes ao funcionamento interno 

do Service de lnfraestruturas e Transportes. 

lndicadores de realizacao: 

• Gestao da atividade (IT-BHA / IT- Trinas). 
Recursos Financeiros: 32 200,00€ 
0. Custos: 109 252,00€ 

A9ao IM11 GC (Centro de lnstrumentacao Marftima) 
Objetivo: Gestao Corrente das atividades de funcionamento interno, relacionadas com a orqanizacao da 

parte administrativa e atividades do service. 
Descricao: Coordenacao, orqanizacao e atividades administrativas referentes ao funcionamento interno 

do Centro de lnstrumentacao Maritima. 

lndicadores de realizacao: 

• Gestao da atividade CIM. 
Recursos Financeiros: 57 570,00€ 
0. Custos: 78 790,70€ 

A9ao RE11 GC (Gabinete de Comunicacao e Multimedia) 
Objetivo: Gestao Corrente de funcionamento interno e atividades do Gabinete de Cornunicacao e 

Multimedia. 

Descricao: Efetuar a qestao, coordenacao, orqanizacao e prossecucao em tempo ufil das atividades 
administrativas e processuais referentes ao funcionamento interno do Gabinete de Cornunicacao e 
Multimedia e atividades programadas, assegurando a operacionalidade das capacidades multimedia aos 
diversos 6rgao e services do IH atraves da qestao dos espacos de uso comum para reuni6es, 

conterencias, seminaries e exposicoes (auditories, sala multiusos e salao nobre); 
Manter uma estreita liga9ao com o Service de Marketing e as relacoes Publicas, no sentido de promover 
a imagem do IH para o exterior, garantindo a divulga9ao de noticias e eventos considerados relevantes. 
lndicadores de Realizacao: 
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" Cestao e atividade 

Recurses Financeires: 300,00€ 

0. Custos: 15 284,35€ 

Ac;ae D111GC (Servlco de Documentacao e lntorrnacao) 

Objetive: Garantir o regular funcionamento das atividades das areas de Biblioteca, Arquivo Tecnico, 

Cartoteca, Publicacoes peri6dicas e Cultura e Museu 

Descricao: 

• Manter o regular funcionamento da Biblioteca, Arquivo Tecnico, Cartoteca, Pub'icacoes peri6dicas e 

Cultura e Museu; 

• Garantir a execucao de todas as rotinas administrativas que estao associadas. 

lndicaderes de Realizacao: 

• Assinaturas da Biblioteca; 

• Comunicados de Situacao; 

• Gestao da correspondencia; 

• Gestao de invontarios; 

• lrnputacoes de custos; 

Recurses Financeires: 1 420,00€ 

0. Custes: 25 224,90 € 

Fermacae Prefissienal 

Ac;ae DG12FP (Direc;ae-Geral) 

Objetive: Preparar tecnicamente e administrativamente todo o pessoal em service no Gabinete de Apoio 

e Assessoria, em particular no apoio de secretariado ao Diretor-geral; 

Planear e coordenar acoes de formacao relevantes e necessaries no arnbno das tarefas requeridas pela 

Relacoes Publicas e Apoio Juridico (cornuricacao lnterna e externa, cornunicacao e ligac;:ao com os 

orqaos de cornunicacao social, gestao da lnforrnacao, gestao de Processos, etc.). 

Descrlcao: Promover acoes de forrnacao para todo o pessoal em service no gabinete. 

lndicaderes de reallzacao: 

• N° de acoes de tormacao. 

Recurses Financeiros: 0,00€ 

0. Custos: 771,70€ 
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A~ao GQ12FP (Gabinete da Qualidade) 

Objetivo: Promover as acoes de formacao profissional necessaries ao desempenho das fun96es 

atribuidas ao pessoal do Gabinete da Qualidade. 

Descrlcao: Planear e coordenar acoes de forrnacao e atualizacao de conhecimento e competencies no 

dominio dos recursos humanos. 

lndicadores de Realizacao: 

• N° de acoes de forrnacao. 
Recursos Financeiros: 500,00€ 

0. Custos: 6 292,80€ 

A~ao EH12FP (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Promover a forrnacao profissional que mantenha as qualiflcacoes, as competencies e a 

prontidao do pessoal a exercer funcoes na Escola de Hidrografia e Oceanografia, tendo como guia o 

"Referencial de Oualiticacoes Tecnico-Pedaqoqicas dos Recursos Humanos afetos a Atividade Formativa 
do SFPM", aprovado. 

Descricao: Assegurar as acoes de formacao adequadas ao corpo de colaboradores internos, que 
permitam o ajustamento das cornpetencias existentes as necessidades da EHO, para assegurar as 
atividades sem roturas e com qualidade. 

lndicadores de realizacao: 

• Formacao Profissional de EH; 

• Outra forrnacao - EH; 

• N.0 de parficipacoes em seminaries e corferencias. 
Recursos Financeiros: 200,00€ 
0. Custos: 4 067,50€ 

Acao RH12FP (Forrnacao Profissional · Plano Forrnacao 2017) 

Objetivo: Reforcar a forrnacao academica, profissional e treino para manter e apertelcoar as 

qualincecoes, as competencies ea prontidao do pessoal do IH e das Brigadas Hidroqreflcas. 

Descricao: Assegurar a execucao e acompanhamento do processo de "Planeamento da Formacao" 
desde a fase do levantamento de necessidades de formacao, planeamento, inscricao realizacao e 
respetiva avaliacao da forrnacao. 
lndicadores de Realizacao: 

• Taxa de execucao do Plano de Forrnacao, sustentado no diagn6stico de necessidades de lormacao: 
• Revisao do piano anual de formacao, de acordo com as necessidades de atualizacao: 

• Relat6rio anual de atividades de forrnacao: 
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• indice de qualidade da formacao: 

• Avalia9ao da formacao, com particular destaque para o impacte no funcionamento dos services. 

Recursos Financeiros: 35 000,00€ 

0. Custos: 47 742,20€ 

AyaO Hl12FP (Hidrografia) 
Objetivo: Garantir formacao adequada e atualizacao de conhecimentos no arnbito da cartografia e dos 

levantamentos hidroqraficos. 

Descricao: 

• Forrnacao em sistemas de processamento de dados batirnetricos e de producao cartoqrafica; 

• Formacao e alualizacao de conhecimentos no ambito da aquisicao e processamentos de dados topo 

hidrograficos, nomeadamente nas areas dos sistemas GNSS (Global Navigation Satellite System), 

multifeixe e GeoSwath. 

lndicadores de Realizacao: 

• Frequencia de uma acao de forrnacao; 

• Publicac;:ao de um relat6rio, documento didatco de instrucao ou cornunicacao tecnico-cientifica, no IH 

ou em revistas cientificas. 

Recursos Financeiros: 1 900,00 € 

0. Custos: 3 523,79 € 

BH12FP (Brigada Hldroqraflca) 

Objetivo: Garantir a forrnacao adequada e atualizacao de conhecimentos e a instrucao pratica aos 

militares da Brigada Hicroqrafica, no arnbito dos levantamentos hidroqralicos, de modo a manter os 

padroes operacionais exigidos e a corresponder a novas solicitacoes no arnbito da execucao dos 

trabalhos de hidrografia e na elaboracao de produtos finais para os clientes. 

Descricao: 

• Forrnacao e atualizacao de conhecimentos no arnbito da aquisicao e processamentos de dados topo- 

hidroqraficos, de modo a responder ao piano de formacao em contexto de trabalho; 

• lnstrucao pratica aos militares da BH; 

• Treino arnbito Equipa Hioroqranca de lntervencao rapida (EH-IR). 

lndicadores de Reallzacao: 

• Realizar as acoes de forrnacao em contexto de trabalho, previstas no piano de forrnacao da BH, de 

modo a manter os militares da BH atualizados e preparados para a realizacao dos trabalhos 

hidroqraficos; 

• Realizar um exercicio anual arnbito EH-IR; 
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• Realizar uma acao de formacao externa com vista a melhoria dos produtos finais dos levantamentos 

hidroqralicos. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 60 979,38 € 

A9ao CD12FP (Centro de Dados Tecnlco-Clentlflcos) 
Objetivos: 
• Garantir adequada formacao e atualizacao de conhecimentos no arnbito da qestao da inforrnacao 

tecnico-cientifica: 

• Participar em eventos e reunioes tecnicas, no arnbito de atividades do Centro de Dados, em Portugal 

e no estrangeiro. 

Descricao: 

• Formacao avancada de elementos do Centro de Dados Tecnico-cientificos: 

• Participacao em congressos, reunioes tecnicas ou exposicoes, quer no pais quer no estrangeiro, 
para apresentacao de trabalhos de indole tecnico-cientifica 

lndicadores de Realizacao 

• Artigos ou posters lecnico-cientlficos publicados e / ou comunicados; 

• Forrnacao profissional de elementos do Centro de Dados Tecnico-cienfificos: 

• Participacao conferencia mundial ESRI; 

• Participacao conferencia nacional BAD; 

• Participacao conferencia SIG/GD Europa; 

• Participacao na conterencia nacional de utilizadores ESRI. 
Recursos Financeiros: 6 630,00 € 
0. Custos: 15 821,70 € 

A9ao: OC12FP (Oceanografia) 
Objetivos: 

• Garantir forrnacao adequada e atualizacao de conhecimentos no arnbito da oceanografia e outras 

disciplinas acess6rias consideradas adequadas; 

• Assegurar o adestramento das equipas de campo com o conhecimento, o treino e a proficlencia 
apropriados a preparacao, instalacao, contlquracao, operacao, lancarnento e recuperacao de 
sistemas de aquisicao de dados oceanoqratcos, nos procedimentos e manobras necessaries para 

este efeito. 

Descricao: 
• Formacao em Detecao Remota na vertente oceanica (Copernicus); 
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• Forrnacao em perfiladores acusticos em uso no IH (ROI); 

• Aperfeicoarnento em tecnicas de lormacao; 

• Ingles lccnico: 

• Formacao em tecnicas de cornunicacao e apresentacao de resultados cientificos, necessaries a 
realizacao de cornunicacoes e publicacoes cientificas para difusao dos trabalhos; 

• Nos periodos nao afetos a preparacao ou execucao de miss6es oceanoqraflcos, planear e executar 

as seguintes acoes, com os diferentes elementos da equipa de campo da Divisao, em funcao das 

respetivas atribuicoes e responsabilidades: 

Descricao sucinta do funcionamento da insfrurnentacao oceanoqrafica; 

Preparacao, confiquracao, operacao, cuidados de manuseamento e de conservacao do 

equipamento oceanoqrafico: 

lnteqracao do equipamento oceanoqrafico em sistemas de aquisicao de dados, a bordo de 

navios e de ernbarcacoes rniudas, envolvendo a montagem, o estabelecimento, a confiquracao e 

a operacao destes, em mar aberto ou meio estuarino; 

Manobra de lancarnento e de recuperacao de sistemas fundeados de aquisicao de dados 

oceanog ratcos: 

Praticas otimizadas de gestao do material auxiliar em paiol e no cam po; 

Testes e inspecoes a capacidade de resposta da equipa de campo, no arnbito da preparacao 

das miss6es oceanoqraficas. 

lndicadores de Realizacao: 

• Frequencia de duas acoes de forrnacao; 

• Publicacao de dois relat6rios, documentos didaficos de instrucao ou cornunicacoes tecnico 

cientificas, no IH ou em revistas cientificas; 

• Conclusao com aproveitamento das acoes e cursos de forrnacao frequentados; 

• Tempo efetivamente destinado e meios mobilizados, nomeadamente ernbarcacoes e navios, a acoes 

de instrucao e treino; 

• Capacidade de resposta da equipa de campo relativamente a: 

Conhecimento do equipamento, rapidez, eficiencia e sequranca na montagem, conflquracao, 

operacao, lancarnento e recuperacao de sistemas de aquisicao de dados; 

Cuidados de manuseamento e de conservacao do equipamento, contemplando a sua execucao 

peri6dica, de forma proactiva; 

Eficiencia, simplicidade e espirito de exiqencia na orqanizacao e na utilizacao do material em 

paiol e no campo. 

Recursos Financeiros: 1 350,00 € 
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0. Custos: 8 800,80 € 

A~ao GM12FP (Geologia Marinha) 

Objetivo: Garantir forrnacao adequada e atualizacao de conhecimentos no arnbito da geologia marinha e 

geofisica marinhas 

Descricao: 

• Dar forrnacao e treino aos elementos mais recentes da Oivisao na area da sedimentologia (area 

laboratorial e atividades de campo), dinamica sedimentar (area laboratorial e atividades de campo), 

geofisica (aqulsicao e processamento de sinal}, analise integrada e espacial da informacao geol6gica 

recorrendo a sistemas de inforrnacao qeoqrafica (Jato sensu) e da inforrnacao geol6gica (stricto 

sensu); 

• Treinar os operadores de sonar lateral, magnet6metro e ROV no processamento digital de sinal e nos 

procedimentos de detecao de objetos em diferentes cenarios. 

• Formar novos colaboradores da Divisao de Geologia Marinha nas operacoes de campo, 

nomeadamente nos procedimentos conducentes a aquisicao de dados de natureza geol6gica; 

• Na area laboratorial devera ser assegurada a rnarutencao da qualficacao de pessoal para 

cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestao de Qualidade e os da Acreditacao de Ensaios. 

lndicadores de Realizacao: 

• Manutencao ou aumento do numero de operadores qualificados na execucao das tarefas definidas 

nos normativos tecnicos acreditados; 

• Execucao adequada as exiqenclas dos estudos e projetos de investiqacao; 

• Conclusao com aproveitamento das acoes e cursos de formacao frequentados; 

• Realizacao de quatro treinos de detecao'classillcacao de ecos acusticos e localizacaoinspecao de 

objetos; 

• Realizacao de, pelo menos, um treino/ensaio de operacao de sistemas de amostragem vertical e 

superficial, com especial incidencia nos sistemas de vobrocorer, cporer de pistao e Boxcorer. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 9 303,00 € 

A~ao QP12FP (Quimica e Polulcao do Meio Marinho) 

Objetivo: Garantir a atusllzacao ao nivel profissional dos tecnicos da Divisao. 

Descricao: 

• Proporcionar forrnacao especifica aos tecnicos da Divisao, de modo a aumentar as suas 

cornpelencias, permitindo-lhes um melhor desempenho; 
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• Efetuar acoes de formacao internas e externas atraves de entidades reconhecidas, dando 

cumprimento aos requisitos da acreditacao dos laborat6rios e a melhoria do desempenho especifico. 

lndicadores de Reallzacao: 

• A96es de forrnacao em entidades externas; 

• A96es de iormacao internas. 

Recursos Financeiros: 1 000,00 € 

0. Custos: 7 918,04 € 

A<;:oes FC12FP; AD12FP; MC12FP (Dire<;:ao Financeira e dos respetivos Services) 

Objetivo: Desenvolver as competencies do pessoal. 

Descricao: Garantir a adequada forrnacao profissional ao pessoal dos Services da OF. 

lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de acoes de formacao: 

• indice de qualidade da formecao. 

0. Custos: 3 732,95€ 

A<;:ao SP12FP (servlco de Pessoa!) 

Objetivo: Preparar tecnicamente e administrativamente o pessoal em service pertencente ao Service de 

Pessoa!. 

Descricao: Promover acoes de torrnacao nas areas tecnicas inerentes as areas envolvidas do service. 

lndicadores de realizacao: 

• N° de acoes de forrnacao. 

Recursos Financeiros: 0,00€ 

0. Custos: 1 537,10€ 

A<;:ao S112FP (service de Informatica) 

Objetivos: Melhorar a prestacao de services ao nivel do apoio ao utilizador. 

lrnplementacao de novas solucoes de modo a garantir aumento da disponibilidade dos services. 

Descricao: 

• Formacao na area do apoio ao utilizador (HelpDesk); 

• Formacao na area de adrninistracao de sistemas. 

lndicadores de Realizacao: 

• Frequencia de pelo menos dais funcionarios em cursos de formacao na area de apoio ao utilizador 

ou adrninistracao de sistemas. 

0. Custos: 3 587,15€ 
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A~ao IT12FP (Servi~o de lnfraestruturas e Transportes) 

Objetivo: Preparar tecnicamente e administrativamente o pessoal em service pertencente ao Service de 

lnfraestruturas e Transportes. 

Descricao: Promover acoes de lorrnacao nas areas tecnicas inerentes as areas envolvidas do service. 
lndicadores de realizacao: 

• Aquisicao competencies ventila9ao/AVAC, eficiencia enerqetica e rnanutencao PT e soldadura 

Recurses Financeiros: 1 993,00 € 
0. Custos: 1 482,20€ 

A~ao IM12FP (Centro de lnstrumentacao Maritima) 

Objetivo: Preparar tecnicamente e administrativamente o pessoal em service pertencente ao CIM. 
Descricao: Promover acoes de formacao nas areas tecnicas inerentes as areas envolvidas do CIM. 
lndicadores de realizacao: 

• N° de acoes de forrnacao. 
Recurses Financeiros: 35 152,00€ 

0. Custos: 16 451,40€ 

A~ao RE12FP (Gabinete de Comunlcacao e Multimedia) 

Objetivo: Preparacao tecnica, profissional e/ou acadernica do pessoal do service. 
Descricao: Planear e coordenar acoes de forrnacao relevantes e necessarias no arnbito das tarefas 
requeridas pelo Gabinete de Comunicacao e Multimedia (Multimedia, Cornunicacao lnterna e externa, 
Cestao, redacao e rnanutencao de conteudos, etc.). 
lndicadores de reallzacao: 

• N° de acoes de forrnacao. 
Recursos Financeiros: 0,00€ 

0. Custos: 1 466,23€ 

Formacao Avancada 

A~ao RH12FA (Forma~ao Avancada 2017) 

Objetivo: Garantir a execucao da formacao avancada planeada, para aquisicao de competencies 

especificas tendo em conta as necessidades de formacao diagnosticadas para o pessoal do IH e das 

Brigadas Hidrocraficas. 
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Descricao: Assegurar o acompanhamento de todo o processo de Forrnacao Avancada (Pos-qracuacoes, 

Mestrados e Ooutoramento) desde o levantamento de necessidades de lormacao ate a respetiva 

avaliacao de impacte da forrnacao. 

lndicadores de Realizacao: 

• Avaliacao de impacte da formacao, no funcionamento dos services. 

Recursos Financeiros: 5 000,00€ 

0. Custos: 00,00€ 

A9ao EH12FA (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Garantir uma forrnacao adequada e atualizacao de conhecimentos no arnbito da forrnacao 

pedag6gica. 

Descrlcao: Forrnacao avancada e atualizacao de conhecimentos no ambito da tormacao pedag6gica. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Participacao em 1 acao de forrnacao avancada. 

A9ao Hl12FA (Hidrografia) 

Objetivo: Garantir uma forrnacao adequada e atualizacao de conhecimentos no smbito da cartografia e 

dos levantamentos hidroqralicos. 

Descrlcao: Promover acoes de forrnacao avancada nas areas da cartografia e dos levantamentos 

hidroqraficos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de acoes de forrnacao. 

Recursos Financeiros: 350,00 € 
0. Custos: 26 597,34 € 

A9ao GM12FA (Geologia Marinha) 

Objetivo: Assegurar acoes de formacao avancada 

Descricao: Dar formacao avancada a tecnicos da Divisao de Geologia Marinha, na area da geofisica, 

sedimentologia, dinarnica sedimentar e geotecnia, atraves da frequencia em pos-qraduacoes, mestrados 

e doutoramentos, de forma a aumentar o nivel de conhecimento cientifico e promover o desenvolvimento 

de competencies tecnicas especificas. Sera finalizado o doutoramento em Engenharia Geol6gica 

(geotecnia sedimentar marinha) e dada continuidade as acoes de forrnacao avancada em curso, 

nomeadamente dais doutoramentos em qeodlnarnica externa (dinarnica sedimentar estuarina e dinarnica 

sedimentar em cabeceiras de canh6es submarinos), e um mestrado em ciencias geofisicas - ramo 

geofisica interna (irnplementacao de tecnicas de anaiise de sinal de sismica). 

lndicadores de Realizacao: 
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• Execucao adequada as exiqencias dos estudos e projetos de investiqacao: 

• Conclusao com aproveitamento das cadeiras frequentadas; 

• Disserta96es de doutoramento; 

• Dissertacao de mestrado; 

• Publicacao cientifica ISi. 
Recursos Financeiros: 500,00 € 
0. Custos: 48104,96 € 

lniciativas Estrategicas 

A~ao Hl131E (Hidrografia) 
Objetivos: 
• Definir as metodologias adequadas de arquivo e do controlo da qualidade dos dados batrnetricos: 

• Efetuar o reequipamento dos sistemas utilizados nos levantamentos topo-hidroqrsficos e em 
cartografia; 

• Efetuar o desenvolvimento dos sistemas de producao cartoprsfica. 
Descricao: 

• Contlnuacao do estudo e desenvolvimento de metodologia para a verificacao da qualidade dos dados 
batrnetricos e seu arquivo; 

• lrnplementacao do sistema CARIS BASE Editor como ferramenta de cornparacao de levantamentos 
hidmqraficos para efeitos de controlo de qualidade e de apoio a producao cartoqrafica; 

• Efetuar o acompanhamento da evolucao tecnica dos sistemas utilizados nos levantamentos topo- 
hidroqralicos, na producao cartoqrafica e no armazenamento e qestao dos dados batirnetrtcos: 

• Efetuar a otimizacao da utilizacao dos novas sistemas; 

• Continuacao do desenvolvimento do sistema de producao cartoqrafica; 

• Acompanhar o desenvolvimento das normas internacionais para a producao de Cartas Eletr6nicas de 
Naveqacao e das especificacoes para a producao de Additional Military Layers (AML). 

lndicadores de Realizacao: 
• Producao de um relat6rio de avaliacao de uma ferramenta de apoio a execucao de levantamentos 

topo-hidroqraficos ou de apoio a producao cartoqrafica 
Recursos Financeiros: 2 400,00 € 
0. Custos: 31177,03 € 
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A~ao NV131E (Navega~ao) 
Objetivos: 

• Acompanhar o desenvolvimento tecnol6gico de metodos e sistemas; 

• Estudar e planear projetos de inovacao e desenvolvimento na area da naveqacao. 

Descricao: Desenvolver produtos, proporcionando ao navegante novas ferramentas de apoio a 
naveqacao, assim como, facilitar o acesso a mtorrnacao vital para a sequranca. 

lndicadores de Realizacao: 

• Projetos de lnovacao e Desenvolvimento. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 13 799,28 € 

A<,:ao CD131E (Centro de dados tecnlco-clentificos) 
Objetivos: No arnbito do esforco nacional para a implernentacao da Diretiva INSPIRE da Uniao Europeia, 

o IH reporta mais de trezentos conjuntos de dados qeoqreficos (CDG) para monitorizacao pela Cornissao 

Europeia. Esta implernentacao implica uma rnudanca de paradigma na qestao dos dados e contempla a 

existencla de metadados, services de visualizacao e services de descarregamento harmonizados. E 
necessario um incremento da literacia INSPIRE de modo a o IH estar preparado e fazer parte desta 

rnudanca 

Descricao: 

• Gestao de metadados; 

• Criacao de services de visualizacao e descarregamento; 

• Harmonizacao dos metadados e services a diretiva. 

lndicadores de Realizacao: 
• Producao de um relat6rio de avaliacao da implementac,;ao da diretiva no lnstituto. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 5 478,95 € 

A<,:ao GM131E (Geologia Marinha) 
Objetivos: Desenvolver novas aplicacoes e produtos inovadores no estudo e caracterizacao do ambiente 

marinho. 

Descrlcao: 
• Desenvolvimento de novas metodologias, aplicacoes e produtos na area da acustica submarina, 

inspecao de estruturas, detecao de objetos, caracterizacao remota e prospecao geofisica do leito 

marinho. 
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• Caraclerizacao da assinatura de fontes sismicas/acusficas e desenvolvimento de procedimentos de 

calibracao de fontes acusticas e de tecnicas de processamento de sinal; melhorar o processo de 

aquisicao de dados de sonar lateral/ROV/magnet6metro em diferentes tipos de plataformas 

(embarcacoes): 

• Desenvolvimento de solucoes inovadoras e novas aplicacoes para a realizacao de estudos de 

caracterizacao qeotecnica e morfol6gica da cobertura sedimentar do fundo marinho por rnetodos 

diretos e remotos, e para a caracterizacao in situ e colheita de sedimentos em suspensao; 

implernentacao de novas tecnicas de amostragem vertical, nomeadamente o piston coring e o box 

corer no NRP "Almirante Gago Coutinho", procedendo a sua operacionalizacao com definicao de 

procedimentos e concomitante formacao de uma equipa dedicada; 

• Melhorar o processo de aquisicao de dados de sonar lateral/ROV/magnet6metro em diferentes tipos 

de plataformas (embarcacoes). 

• Aumento das competencies a nivel laboratorial atraves da oferta de novos ensaios de caracterizacao 

do substrato sedimentar marinho, nomeadamente da rnedicao da densidade aparente e, no dominio 

da geotecnia com a preparacao dos procedimentos e implernentacao em rotina de tres ensaios de 

cornpressao triaxial (UU - nao consolidados e nao drenados; CU - consolidados nao drenados e CD 

- consolidados drenados) para obtencao dos pararnetros mecanicos dos sedimentos; 

• Preparacao de toda a rotina de tecnica de analise de carbono orqanico dissolvido (DOC) carbono 

inorqanico dissolvido (DIC) e carbono orqanico total (TOC) e carbono inorqanico total em aquas 

estuarinas e oceanicas, recorrendo a metodologia de validacao de rnetodos praticada no IH, 

participando nomeadamente em ensaios-interlaboratoriais para disponibilizacao de um novo produto 

aos clientes e com vista a uma futura acreditacao: 

• Assegurar que os recursos tecnicos e humanos da Divisao de Geologia Marinha sao rentabilizados 

ao rnaxirno e que sao cumpridos os requisitos necessarlos a Qualidade e a satisfacao do cliente; 

• Manter a prontidao das equipas tecnicas e a operacionalidade dos sistemas, atraves do cumprimento 

de um programa de treino pr6prio e especifico para a realizacao e levantamentos geol6gicos 

relacionados com o cumprimento da missao da Divisao de Geologia Marinha. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Numero e qualidade de produtos novos a oferecer aos clientes; 

• f ndice de realizacao de rnissoes e de ensaios laboratoriais. 

Recursos Financeiros: 120,00 € 
0. Custos: 30 735,00 € 
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A,;ao QP131E (Quimica e Poluicao do Meio Marinho) 

Objetivo: Testar novas metodologias de forma a rentabilizar as capacidades laboratoriais. 

Oescrlcao: Desenvolver, testar e implementar novas metodologias e rnetodos de ensaio para rentabilizar 

as capacidades laboratoriais e dar resposta a solicitacoes do mercado. 

lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de novos metodos implementados. 

Recurses Financeiros: 12 300,00 € 

0. Custos: 99 435,40 € 

Sistema de Gestao da Qualidade 

A,;ao GQ13GQ (Gabinete da Qualidade) 

Objetivos: Garantir a rnanutencao da cerullcacao do Sistema de Gestao da Qualidade e acreditacao de 

ensaios laboratoriais bem como a implernentacao do Sistema de Gestao da Seguranc;;a, Higiene e 

Saude no Trabalho e preservacao do meio ambiente. 

Descricao: Promover o cumprimento dos requisitos da Certiticacao de acordo com a norma NP EN ISO 

9001 e da Acreditacao dos ensaios laboratoriais e calibracoes de acordo com o referencial normativo NP 

EN ISO/IEC 17025, evidenciando o desempenho do sistema e a qualidade dos resultados analiticos, 

nomeadamente atraves das seguintes acoes: 

Garantir a aplicacao de todos os procedimentos, normas e inslrucoes laboratoriais aprovados no arnbito 

do sistema de gestao da qualidade; 

• Participa9ao em ensaios interlaboratoriais com laborat6rios conqeneres: de forma a validar as 

tecnicas e procedimentos internos; 

• lrnpiernentacao de metodologias de validacao de rnetodos: 

• lrnplernentacao de procedimentos de Controlo da Qualidade dos metodos: 

• Promover a implernentacao de todos os restantes procedimentos do sistema de qestao da 

Seguranc;;a, Higiene e Saude no Trabalho e preservacao do meio ambiente. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Relat6rios de desempenho do sistema; 

• Participa9ao em ensaios interlaboratoriais; 

• Relat6rios de Auditoria 

Recurses Financeiros: 18.450,00 € 

0. Custos: 42 651,20 € 
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A9ao EH13GQ (Escola de Hidrografia) 

Objetivos: Garantir o desenvolvimento e a execucao dos processos do SGQ e a rnanutencao do SGQ. 

Descricao: Controlar o processo "Planeamento da Formacao Avancada" tendo em vista melhorar e 

disponibilizar produtos, services e formacao, com qualidade e em condicoes adequadas, atraves dos 

indicadores estabelecidos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Atingir as metas de 80% de taxa de execucao da formacao planeada e dos indicadores de satisfacao 

do cliente; 

• Relat6rios de Avaliacao interna .. 

Ayao Hl13GQ (Hidrografia) 

Objetivo: Contribuir para a sequranca da naveqacao nos espacos maritimos de interesse e sob 

soberania ou jurisdi9ao nacional atraves do controlo dos processos dos trabalhos de hidrografia, da 

producao de cartas nauticas e da producao de cartas eletr6nicas de naveqacao. 

Descricao: Controlar os processos de realizacao Trabalhos de Hidrografia, Producao de Cartas Nauticas 

e Producao de Cartas Eletr6nicas de Naveqacao, tendo em vista a melhoria continua dos mesmos 

atraves dos indicadores estabelecidos. 

Descrlcao: Controlar os processos de realizacao Trabalhos de Hidrografia, Producao de Cartas Nauticas 

e Producao de Cartas Eletr6nicas de Naveqacao, tendo em vista a melhoria continua dos mesmos 

atraves dos indicadores estabelecidos. 

lndicadores de Realizacao: 

• A entrega dos trabalhos aos clientes dentro dos prazos acordados deve ocorrer em mais de 80% dos 

casos ea verificacao dos itens previstos para avaliacao da conformidade deve ser maior que 75%; 

• A producao de cartas nauticas deve ser igual ou superior a 70% do que se encontra planeado e a 

taxa de ocupacao com a verificacao e controlo de qualidade por cada carta deve ser menor a 40%; 

• A taxa de ocupacao com o Controlo de Qualidade Externo (CQE) deve ser inferior a 40% e a taxa de 

producao de cartas eletr6nicas de navepacao cumprirem o planeado deve ser mais que 70%. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 9 957, 14 € 

Ayao GM13GQ (Geologia Marinha) 

Objetivo: Garantir a rnanutencao do sistema de gestao no que se refere aos requisitos de qestao da 

qualidade e gestao ambiental e da acreditacao laboratorial. Estender os requisitos da Qualidade a outras 

areas tecnicas. 

Descricao: 
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• Garantir o cumprimento dos procedimentos aprovados no ambito do sistema da gestao ambiental e 

da qualidade, bem como o funcionamento do laborat6rio de sedimentologia, em condicoes de rotina, 

aplicando procedimentos aprovados e os requisitos normativos associados a acreditacao de tecnicas 
de analises qrenulometricas, qeotecnicas e de deterrninacao do teor de Carbono em sedimentos 

marinhos. Neste contexto, sera garantida a participacao em ensaios de aptidao, com laborat6rios 

conqeneres, de forma a validar as tecnicas e procedimentos internos; 

• Adaptar os procedimentos de trabalho, ja existentes, na area da geofisica aos requisitos normativos 

que permitam inteqra-los, futuramente, no sistema de qestao da qualidade. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Relat6rios de ensaios; 

• lndicadores do relat6rio de desempenho. 

Recursos Financeiros: 10 800,00 € 
0. Custos: 29 296,86 € 

Ac;;ao QP13GQ (Qufmica e Polulcao do Meio Marinho) 

Objetivo: Garantir a manutencao da acreditacao de ensaios laboratoriais pela Norma NP EN ISO 17025. 

Descrlcao: Promover o cumprimentos dos requisitos da acreditacao dos ensaios laboratoriais, de acordo 

com o referencial normativo NP EN ISO 17025, evidenciando o desempenho e a qualidade dos resultados 

analiticos, nomeadamente atraves das seguintes acoes: 

• Garantir a aplicacao de todos os procedimentos, normas e instrucoes laboratoriais aprovados no 

arnbito do sistema de qestao da qualidade; 

• Participacao em ensaios interlaboratoriais com laborat6rios conqeneres, de forma a validar as 

tecnicas e procedimentos internos; 

• lmplernentacao de metodologias de validacao de rnetodos: 

• lrnplernentacao de procedimentos de controlo da qualidade dos rnetodos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Participacao em ensaios interlaboratoriais; 

• Relat6rios Tecnicos da validacao dos rnetodos. 

Recursos Financeiros: 16 100,00 € 

0. Custos: 54150,10 € 

Ac;;ao AD13GQ (Servic;;o Aprovisionamento e Patrim6nio) 

Objetivos: Garantir o desenvolvimento ea execucao dos processos do SGQ. 

Descricao: Controlar o processo "Aquisicao", com o objetivo de promover a satisfacao dos clientes 

internos. 
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lndicadores de Realizacao: 

• Atingir as metas de taxa de execucao e dos indicadores de satisfacao. 

Ayao MC13GQ (Serviyo de Marketing e Apoio ao Cliente) 
Objetivos: Garantir o desenvolvimento ea execucao dos processos do SGQ. 
Descricao: Controlar o processo "Comercial", com o objetivo de promover a satisfacao dos clientes 
externos. 
lndicadores de Realizacao: 

• Atingir as metas de taxa de execucao e dos indicadores de saustacao. 

Ayao SP13GQ (Servi yo de Pessoal) 
Objetivo: Consolidacao dos procedimentos para adaptacao e melhoria continua dos processos de 
qualidade no que respeita a gestao do SP. 
Descricao: 

• Desenvolver e implementar novas procedimentos e normas de apoio a gestao e melhorar os 
existentes no arnbito do processo de melhoria continua; 

• Promover a participacao em acoes de formacao na area da gestao do pessoal; 
lndicadores de Realizacao: 

• Consolidacao e adaptacao do Sistema de Gestao da Qualidade; 

• Consolidar o Processo de Recrutamento e Selecao. 
Recursos Financeiros: 0,00€ 
0. Custos: 3.074,00€ 

Ayao IM13GQ (Centro de lnstrumentacao Marftima) 
Objetivo: Consolidacao dos procedimentos e sistemas para adaptacao e melhoria continua dos sistemas 

de gestao da qualidade no que respeita a gestao do CIM, e continuacao do desenvolvimento dos 

laborat6rios de teste e calibracao de instrumentos tecnico-cientiticos hidro-oceanoprafcos no arnbito dos 
processos de acreditacao. 
Descrlcao: 
• Desenvolver e implementar novos procedimentos e normas de apoio a qestao e me/horar os 

existentes no ambito do processo de melhoria continua; 

• ldentificar e instalar equipamentos e ferramentas de celibracao e teste; 

• Desenvo/ver, estabelecer e executar os procedimentos de calibracao e teste; 

• Promover a parncipacao em acoes de forrnacao na area da calbracao; 
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• Desenvolver e instalar os sistemas que permitam a caibracao de varies sensores e equipamentos 

tecnico-cientifcos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Consohdacao e adaptacao do Sistema de Gestao da Qualidade; 

• Consolidar o Processo de Calibracao de Sensores de Pressao Hiorostalica e desenvolver novos 

ensaios de calibracao: 

• Desenvolvimento de Processos de Calibracao de Temperatura e Condutividade; 

a Desenvolvimento de Processos de Realizacao de Ensaios Clirnaticos. 

Recursos Financeiros: 119 500,00€ 

0. Custos: 87 570,40€ 

Divulgacao lnstitucional 

A9ao RE14DI (Gabinete de comunlcacao e Multimedia) 

Objetivo: Orqanizacao de eventos institucionais destinados a promover a coesao e a divulqacao da 

missao do IH. 

Descricao: Orqanizacao de eventos (visitas, dia da Unidade, festa de Natal, Dia Internacional do 

Monumentos e Sitios, Dia Mundial da Hidrografia, seminaries. conforencias, reunioes e palestras varias) 

destinados a promover a coesao ea divulga9ao da rnissao do IH. 

Elaboracao e colocacao de noticias institucionais nos portais da Intranet, Internet e Portal Colaborativo do 

IH de forma a manter atualizados os funcionarios dos eventos, visitas, seminaries e outros ocorridos 

interna ou externamente ao IH e em que a institui9ao se encontra diretamente envolvida. 

lndicadores de Reallzacao: 

• N° de noticias divulgadas 

• N° de eventos institucionais 

• N° de Publicacoes lnstitucionais 

Recursos Financeiros: 3 100,00€ 

0. Custos: 64 775,00€ 

Apoio aos setores do IH 

A9ao GQ141H (Gabinete da Qualidade) 

Objetivo: Dar resposta as solicitacoes de outros setores do IH. 
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Descricao: Apoio aos setores do IH, nomeadamente no desenvolvimento do Sistema de Gestao da 

Qualidade, e na irnplementacao do sistema de qestao da Seguranc;:a. Higiene e Saude no Trabalho e 

preservacao do meio ambiente, de acordo com as orientacoes e objetivos estrateqicos da Marinha. 
lndicadores de Realizacao: 

• Apoio aos setores do IH. 

• Auditorias e outras participacoes. 
Recursos Financeiros: 0,00 € 

0. Custos: 6 292,80€ 

Ayao EH141H (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Reforc;:ar a multidisciplinaridade de capacidades e desempenhos operacionais. 
Descricao: 

• Manter a capacidade de resposta pronta e fiave', colaborando com a Marinha e com os diversos 
setores do IH, nomeadamente no apoio e na participacao em juris de concursos na area da 
contratacao pubuca e de recursos humanos, no desenvolvimento do Sistema de Cestao da Qualidade 

- realizacao de auditorias internas, na rnplementacao do sistema de qestao ambiental, apoio 

administrativo e logistico atraves da cedencia das salas de aulas disponiveis. 

• Aperfeicoar a orqanizacao interna; 
lndicadores de Reallzacao: 

• Participacoes em juris de concursos/procedimentos concursais; 

• Auditorias e outras participacoes. 
0. Custos: 16 824,20€ 

A(;ao Hl141H (Hidrografia) 

Objetivo: Fornecer dados banmetricos ou apoio canoqrafico a outros sectores do IH. 
Descrlcao: 

• Fornecer dados bafmetricos ou apoiar cartograficamente as divis6es da Direcao Tecnica ou outros 
sectores do I H; 

• Apoiar as divis6es da Direcao Tecnica, ou outros sectores do IH, atraves da realizacao de projetos de 
cartografia nautica. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Fornecimento de quatro produtos cancqraflcos ou conjunto de dados batirnetrkos. 
Recursos Financeiros: 3 500,00 € 
0. Custos: 60 117,29 € 

Receita: 30 000,00 € 
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A9ao BH141H (Brigada Hidroqrafica) 
Objetivo: Executar trabalhos de hidrografia, de acordo com as ordens de execucao da Direcao Tecnica, e 

prestar os apoios solicitados pelas Direcoes do IH. 

Descricao: 

• Executar os trabalhos de hidrografia; 

• Trabalhos relacionados com a manutencao do Sistema de Gestao da Qualidade; 

• Estaqios proporcionados pela Escola de Hidrografia e Oceanografia; 

• Colaboracao com o Centro de lnstrurnentacao Maritima nas acoes de rnanutencao de equipamentos, 

sistemas de apoio e instrumentos tecnico-cientlficcs: 

• Trabalhos de rnanutencao de infraestruturas; 

• Participacao em acoes de representacao, divulqacao e cornunicacoes institucionais do IH. 

lndicadores de Realizacao: 

• Taxa de cumprimento dos prazos de entrega dos relat6rios tecnicos finais para clientes externos 

(conforme prazos estabelecidos nas lnstrucoes Tecnicas) superior a 90%; 

• Taxa de cumprimento dos prazos de entrega dos dados finais para clientes externos a HI-HP 

(conforme prazos estabelecidos nas lnstrucces Tecnicas) superior a 90%; 

• Taxa de eficacia da atividade de monitorizacao e controlo dos LTH superior a 90%. 

Recurses Financeiros: 99 350,00 € 

0. Custos: 399 408,46 € 

A9ao NV141H (Naveqacao) 
Objetivo: Dar resposta as solicitacoes de outros sectores do IH. 

Descrlcao: 

• Cedencia de dados e elaboracao de documentos; 

• Colaborar com a Divisao de Hidrografia, com vista a atualizacao de cartas nauticas: 

• Colaborar com a Divisao de Hidrografia, com vista a revisao de novas edicoes de cartas nauticas e 

cartas eletr6nicas produzidas; 

• Lecionar nos cursos da Escola de Hidrografia e Oceanografia, designadamente as disciplinas de 

marinharia, naveqacao elementar, meteorologia nautica e os m6dulos especificos do curso de 

especializacao de oficiais em naveqacao: 

• Noutras tarefas, para que a Divisao seja solicitada. 

lndicadores de Realizacao: 

• Apoio aos sectores do IH no ambito da cedencia de dados e elaboracao de documentos; 

• Apoio a Divisao de Hidrografia - atualizacao de cartas nauticas e revisao de novas edicoes de cartas 
nauticas e cartas eletr6nicas; 
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• Apoio a Escola de Hidrografia e Oceanografia - Lecionar aos varies cursos, os m6dulos curriculares, 
no arnbito da area da naveqacao. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 23 675,47 € 

A9ao CD141H (Centro de Dados Tecnlco-Cientiflcos) 
Objetivo: Apoiar as unidades orqanlcas do IH, no ambito das competencies do Centro de Dados. 
Descricao: 

• Apoio diverso, de desenvolvimento e de consultoria na area das TIC as unidades orqanicas do IH; 

• Apoio no desenvolvimento de sistemas de gestao e disponibilizacao de intorrnacao no arnbito de 
projetos de l&D; 

• Apoio a forrnacao na Esco/a de Hidrografia e Oceanografia. 
lndicadores de Reallzacao 

• Apoio aos sectores do IH; 

• Apoio a Divisao de Geologia Marinha - acesso seguro aos portos, SIG, metadados e NAUTILUS; 

• Apoio a Divisao de Hidrografia - SIG e metadados; 

• Apoio a Divisao de Naveqacao -ANAVNet e outros; 

• Apoio a Divisao de Oceanografia - projetos e metadados; 

• Apoio a Divisao de Quimica e Poluicao do Meio Marinho - SIG e metadados; 

• Apoio a EHO. 
Recursos Financeiros: 800,00 € 
0. Custos: 82 557,70 € 

A9ao OC141H (Oceanografia) 
Objetivos: 

• Fornecer dados oceanoqraficos a outros sectores do IH; 

• Apoio tecnico relativo a dados de mares a Brigada Hdroqratlca ea Divisao de Hidrografia; 

• Realizacao de rnissoes na area de oceanografia em apoio a projetos de l&D geridos por outros 
sectores do IH; 

• Apoio ao CD na cedencia de dados e coordenacao geral em termos de criacao de metadados. 
Descricao: 

• Assegurar a execucao de missoes/rnanutencao de sistemas oceanoqrahcos para aquisicao de dados 

em apoio a projetos de l&D geridos por outros sectores do IH; 

• Cedencia de inforrnacao oceanoqrafica aos restantes sectores do IH. 
lndicadores de Realizacao: 
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• Fornecimento atempadamente de produtos oceanoqraficos especificos. 

Recursos Financeiros: 5 500,00 € 

0. Custos: 11 489,00 € 

Ayao GM141H (Geologia Marinha) 
Objetivo: Contribuir para a execucao de trabalhos multidisciplinares e laboratoriais, coordenados por 

outras Divisoes e Services do IH e colaborar com a EHO nas atividades docentes. 

Descricao: Contribuir, nas areas de cornpetencia da Divisao de Geologia Marinha, em trabalhos 

multidisciplinares e projetos de investiqacao cientifica, em execucao noutros sectores do IH. Esta 

participacao concretiza-se pela participacao em campanhas cientificas, processamento de dados, 

realizacao de analises sedimentol6gicas, inteqracao da intormacao colhida no mar e preparacao de 

relat6rios cientificos e outros documentos, cornunicacoes e artigos escritos para divulqacao de 

resultados. 

lndicadores de Realizacao: 

• Campanhas cientificas; 

• Relat6rios tecnicos e cientificos; 

• Cornunicacoes cientificas; 

• Artigos cientificos; 

• Participacao em reunioes de projeto; 

• Taxa de disponibilidade dos equipamentos operacionais. 

Recursos Financeiros: 7 220,00 € 
0. Custos: 21129,34 € 

Ayao QP141H (Quimica e Poluicao do Meio Marinho) 
Objetivo: Participar em projetos multidisciplinares, contribuindo com as capacidades e competencies da 

Divisao na sua execucao. 

Descricao: Participar nos projetos cientificos europeus e nacionais multidisciplinares, nas areas de 

quimica marinha sob coordenacao de outras Divisoes, atraves da participacao em cruzeiros e campanhas 

de amostragem, da realizacao de ensaios laboratoriais, do processamento e cornpilacao da informacao, 

da preparacao de artigos e de cornunicacoes para divulqacao de resultados. 

lndicadores de Realizacao: 

• Analises fisico-quimicas de diversos pararnetros em amostras de aqua e de sedimento; 

• Publicacao de relat6rios tecnicos; 

• Publica9ao de artigos cientificos. 

Recursos Financeiros: 3 000,00 € 
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0. Custos: 7 199,20 € 
Receita: 15 000,00 € 

A<;ao D1141H (Service de Documentacao e lntormacao) 

Objetivo: Apoiar as unidades orqanicas do IH no arnbno das competencias do Service de Docurnentacao 

e lntorrnacao. 

Descrlcao: 

• Apoio no desenvolvimento de sistemas de qestao e disponlbilizacao de informacao no arnbito de 

projetos de l&D; 

• Apoio de biblioteca e de cartoteca as atividades de funcionamento e de l&D; 

• Apoio de arnbito cientifico aos utilizadores da Biblioteca, do Arquivo Tecnico e da Cartoteca. 

lndicadores de Reallzacao 

• Apoio aos Setores do IH; 

• Service de Biblioteca; 

• Assinaturas da Biblioteca; 

• Service de Arquivo Tecnico; 

• Service de Cartoteca; 

• Carregamento e edicao do Horizon - Gestao Documentale e 0Space(Reposit6rio cientifico digital); 

• Difusao seletiva de informacao; 

• Difusao de leqislacao; 

• Pesquisa, preparacao e divulqacao de leqislacao. 

• Edicao de publicacoes peri6dicas 

• Visitas culturais 

• Exposicoes e outras atividades culturais 

• Publicacao de obras de arnbito cultural 

• lnventario do esp61io museol6gico 

Recursos Financeiros: 7 000,00 € 

0. Custos: 805,37 € 

A<;ao DF14 IH (Dire<;ao Financeira) 
Objetivo: Administrar o SAGe e prestar o apoio no ambito do controlo de qestao. 

Descricao: 

• Desenvolver e disponibilizar o Sistema de lnforrnacao de Gestao (SAGe); 

• Apoiar os setores no tratamento da inforrnacao de qestao (BSC); 

• Apoiar na elaboracao de orcarnentos e na irnputacao dos custos. 
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lndicadores de Realizacao: 

• SAGe; 

• BSC; 

• Grau de imputacao dos custos; 

• Relat6rios de qestao. 

Recursos Financeiros: 6 700,00€ 

0. Custos: 98 593,00€ 

Ac;ao FC141H (Service de Finances e Contabilidade) 

Objetivo: Apoiar os diferentes setores do IH. 

Descrlcao: Desenvolver as acoes necessaries para apoiar os diferentes setores do IH. 

lndicadores de Realizacao: 

• Apoio aos setores do IH. 

0. Custos: 5 184,40€ 

Ac;ao MC141H (Servlco Marketing e Apoio ao Cliente) 

Objetive: Apoiar os diferentes setores do IH. 

Descricao: Desenvolver as acoes necessaries para apoiar os diferentes setores do IH. 

lndicaderes de Realizacao: 

• Apoio aos setores do IH. 

Recurses Financeires: 6 000,00 € 

0. Custos: 15 355,66 € 

Ac;ao SC141H (Secretaria Central) 

Objetive: Apoiar na cornunicacao interna e externa, esta de arnbito institucional com entidades civis e 

militares. 

Descricao: Assegurar a qestao do expediente e as cornunicacoes civis e militares do IH com o exterior e 

o service da Ordem do IH 

lndicadores de Realizacao: 

• Apoio aos setores do IH. 

Recurses Financeiros: 1 600,00 € 

0. Custos: 3 424,40 € 

Ac:;:ae: SP141H (Service de Pessoa!) 

Objetive: Apoiar as Divisoes e Services do IH. 
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Descricao: Assegurar a gestao de requerimentos e solicitacoes de apoio e de docurnentacao ao pessoal 

das varias Divisoes e Servicos do IH. 

lndicadores de Realizacao: 

• Apoio aos setores do I H. 

0. Custos: 36 423,70 € 

A(;ao S1141H (Servlco de Informatica) 

Objetivo: Apoiar as Divisoes e Services do IH. 

Descricao: Apoiar as Divisoes e Services do IH no arnbito de apoio ao utilizador assim como, 

irnplernentacao de solucoes praticas para garantir uma maior eficacia dos processos de trabalho por parte 

das Divisoes e Services do IH. 

lndicadores de Realizacao: 

• Apoio aos setores do IH. 

Recursos Financeiros: 7.600,00€ 

0. Custos: 115 606,91€ 

A(;ao IT141H (Servico de lnfraestruturas e Transportes) 

Objetivo: Desenvolver um conjunto de atividades tecnlcas de apoio as atividades do IH. 

Descrlcao: Assegurar o apoio aos equipamentos e sistemas da responsabilidade do service, Brigadas 

Hidroqraticas, das Divisoes e Services do IH. 

lndicadores de realizacao: 

• Apoio de Campo e Cedencia de Meios; 

• Apoio de transportes. 

Recursos Financeiros: 31 740,00€ 
0. Custos: 165 672, 10€ 

A(;ao IM141H (Centro de lnstrumentacao Marftima) 

Objetivo: Prestar apoio as restantes divisoes e service do IH no arnbito da irnplernentacao de projetos e 

outras atividades. 

Descrlcao: Prestar apoio as restantes divisoes e service do IH no arnbito da implementacao de projetos e 

outras atividades. 

lndicadores de Realizacao: 

• Apoio aos setores do I H. 

Recursos Financeiros: 2.000,00€ 
0. Custos: 14 279,40€ 
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Confecao e distribuicao das refeicoes 

A9ao AD14 AL (Servlco de Aprovisionamento e Patrim6nio) 

Objetivo: Confecionar e distribuir as refeicoes. 

Descricao: Confecionar e distribuir as refeicoes nas Trinas e BHA, de acordo com as normas de 

alirnentacao na Marinha. 

lndicadores de Realizacao: 

• Processo de Alimentacao (PALI); 

• N° de reteicoes fornecidas; 

• Custo unitario da refeicao. 

Recursos Financeiros: 18 800,00€ 

0. Custos: 313 561,60€ 

Apoio de cafetaria 

Ac;ao AD14BA (Servico de Aprovisionamento e Patrim6nio) 

Objetivo: Apoio de cafetaria ao IH. 

Descricao: Venda de produtos de cafetaria em apoio aos setores do IH. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Receita arrecada superior a despesa; 

Recursos Financeiros: 11 000,00€ 

0. Custos: 20 686,60€ 

Receita: 12 000,00€ 

Portal da Intranet e da Internet 

A9ao: CD14WB (Centro de Dados Tecnico-Cientificos) 

Objetivo: Manutencao e desenvolvimento dos sistemas de dinamizacao do acesso online a dados e 

inforrnacao tecnico-cientifica. 

Descricao: 

• Ampliar a gama de produtos de inforrnacao digital disponibilizados no portal da internet. 

lndicadores de Realizacao 

• Manutencao dos portais da internet; 

• Cartografia antiga online; 

• Dados e informacao tecnca online; 

• Services de dados geoespaciais. 
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Recursos Financeiros: 00,00€ 

0. Custos: 43 683,18 € 

Ayao: RE14WB (Gabinete de comunlcacao e Multimedia) 

Objetivo: Manutencao e desenvolvimento do portal colaborativo do IH, na perspetiva de veiculo 

preferencial de comunicacao interna das atividades do IH. 

Descricao: 

• Promover a cornunicacao interna atraves do portal interno colaborativo; 

• Conceber e desenvolver novos conteudos a disponibilizar no portal interno do IH. 

lndicadores de Reallzacao 

• Manutencao do portal interno; 

Recursos Financeiros: 0,00€ 

0. Custos: 26 206,40 € 

Feiras e Eventos 

Ayao MC14FE (Service de Marketing e Apoio ao Cliente) 

Objetivo: Representar institucionalmente e comercialmente o IH em feiras e eventos externos. 

Descricao: Representar o IH em eventos institucionais e feiras comerciais, com entase nas dedicadas a 
nautica. 

lndicadores de Realizacao: 

• N° de presencas em feiras e exposicoes, incluindo Dia da Marin ha e Dia das Forcas Armadas; 

• Taxa de execucao do Plano de Marketing. 

Recursos Financeiros: 11 600,00€ 

0. Custos: 27 452, 18€ 

A9ao EH14FE (Escola de Hidrografia) 

Objetivo: Desenvolver e participar em eventos internos e externos ao IH. 

Descricao: 

• Promover a particpacao em eventos de arnbito da atividade da EHO. 

lndicadores de Realizacao: 

• N.0 de parficipacoes em eventos. 
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Marketing e Comunicacao 

A9ao MC14MK (Servi90 de Marketing e Apoio ao Cliente) 

Objetivo: Divulgar as atividades e bens do IH. 

Descricao: Desenvolver as acoes necessarias para divulgar as atividades e bens produzidos pelo IH. 

lndicadores de Realizacao: 

• Mailings de divulqacao: 

• Mailings ISC; 

• Mantras. 

Recursos Financeiros: 30 000,00€ 

0. Custos: 88 109,30€ 

A<;ao OC14MK (Oceanografia) 

Objetivo: Divulgac;ao das capacidades do IH no arnbito da oceanografia. 

Descricao: 

• Divulgar perante diferentes comunidades de utilizadores as capacidades do IH e as suas 

potencialidades no arnbito da oceanografia; 

• Divulgar os produtos disponibilizados on-line. 

lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de acoes de divulqacao; 

• Nurnero de visitas a produtos disponibilizados. 

Recursos Financeiros: 300,00 € 

0. Custos: 00,00 € 

A<;ao GM14MK (Geologia Marinha) 

Objetivo: Divulqacao das capacidades do IH no arnbito da geologia marinha. 

Descricao: Preparar e disponibilizar conteudos tecnicos e cientificos destinados a acoes de divulgac;ao 

institucionais, marketing e cornunicacao. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Numero de acoes de divulqacao; 

• Nurnero de visitas a produtos disponibilizados. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 4 058,40 € 
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Manutencao de instrumentos tecnicos- cientificos 

A(,ao OC14MT (Oceanografia) 
Objetivo: Apoiar tecnicamente o CIM na manutencao dos equipamentos oceanoqreficos. 

Descricao: 

• Apoiar tecnicamente o CIM na rnanutencao de todos os equipamentos e acess6rios ao service da 

Divisao de Oceanografia, tentando garantir a sua possibilidade de utilizacao imediata; 

• Acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias associadas aos equipamentos, a fim de 

melhorar a capacidade instrumental para a realizacao de levantamentos oceanoqraficos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Numero de solicitacoes do CIM. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 5 378,60 € 

A9ao GM14MT (Geologia Marinha) 
Objetivo: Apoiar tecnicamente o CIM na rnanutencao dos equipamentos e sistemas utilizados no arnbito 

das atividades da Divisao de Geologia Marinha. 

Descricao: 

• Dar apoio tecnico ao Centro de lnsfrurnentacao Maritima, no que respeita a rentabilizacao dos 

equipamentos tecnico-cientificos utilizados no arnbito dos levantamentos geol6gicos (sistemas 

acusticos, geofisicos e de amostragem sedimentar) no sentido de proporcionar o fornecimento de 

produtos e services de qualidade; 

• Colaborar no planeamento das acoes de rnanutencao preventiva; 

• Colaboracao no diagn6stico de avarias e apoio a rnanutencao corretiva e acompanhamento aos 

ensaios (pos-intervencao) realizados aos equipamentos tecnico-cientifcos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Nurnero de solicitacoes do CIM; 

• Nurnero de pedidos de intervencao, 

Recursos Financeiros: 00,00 € 
0. Custos: 27 288,78 € 

A9ao IM14MT (Centro de lnstrurnentacao Maritima) 
Objetivo: Efetuar a rnanutencao de equipamentos e sistemas tecnico-cientlficos. 

Descrlcao: Executar acoes de rnanutencao preventiva, corretiva e paliativa para garantir elevados niveis 

de disponibilidade de equipamentos e sistemas para utilizacao da Direcao Tecnica. 
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lndicadores de Reallzacao: 

• Taxa de disponibilidade media de equipamentos e sistemas criticos para a rnissao 

Recursos Financeiros:124 100,00€ 

0. Custos: 241 288,65€ 

Manutencao de Equipamentos e Sistemas da Rede de Monitorizacao Ambiental 

A~ao IM14MA (Centro de lnstrurnentacao Maritima) 

Objetivo: Manter o funcionamento em condicoes normais dos sistemas e equipamentos que constituem a 

Rede de Monitoriza9ao Ambiental, assegurando o correto funcionamento dos meios necessar'os ao 

cumprimento da missao, nas instalacoes do IH ea bordo dos navios hidroqraticos. 

Descricao: Executar acoes de manutencao preventiva e corretiva nos sistemas e equipamentos que 

constituem a Rede de Monitoriza9ao Ambiental por forma a conseguir uma elevada taxa de 

operacionalidade na aquisicao de dados. Desenvolver sistemas de aquisicao e de cornunicacoes para 

reporte dos dados em tempo-real para os servidores do IH. 

lndicadores de Realizacao: 

• Taxa de operacionalidade das estacoes da rede de rnonitorizacao ambiental; 

Recursos Financeiros: 241 350,00€ 
0. Custos: 204 850,25€ 

Manutencao de Eguipamentos Laboratoriais 

A~ao GM14ML (Geologia Marinha) 

Objetivo: Garantir a operacionalidade dos equipamentos laboratoriais da Divisao e assegurar o correto 

funcionamento dos meios necessaries ao cumprimento dos requisitos da Acreditacao de Ensaios. 

Descrlcao: 

• Dar apoio tecnico ao Centro de lnstrumentacao Maritima, no que respeita ao acompanhamento das 

rnanutencoes da instrumentacao instalada e utilizada no Laborat6rio de Sedimentologia. 

• Garantir a operacionalidade e cumprimento dos requisitos tecnicos exigidos pela Acreditacao de 

ensaios, nomeadamente as verilicacoes imerrnecias e calibracoes 

• Dar apoio aos elementos do CIM ao planeamento das acoes de rnanutencao preventiva e corretiva 

aos equipamentos especificos do Laborat6rio de Sedimentologia; 

• Assegurar que sao cumpridas as exiqencias de sequranca e higiene nos espacos laboratoriais 

ocupados pela divisao. 

lndicadores de Realizacao: 

• Taxa de operacionalidade dos equipamentos; 
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• Numero de solicitacoss do CIM; 

• Nurnero de pedidos de lntervencao. 
Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 6 801,79 € 

Ayao QP14ML (Quimica e Poluicao do Meio Marinho) 

Objetivo: Garantir a operacionalidade dos equipamentos laboratoriais da Divisao. 

Descricao: Planear e executar a gestao e a rnanutencao dos equipamentos laboratoriais da Divisao, 

garantindo a sua operacionalidade e cumprindo os requisitos tecnicos exigidos pela acreditacao 

laboratorial, nomeadamente as verificacoes intermedias e calibracoes. 

lndicadores de Realizacao: 

• Taxa de operacionalidade dos equipamentos. 

Recursos Financeiros: 4 400,00 € 

0. Custos: 10 283,60 € 

Ayao IM14ML (Centro de lnstrumentacao Maritima) 

Objetivo: Efetuar a rnanutencao de equipamentos e sistemas associados aos laborat6rios de ensaios 

quimicos das divisoes de Quimica e Poluicao do Meio Marinho, Geologia Marinha e Laborat6rio de 

Callbracao (LC). 
Descricao: Executar acoes de rnanutencao preventiva e corretiva para garantir elevados niveis de 

disponibilidade de equipamentos e sistemas de laborat6rio das divisoes OP e GM e LC. 

lndicadores de Realizacao: 

• Taxa de disponibilidade de equipamentos e sistemas de laborat6rio. 

Recursos Financeiros: 33 700,00€ 

0. Custos: 20 329,75€ 

Manutencao de UAM, Embarcacoes de Sondagem e Botes 

Ayao IT14MU (Service de lnfraestruturas e Transportes) 

Objetivo: Manutencao dos equipamentos rnecanlcos e eletricos das Unidades de Apoio de Marinha, 

ernbarcacoes de sondagem e botes ao service do lnstituto Hidrografico. 

Descricao: Proceder a realizacao de atividades no arnbito tecnico da rnanutencao na area dos meios 

navais do IH, para o garante dos objetivos e das rnissoes superiormente definidos. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Taxa de disponibilidade de equipamentos e sistemas. 
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Recursos Financeiros: 35 800,00€ 
0. Custos: 84 527,81€ 

Manutencao de Viaturas 

A9ao IT14MV (Servlco de lnfraestruturas e Transportes) 
Objetivo: Desenvolver um conjunto de atividades tecnicas de apoio as atividades do IH. 

Descricao: Proceder a realizacao de atividades no arnbito tecnico, da rnanutencao na area dos 

transportes e oficinais, para o garante dos objetivos e das rnissoes superiormente definidos. 

lndicadores de realizacao: 
• Manuten9ao de viaturas na Oficina do IH; 

• Reparacao de viaturas em Oficinas Privadas. 

Recurses Financeiros: 62 475,00 € 
0. Custos: 133 054,90 € 

Manutencao Preventiva e Corretiva 

A9ao IT14MC (service de lnfraestruturas e Transportes) 
Objetivo: Desenvolver um conjunto de atividades tecnicas de apoio as atividades do IH. 

Descricao: Proceder a realizacao de atividades no arnbito tecnico, da rnanutencao, conservacao e 

sequranca na area das lnfraestruturas para o garante dos objetivos e das rnissoes superiormente 

definidos. 

lndicadores de reallzacao: 

• Manutencao e Conservacao das lnfraestruturas do IH- Trinas; 

• Marutencao e Conservacao das lnfraestrutura do IH - SHA; 

• Manutencao e reparacao na area da Sequranca LA. 

Recursos Financeiros: 293 123,00€ 

0. Custos: 436 510,80€ 

Manutencao de lnstrumentos de Precisao 

A9ao IT14MP (Servlco de lnfraestruturas e Transportes) 
Objetivo: Desenvolver um conjunto de atividades tecnicas de apoio as atividades Oficinais na area dos 

lnstrumentos de Precisao. 

Pagina 108 de 144 



lNSTITUTO HIDROGMFICO 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

Descricao: Proceder a realizacao de atividades no arnbito tecnico, da rnanutencao na area das 

lnfraestruturas, das embarcacoes, dos transportes e oficinais, para o garante dos objetivos e das rnissoes 

superiormente definidos. 

lndicadores de realizacao: 

• Manutencao de lnstrumentos de Precisao 
Recurses Financeiros: 1 600,00€ 
0. Custos: 56 027,40 € 
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IV. INVESTIGA<;AO APLICADA E DESENVOLVIMENTO 

Acao NV31 ID - Projetos de l&D - metodos, processos e sistemas de navegacao 
Objetivo: Estudar os rnetcdos, processos e sistemas de naveqacao maritima, assegurando a 

representacao da Marinha em grupos ou comiss6es de trabalho, no ambito dos rnetodos, processos e 

sistemas de naveqacao. 

Descricao: Prosseguir o objetivo acima fixado atraves das seguintes acoes: 

• Acompanhar a utilizacao pela Marinha do GPS (Global Positionig System) (em particular nas suas 

componentes de Precise Positioning Setvice e GPS Diferencial) e do ECDIS/CEN; 

• Acompanhar os projetos European Radionavigation Plane Galileo da Uniao Europeia; 

• Estudar o desempenho do EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Sen;ice) em 

ambiente maritimo e a sua aplicabilidade na Marinha; 

• Participar em projetos de cooperacao nacional e/ou internacional de concecao, desenvolvimento e 

experirnentacao de equipamentos e sistemas de naveqacao: 

• Elaborar pareceres e intormacoes sobre rnetodos, processos e sistemas de naveqacao; 

• Participar nas reuni6es do Comite eNAV da Associacao Internacional de Sinalizacao Maritima; 

• Fazer uso do conhecimento adquirido em plataformas privilegiadas, como a participacao em 

conferencias de naveqacao e comites tecnicos de organismos internacionais, para desenvolver 

isoladamente ou em parceria, projetos que na area da naveqacao que envolvam tecnologias de 

posicionamento e de rnonitorizacao ambiental. 

lndicadores de Realizacao: 

• Relat6rios, pareceres e inforrnacoes elaborados; 

• Psrticipacao nos cornites tecnicos. 

Recursos Financeiros: 2 500,00 € 

0. Custos: 3 465,00 € 

Acao OC311D - Projetos de l&D - MDN-IH 

Objetivo: Atividades de ambito interno. 

Descrlcao: 

• Cobrir as atividades de l&D efetuadas e nao cobertas por qualquer outro projeto; 

• Estudos em areas nao previstas pelos projetos. 

lndicadores de Realizacao: 

• Elabora9ao de relat6rio interno da Divisao. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 2 478,75 € 
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Acao OC31 ID - Projetos de l&D - SUBECO 

Objetivo: Com o projeto "Editicacao de um Sistema de Vigilancia Acustica Submarina" pretende-se 

~dificar uma capacidade de vigilancia acustica da margem continental portuguesa, baseado numa rede 

de hidrofones de escuta passiva, instalada nas b6ias rnultipararneuicas da rede MONIZEE. 

Descricao: Este projeto contempla o desenvolvimento de um hidrofone como um sensor adicional das 

b6ias OCEANOR que, ap6s validado, sera replicado e instalado em toda a rede MONIZEE. 

Paralelamente, sera construido um modulo de previsao do ruido submarino baseado no modelo de 

circulacao oceanico HYCOM e no panorama AIS adquirido em tempo real. Por fim, sera edificado um 

sistema de gestao da intcrmacao SUBECO no IH, com liga9ao ao EMGFA ea FAP. 

lndicadores de Reallzacao: 

• Contratacao de um investigador especializado em oceanografia militar; 

• Forrnacao p6s-graduada nos dominios da acustica submarina e da engenharia informatica (um 

doutoramento e dois mestrados); 

• Realizacao de um curso em acustica submarina operacional (a realizar no IH); 

• Aquisicao de uma boia rnunipararnetrica; 

• Construcao do prot6tipo de escuta passiva do projeto; 

• Construcao do sistema de intorrnacao do projeto. 

Recursos Financeiros: 00,00 € 

0. Custos: 40 847,40 € 

Receita: 257 800,00 € 

Acao GM31 ID - Projetos de l&D - TROANTE 

Objetivo: Os objetivos gerais estao relacionados com o teste e a operacionalizacao de um sistema 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) de pequena'rnedia dirnensao, para utilizacao de arnbito conjunto e dual. 

Descrlcao: 

• Executar os pacotes de tarefas previstas para o anode 2017 a cargo do IH. 

• Realizacao de levantamentos topo-hidroqrsticos, rnedicao de correntes e ondas, vide-rnonitorizacao 

e amostragem sedimentar de 2 sectores litorais (Costa da Caparica e Lagoa de Albufeira). Estas 

campanhas ocorrerao em simultaneo com os voos estereo-fotoprametricos a realizar pelo UAS30, 

com o objetivo de avaliar a qualidade dos dados topoqraficos obtidos por esta via, bem como 

proceder a analise de imagem de ondulacao para inferencia de batimetria. 

lndicadores de Reallzacao: 

• 2 campanhas oceanoqrefcas: 

• 2 relat6rios tecnicos e deliverables previstos no Plano de Trabalhos do projeto; 

• Relat6rios tecnicos e cientificos. 
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• Publicacoes cientificas. 

• Acolhimento de bolseiro (24 meses) para aquisicao e exploracao de dados adquiridos no terreno e 

par processamento de imagem. 

Recursos Financeiros: 17 320,00 € 

0. Custos: 18 959,12 € 

Receita: 30 350,00 € 

Acao GM331D - Projetos de l&D - PLATMAR 

Objetivo e descricao: 0 projeto "Evolucao de plataformas insulares vulcamcas: A ilha de Sta. Maria e 

irnplicacoes para a avaliacao de riscos, cartografia de habitats e qestao de agregados marinhos" 

procurara responder as seguintes quest6es: Como e que os diferentes processos geol6gicos e 

oceanoqraficos interagem para modelar a morfologia atual das plataformas de ilhas vulcanicas? Quais 

sao os fatores que controlam a formacao, distribuicao e profundidade dos corpos sedimentares da 

plataforma e coma e que essa informacao pode ser usada para uma exploracao sustentavel dos 

agregados marinhos? 0 que e que provoca os deslizamentos de terra submarinos que ocorrem no bordo 

das plataformas das ilhas dos Acores e qual a sua frequencia? 0 projeto tera uma abordagem 

multidisciplinar e assentara num conjunto de dados a adquirir na plataforma insular, destacando-se dados 

de multifeixe, reflexao sismica ligeira e amostras sedimentares. 

lndicadores de realizacao: 

• Colaboracao em campanha de amostragem e no processarnento/analise das amostras de 

sedimentos. 

• Colaboracao no processamento e exploracao dos dados adquiridos tendo em vista o estudo da 

morfologia submarina e a cartografia do bordo da plataforma, afloramentos rochosos e espessura 

sedimentar da plataforma de Santa Maria. 

• Acolhimento de bolseiro (18 meses) para aquislcao e exploracao de dados. 

• Relat6rios tecnicos e cientificos. 

• Publicacoes cientificas. 

Recursos Financeiros (total): 9 724,00 € 

0. Custos: 57 236,60 € 

Receitas (total): 26 130,00 € 

Acao OC331D - Projetos de l&D - SIMOCEAN 

Objetivo: Com o projeto "System for Integrated Monitoring of the Ocean" pretende-se criar um cataloqo 

de metadados e um visualizador de dados, relativos a monitorizacao do meio marinho, com inteqracao de 

modelos digitais de terreno e resultados de previs6es de aqitacao maritima e de circulacao. 
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Descricao: Este projeto visa contribuir para melhorar a gestao do meio marinho, a monitorizacao e a 

capacidade de viqilancia atraves da agregac;;ao de diferentes observacoes, de satelite, de modelos e de 

outros conjuntos de dados (e.g. meteorol6gicos, oceanoqraficos), relacionados com a rnonitorizacao do 

meio marinho e com as atividades humanas e seus impactos sociais, ambientais e econ6micos. Esses 

conjuntos de dados serao integrados no sistema SIMOCEAN para fornecer services de valor 

acrescentado para a previsao e rnonitorizacao do estado do mar e, em particular, relacionados com a 
propaqacao das ondas, dinarnica oceanica e processos de interacao atmosfera/oceano. 

lndicadores de Realizacao: 

• Processamento de dados para inteqracao no projeto; 

• Cataloqo de metadados e inteqracao de dados; 

• Criacao de um service resultante da informacao integrada; 

• Publicacoes cientificas. 

Recursos Financeiros: 3 600,00 € 

0. Custos: 25 581,76€ 
Receita: 17 000,00 € 

Acao D1331D - Projeto l&D · hidrocartAFRICA · Tratamento documental das cartas hidrograficas 
portuguesas de Africa 
Objetivo: Disponibilizar exemplares digitais de cartas hidrcqraficas das antigas col6nias portuguesas em 
Africa. 
Descricao: Tratamento documental de cartas hidroqraflcas das antigas co16nias portuguesas em Africa, 
bem como dos seus autores mais relevantes, e a sua disponibilizacao em ambiente partilhado 

(INTERNET), com imagens, atraves de duas bases de dados (biblioqrafica e de autores). 

lndicadores de Realizacao: 

• Criacao de duas bases de dados; 

• Publicacao de artigos cientificos. 
Recursos Financeiros: 0,00€ 
0. Custos: 18.904,20€ 

Acao OC341D - Projeto l&D - JERICO-NEXT 
Objetivo: Participacao no projeto internacional - Joint European Research Infrastructure Network for 

Coastal Observatory - Novel European eXpertise for coastal observa Tories. Visa o fortalecimento e 

harrnonizacao da estrateqia da rede Europeia de rnonitorizacao do oceano costeiro e o desenvolvimento 
de capacidades de previsao operacional. 
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Descricao: Financiado pelo Programa Europeu H2020-lnfraia e coordenado pelo IFREMER, pretende 

criar sinergias entre as diferentes instituicoes europeias responsaveis pela operacao de redes de 

monitorizacao do oceano costeiro em termos de metodologias, do estabelecimento de boas praticas nos 

sistemas operacionais de medicao instalados e do desenvolvimento de capacidades de previsao 

operacional e assimilacao de dados. Designadamente no seguinte: 

• A troca de experiencias praticas e treino na conducao de operacoes de calibracao e protecao dos 

sensores face as aqressoes (e.g. biofouling); 

• 0 desenvolvimento de procedimentos comuns na qestao de sistemas de moritorizacao em tempo 

real e na operacao de sistemas "ongoing" (e,g. ferry-box); 

• 0 desenvolvimento de metodologias de assirnilacao de dados visando tirar partido do conjunto de 

observacoes que sao presentemente disponibilizadas para o oceano costeiro para melhorar a 

capacidade de previsao operacional para essas areas. 

• A utilizacao de modelos nurnericos com assimilacao de dados para desenhar e otimizar as redes de 

monitorizacao e para avaliar o impacto da introducao de novas metodologias de monitorizacao. 

lndicadores de Realizacao: 

• Avaliacao das capacidades dos modelos nurnericos atualmente utilizados no IH para reproduzir as 

condicoes meteorol6gicos e oceanoqraticas na area do Canhao da Nazare. 

• Articulacao entre o modelo HOPS com assirnilacao de dados e o modelo HYCOM operacional para a 

area do Canhao da Nazare 

• Otirnizacao da paqina MONICAN para a disponibilizacao dos dados colhidos pelo sistema MONICAN 

no quadro da componente Virtual Access do projeto. 

• Partilha de experiencia com os varies parceiros, 

• Apresentacao de resultados na reuniao anual do projeto. 

Recursos Financeiros: 7 000,00 € 
0. Custos: 1 398,40 € 
Receita: 30 000,00€ 

Acao OC341D - Projetos de l&D - lnternacionais - Co-ReSyF 

Objetivo: Com o projeto "Coastal Waters - Research Synergy "pretende-se a obtencao de batimetria a 

partir de imagens SAR e de imagens 6ticas. 

Descrlcao: 0 projeto pretende implementar uma infraestrutura de processamento e acesso a informacao, 

recorrendo a ferramentas autornaticas, metodologias e padroes que suportem a investiqacao usando 

dados de detecao remota, nomeadamente imagens satelite 

lndicadores de Reallzacao: 

• Documento de requisitos das aplicacoes de apoio ao desenvolvimento cientifico; 
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• Plano de validacao para as aplicacoes de apoio ao desenvolvimento cientifico; 

• Participa9ao em reunioes intercalares. 

• Modelo funcional de extraccao batirnetrica a partir de imagens de satelte. 

• Publicacoes cientificas. 

• Participacoes em encontros cientificos. 

• Criacao de plataforma de acesso a imagens de satelite. 

Recursos Financeiros: 7 000,00 € 

0. Custos: 13 920,05 € 

Receita: 31 500,00 € 

Acao CD341D - Projeto l&D - SeaDataNet II 

Objetivo: Assegurar a nivel europeu o acesso aos dados cceanooraficos ou a sua descricao a partir de 
sistemas distribuidos e ligados em rede, sendo adotados padroes comuns para o seu processamento, 

divulgac;ao e comunicacao. 

Descricao: 

• Preparacao de dados, metadados e produtos; 

• Disponibilizacao dos dados mediante o acesso a um descarregador de dados com um; 

• Atualizacao dos restantes cataloqos de inforrnacao e metadados. 

lndicadores de Reallzacao 

• Elaboracao dos produtos; 

• Participacao nas reunioes. 

Recursos Financeiros: 1 200,00 € 

0. Custos: 6 292,80 € 

Ayao CD341D- Projeto l&D- EMODNet e SEADATACLOUD 

Objetivo: Assegurar, a nivel europeu, o acesso aos dados do ambiente marinho ou a sua descricao a 

partir de sistemas distribuidos e ligados em rede, sendo adotados padroes comuns para o seu 

processamento, divulqacao e cornunicacao. 

Descricao: 

• Preparacao de dados, metadados e produtos; 

• Disponibilizacao dos dados mediante o acesso a um descarregador de dados comum; 

• Alualizacao dos restantes cataloqos de intorrnacao e metadados. 

lndicadores de Reallzacao 

• Elaboracao dos produtos e services descritos nos work packages dos projetos; 

• Participacao nas reunioes. 
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Recursos Financeiros: 8 920,00 € 
0. Custos: 7 604,70 € 
Receitas: 33 500,00 € 

Acao Hl341D - Projeto l&D - Coastal Mapping 
Objetivo: Efetuar uma analise das necessidades e dos meios para aquisicao de dados marinhos nas 

zonas costeiras Europeias, bem como o de proceder ao desenvolvimento de uma estrateqia de aquisicao 

de dados. 

Descricao: Um melhor conhecimento da morfologia da zona costeira servira para garantir uma 

naveqacao mais segura, melhores medidas de protecao costeira e um menor custo na concecao de 

construcao de infraestruturas offshore. A agilidade no acesso aos dados contribuira para a 

implernentacao de services inovadores de apoio a essas atividades. 

lndicadores de Realizacao 
• Disponibilidade de intorrnacao de modelo digital de terreno construido com base nos levantamentos 

hidroqraficos das zonas portuarias e costeiras; 

• Participacao no Working Program 2 - Share Experiences, Standards & Best Practices; 

• Parficipacao nas reunioes de projeto. 

Recursos Financeiros: 1 500,00 € 
0. Custos: 1 955,51 € 
Receita: 8 000,00 € 
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V, AFETA<;AO DE RECURSOS 

1.RECURSOSHUMANOS 

A estrutura de recursos humanos do IH compreende, 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 sac fixados na respetiva lotacao aprovado por 

despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, conforme previsto na lei orqanica (Oecreto-lei 

n.0 230/15, de 12 de outubro). Foi aprovada em julho de 2015 uma nova lotacao para o IH, a qual encerra 

orientacoes da reforma da Defesa 2020, verificando-se uma reducao significativa de efetivos, 
contemplando 161 militares e 4 militarizados. 

A previsao das Existencias a 31 de dezembro de 2016, sera de 296 trabalhadores, dos quais 54% dizem 
respeito a pessoa/ militar, 45% a pessoa/ civil e 1 % a pessoa/ militarizado. A/em destas existencias, o IH 
conta ainda com a prestacao de 19 bolseiros. 

Em regra, a previsao dos quantitativos de pessoal varia anualmente em funcao do nivel de atividade 

prevista, das disponibilidades da Marinha quanto aos efetivos militares e das situacoes de recrutamento, 
mobilidade e aposentacao dos trabalhadores civis. 

0 quadro seguinte apresenta a evolucao das existencias de pessoal, e projeta para 2017 os quantitativos 
globais inscritos no Mapa de Pessoa/ 2017 em processo de aprovacao pela lute/a. 

Evolucao das Existenclas de Recursos Humanos 

ANO 2015 2016 2017 
(31DEZ) (31DEZ) (31DEZ) 

PESSOAL MILITAR 171 165 165 

PESSOAL CIVIL 133 131 152 

Oficiais 54 53 53 

Sargentos 44 31 31 

Pra9as 69 77 77 

Militarizados 4 4 4 

lnvestigador 1 1 1 

ESP./TEC. de Informatica 12 12 12 

Tecnico Superior 60 58 75 

Assistente Tecnico 40 40 43 

Assistente Operacional 20 20 21 

0 IH continuara a dar prioridade a valorizacao dos seus recursos humanos, planeando forrnacao interna e 
externa, que e orientada para as qualificacoes e cornpetencias requeridas para os varies cargos. 

Pagina 117 de 144 



INSTITUTO HIDROGRAFICO 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

2. RECURSOS FINANCEIROS 

0 Plano de Atividades constitui a base de todo o processo de planeamento orcarnental, dando suporte a 
afetacao dos recursos financeiros destinados a prossecucao dos objetivos nele estabelecidos. 

A atividade do lnstituto Hidrografico e suportada de forma direta pelo orcarnento de funcionamento e pelo 

orcamento do lnvestimento do Plano cuja previsao para 2017 constam do seguinte quadro: 

RECEITA 

Orcamento de Funcionamento 

Rendimentos de Propriedade 710.000 € 
Transferencias Correntes 524.500 € 
Venda de bens e Services Correntes 7.629.503 € 
Outras receitas correntes 5.000 € 
Transferencias de capital 10.074€ 
Reposi96es nae Abatidas nos Pagamentos 15.000 € 8.894 077 € 

lnvestimentos do Plano 
Transferencias de Capital 185.000 € 185.000 € 
TOT AL DA RECEIT A 9.079.077 € 

DESPESA 

Orcarnento de Funcionamento 

Despesas Correntes 
Pessoa! 4.799.127 € 
Aquisicao de Bens e Services Correntes 2.464.510 € 
Tran sferen ci as 455.800 € 
Outras Despesas 459.640 € 8179077€ 

Despesas de Capital 
lnvestimento 715.000 € 8.894.077 € 

lnvestimentos do Plano 
Despesas de Capital 185.000 € 185.000 € 

TOT AL DA DESPESA 9.079.077 € 

Para alern dos recursos financeiros inscritos no Orcamento Privativo, a atividade do IH conta ainda com 

um suporte indireto de financiamento assumido pela Marinha no seu orcarnento, e que se destina 

essencialmente aos encargos das rernuneracoes do pessoal militar e militarizado, aos custos de 

operacao e rnanutencao dos navios hidrograficos e ao investimento na Capacidade Oceanoqrafica e 

Hidroqratica da Lei de Proqrarnacao Militar. 
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VI. fATORES CONDICIONANTES DA ATUA<;AO 

Entendem-se como fatores condicionantes aqueles que, pela sua relevancia, tenham impacto no 

cumprimento da rnissao. Deste enquadramento, e decorrente de uma permanente anafse das 

condicionantes internas e externas do IH, e entendimento que: 

1. Contexto Juridico e Legal · 0 enquadramento juridico e legal do IH foi atualizado em 2015, atraves 

da aprovacao da nova Lei Orqanica (Decreto-Lei n.0 230/2015 de 12 de outubro), a qual consagra as 

suas especificidades enquanto 6rgao da Marinha e Laborat6rio do Estado. Permanece como um dos 

fatores de maior relevancia a referir neste arnbito a necessidade de aprovar o subsequente 
Regulamento lnterno; 

2. Gestao de Recursos Financeiros · No tocante a esta area, acentuar-se-a o desafio dos ultirnos 
anos. Espera-se a rnanutencao ou agravamento dos constrangimentos, decorrente da conjuntura 

econ6mica e financeira, o que obriqara, por um lado, ao encontro de solucoes inovadoras na 

racionaiizacao dos recursos disponiveis e por outro, a um estimulo na procura de fontes de 

financiamento diversificadas; 

3. Gestao de Recursos Humanos - Gerir o pessoal militar e civil de forma a potenciar as suas 
capacidades e um enorme desafio, em especial numa epoca em que os constrangimentos legais de 
arnbito remunerat6rio, a limitacao do nurnero de efetivos e a estaqnacao nas carreiras afetam 
consideravelmente a satistacao e a motivacao dos trabalhadores. Ha pois que encontrar as melhores 

solucoes de funcionamento, mantendo um ambiente de equipa e de responsabilidade para com o 
service e continuar o esforco no desenvolvimento das cornpetencias: 

4. lnvestimento · A atualizacao tecno16gica e um objetivo sempre presente num organismo que 
desenvolve projetos de l&D. Deste modo, espera-se manter ou aumentar o nivel de esforco de 
investimento para garantia das capacidades instaladas no IH, e promover o aprontamento tecnico 
cientifico do NRP "D.Carlos I", com a aquisicao e instalacao de equipamentos indispensaveis a 
realizacao dos projetos cientificos em curso e ao apoio a comunidade cientifica. 

0 ano de 2017 sera mais um ano de consolidacao estrutural das reformas que tern vindo a ser 

implementadas, mas tarnbem de grande desafio perante a dificil conjuntura econ6mica e financeira do 
pais. 

Cientes destes desafios, confia-se na estrutura dirigente e no pessoal do IH para assegurar o 
cumprimento de uma rnissao exigente e do compromisso desde sempre assumido para com a Marinha e 
o Pais. 
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VII. PARCEIROS 

Organismos e Unidades da Marinha 
Capitanias e Deleqacoes Maritimas 

Centro de Coordenacao de Busca e Salvamento Maritime de Lisboa - MRCC Lisboa 

Centro de Coordenacao de Busca e Salvamento Maritime de Penta Delgada - MRCC Delgada 

Centro de lnstrucao e Tafica Naval 

Comando Naval 

Dire9ao de Far6is 

Direcao Geral de Autoridade Maritima (DGAM) 

Direcao de Navies 

Escola Naval 

Flotilha 

Sub-Centro de Coordenacao de Busca e Salvamento Maritime do Funchal - MRSC Funchal 

Organismos Governamentais 
Adrninistracoes Portuarias SA (Douro-Leixoes: Aveiro; Lisboa; Setubal-Sesirnbra e Sines) 

Adminisfracao dos Portes da Reqiao Aut6noma da Madeira (APRAM) 

Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) 

Centro de lntorrnacao Geoespacial do Exercito (CIGeoE) 

Dire9ao Geral de Recurses da Defesa Nacional (DGRDN) - Mmisteno da Defesa Nacional 

Direcao Geral de Politica do Mar (DGPM) - Mriisterio do Mar 

Direcao Geraldo Territ6rio (DGT) 

Estrutura de Missao para a Extensao da Plataforma Continental (EMEPC) 

Escola Nautica Infante D. Henrique 

Fundacao para a Ciencia ea Tecnologia (FCT) 

Fundacao da Faculdade de Ciencias e Tecnologia - Centro de Recurses Microbiol6gicos - FFCT 

Institute da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT) - Sede e Direcoes Regionais - Norte; Centro; Lisboa 

e Vale do Tejo e Algarve 

Universidades 
Centro de Ciencias do Ambiente - Universidade do Minho 

Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) 

Centro de Estudos do Mar da Universidade Aut6noma de Lisboa 

Centro de lnvestiqacao Tecnol6gica do Algarve - Universidade do Algarve (CINTAL) 

Centro lnterdisciplinar de 'nvestiqacao Marinha e Ambiental (CIIMAR) 
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CNRS Universite de Bordeaux I (Franca) 

Departamento de Biologia - Universidade de Aveiro 

Departamento de Ciencias da Terra da Universidade do Minho 

Departamento de Ceociencias da Universidade de Aveiro 

Departamento de Geologia da Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa 

Departamento de Matematica Aplicada da Faculdade de Ciencias da Universidade do Porto 

lnstituto de Oceanografia - Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa (FCUL) 

lnstituto Superior Tecnico (1ST) 

Laborat6rio de Clencias do Mar da Universidade de Evora (CIEMAR) 

Observat6rio do Ambiente dos Acores - Universidade dos Acores (OAA) 

Universidade Aut6noma de Lisboa 

Universidade dos Acores 

Universidade Lus6fona de Humanidades e Tecnologias 

Signal Processing Laboratory - Universidade do Algarve (SiPLAB) 

Laborat6rios do Estado 

lnstituto Portuques do Mare da Atmosfera (IPMA) 

Laborat6rio Nacional de Energia e Geologia (LNEG) 

Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

Parceiros comerciais 

Adrninisfracoes Portuarias S.A. (Douro-Leixoes; Aveiro; Lisboa; Setubal-Sesimbra e Sines) 

Adrninistracao dos Portos da Regiao Aut6noma da Madeira, S.A. (APRAM) 

Centro de Formacao Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR) 

EDP Renewables Europe 

Energia das Ondas, S.A (ENONDAS) 

Desconto Nautico Directo, Lda (ONO) 

International Centre for Electronic Navigation Charts - IC-ENC 

J. Garraio & ca. LOA. 

Jeppesen Italia (S.r.l) 

LABELEC, Estudos, Desenvolvimento e Atividades Laboratoriais, S.A. (Grupo EDP) 

Portos dos Acores, SGPS, S.A. 

United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) 

Valorsul, S. A. (Valorizacao e Tratamento de Residuos S61idos Urbanos da area Metropolitana de Lisboa 

- Norte) 

SONADI - Sociedade Nacional de Desenvolvimento e lnvestimentos, Lda 
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New Sigma Holding, Lda 

REPSOL 

West Coast - services e Eventos Nauticos, Lda 

Cooperacao internacional e desenvolvimento 
Associacao Internacional Permanente dos Congressos de Naveqacao (AIPCN/PIANC) 

Associacao Internacional de Sinalizacao Maritima (AISM/IALA) 

Capitania dos Portos de Macau 

Cornissao Hidrografica do Ailanfico Oriental (CHAtO) 

Cornissao Oceanoqrafica lntergovernamental (COi) da UNESCO 

Direcao-Geral de Marinha e Portos de Cabo Verde (DGMP) 

Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center (US Navy) 

Global Sea Level Observing System (GLOSS) 

lnstitut Francais de Recherche pour !'Exploitation de la Mer (IFREMER) 

lnstituto Hidrografico de la Marina de Espanha (IHM) 

lnstituto Nacional de Hidrografia e Naveqacao de Mo9ambique (INAHINA) 

Institute of Navigation (ION) 

National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) 

Nata Undersea Research Center (NURC) 

Orqanizacao Hidroqrafica Internacional (OHi) 

Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (SHOM) 

Southampton Oceanography Center 

Outras instituicoes 
A Arsenal, S.A 

Camara Municipal da Nazare 

Camara Municipal de Peniche 

Camara Municipal do Seixal 

Fundacao Lusa-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) 

Museu Nacional de Hist6ria Natural 

TAP - Manutencao e Engenharia / Laborat6rio de Calibra9ao 
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VIII. 0RGANIZA<;AO 

A. 0RGANIGRAMA 
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B. MISSOES DAS UNIDADES ORGANICAS 

1. Direcao-qeral {DG) 

O Diretor-geral e o 6rgao que assegura a qestao da atividade global do IH e a sua 

representacao. 

No arnbito das suas competencias, incumbe ao Diretor-geral: 

a) Dirigir, coordenar, planear e controlar as atividades e o funcionamento do IH; 

b) Executar as diretivas do CEMA, no ambito das airbuicoes do IH; 

c) Propor ao CEMA a aprovacao dos regulamentos internos dos 6rgaos do IH, com excecao do 

conselho cientifico; 

d) Assegurar a representaceo do IH nos organismos e reurroes nacionais e internacionais 

relacionados com as atividades do mesmo; 

e) Celebrar protocolos, contratos de investiga9ao e de prestacao de servcos, ou qualquer outro 

instrumento de forrnalizacao dos acordos estabelecidos com outras entidades, no arnbito das 

atribucoes do IH; 

D Decidir sobre a confratacao, qualquer que seja a natureza do vinculo laboral, do pessoal 

necessario a prossecucao das atividades do IH e praticar os demais atos relativos a qestao do 
pessoal e ao desenvolvimento das respetivas carreiras; 

g) Executar as orientacoes esfrateqicas do IH referidas no n.0 3 do artigo 2.0 do Decreto-Lei n.0 

230/2015, de 12 de outubro (LOIH); 

h) Desempenhar os cargos que lhe couberem por lei ou inerencia de funcoes nos organismos afins 

ou nos orqaos de consulta em que participe o IH; 

i) lnstaurar os processos de contraordenacao, designar os seus instrutores e aplicar as respetivas 

coimas, nos termos do Decreto-Lei n.0 193/95, de 28 de julho; 

j) Presidir ao conselho administrativo e ao conselho cientifico e promover a execucao das suas 

cehberacoes: 
k) Propor ao CEMA a criacao e extncao das missoes e brigadas hidrograficas, bem como a sua 

alivacao e desativacao: 

I) Representar o IH em juizo e na outorga dos contratos submetidos a regimes de direito pubico: 
m) Submeter ao CEMA os programas anuais e plurianuais de atividades do IH, os relat6rios de 

atividades e os pianos financeiros, bem como todas as questoes que carecarn de decisao 

superior. 
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n) Promover acoes no ambito da sequranca da naveqacao, constituindo-se coma autoridade 

tecnica de naveqacao para a Marinha, assegurando a coordenacao nacional e a dvulqacao dos 

avisos a naveqacao e dos avisos aos navegantes; 

o) Autorizar, em exclusividade, a edicao, prornulqacao e cancelamento das cartas nauticas e 

demais documentos naulicos nacionais das aquas territoriais e de outras com interesse 

carloqrsfico nacional; 

p) Dirigir e controlar as atividades das rnissoes e brigadas hicroqrsficas. 

0 diretor-geral dispoe de autoridade tecnica sobre todos os 6rgaos da Marinha, nos dominios dos 

levantamentos hidroqralicos e da cartografia hidroqratca, e, no arnbito da sua cornpetencia, da 

sequranca da naveqacao, dos metodos e material de naveqacao, da oceanografia fisica, da geologia 
marinha e da oceanografia quimica, bem como de autoridade tecnica sobre os navios hidrcqraficos da 
Marinha, para cumprimento das missoes que estas unidades executem. 

2. Gabinete de Apoio e Assessoria ao Diretor-geral 
No arnbito do exercicio das suas cornpetencias o Diretor-geral dispoe de um gabinete que compreende 
as relacoes publicas e relacoes internacionais, assessoria juridica e os adjuntos e assessores que 
entender nomear entre o pessoal a prestar servco no IH. 

A area de relacoes publicas e internacionais prossegue as seguintes atribuicoes: 

a) Organizar os atos relativos as obriqacoes protocolares, cerimonias e atos oficiais do IH e 

organizar as deslocacoes oficiais dos orqaos diretivos, assim como a rececao e a estadia de 

personalidades ou rnissoes oficiais, nacionais e estrangeiras; 

b) Promover a realizacao de atividades sociais, culturais e recreativas, dirigidas aos funcionarios do 

IH; 

c) Elaborar e distribuir rforrnacao peri6dica sobre as atividades do IH; 

d) Assegurar contactos com os orqaos de comunicacao social em estreita colaboracao com o 

gabinete do CEMA. 

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

0 Efetuar o acompanhamento e assessoria no arnbito das relacoes internacionais; 

g) Assegurar a ligac,;ao com o Mmisteno dos Neg6cios Estrangeiros e com os paises que colaboram 

com o IH (membros da OHi e observadores europeus, americanos e africanos). 
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A area de assessoria juridica prossegue as seguintes atribuicoes: 

a) Elaborar pareceres, mlorrnecoes e despachos sabre aspetos de natureza juridica suscitados 

no ambito das alribuicoes do IH; 

b) Colaborar na elaboracao de contratos, acordos e protocolos, e outra cocumentacao passive! de 

comprometer institucionalmente o IH; 

c) Prestar apoio juridico aos processos graciosos e contenciosos, que envolvam o IH, junto das 

entidades responsaveis pela sua inslrucao; 
d) Prestar, sob soicitacao, apoio juridico necessario nos processos de aqaisicao de bens e services 

de contratacao de pessoal; 

e) Promover a inslrucao de processos de contraordenacoes. 

3. Gabinete da Qualidade (GQ) 
O Gabinete da Qualidade prossegue, designadamente, as seguintes atribuicoes: 

a) lmplementar, gerir e dinamizar o sistema da qualidade, em colaboracao com as diferentes areas 

envolvidas; 

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

c) Participar e promover auditorias ao sistema, acompanhando a irnplernentacao das acoes 

corretivas; 

d) Assegurar a rnplernentacao, coordenacao e desenvolvimento da acreditacao laboratorial, em 

colaboracao com as diferentes areas envolvidas. 

4. Escola de Hidrografia e Oceanografia (EH) 

A Escola de Hidrografia e Oceanografia (EHO) prossegue, designadamente, as seguintes atribuicoes: 

a) Assegurar a especializacao de oficiais e de tecnicos em hidrografia; 

b) Promover a realizacao de estudos de natureza especializada ea dfusao de conceitos, normas e 

rnetodos pedag6gicos visando a otlmizacao do processo ensino-aprendizagem na area da 

hidrografia e oceanografia; 

c) Elaborar pareceres sobre novos cursos e respetiva docurnentacao, bem como promover os 

reajustamentos e atualizacoes aos programas e demais cocurnentacao dos cursos em vigor; 

d) Garantir o cumprimento dos programas dos cursos acreditados internacionalmente pela 

Orqanizacao liidroqrafica Internacional de Categoria A e B; 

Pagina 126 de 144 



lNSTITUTO HIDROGMFICO 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

e) Assegurar o desenvolvimento e a reaizacao das atividades pedag6gicas, tecnico-profissionas e 
os respetivos programas; 

0 Promover e coordenar as atividades conducentes a qualidade da forrnacao, nomeadamente 

atraves da valdacao interna e externa; 

g) Assegurar o levantamento anual e propor ao conselho cientifico as necessidades de lorrnacao 
p6s-graduada, mestrados e doutoramentos do pessoal do IH; 

h) Assegurar a realizacao e avaliacao dos estaqios curriculares realizados no IH, de acordo com os 
normativos da Marinha em vigor. 

5. Miss6es e Brigadas Hidroqraficas 

1. As rnissoes e brigadas hidroqraficas executam, no mar ou em terra, os estudos e traba/hos 

hidroqraficos e oceanoqraficos que forem determinados pelo Diretor-geral, podendo esta cornpetencia 

ser delegada no Diretor Tecnico. 

2. Os chefes das missoes e das brigadas hidroqraficas sao nomeados pelo CEMA, sob proposta do 

Diretor-geral, competindo-lhes, designadamente: 

a) Dirigir planear, organizar e controlar a execucao das atividades atribuidas a rnissao ou 
brigada que chefia; 

b) Zelar pela salvaguarda e providenciar pela rnanutencao preventiva dos instrumentos e 
sistemas que !he estejam afetos. 

6. Direcao-Tecnica (DT) 

A Oirecao Tecnica prossegue, designadamente, as seguintes atribuicoes: 

a) Planear e executar, do ponto de vista tecnico e cientifico, as atividades de apoio ambiental as 
operacoes navais e outras operacoes maritimas; 

b) Planear e executar os projetos de investiqacao cientifica, os contratos de prestacao de 

services e protocolos de colaboracao entre o IH e outros organismos, publicos ou privados, 
nacionais ou estrangeiros; 

c) Promover a edicao e atualizacao da cartografia hidroqrafica oficial e das publicacoes nauticas 
oficiais; 

d) Garantir o cumprimento dos principios e normas de producao de cartografia hidroqratica, de 
acordo com as atribuicoes do IH; 
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e) Assegurar o registo, validacao, analise e arquivo dos dados tecnlco-cientificos do meio 

marinho; 

D Desenvolver competencias nacionais no ambito das tecnologias do mar, em especial nas 

redes de rnorntorizacao ambiental, oceanografia operacional, da sequranca da naveqacao e 

da mitiga9ao de situacoes de risco do meio marinho; 

g) Participar em acoes de representacac do IH, da Marinha ou do Pais na sua area de 

cornpetencia tecnico-cientitica. 

6.1. Divisao de Hidrografia (HI) 

1. A Divisao de Hidrografia promove e realiza estudos, planeia e executa trabalhos, nos dominios da 

geodesia, da hidrografia, da topografia e da cartografia, a fim de executar a representacao 

cartoqrafica nas aquas territoriais e ZEE portuguesas, bem coma noutras areas de interesse 

nacional. 

2. Sao atribuicoes da Divisao de Hidrografia, designadamente: 

a) Promover e realizar estudos, te6ricos e experimentais, para a elaboracao das normas tecnicas de 

execucao de levantamentos e trabalhos hidrcqrahcos e de procucso canoqrahca, bem coma 

estudos para a execucao e controlo de dragagens; 

b) Planear, em coordenacao com a Brigada Hidroqrafica e com as outras civisoes, as missoes e os 

levantamentos hidroqraficos, elaborando as respetivas instrucoes tecnicas: 

c) Analisar e avaliar os resultados da execucao das rnissoes e levantamentos hidroqraficos, verificando 

o cumprimento das normas e insfrucoes em vigor e mantendo atualizada a base de dados 

batrnetricos: 
d) Assegurar a alualizacao da cobertura cancqranca nacional de cartas nautcas em papel e de cartas 

eletr6nicas de naveqaceo: 

e) Executar o projeto, compilar os dados, nacionais ou estrangeiros, elaborar estudos complementares 

e proceder a construcao de cartas nauticas, batrnetricas, sedimentol6gicas, temaficas de base 

hidroqrafica e especiais para operacoes navais, nomeadamente, cartas de guerra submarina e anti 

submarina, e elaborar as publicacoes de cartografia naufica, promovendo e efetuando o seu controlo 

de qualidade; 

n Assegurar a rececao, divulga9ao, difusao e arquivo da dccumentacao tecnica da Orqanizacao 

Hidrografica Internacional, coordenando as acoes de representacao nacional junta daquela 

orqarizacao. 
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6.2. Divisao de Naveqacao (NV) 

1. A Divisao de Naveqacao, no arnbito da sequranca da naveqacao, elabora as publcacoes 

nauticas oficiais necessarias a naveqacao nas aquas de interesse nacional, assegura e coordena 
a divulga9ao dos avisos aos navegantes e dos avisos a naveqacao, e promove e realiza estudos 

de desenvolvimento e aplicacao dos instrumentos. 
2. Sao atribuicoes da Divisao de Naveqacao, designadamente: 

a) Elaborar pareceres relativos a projetos de assinalamento maritime e construcoes junta a costa em 
colaboracao com as entidades competentes; 

b) Realizar estudos, apresentar propostas e dar pareceres sabre rnelodos, tecnicas e ensino de 

naveqacao, no arnbito da politica de naveqacao da Marinha; 

c) Orientar tecnicamente os services de naveqacao das unidades navais e realizar inspecoes tecnicas 
aos mesmos; 

d) Promover a ex.stencia de cartas e publicacoes neuncas oficiais consideradas necessarias ao 
cumprimento da rnissao da Marinha e propor, quando julgado adequado, a preparacao de novas 
cartas nauticas oficiais, novas edicoes ou reirnpressoes: 

e) Realizar provas de governo e manobra para a determinacao de elementos evolutivos dos navios e 

certificar ou promover a certfcacao de far6is e instrumentos de naveqacso e meteorologia; 

0 Realizar, quando solicitado, estudos de apoio a analise sobre acidentes ou incidentes maritimos e 
elaborar os respetivos pareceres tecnicos com vista a determnacao das suas causas. 

6.3. Divisao de Oceanografia (OC) 

1. A Divisao de Oceanografia contribui para o conhecimento oceanoqratico das costas, estuaries, 

aquas territoriais e ZEE portuguesas, bem coma de outras areas de interesse nacional, promovendo e 

realizando estudos e trabalhos te6ricos e experimentais no dominio da dinarnica de fluidos, 
termoolnamica e acustica submarina. 

2. Sao auibuicoes da Divisao de Oceanografia, designadamente: 

a) Publicar anualmente a tabela de mares dos portos nacionais e de portos estrangeiros selecionados; 
b) Promover e participar em estudos e projetos do ambito da oceanografia de interesse para o 

desenvolvimento do pals: 

c) Operar os equipamentos oceanoqraticos existentes e estudar os de futura tecnologia a fim de 

garantir a capacidade instrumental para a realiza9ao dos diversos trabalhos oceanoqraflcos: 

d) Apoiar e colaborar com as outras divisoes e services do IH, bem coma com as Brigadas 
Hidroqraficas nos projetos das suas responsabilidades; 
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e) Desenvolver os modelos operacionais que permitam a previsao da evolucao das condicoes 

occanoqraflcas na margem continental portuguesa e oceano adjacente; 

0 Garantir o cumprimento das responsabilidades do IH relativas a aquisicao, processamento e 

publicacao de intorrnacao relativa a agita9ao maritima. 

6.4. Divisao de Quimica e Poluicao do Meio Marinho (OP) 

1. A Divisao de Quimica e Poluicao do Meio Marinho promove e realiza estudos e trabalhos 

destinados a ampliar o conhecimento da quimica da aqua do mare da poluicao do meio marinho nas 

costas, estuaries, aouas territoriais e ZEE portuguesas, e em outras areas de interesse nacional. 

2. Sao atribuicoes da Divisao de Quimica e Poluicao do Meio Marinha, designadamente: 

a) Realizar estudos e trabalhos, teoricos e experimentais, sobre as propriedades qui micas da aqua do 

mar e sobre poluicao marinha, nomeadamente procedendo ao rastreio peri6dico dos elementos e 

compostos considerados poluentes, para a avsliacao da qualidade do ambiente do meio marinho; 

b) Realizar e participar em estudos e projetos, nacionais e intemacionais, para a definicao das 

metodologias analiticas nos compartimentos aqua, sedimentos, rnateria em suspensao e seres 

vivos, adequados a identifica9ao e quantficacao dos contaminantes e poluentes considerados 

prioritarios, e efetuar a valida9ao e controlo dos rnetodos analiticos definidos; 

c) Apoiar a Direcao-qeral da Autoridade Maritima no arnbito da poluicao do mar, nomeadamente no 

tocante a idenfificacao de derrames de hidrocarbonetos. 

6.5. Divisao de Geologia Marinha (GM) 

1. A Divisao de Geologia Marinha contribui para o conhecimento geol6gico das costas, dos estuaries. 

aquas territoriais, ZEE e Plataforma Continental portuguesas, bem como de outras areas de interesse 

nacional, promovendo e realizando estudos e trabalhos te6ricos e experimentais nos dominios da 

geologia marinha, da cartografia sedimentar e cinarnica sedimentar. 

2. Sao atribuicoes da Divisao de Geologia Marinha, designadamente: 

a) Realizar os \evantamentos geo\6gicos essenciais ao conhecimento do leito e subsolo rnarinho, a 
caracterizacao da dinarnica sedimentar da zona imersa, a evolucao da margem continental, aos 

processos costeiros e ao estudo do campo gravitico e rnaqnefico: 

b) Desenvolver estudos de geologia rnarinha sobre a dinarnica da camada de sedimentos nao 

consolidados, interacces substrato rochoso/sedimentos e mar/leito marinho e dinamica do solo e 

subsolo marinhos, realizando as analises sedimentol6gicas necessaries a caracterizacao geol6gica 

do leito e subsolo marinho; 
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c) Elaborar pareceres na area da dinamica sedimentar, na area de geologia nos estudos de impacte 

ambiental que envolvam o meio marinho, nomeadamente sobre as obras de hidraulca maritima e 

outras ntervencoes que possam alterar a estabilidade geol6gica; 

d) Promover e participar em estudos e projetos no arnbito das qeociencias marinhas, de interesse para 

a Marinha. 

6.6. Centro de Dados Tecnicc-Cientificos (CD) 

1. 0 Centro de Dados Tecnico-Cientlticos administra todas as componentes do sistema de gestao de 

base de dados tecnico-cientlficos do IH, assegurando a coordenacao das atividades que, no arnbito 

das divisoes e dos Nucleos de investiqacao, se exercem sabre a respetiva componente e que com ela 

estao relacionados. 

2. Sao atrlbuicoes do Centro de Dados Tecnico-Clentltcos, designadamente: 

a) Conceber, desenvolver e implementar bases de dados tecnico-cientlficos, visando o 

armazenamento centralizado, a sequranca e a exploracao eficiente do patrim6nio tecnico-cientlfico 

do IH; 

b) Administrar, em colaboracao com o Service de Informatica, as bases de dados tecnico-cientiflcos do 

IH, constituidas pelo conjunto de toda a inlormacao geo-referenciada, organizada por componentes 

emergentes da estrutura da Direcao Tecnica ou oriunda do exterior, e suportada por um sistema de 

informacao: 

c) Desenvo/ver procedimentos e aplicacoes para a inteqracao dos dados existentes na base de dados 

tecruco-cientiticos: 

d) Elaborar e manter atualizadas, em colaboracao com o Service de Informatica, as normas tecnicas 

sabre construcao, rnanutencao, atualizacao, desenvolvimento, exploracao e sequranca da 

informacao da base de dados tecnico-cientiticos, assegurando o seu cumprimento; 

e) Promover o controlo de qua/idade dos dados residentes na base de dados tecnico-cientlflcos: 

D Assegurar a documentacao, o arquivo e garantir a sequranca dos dados e intormacao residente nas 

bases de dados tecnico-cientficos. 

7. Direcao Financeira (DF) 

A Direcao Financeira prossegue, designadamente, as seguintes atribuicoes: 

a) Colaborar na elaboracao dos pianos de atividades e coordenar a elaboracao dos respetivos 

pianos financeiros; 

b) Elaborar a proposta orcamental do IH e gerir a execucao financeira do orcamento aprovado; 
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c) Assegurar a disporibilizacao aos orqaos e services do IH dos elementos necessaries a 
elaboracao dos pianos orcarnentais e de qestao sectoriais; 

d) Assegurar a elaboracao da docurnentacao estruturante da prestacao de contas; 

e) Assegurar a elaboracao de inforrnacoes, pareceres e propostas para suporte a tomada de 

decisao em materia administrativa-financeira; 

f) Desenvolver e fomentar as medidas tendentes a otirnizacao e racionalizacao de recursos; 
g) Promover o controlo dos custos e proveitos dos setores e atividades do IH, analisar a 

respetiva evolucao e apoiar os services no processo de imputacao de custos; 

h) Definir e propor as pollticas de comercializacao de bens e services e promover a sua 

irnplernentacao: 

i) Coordenar as acoes de promocao e divulqacao dos produtos e services do IH, de acordo com 

o piano de marketing aprovado; 

j) Proceder a avaliacao sisternalica da situacao econ6mica e financeira do IH; 

k) Assegurar a execucao dos procedimentos de controlo interno; 

I) Administrar o sistema de inforrnacao de suporte a qestao e assegurar a coerencia e 

integridade da respetiva intormacao: 

m) Apoiar o diretor-geral na elaboracao da diretiva setorial, piano estrateqico, pianos e relat6rios 

de atividades; 

n) Assegurar o controlo e execucao do piano estrateqico e promover a elaboracao dos 

correspondentes relat6rios de avaliacao de performance. 

7.1. Service de Finances e Contabilidade (FC) 
1. 0 Service de Finances e Contabilidade assegura os procedimentos de natureza executiva 
indispensaveis ao desenvolvimento do sistema contabilistico ea gestao financeira do IH. 

2. Sao atribuicoes do Service de Finances e Contabilidade, designadamente: 

a) Manter um sistema contabilistico enquadrado no piano oficial de contabilidade publica e adequado 

ao regime financeiro do IH; 
b) Coordenar o processo de elaboracao da proposta orcarnental do IH e acompanhar a sua execucao; 

c) Obter, processar e arquivar a irformacao e documentacao de natureza financeira e contabilistica 

para a avaliacao sisternalica da situai;:ao econ6mica e financeira e para cumprimento das 
obriqacoes legalmente estabelecidas, nomeadamente a prestacao de contas; 

d) Processar todas as despesas resultantes da execucao dos orcarnentos; 
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e) Assegurar os services de tesouraria, arrecadar as receitas, pagar as despesas e manter 

devidamente atualizados os respetivos registos; 

0 Dar cumprimento as obriqacoes de natureza fiscal; 

g) Processar os vencimentos, abonos e suplementos de natureza pecuniaria 

7.2. Servko de Aprovisionamento e Patrim6nio (AO) 

1. 0 Service de Aprovisionamento e Patrim6nio assegura os procedimentos de natureza executiva 

necessaries a gestao administrativa e patrimonial do IH. 

2. Sao atribuicoes do Service de Aprovisionamento e Patrim6nio, designadamente: 

a) Assegurar a aquisicao de bens, services e empreitadas de obras pubhcas, necessanos as atividades 
do IH; 

b) Efetuar a rececao quantitativa e promover a rececao qualitativa dos bens e services adquiridos pelo 
IH; 

c) Proceder a expedicao de material e equipamentos do IH para utiliza9ao no arnbito da atividade 
operacional e para acoes de rnanutencao; 

d) Manter atualizado o inventario e o cadastro dos bens de imobilizado e proceder a sua verificacao; 
e) Assegurar a contecao e o fornecimento de refeicoes ao pessoal do IH. 

7.3. Service de Marketing e Apoio ao Cliente (MC) 

1. 0 Service de Marketing e Apoio ao Cliente assegura os procedimentos de natureza executiva, 
necessarios a divulqacao da imagem do IH, e a comercializacao dos bens e services realizados no 
arnbito da atividade do IH. 

2 Sao atribuicoes do Service de Marketing e Apoio ao Cliente, designadamente: 

a) Definir as normas e os precos para a comercializacao de bens produzidos pelo IH; 
b) Colaborar na definicao dos precos dos services e da cedencia de intormacao: 
c) Coordenar o processo de elaboracao de propostas para o fornecimento de bens, prestacao de 

services e cedencia de inlormacao: 

d) Co/aborar no processo de neqociacao de acordos, protocolos e contratos relativos a venda de bens, 

prestacao de servicos e cedencia de inlorrnacao e acompanhar a respetiva execucao financeira; 

e) Emitir a faturacao relativa a venda de bens, prestacao de servcos e cedencia de informa9ao; 

0 Assegurar o fornecimento de cartas e pubicacoes nautcas do IH e a acuisicao de cartas e 
publicacoes nauticas estrangeiras, necessarias ao cumprimento das rnissoes da Marin ha; 
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g) Proceder a venda de cartas e outras publicacoes nauncas do IH e diligenciar o aconselhamento 

tecnico nesta rnateria; 

h) Planear e assegurar a parficipecao em feiras e eventos de indole comercial e institucional; 

i) Proceder a iniciativas tendentes a prornocao e divuqacao dos produtos e servcos do IH, de acordo 

com o piano de marketing aprovado. 

j) A execucao de trabalhos de pre-irnpressao, irnpressao digital e acabamentos graficos de 

documentos e publicacoes inerentes a missao do IH, ou no arnbito da prestacao de services: 

k) Restauro e corservacao de publicacoes e cartas nautcas com valor patrimonial, hist6rico e cientifico 

para o IH .. 

7.4. Gabinete de Controlo de Gestao (CG) 

1. 0 Gabinete de Controlo de Gestao assegura os procedimentos de natureza executiva necessaries 

ao acompanhamento da evolucao do desempenho global e sectorial e dos custos e proveitos das 

atividades do IH. 

2. Sao atribuicoes do Gabinete de Controlo de Gestao, designadamente: 

a) Assegurar a rnarutencao da tabela de custos padrao, necessaria a orcarnentacao das atividades do 
IH, garantindo a sua utilidade e disponibilidade; 

b) Acompanhar e analisar a evolucao dos custos, proveitos e desvios; 

c) Apoiar os services do IH na execucao das suas atividades de qestao, no arnbito da contabjizacao 

dos recursos utilizados; 

d) Apoiar os responsaveis pelos pai6is de material de consumo na sua qestao: 

e) Realizar acoes de validacao da integridade da informa9ao de qestao e produzir indicadores de 

gestao no arnbto do sistema de suporte a qestao estrateqica (Balanced Scorecard). 

8. Dire~ao de Apoio (DA) 

A Direcao de Apoio prossegue, designadamente, as seguintes atribuicoes: 

a) Assegurar a qestao do pessoal militar e militarizado a prestar service no IH e do pessoal civil 

do IH, promovendo a elaboracao de estudos e programas de qestao dos recursos humanos e 

sua execucao, assim como a adocao de medidas no arobito da seguranc;:a e saude no 

trabalho; 

b) Assegurar a qestao dos meios, infraestruturas e transportes necessaries ao born 

funcionamento dos orqaos e services do IH; 
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c) Elaborar propostas e dirigir os projetos tecnicos nas areas de infraestruturas, equipamentos 

mecanicos e eletr6nicos, qestao e intorrnanca; 

d) Assegurar a difusao da inforrnacao interna no ambito do funcionamento das atividades do IH. 

8.1. Secretaria Central (SC) 

1. A secretaria central assegura a qestao do expediente e o service da Ordem do IH. 

2. Sao atribuicoes da secretaria central, designadamente: 

a) Receber, processar e distribuir a correspondencia oriunda ou destinada ao exterior; 

b) Garantir o service da Ordem do IH assegurando a sua difusao intema; 

c) Apoiar os outros services na execucao de acoes de secretariado. 

8.2. Centro de Mensagens 

1. 0 centro de mensagens assegura o trateqo de mensagens MMHS. 

2. Sao alribuicoes do centro de mensagens, designadamente: 

a) Receber e expedir mensagens e fax; 

b) Assegurar a rececao, registo, distribucao e arquivo das publcacoes institucionais, nacionais e 

NATO, de acordo com as instrucoes em vigor; 

c) Preparar os processos de credenciacao nacionais e NATO do pessoal militar e civil do IH. 

8.3. Service de lnfraestruturas e Transportes (IT) 

1. 0 Service de lnfraestruturas e Transportes assegura a rnanutencao e sequranca das 

instalacoes, das viaturas e das ernbarcacoes atribuidas ao IH, bem como a rnanutencao dos 

equipamentos mecanicos e o apoio de campo nas suas miss6es. 

2. Sao atribuicoes do Service de lnfraestruturas e Transportes, designadamente: 

a) Elaborar piano de manutencao anual para lnfraestruturas e promover a elaboracao de projetos para 

a execucao de novas lnfraestruturas. 

b) Assegurar a rnanutencao das redes de distribuicao de aqua, de saneamento e de gases; 

c) Promover e apoiar o planeamento, aquisicao e instalacao de equipamentos eletrcos e rnecanicos; 

d) Elaborar normas de sequranca e de cominqencia para as instalacoes: 

e) Executar trabalhos de rnecanca geral e de insnurnentacao de precisao: 

0 Efetuar a qestao ea rnanutencao das ernbarcacoes e das viaturas do IH; 

g) Assegurar a rnarutencao das redes de dislribuicao de energia eletrica, de dados e de detecao de 

incendios; 
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h) Promover e apoiar a aquisicao e nstalacao de equipamentos eletricos. 

8.4. Service de Pessoa! (SP) 

1. 0 Service de Pessoal assegura a qestao do pessoal militar e civil e coordenar os meios 

adequados a sua assistencia medica e medicamentosa. 

2. Sao atribuicoes do Service de Pessoal, designadamente: 

a) Preparar, atualizar e executar, em colaboracao com os outros services, os programas de qestao dos 

recursos humanos; 

b) Encaminhar e acompanhar os processos administrativos e disciplinares do pessoal; 

c) Assegurar a prestacao de assistencia rnedica e medicamentosa ao pessoal e o cumprimento das 

normas de sequranca, saude e higiene no trabalho; 

d) Coordenar e controlar o processo anual de diagn6stico de necessidades de torrnecao profissional do 

pessoal do IH; 

e) Executar o piano de forrnacao profissional do pessoal do IH. 

8.5. Service de Informatica (SI) 

1 0 Service de Informatica promove o desenvolvimento tecnol6gico e apoio tecnico a 
atividade do IH na area das tecnologias da mtorrnacao e comunicacao (TIC). 

2 Sao atribuicoes do Service de Informatica, designadamente: 

a) Administrar os sistemas de intorrnacao e comunicacoes: 

b) Propor a aquisicao e efetuar a instalacao de material informafico, redes e telecomuoicacces, em 

arficulacao com as diversas divisoes e services do IH; 

c) Propor a aquisicao ou renovacao de licen9as de software, em articulacao com as diversas divis6es 

e services do IH; 

d) Efetuar a instalacao, configura9ao e rernocao de software; 

e) Garantir o apoio tecnico aos utilizadores; 

0 Criar politicas de sequranca de acessos a infra-estrutura e a dados; 

g) Monitorizar as condicoes de funcionamento de toda a infra-estrutura; 

h) Manter e monitorizar toda a infra-estrutura de cornunicacoes, nomeadamente: GSM-Voz ; GSM 

Dados; lnmarsat-Dados; Rede Fixa- Voz; Rede Fixa - Dados; Rede Privada Marinha - Voz e Dados; 

Rede Privada MMHS; Rede NATO SECRET WAN; 

i) Garantir a aplicacao dos PCAs referentes as areas tecnol6gicas. 
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8.6. Centro de lnslrurnentacao Maritima (IM) 

1. 0 Centro de lnslrurnentacao Maritima assegura as atividades relativas a qestao, ao 

aprontamento, a operacionalizacao dos equipamentos e instrumentos tecnico-cientifcos 

empregues na observacao do meio marinho, e nas atividades de investiqacao cientifica e 
tecnol6gica no arnbito das ciencias do mar. 

2. Sao atribuicces do Centro de lnstrurnentacao Maritima, designadamente: 
j) Colaborar na operacao dos equipamentos, garantindo o diagn6stico de avarias e a intervencao 

corretiva nos sistemas; 

a) Calibrar os instrumentos nos pararnefros relativos a pressao, temperatura e condutividade; 

b) Promover e apoiar as atividades de lnvesfiqacao, Desenvolvimento e lnovacao (/DI) nas quais o IH 

identifique interesse de participa9ao; 

c) Emitir pareceres tecnlcos nos processos de aqusicao de novos sistemas, equipamentos e 

instrumentos tecnico-cientlticos da Direcao-Tecnica; 

d) Apoiar a instalacao e operacionalizacao dos novos sistemas, equipamentos e instrumentos tecnico 
cientificos adquiridos; 

e) Colaborar com a Esco/a de Hidrografia e Oceanografia na formacao e treino; 

0 Acolher acoes de lormacao, estaqios e treino de insfituicoes universitarias, cientificas, tecno/6gicas e 

empresariais na area da instrurnentacao maritima; 

g) Colaborar com insfituicoes universitarias, cientificas, tecno/6gicas e empresariais em atividades de 

desenvolvimento, teste e operacao de equipamentos e sistemas na area da instrurnentacao 
maritima; 

h) Efetuar o desenvo/vimento aplicacional para hteqracao de sistemas e equipamentos tecnico 

cientificos, nomeadamente os de monitorizacao ambiental, tendo como objetivo a recolha, 

tratamento e disponibiliza9ao de dados em tempo real; 

i) Apoiar a rnanutencao de equipamento eletr6nico diverso. 

9. Direcao de Documentacao (DD) 

A Dire9ao de Docurnentacao prossegue o planeamento, a coordenacao e a execucao da divulqacao 

interna da docurnentacao e da mtorrnacao cientifica e tecno/6gica re/acionada com as atividades do /H, 

bem como a promocao da difusao externa dos conhecimentos e resultados obtidos pelo IH. 

9.1. Service de Docurrentacao e lnformacao (DI) 

Sao atribuicoes do Service de Docurnentacao e lntormacao, designadamente: 

a) Assegurar a existencia e a dilusao interna da inforrnacao cientifica e tecnica para as atividades do 

IH; 
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b) Promover a sua adequada preservacao e divulqacao; 

c) Desenvolver atividades de divulga9ao cultural; 

d} Assegurar a marunencao e dinamizacao dos polos museol6gicos; 

e) Assegurar a aqu.sicao. permuta, tratamento documental, preservacao, consulta e dfusao do 

material documental de natureza cientifica, tecnica e legal de interesse para as atividades do IH; 

D Garantir o servco de biblioteca, desenvolvendo os diversos mecanismos de disporjbilizacao de 

inlorrnacao, em particular para os varies setores do IH, mas tarnbern para o pubico em geral; 

g) Gerir e conservar toda a docurnentacao tecnico-cientiflca produzida no arnbito das atividades do IH, 

atraves das areas destinadas para tal, designadamente a biblioteca, o arquivo tecnco ea cartoteca; 

h) Promover a preservacao da identidade hist6rica do IH no piano cultural e cientifico, com entase no 

esp61io museol6gico e patrim6nio edificado; 

i) Assegurar a realizacao de pubicacoes de carater periodico; 

j) Planear e conduzir as visitas culturais nas instalacces do IH. 

9.2. Gabinete de Cornunicacao e Multimedia (MM) 

1. 0 Gabinete de Comunicacao e Multimedia estabelece a liga9ao entre o IH e os seus principais publicos 

de interesse, assegurando linhas de cornunicacao internas e externas, no sentido de promover a imagem 

do IH, desenvolvendo estrateqias e mecanismos que facilitem e promovam a cornmlcacao interna de 

forma transversal a toda a estrutura do IH. 

2. Sao atribuicoes do Gabinete de Cornunicacao e Multimedia, designadamente: 

a) Garantir a producao audiovisual e contribuir para a divulqacao e prejecao externa da imagem do IH; 

b) Conceber e realizar materiais expositivos para a participacao do IH em exposicoes de divulga9ao 

institucional; 

c) Assegurar o tratamento adequado dos produtos criados, garantindo a sua preservacao e arquivo; 

d) Prestar assistencia tecnica, na respetiva area especifica, aos diversos orqaos e services do IH; 

e) Gerir a utlizacao dos espacos do IH, de uso comum, para reuni6es e exposicoes (audit6rios, sala 

multiusos e salao nobre), assegurando a operacionalidade das suas capacidades multimedia; 

D Supervisionar as paqinas da Intranet e do Portal Cooperativo e promover a cornunicacao interna; 

g) Manter uma estreita liga9ao com o Service de Marketing e as Relacoes Publicas, no sentido de, 

atraves da Internet, promover a imagem do IH para o exterior, garantindo a divulga9ao de noticias e 

eventos considerados relevantes. 

10. Gabinete de Projetos 

0 gabinete de projetos presta apoio na prospecao e na preparacao das candidaturas a projetos de l&D, 
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relacionados com as atividades do IH, com financiamento externo. 

11. Nucleos de lnvestlqacao 

1. Os nucleos de invesfiqacao prosseguem, designadamente, as seguintes atribuicoes: 

a) Realizar as acoes de investiqacao inseridas no quadro da proqrarnacao anual e plurianual de 

atividades do IH, incidindo nas linhas de invesfiqacao definidas pelo Diretor-geral; 

b) Realizar as acoes de investiqacao que forem objeto de contrato entre o IH e entidades 

externas, atuando o IH como institui9ao responsavel ou participante; 

c) No arnbito da cooperacao, realizar as acoes pontuais de investiqacao decorrentes de acordos 

ou protocolos de cooperacao realizados entre o IH e outros organismos. 

2.0s rucleos de investiqacao sao organizados numa base funcional, conforme as afinidades das 

diferentes materias que integram, de acordo com os trabalhos a desenvolver, sendo coordenados por um 

investigador e integram outros investigadores, tecnicos e outro pessoal, sendo a sua ativacao, objetivos, 

cornposicao e regras de funcionamento fixados pelo diretor geral, ouvido o conselho cientifico. 

3.Ao investigador que coordena cada nucleo de investiqacao incumbe, designadamente: 

a) Assegurar o funcionamento do respetivo nucleo, executando projetos atribuidos e propondo a 

sua moditicacao ou extincao: 

b) Realizar estudos e apresentar propostas sobre os meios humanos, materiais e financeiros 

necessaries para o normal funcionamento do nucleo de investiqacao; 

c) Promover a divulqacao dos conhecimentos adquiridos com as atividades de investiqacao, 

nomeadamente atraves da publicacao de artigos cientificos ou de divulqacao e da 

participacao em reunioes de caracter cientifico; 

d) Propor a colaboracao com outros grupos de investiqacao, nacionais ou estrangeiros, e propor 

a celebracao de protocolos e acordos de cooperacao entre o IH e outros organismos. 

C. 0RGANIZA~AO 

DIRE~AO GERAL 

DIRETOR-GERAL: Antonio Manuel de Carvalho Coelho Candido, Contra-almirante 
GABINETE DE APOIO E ASSESSORIA AO DIRETOR-GERAL 

CHEFE: Antonio Jorge Peixoto Miguel, Capitao-de-rnar-e-querra 

Apoio secretariado ao Diretor-Geral: Helena Alexandre Prado, Tecnica Superior 
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Apoio Relacoes Publicas: Ana Paula Mourato, Tecnica Superior 

Apoio Juridico: Marta Sofia Jorge dos Santos Juvandes, Tecnica Superior 

GABINETE DA QUALIDADE: Maria do Pilar Costa Serrao Franco Correia Pestana da Silva, Tecnica 

Superior 

ESCOLA DE HIDROGRAFIA E OCEANOGRAFIA 

DIRETOR: Leonel Pereira Manteigas, capitao-de-fraqata 

DIRE!;AO TECNICA 

DIRETOR: Jose Mesquita Onofre, capitao-de-fragata 

CENTRO DE DADOS TECNICO-CIENTiFICOS 

CHEFE: Rui Miguel Pinto da Silva, Capitao-tenente 

DIVIS.AO DE GEOLOGIA MARINHA 

CHEFE: Aurora da Conceicao Coutinho Rodrigues Bizarro, lnvestigadora Auxiliar 

DIVIS.AO DE HIDROGRAFIA 

CHEFE: Miguel dos Reis Arenga, capitao-de-fraqata 

DIVISAO DE NAVEGA!;AO 

CHEFE: Nuno Manuel Gomes Sousa Rodrigues, capitao-de-fraqata 

DIVIS.AO DE OCEANOGRAFIA 

CHEFE: Antonio da Costa Neves dos Santos Martinho, Capitao-de-fraqata 

DIVIS.AO DE QUiMICA E POLUl!;.AO DO MEIO MARINHO 

CHEFE: Carla Maria Ferreira Mesquita Palma, Tecnica Superior 

DIRE!;AO FINANCEIRA 

DIRETOR: Luis Miguel Pereira Goncalves, capitao-de-fraqata 

SERVl!;O DE FINANl;AS E CONT ABILIDADE 

CHEFE: Jorge Sousa Machado, Capitao-tenente 

SERVl!;O DE APROVISIONAMENTO E PATRIMONIO 

CHEFE: Tiago Martins Valverde, Segundo-tenente 

SERVl!;O DE MARKETING E APOIO AO CLIENTE 

CHEFE: Sandra Daniela Cardoso Leite Pinho, Tecnica Superior 

GABINETE DE CONTROLO DE GEST AO: Joana de Gusrnao Brites Moita Constantino, Tecnica Superior 

DIRE<;AO DE APOIO 

DIRETOR: Nuno Antonio Cavalheiro Pires Rodrigues, Capitao-de-rnar-e-querra 

SERVl!;O DE PESSOAL 
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CHEFE: Rui Manuel Goncalves Paulo, Tecnico Superior 

SERVICO DE INFRAESTRURAS E TRANSPORTES 
CHEFE: Braulio Rodrigues Pinto, Capitao-de-fraqata 

CENTRO DE INSTRUMENTACAO MARITIMA 
CHEFE: Braulio Rodrigues Pinto, Capitao-de-fraqata 

SERVICO DE INFORMATICA 
CHEFE: Luis Miguel Castro Veloso, Primeiro-tenente 

DIRECAO DE DOCUMENTACAO 
CHEFE: Antonio Jorge Peixoto Miguel, Capitao-de-mar-e-guerra 
SERVICO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO 
CHEFE: a designar 

GABINETE DE COMUNICACAO E MUL Tl MEDIA 
CHEFE: a designar 

AGRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROGRAFICOS 
COMANDANTE: Jose Mesquita Onofre, capitao-de-fragata 
BRIGADA HIDROGRAFICA N.0 1 
CHEFE: Joao Paulo Delgado Vicente, Capitao-de-fraqata 
BRIGADA HIDROGRAFICA N.0 2 
CHEFE: a designar 
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SIGLAS E ABREVIATURAS UTILIZADAS 

AD 
ADCP 
AG 
AM 
AML 
BH 

CD 
GEN 
CEOH 
CG 
CIM 
DA 
DEEPCO 

DG 
DGPS 
DI 
DT 
DYNCOSTAL 
ECOIS 

EHO 
FC 

FCT 

FCUL 
FP 
GLOSS 
GM 
GOOS 
HERMES 
HI 
IH 
LTH 

MC 

Service de Aprovisionamento e Patrim6nio 

Acoustic Doppler Current Profiler 

Seccao de Artes Graficas do Service de Marketing e Apoio ao Cliente 

Autoridade Maritima 

Aditional military layer 

Brigada Hidroqrafica 

Centro de Dados Tecnlco-clentlficos 

Carta Eletr6nica de Naveqacao 

Curso de Especializacao de Oficiais em Hidrografia (Nivel A) 

Gabinete de Controlo de Cestao 

Centro de lnstrurnentacao Maritima 

Direcao de Apoio 

Condutas sedimentares profundas da margem oeste portuguesa - Deep 

Marine Conduits on the weste portuguese margin 

Direcao-Geral 

Differencial Global Positioning System 

Service de Documentacao e lnforrnacao 

Direcao Tecnica 

Physical and biogeochemical dynamics of coastal countercurrents. 

Contribuicoes Estuarinas para a Dinarnica da Plataforma lnterna - Estuarine 

contribution to inner shelf dynamics 

Escola de Hidrografia e Oceanografia 

Service de Finances e Contabilidade 

Funda9ao para a Ciercia ea Tecnologia 

Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa 

seccao de Contabilidade Publica do Service de Financas e Contabilidade 
Global Level of the Ocean Sea Surface 

Divisao de Geologia Marinha 

Global Oceanographic Observing System 

Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas 

Divisao de Hidrografia 

lnstituto Hidroqrafico 

Levantamento topo-hidroqratico 

Service de Marketing a Apoio ao Cliente 
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MMHS/MM-Relay 

MPIH 

NICC 

NUACE 

NV 
oc 
PNO 

POCUS 

POPEI 

QP 

RADAR 

REA 

RE 

SANEST 

SED 

SEPLAT 

SGQ 

SI 

SIG 

SIGAI 

SIGAMAR 

SP 

SPOTIWAVE 

ZEE 

Military Message Handling System / Military Message Relay 

Mapa do Pessoa/ do lnstituto Hidrografico 

Corrente Costeira Noroeste lberico - Northwest Iberian Coastal Current 

Blind Underwater Acoustic Channel Estimation 

Divisao de Naveqacao 

Divisao de Oceanografia 

Publicacao Nautica Oficial 

Estudo da Costa Oceanica Portuguesa com Dados de Detecac Remota - 

Study the Portuguese Oceanic Coastal zone Using remote Sensing data 

Paleoprodutividade oceanica e alteracoes ambientais de alta resolucao 

Divisao de Qui mica e Poluicao do Meio Marinho 

Radio Detection and Ranging 

Rapid Environmental Assessment 

Service de Relacoes Externas e lmagem 

Saneamento da Costa do Estoril, S.A. 

Folha da Cartografia de Sedimentos 

Programa SEdimentologia da PLATaforma 

Sistema de Gestao da Qualidade 

Service de Informatica 

Sistemas de lnforrnacao Geoqrafica 

Sistema de lnformacao de Gestao de Auditorias e lnspecoes 

Sistema de intormacao qecqratica sobre o ambiente marinho 

Service de Pessoa/ 

HotSPOTs of internal WAVE activity off Iberia revealed by multissensor 

remote satellite observation 

Zona Econ6mica Exclusiva 
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