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1. A ACTIVIDADE DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO  

 
 O IH

1
 é um órgão da Marinha Portuguesa e um Laboratório do Estado

2
 a quem cabe apoiar na 

prossecução das políticas públicas relacionadas com o Mar. A competência relativa à definição das 

orientações estratégicas para o Instituto Hidrográfico, bem como o acompanhamento da sua execução, é 

exercida pelo Ministro da Defesa Nacional em articulação com o Ministro da Educação e Ciência e com a 

Ministra da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território
3
. O IH é presentemente regido pela lei 

orgânica de 1991
4
, sendo dotado de autonomia administrativa e financeira

5
. Aguarda-se para breve a 

publicação de outra lei orgânica na sequência da nova Lei Orgânica da Marinha (LOMAR)
6
 e da mais recente 

reforma dos Laboratórios do Estado
7
.  

 O IH tem por missão fundamental assegurar actividades relacionadas com as ciências e técnicas do 

mar, tendo em vista a sua aplicação na área militar, e contribuir para o desenvolvimento do País nas áreas 

científica e de defesa do ambiente marinho. A visão que norteia o IH passa por ser um centro de referência 

no conhecimento e na investigação do mar, recorrendo, para isso, aos valores da Ética, da Excelência, da 

Inovação e do Compromisso. Neste contexto a sua actividade é desenvolvida no âmbito da Marinha, no que 

diz respeito ao apoio ambiental às operações navais e ao serviço público e no âmbito de Laboratório do 

Estado no que concerne à Investigação e Desenvolvimento (I&D) e à prestação de serviços não militares. Para 

executar estas actividades conta o IH com cerca de 350 elementos
8
, sendo mais de quarenta por cento 

pertencentes à área técnico-científica
9
. 

                                                 
1
 Criado em 1960 pelo Decreto-Lei n.º 43 177/60, de 22 de Setembro 

 
2
 Como reconhecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2002, Diário da República, 1.ª série - B – N.º 44 — 21 

de Fevereiro de 2002 
 
3
 Lei Orgânica do XIX Governo, Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de Julho. Este enquadramento resulta de uma 

actualização já posterior à data da comunicação oral, efectuada a 28 de Maio de 2011 
 
4
 Decreto-Lei n.º 134/91, de 4 de Abril 

 
5
 Obtida pelo Decreto-Lei n.º 264/95, de 12 de Outubro 

 
6
 Decreto-Lei n.º 233/2009, de 15 de Setembro 

 
7
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2006, Diário da República, 1.ª série — N.º 191— 3 de Outubro de 2006 

 
8
 Número variável, dependente da normal rotação de pessoal militar e civil 

 
9
 155 elementos, dos quais cerca de 60% com formação superior 
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 As actividades técnicas e científicas do IH cobrem fundamentalmente as disciplinas da hidrografia 

(Figura 1), cartografia hidrográfica (Figura 2), segurança da navegação, oceanografia física, química e geologia 

marinhas, geofísica interna e sistemas de informação geográfica do ambiente marinho (SIG). Estas actividades 

estão relacionadas com o fundo do mar, nomeadamente a morfologia e as características do fundo 

(hidrografia, cartografia hidrográfica, geologia marinha e geofísica interna), com o ambiente marinho no 

respeitante às características das massas de água (oceanografia física e química marinha), com a segurança 

(da navegação) e também com a informação georeferenciada (dados técnico-científicos). 

 

 

Figura 1 – Levantamento hidrográfico com sondador multifeixe 

 

 O IH é a autoridade técnica nacional em hidrografia e cartografia hidrográfica, tendo ainda especiais 

responsabilidades na segurança da navegação (autoridade técnica para a Marinha). Estas áreas constituem o 

núcleo da actividade desde a sua criação, com competências similares aos serviços hidrográficos no 

estrangeiro. Neste enquadramento são de salientar as responsabilidades do IH decorrentes da “Lei da 

Cartografia”
10

 nomeadamente a produção e actualização da cartografia hidrográfica (especialmente a náutica) 

nas escalas de 1:5000 e inferiores e a definição das normas e especificações técnicas de planeamento, 

execução e processamento de levantamentos hidrográficos e de produção de cartografia hidrográfica. 

 

                                                 
 
10

 Decreto-Lei n.º 202/2007 de 25 de Maio, que substitui o Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho 
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Figura 2 – Cartografia recente editada pelo IH 

 

 A tradicional cartografia náutica publicada em papel está progressivamente a ser disponibilizada 

através do sistema “print on demand”
11

: Foi terminada, no final de 2010, a renovação do fólio cartográfico de 

oitenta e cinco cartas, cobrindo as águas de jurisdição nacional. Também foi terminada no ano do 50º 

aniversário do IH, a cobertura total das águas de jurisdição nacional com cartas electrónicas de navegação 

(conjunto de setenta e seis células). Complementarmente o IH produz um conjunto de publicações náuticas 

de grande relevância como sejam a Tabela de Marés, os Roteiros para a navegação (incluindo a de recreio), 

ou as Listas de Luzes e Radioajudas. Os Avisos aos Navegantes, produzidos mensalmente, garantem a 

actualização das cartas e das publicações náuticas. 

 Um importante serviço mantido pelo IH é o serviço de Avisos à Navegação, assegurando a 

disponibilização, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, de toda a informação de segurança para 

o navegante em águas de responsabilidade nacional.  

 Todos os processos referidos (processamento de dados hidrográficos, produção cartográfica, Avisos 

aos Navegantes e serviço de Avisos à Navegação) estão subordinados ao Sistema de Gestão da Qualidade, 

introduzido em 2007 e certificado pela APCER (Associação Portuguesa de Certificação), no sentido de 

assegurar a qualidade dos produtos e serviços do IH com a norma NP EN ISO 9001:2000.  

 As actividades relacionadas com o conhecimento do ambiente marinho podem ser segmentadas na 

caracterização ambiental de base e climatologia desse ambiente marinho (por exemplo as cartas batimétricas 

e de sedimentos superficiais da plataforma continental, ou a climatologia da agitação marítima), na sua 

monitorização (nomeadamente através das redes de observação permanente de marégrafos, bóias 

                                                 
11

 Carta impressa apenas quando requerido, garantindo a total actualização da informação até esse momento 
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ondógrafo, bóias multiparâmetro e meteorologia costeira), na previsão operacional dos processos (com 

modelação de correntes, ondas e marés em regime operacional ou pré-operacional) e na investigação 

científica aplicada (por exemplo os processos costeiros em canhões submarinos), de modo a melhor conhecer 

e prever os processos oceânicos. Neste último caso refira-se a participação do IH em cerca de cinquenta 

projectos de I&D
12

 nos últimos vinte anos, todos eles com financiamento obtido em programas de ciência 

nacionais e internacionais. Estas actividades pressupõem necessariamente a existência de uma capacidade de 

engenharia oceanográfica, tradicional no IH mas quase única no País, que importa promover no presente e 

no futuro, pesem embora as dificuldades existentes associadas ao recrutamento de técnicos para órgãos do 

Estado.  

 O facto de se enquadrar na Marinha, permite-lhe obter significativos benefícios na gestão dos 

recursos humanos e materiais, podendo, por exemplo, tirar especial partido dos navios hidro-oceanográficos 

existentes para as suas missões.  

 No sentido de exemplificar as grandes linhas de acção em desenvolvimento no IH, referir-se-ão 

seguidamente quatro projectos estruturantes em curso: o MONIZEE, o Observatório da Nazaré, o Apoio à 

Exploração de Recursos e o IDAMAR. 

 

 

a. MONIZEE  

 

 No âmbito da monitorização do ambiente marinho do Espaço Marítimo Português o IH tem vindo a 

operar, desde os anos oitenta do século passado, em cooperação com entidades regionais e locais, redes de 

observação permanentes nas zonas costeiras portuguesas, quer seja na costa do continente quer nos 

arquipélagos dos Açores e da Madeira. Têm sido mantidas redes de bóias ondógrafo (cinco bóias e apoio a 

outras quatro operadas pela Universidade dos Açores), de marégrafos (dezassete) e de estações 

meteorológicas costeiras (quatro) de apoio a actividades oceanográficas. Para além disso, um conjunto de 

séries temporais longas de correntes tem sido obtido desde meados da década de 90, na zona do Canhão da 

Nazaré, no âmbito de projectos de investigação científica em que o IH participa. 
13

 

 

                                                 
12

 Alguns acrónimos desses projectos, por ordem alfabética, para eventual pesquisa: AQUASIG, DEEPCO, DYNCOASTAL, 

ECOIS, EUROSTRATAFORM, HERMES, HERMIONE, INDIA, INFANTE, INTIMATE, LEVEDURAS, MARIA FORMOSA, MITIC, 

MOCASSIM, MONICAN, NICC, NUACE, OMEX, PAMMELA, PAMMELA II, POPEI, POCUS, OCEANEYE, RADAR, RAIA, 

SEADATANET, SIMOC, SIRIA, SPOTIWAVE II, SURGE, TRANSCAN, UAB,… 
 
13

 Inseridas nos projectos EUROSTRATAFORM, HERMES e HERMIONE. 
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Figura 3 – MONIZEE em 2011 

 Necessidades de apoio ambiental às operações navais
14

, bem como o sistema estabelecido em 2002 

para apoio à decisão, aquando do afundamento do petroleiro “Prestige”, motivaram o IH a desenvolver 

conceptualmente, desde 2003, o projecto MONIZEE (Figura 3), destinado a promover a implantação de um 

sistema integrado de monitorização ambiental da Zona Económica Exclusiva Portuguesa, centrado num 

modelo de oceanografia operacional
15

. O projecto foi proposto pela Marinha em 2008, como um Plano de 

Acção da ENM à Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM), através do Ministério da Defesa 

Nacional, tendo essa proposta merecido a colaboração do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

O projecto foi aprovado, devendo desejavelmente ser desenvolvido através do Consórcio de I&D Oceanos, 

que congregará Laboratórios do Estado, Laboratórios Associados, universidades e empresas, assumindo um 

carácter operacional. 

 O MONIZEE propõe que, associada à componente de oceanografia operacional (monitorização, 

gestão de dados e previsão), seja implementada uma componente de desenvolvimento tecnológico (sensores 

de observação ambientais, veículos não tripulados e sistemas de comunicação) e outra de formação e treino 

(pessoal técnico e científico da área das ciências e tecnologias do mar). Por razões de exequibilidade, o 

desenvolvimento do sistema MONIZEE deve seguir uma arquitectura modular, podendo ser assim 

implementado por áreas e faseadamente, em função da capacidade de resposta dos recursos humanos, 

materiais e financeiros dos parceiros envolvidos. 

                                                 
14

 Tal verificou-se a partir do ano 2000, com o apoio ao exercício NATO LINKED SEAS, ainda numa perspectiva de 

aprendizagem e com o enquadramento do NATO Undersea Research Centre (NURC) de La Spezia. Em 2001, no apoio ao 

exercício SWORDFISH, o IH já actuou sem suporte exterior. 

 
15

 Oceanografia Operacional pode ser definida como a actividade de observação de parâmetros ambientais dos mares e 

oceanos, feita de uma forma sistemática e por longo período de tempo, bem como a sua rápida interpretação e 

disseminação. 
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 Esse tem sido o caminho seguido pelo IH, enquanto não estão criadas as condições para um 

financiamento integrado e sustentado. Assim, desde meados de 2008, tem em curso projectos, de 

financiamento diverso, que permitiram já instalar duas bóias multiparâmetro no canhão da Nazaré (projecto 

MONICAN) e uma outra na costa norte Portuguesa (projecto RAIA). Uma quarta bóia multiparâmetro será 

instalada ao largo de S.Pedro de Moel até ao fim de 2011. Foram também instalados dois radares HF na zona 

de Sines (que transitarão, numa segunda fase, para a zona da Nazaré e posteriormente para a zona de 

aproximação ao porto de Lisboa), que permitirão uma cobertura permanente das correntes superficiais até 

cerca de cinquenta milhas de costa (projecto SIMOC), com benefícios nas áreas científica, ambiental, 

combate à poluição e busca e salvamento. O projecto TRADE está também em execução, pretendendo fazer a 

cobertura total da costa algarvia com este tipo de radares. Todos estes novos sistemas, complementados 

pelas redes de observação permanentes já existentes, contribuem decisivamente no sentido de uma 

crescente cobertura das águas Portuguesas com sensores de observação de parâmetros físicos, químicos e 

biológicos, garantindo séries longas de observação, decisivas para a qualidade da interpretação das 

fenomenologias presentes. 

 A validade do conceito foi desde cedo reconhecida pelas organizações europeias das quais o IH é 

membro, como o IBI-ROOS (Iberia-Biscay-Ireland Regional Operational Oceanographic System) e o 

EUROGOOS (associação europeia de oceanografia operacional). Os resultados obtidos e que se propõe obter 

permitem ainda integrar o MONIZEE no conceito do GMES (Global Monitoring for Environment and Security), 

que se constitui como uma contribuição europeia para o esforço global de monitorização dos oceanos, o 

GOOS. Por outro lado, os objectivos do MONIZEE quanto ao melhor conhecimento do ambiente marinho, 

estão na linha da Política Marítima Integrada para a União Europeia (PMIUE), contribuindo também para a 

satisfação dos compromissos respeitantes à transposição para a lei Portuguesa da directiva-quadro europeia 

da Água (DQA) - Lei da Água
16

 e da directiva-quadro “Estratégia Marinha” (DQEM)
17

. Finalmente o MONIZEE 

poderá corresponder, de uma maneira substantiva, à componente de monitorização da Estratégia Nacional 

para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC)
18

, ainda por implementar. 

 

 

b. Observatório da Nazaré 

 

 O canhão da Nazaré é assumido pelo IH como um laboratório natural de observação do meio 

marinho desde o início desta década (Figura 4). A isso ajudou a participação em projectos europeus como o 

EUROSTRATAFORM, o HERMES e o HERMIONE, em que o IH assumiu crescentes responsabilidades no âmbito 

da oceanografia física, dinâmica sedimentar e sistemas de informação geográfica. O projecto MONICAN, 

                                                 
16

 Lei nº58/2005 de 29 de Dezembro 
 
17

 Decreto-Lei nº108/2010 de 13 de Outubro 
 
18

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, Diário da República, 1.ª série — N.º 174 — 8 de Setembro de 2009 
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actualmente em execução com financiamento da EFTA
19

, tem permitido uma observação mais sustentada 

desta área de grande interesse científico, tendo o fundeamento em 2009
20

 e 2010 de duas bóias 

multiparâmetro, no âmbito do projecto, consolidado esta aposta. Está presentemente em preparação novo 

projecto concentrado neste observatório, no sentido de envolver as entidades locais (especialmente a 

Câmara Municipal da Nazaré) e outros parceiros científicos com interesse no estudo da zona. 

 

Figura 4 – Amarrações correntométricas fundeadas no Canhão da Nazaré 

 

c. Apoio à exploração de recursos 

 

 Tradicionalmente o IH, graças ao “know-how” e aos equipamentos que possui, aliados aos meios 

navais que a Marinha coloca à sua disposição, está capacitado a corresponder a solicitações de entidades 

públicas ou privadas, destinadas a efectuar estudos na área do ambiente marinho, que permitam uma 

adequada exploração de recursos marinhos. Isso acontece especialmente na exploração de inertes no fundo 

do mar (areias, por exemplo) ou na exploração de energias renováveis (energia das ondas ou de vento 

“offshore”), onde o IH é solicitado a efectuar a caracterização ambiental das zonas em estudo 

(essencialmente geofísica e hidrodinâmica). Um exemplo recente é o estudo em curso na zona-piloto da 

energia das ondas, ao largo de S. Pedro de Moel, por contrato com a empresa gestora dessa zona, a 

REN/ENEONDAS. Ao IH também tem cabido dar apoio ao projecto de Extensão da Plataforma Continental, 

fornecendo pessoal técnico na aquisição e processamento de dados de batimetria a bordo dos navios 

hidrográficos NRP “D. Carlos I” e NRP “Almirante Gago Coutinho”. Em qualquer dos casos atrás referidos é 

entendimento do IH manter a aposta na contribuição para a exploração dos diversos recursos já conhecidos 

ou por explorar, no âmbito de um esforço nacional de conhecimento do mar, substituindo assim potenciais 

colaboradores estrangeiros, que normalmente apresentam custos de operação substancialmente mais altos e 

pouco valor acrescentado para o País. 

                                                 
19

 Através do fundo de financiamento “EEA Grants” 
 
20

 A primeira bóia Portuguesa de observação ambiental fundeada em águas profundas (2 000 metros de profundidade) 

A 

B 

C 
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d. IDAMAR 

  

 O IH é detentor de um considerável número de dados do Mar (Hidrografia, Oceanografia Física, 

Geofísica, Geologia e Química Marinhas). A gestão da componente histórica desses dados técnico-científicos 

e dos obtidos pela componente observacional ou produzidos pela componente previsional do MONIZEE, é 

efectuada pela chamada Infraestrutura Nacional de Dados Técnico-Científicos do Oceano (IDAMAR), 

presentemente em desenvolvimento, contemplando parâmetros físico-químicos, geomorfológicos e 

hidrodinâmicos. Esse desenvolvimento é feito no enquadramento da directiva-quadro INSPIRE (infraestrutura 

de informação geográfica na comunidade europeia) e da sua transposição para a lei portuguesa
21

.  

 O IH processa anualmente cerca de quatrocentos pedidos de dados técnico-científicos do ambiente 

marinho, maioritariamente proveniente do sistema universitário mas também de entidades públicas e 

empresas, constituindo-se como a única entidade do País, nesta área de actividade, a fornecer esse apoio à 

comunidade de um modo abrangente, permanente e sistemático. 

 Tendo presente esta realidade, e no sentido de garantir um maior envolvimento de todos os actores 

interessados a nível nacional, foi apresentada pela Marinha à CIAM, em 2009, a proposta para a definição de 

uma Política Nacional de Dados do Oceano (PONDO) e a consequente constituição de um Centro Nacional de 

Dados do Oceano (CENDO), proposta essa ainda em estudo.  

 Este é um assunto premente pois a PMIUE aponta para o estabelecimento de uma Rede Europeia de 

Observação e Dados Marinhos (EMODNET), ou seja, uma rede de sistemas de observação do Mar, 

interligados por uma estrutura de gestão de dados, cobrindo todas as águas de jurisdição europeia. Poder-se-

á no entanto dizer que os já anteriormente referidos projectos MONIZEE e IDAMAR satisfazem, de um modo 

geral, os requisitos de participação nacional na EMODNET, pelo que poderão constituir-se como uma 

primeira resposta Portuguesa a esta infraestrutura europeia, a ser criada nos próximos anos
22

. 

Presentemente o IH participa em dois projectos-piloto da EMODNET, nas áreas da Hidrografia e da 

Oceanografia Física, conjuntamente com parceiros europeus de diferentes nacionalidades. 

 

 Muitas das capacidades existentes na Marinha em geral e no IH em particular, para exploração do 

meio marinho, são únicas no País, pelo que deverão ser postas ao serviço da comunidade através dos 

adequados mecanismos de cooperação entre entidades. Assim, são decisivos para o estudo do Mar os meios 

operacionais, desde os navios oceânicos, como os já citados NRP “D. Carlos I” e NRP “Almirante Gago 

Coutinho”, aos navios costeiros, como os NRP “Andrómeda” e “Auriga”, sem esquecer a panóplia de 

pequenas embarcações de comprimento inferior a 20 metros (existentes no IH), disponíveis para trabalhos 

costeiros, litorais e estuarinos. Não basta, contudo, ter as plataformas e os equipamentos, é também 

                                                 
21

 Decreto-Lei nº180/2009 de 7 de Agosto 

 
22

 O IH participa presentemente nas “preparatory actions” da EMODNET, nas áreas da Hidrografia e da Oceanografia 

Física 
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necessário ter técnicos qualificados que, no IH, se agrupam nas Brigadas Hidrográficas e nas equipas de 

Engenharia Oceanográfica (Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Fundeamento de uma bóia multiparâmetro 

 

 Quanto aos meios laboratoriais há a referir no IH a existência de laboratórios de química (orgânicos 

e inorgânicos) e de geologia marinha (sedimentologia), bem como de calibração de equipamentos 

oceanográficos. Todos eles foram alvo de acreditação de um conjunto importante de ensaios em 2010 

(norma NP EN ISO/IEC 17025:2005). 

 Finalmente são de assinalar os meios de formação no IH, representados pela Escola de Hidrografia e 

Oceanografia, única escola em Portugal dedicada ao ensino da Hidrografia e que oferece um curso de 

especialização em Hidrografia e um curso técnico de Hidrografia, equiparados respectivamente à categoria A 

e à categoria B da Organização Hidrográfica Internacional (OHI), organização na qual o IH é o representante 

Português. 

 Todo o conjunto de actividades mencionadas só é possível se essas actividades forem feitas 

colaborativamente, em parceria com entidades nacionais e estrangeiras, militares e civis, do sistema 

universitário, público ou empresarial. Os inúmeros protocolos de colaboração, projectos de I&D ou contratos 

de prestação de serviços, em que o IH é parte, enquadram as parcerias e são prova cabal dessa realidade. 
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2. RUMOS PARA O FUTURO 

 

 No ano de 2010, em que se comemorou o quinquagésimo aniversário do IH, alguns objectivos 

técnicos foram perseguidos e atingidos no sentido de marcar a efeméride. Assim, à cobertura total de 

cartografia electrónica das águas portuguesas e à renovação completa do fólio de cartas em papel, juntou-se 

também a renovação dos roteiros (Continente e Ilhas) e a conclusão da publicação da cartografia sedimentar 

superficial, cobrindo toda a plataforma continental física de Portugal Continental (oito cartas 

sedimentológicas). 

 De um modo mais global poder-se-á dizer que o IH potencia o aproveitamento das sinergias entre a 

estrutura operacional de cariz militar e as capacidades técnico-científicas existentes, numa perspectiva 

multidisciplinar, podendo constituir-se como uma mais-valia para o País no sentido de: 

 - Promover a implementação alargada do MONIZEE, de acordo com as necessidades nas áreas da 

Defesa, Ciência (GOOS), Economia e Ambiente (DQA, DQEM e ENGIZC), através das existentes capacidades de 

observação, laboratorial, modelação (previsão) e gestão de dados do ambiente marinho (aprovado Plano de 

Acção da ENM); 

 - Ser a instituição responsável pelo desenvolvimento de capacidades nacionais de Oceanografia 

Operacional (observação, gestão de dados e previsão); 

 - Ser a possível instituição de acolhimento de um eventual CENDO, servindo toda a comunidade de 

utilizadores, com racionalização acrescida de recursos humanos e materiais (proposto Plano de Acção da 

ENM); 

 - Desempenhar um papel dinamizador no Consórcio de I&D OCEANOS, quando e se tal consórcio vier 

a ser formado, no âmbito das suas responsabilidades de Laboratório do Estado na área dos Oceanos 

(coordenação das componentes da Oceanografia Operacional e da Gestão de Dados do Ambiente Marinho). 

 Uma racional utilização dos recursos está, cada vez mais, na ordem do dia pelas razões conhecidas, 

sendo pois natural que Portugal rentabilize o conhecimento acumulado nos últimos 50 anos pelo IH. 

Qualquer que seja a evolução, a Marinha, através do IH, estará sempre disposta a servir o País nas áreas do 

conhecimento em que se tem afirmado no passado e em que entusiasticamente aposta no futuro! 


