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1. OBJETIVOS GERAIS    

 
O Plano “Sardão” tem por objetivo principal salvaguardar a vida humana nos espaços de 
jurisdição da Capitania do Porto de Sines (CPS) através da implementação de procedimentos 
que permitam uma utilização eficiente e eficaz dos meios disponíveis para este fim.  
 
O Plano “Sardão” assume-se ainda como um Plano Prévio de Intervenção (PPI) e incorpora as 
disposições necessárias para tal, nomeadamente por ser um plano de emergência.  
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 
Para cumprir o objetivo geral supramencionado, o “Sardão” pretende também assegurar que a 
prontidão destes meios é a adequada e que a sua mobilização ocorre em tempo útil tendo em 
conta os diferentes tipos de cenários que podem ser definidos para o porto de Sines e para os 
restantes espaços de jurisdição da Autoridade Marítima. 

 
Pretende ainda estabelecer a forma como todo o tipo de ações de salvamento marítimo, no 
mar e no domínio público marítimo (DPM), devem ser coordenadas e quais as entidades que 
contribuem para tal objetivo. Para isso, este Plano contém informação sobre: 
 

 Os meios e os recursos existentes que podem ser utilizados em caso de emergência; 
 O modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em 

operações de apoio ou de proteção e socorro e salvamento marítimo; 

 A identificação dos possíveis cenários provenientes dos riscos inerentes às condições 
meteorológicas e oceanográficas adversas nomeadamente acidente à saída e/ou 
entrada do porto. 

 
 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO TERRITORIAL 

 
a. Espaços do DPM 

 
No DPM, o “Sardão” aplica-se em todo o espaço de jurisdição da CPS, que se estende por 
cerca de 90 quilómetros de costa tendo como limite norte a ribeira das Fontainhas (praia 
da Aberta Nova) e como limite sul a ribeira de Seixe, em Odeceixe (Latitude: 37º 26’ 5’’ N. 
e Longitude: 008º 47’ 9’’ W), incluindo o espaço de jurisdição portuária. 
 
O espaço de jurisdição da CPS inclui o rio Mira desde a foz até à linha tirada do Casal de D. 
Soeiro e o espaço portuário de Sines. 
 

 
b. Espaços marítimos 
 

No mar, e dentro dos limites em latitude apresentados na alínea anterior, estende-se desde 
a linha interior do DPM até ao limite exterior da plataforma continental. 
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4. SITUAÇÃO 

 
a. Enquadramento geral 

 
No DPM, o espaço sob jurisdição da CPS é composto por duas zonas com caraterísticas 
bastante distintas. 
 
Do limite norte até ao cabo de Sines a costa é espraiada, de areia em toda a sua 
extensão, com algumas praias balneares, mas com poucos apoios de praia. 
Junto ao mar, e desde a praia da Aberta Nova, prossegue sem interrupção a praia com 
dunas de areia alongadas e altas. Neste trajeto, a costa é baixa e não apresenta pontos 
muito conspícuos. Encontram-se várias praias bastante concorridas como Melides, Lagoa 
de Santo André, Porto das Carretas e Areias Brancas ou Fonte do Cortiço. 
 
A cerca de 4 milhas náuticas (mn) a norte de Sines são avistadas numerosas chaminés da 
Repsol e da Refinaria da Petrogal. No local onde a costa flete para formar o cabo de Sines 
termina o areal, dando lugar a uma costa rochosa, baixa, recortada e em declive. O final 
desta extensão de praia tem o nome de Costa do Norte. 
 
O cabo de Sines engloba genericamente o espaço compreendido entre o limite Sul do 
areal da Costa do Norte e o molhe do terminal petroleiro de Sines; é uma zona muito 
procurada por pescadores lúdicos, quer apeados quer embarcados, e por apanhadores de 
percebes; neste espaço existem uma série de pesqueiros com nomes próprios, tais como 
Pedras do Sal, Salto Palrão, Piais, Pedras Negras, Pedras Amarelas, Pedrais, Pombeira, 

Espaço marítimo sob jurisdição da CPS 
Até ao limite 
exterior da PC 

AI MT ZC ZEE 
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Esturdinheira, Piões do Norte e 
Perceveira. Destes pesqueiros, alguns 
conhecidos pelo público em geral, o 
mais conhecido e procurado denomina-
se Perceveira. 
 
A costa a sul de Sines é caraterizada 
por zonas escarpadas, com enseadas 
que comportam algumas praias muito 
procuradas para a prática balnear, mas 
onde existem algumas preocupações 
em termos de segurança balnear. 
 
Tem 5 pequenos portos de apoio à 
atividade da pesca e de recreio, 
designadamente o portinho de pesca 
de Porto Covo, Portinho do Canal em 
Vila Nova de Milfontes, Lapa das 
Pombas no Almograve, Entrada da 
Barca na Zambujeira do Mar e Azenha 
do Mar, sendo que, estes três últimos, 
apenas são acessíveis com muito bom 
tempo. Toda esta costa é igualmente 
muito procurada por mariscadores 
profissionais e pescadores lúdicos. 
 

 
Imediatamente a sul do cabo de Sines situa-se a baía de Sines, cuja área envolvente é 
dominada pelo porto oceânico, respetivas infraestruturas, unidades industriais e pela cidade 
de Sines. Um pouco a sul do terminal XXI (de contentores) existem cinco esporões de 
proteção da tomada e descarga de água da Central Termoelétrica de São Torpes. A 
linha de costa, que vinha orlada de pedra até à linha dos molhes, para sul, apresenta uma 
estreita faixa de areia - a praia de S. Torpes - por detrás da qual surgem dunas com 
vegetação rasteira. 
 
Depois da praia de S. Torpes há uma pequena extensão rochosa, surgindo de seguida a 
praia de Morgavel onde corre e desagua uma ribeira com o mesmo nome. Na parte sul 
da praia surge uma pequena arriba. 
 
A costa continua alternando troços de praia (como a praia da Vieirinha ou Vale 
Figueiros, Pedra da casca e Oliveirinha) com arriba baixa e rochosa, até à ponta do 
Burrinho, bastante suja de pedras e perigosa. 
 
Há ainda a praia da foz do Burrinho, a praia dos Canudos, a praia do Burrinho, a 
praia da Samouqueira, a praia do Cerro da Águia, a praia do Salto e a praia da 
Cerca Nova, todas sem assistência balnear. 
 
Surge depois a praia Grande de Porto Covo, a praia mais frequentada desta zona, e 
logo a seguir de uma arriba a praia Pequena de Porto Covo. Ainda junto à povoação 
encontra-se a praia dos Buizinhos. 
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Existe um varadouro em Porto Covo que se situa ao fundo da garganta rochosa que abre 
por sul da povoação, onde se recolhem cerca de 30 embarcações. 

 
Para sul da povoação de Porto Covo estende-se uma arriba rochosa. Logo a sul, 
aproximadamente a 1 mn, encontra-se o ilhéu do Pessegueiro, rodeado de pedras 
emersas, sendo também sujo o pequeno canal de cerca de 200 m de largura que o separa 
de terra. Por detrás do ilhéu avista-se a praia da Ilha, a sul da qual recomeça a arriba. A 
costa volta a ser de rocha e arribas, intercaladas de pequenas praias. Por detrás sucedem-
se dunas com vegetação rasteira, surgindo algumas manchas de areia. 
 
Notam-se depois uma e depois outras ligeiras depressões, que correspondem às 
desembocaduras dos barrancos do Queimado e dos Aivados. Frente a este trecho de 
costa há uma extensa e perigosa zona baixa que se estende até 2,5 mn de terra. Para sul 
da última depressão surge a praia do Malhão, quase interrompida por três pequenas 
zonas rochosas. No extremo sul desta praia aparece uma arriba rochosa caindo primeiro a 
pique e depois irregularmente sobre o mar, conhecida por Malhão ou Pinhal Manso. Esta 
arriba estende-se para sul por cerca de 2 mn até à ponta do Ladoiro e depois para 
sueste até à foz do rio Mira. Os fundos adjacentes são muito sujos, vendo-se inúmeras 
pedras isoladas, sempre descobertas. Pouco antes da ponta do Ladoiro avista-se uma 
muito pequena praia de areia, encravada na arriba, que toma o nome de Angra da Cerva. 
 
Antes da praia do Farol, situada na margem norte do rio Mira, existem duas praias uma 
mais pequena onde se encontra o destroço de um navio na parte mais a sul e que na 
arriba tem uma ETAR, e outra mais a sul, e de maior dimensão, chamada praia do 
Carreiro da Fazenda. A ponta que separa esta praia da anterior denomina-se ponta do 
Soldado. 
 
A ponta do Ladoiro é rochosa e baixa, prolongando-se para o mar por uma restinga de 
cerca de 200 m, em parte submersa. Logo após, a linha de costa inflete, desenhando uma 
larga reentrância, surgindo calhau rolado sobre a arriba, na fase inicial daquela. Esta 
enseada é muito suja e perigosa. A pouco mais de 0,5 mn da inflexão da costa situa-se o 
Portinho do Canal. A arriba é aqui relativamente elevada. 
 
Vila Nova de Milfontes encontra-se situada sobre a arriba e as dunas a norte da foz do 
rio Mira. Nesta povoação existe um porto de pesca, o Portinho do Canal, sendo contudo a 
entrada do Portinho muito sujeita à agitação marítima. A barra da entrada do rio Mira 
está muito assoreada e perigosa. 
 
Próximo da foz do rio Mira encontra-se o cais de Vila Nova de Milfontes e a Estação Salva-
Vidas do Instituto de Socorros a Náufragos. 
 
Depois da foz do rio Mira a costa corre para sul/sueste, muito suja e recortada, 
apresentando por vezes pequenas praias de areia ou cascalho. Com início na praia das 
Furnas, um extenso areal que começa em frente ao Cais de Vila Nova de Milfontes e 
termina na falésia a sul da praia das Furnas. Esta praia está a sofrer obras nos acessos e 
estacionamento que serão suspensas a partir de 15 de junho pela Sociedade Polis. 
Inicialmente surge uma língua de areia, com arriba recuada. Seguidamente a arriba baixa e 
anula-se, avistando-se uma pequena zona de manchas de areia elevadas, à frente da qual 
se localiza a pedra da Atalaia, junto a terra e muito pouco percetível. A arriba vai depois 
aumentando de altura e apresenta manchas de areia. 
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A seguir à pedra da Atalaia existe uma zona recortada de falésia com zonas de baixios 
rochosos que termina num areal que se chama praia do Brejo Largo, de difícil acesso, 
mas muito frequentada (sem vigilância). A sul desta praia a costa retoma os contornos 
rochosos até chegar à praia da Foz do Almograve, um pequeno areal.   
 
Cerca de 3,7 mn a sul de Vila Nova de Milfontes encontra-se o Almograve. Esta povoação é 

atravessada por um ribeiro que encontra o mar na prainha da Foz dos Ouriços. Para sul da foz 
surgem notáveis dunas altas, com manchas claras de areia, elevadas por sobre a arriba. 
Esta, que é inicialmente baixa, sobe depois e de espaços a espaços recua dando lugar a 
pequenas praias. A maior - praia Grande ou praia do Almograve - situa-se um pouco a 
sul da foz do ribeiro. 
 
A seguir à praia do Almograve a costa é rochosa e um pouco mais a sul abre-se uma 
saliência onde se recolhem algumas pequenas embarcações – o portinho da Lapa das 
Pombas. De Lapa das Pombas até ao cabo sardão, a costa é recortada e começam as 
arribas altas. 
 
O cabo Sardão, localizado 3,7 mn a sul da praia do Almograve, é também conhecido por 
ponta do Cavaleiro, é uma arriba rochosa, alta que cai a pique sobre o mar, onde existe 

uma pequena praia não vigiada, a praia da Carraca, a norte do Cabo Sardão. 
 
Do cabo Sardão à ponta da Atalaia (notável saliência situada a cerca de 18 mn para sul 
do cabo Sardão) a linha de costa apresenta numerosos pequenos recortes. Em geral 
predomina a arriba alta, caindo quase a pique sobre o mar e muito raramente sobre areia. 
Cerca de 1 mn a sul formam-se duas saliências pouco notáveis e muito próximas, 
conhecidas por Ponta Cerva, a do norte, e por Gil da Perna, a do sul. Aproximadamente 
2 mn a sul do cabo encontra-se encravada na arriba a pequena praia do Tonel. Logo a 
sul abre-se mais um pequeno recorte na costa, no fundo de uma ravina onde corre a 
ribeira do Barranco dos Cavalos – o portinho da Entrada da Barca -, onde a nordeste 
varam algumas embarcações de pesca artesanal. 
 
A sul da Entrada da Barca e antes da Zambujeira do Mar, existem dois areais divididos 
entre as falésias, são eles a Arquinha e Nossa Senhora. 
 
A arriba para sul da Entrada da Barca prossegue alta, vindo a descair 1,5 mn depois, no 
Barranco da Zambujeira, um pequeno vale onde corre uma ribeira com o mesmo nome, 
e em cuja foz existe uma praia de areia, a praia da Zambujeira do Mar. Para sul, a 
arriba volta a elevar-se bastante sendo interrompida primeiro na praia dos Alteirinhos 
(de acesso por escadaria de madeira) e a sul desta a Meia Laranja. Mais a sul, após o 
prolongamento das altas arribas, existe o areal do Alvoreão. Atualmente decorrem obras 
entre a Zambujeira do Mar e os Alteirinhos, pela Sociedade Polis, na requalificação do 
estacionamento e acessos pedonais às praias. 
 
Encaixado entre duas falésias, existe a praia do Carvalhal (com apoio de praia) e com 
acesso facial a partir do Brejão.  
 
A linha de costa prossegue com contorno irregular e pedregosa, surgindo numa larga baía 
a praia dos Machados. Mais a sul temos a ponta dos Castelos Velhos, e num recorte 
abrupto uma baía, que confina a norte da praia da Asseiceira (ou praia da Amália). 
 
Depois, 2 mn a sul sobre a arriba, encontra-se a povoação de Azenha do Mar, existindo 
um pequeno portinho que abriga algumas embarcações de pesca artesanal. 
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Para sul da Azenha do Mar a arriba continua alta sendo interrompida na praia de 
Odeceixe onde, a norte, desagua a ribeira de Seixe. O acesso à praia de Odeceixe, 
também se faz pela Baiona (lado Alentejo), em acesso asfaltado até à costa onde a 
intervenção do Polis já concluiu a requalificação do parque de estacionamento. 
 

b. Batimetria, perigos e resguardos 
 

A batimetria ao largo deste trecho de costa – da praia da Aberta Nova até Odeceixe -, não 
é muito regular. 
 
A isobatimétrica do 50 m passa cerca de 1 mn a oeste do cabo de Sines, encosta à testa 
do molhe exterior do porto (que está destruída e constitui perigo) e segue para sul com 
uma certa irregularidade; não acompanha a reentrância que a costa faz na enseada de 
Sines mas depois vai-se aproximando de terra, passando a cerca de 1 mn do cabo Sardão. 
Porém, entre as isobatimétricas dos 100 m e dos 50 m surgem algumas pequenas zonas 
onde existem sondas um pouco inferiores. Também entre as isobatimétricas dos 50 m e 
dos 30 m aparecem algumas profundidades maiores e menores que esses limites, 
demonstrando a irregularidade do fundo. 
 
A isobatimétrica dos 30 m contorna o molhe exterior do porto, afasta-se um pouco até 
por alturas da Central Termoelétrica e depois, de um modo geral, acompanha a linha de 
costa a cerca de 1 mn, exceto na zona da praia dos Aivados, onde afasta quase às 3 mn. 
Este desvio deve-se à existência de um baixio rochoso que se estende até mais de 1 mn de 
terra, por fora do qual existem ainda fundos com sonda reduzida de 11,6 m. Com 
ondulação este baixio é bastante perigoso. 
 
A isobatimétrica dos 20 m contorna o cabo de Sines e o molhe exterior do porto. Depois 
acompanha de próximo a linha de costa, afastando-se contudo por alturas da ponta do 
Burrinho, da praia dos Aivados e ainda na zona de Vila Nova de Milfontes, por sul da ponta 
do Ladoiro. A isobatimétrica dos 20 m limita as pedras existentes por fora do cabo de 
Sines, das quais se salientam a Perceveira de Aguião e a Perceveira. 
 
A isobatimétrica dos 10 m acompanha a terra de perto, embora não regularmente. 
Toda a faixa entre a isobatimétrica dos 10 m e a linha de costa é muito suja e perigosa. 
Referem-se: a pedra Casca, situada próximo de terra e a cerca de 1,8 mn dos esporões 
de proteção da tomada e da descarga de água da Central Termoelétrica; a zona da ponta 
do Burrinho; a zona do ilhéu do Pessegueiro, que não dispõe de qualquer iluminação e em 
torno do qual existem numerosos escolhos (a Mula e o Cavalo estão sempre descobertas, 
respetivamente a 450 m e a 300 m ao norte do ilhéu, e as Lajes, que cobrem em preia-
mar, a cerca de 400 m ao sudoeste); a baixa dos Aivados, situada em frente à foz do 
corgo dos Aivados, que se estende até mais de 1 mn de terra, e por fora da qual se situam 
ainda as já referidas profundidades da ordem dos 11,6 m; a ponta do Ladoiro, que se 
prolonga para o mar por uma laje com cerca de 200 m; a zona de Vila Nova de Milfontes, 
entre a ponta do Ladoiro e a pedra da Atalaia - esta zona, aparentemente amena, pois a 
costa desenha aí uma enseada, deve ser olhada com especial atenção pois é muito suja - 
(salienta-se a baixa do Cavalo, situada sensivelmente em frente ao Palheirão Furado e à 
casa da Vigia, que vai até cerca de 0,7 mn de terra); o cabo Sardão, por fora do qual 
existem a baixa do Cavaleiro, sempre descoberta, e a laje do Rosto, quase à flor da 
água. 
 
É ainda de referir que, ao longo do molhe exterior de Sines, a ondulação e a respetiva 
ressaca provocam uma perigosa zona de turbulência. 
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Neste trecho de costa aconselham-se os seguintes resguardos: até à zona de Porto 
Covo, 1 mn sendo que, com mau mar, convirá afastar um pouco mais por alturas da ponta 
do Burrinho; entre Porto Covo e a ponta do Ladoiro convirá ter em atenção a zona baixa 
por fora da praia dos Aivados, que se deixará por dentro passando a cerca de 3 mn de 
terra (com bom mar e navios de pequeno calado pode passar-se a cerca de 1,5 mn de 
terra, deixando profundidades menores por dentro e por fora); frente a Vila Nova de 
Milfontes não convirá aproximar a menos de 1,5 mn; para S, até ao cabo Sardão poderá 
seguir-se a cerca de 1 mn. 
 

c. Correntes 
 
As correntes ao largo de Sines são dominadas pelos ventos e pela ação de maré. Os 
valores máximos medidos situam-se perto dos 0,8 nós. O atual molhe de proteção, 
em conjugação com o cabo de Sines, dá origem a correntes de revessa quando o fluxo se 
estabelece de norte para sul. Esta circulação afeta a movimentação das águas na baía de 
S. Torpes. Assim, pode considera-se que a residual junto à costa se manifesta em oposição 
à verificada ao largo (2 a 3 mn da costa), embora a sua estrutura seja dominada pela ação 
da maré. A circulação nestas condições é do tipo rotativo, com uma movimentação 
normalmente segundo o movimento dos ponteiros do relógio. 

 
d. Estado do mar 

 
Na zona costeira de Sines a ondulação com maior frequência provém de noroeste, 
onde chega a atingir alturas significativas na ordem dos 7 m. Devido à localização do 
molhe oeste, construído sensivelmente na direção norte/sul, durante a maior parte do ano 
as águas do porto encontram-se com pequena ondulação, protegidas, assim, da ondulação 
de maior frequência de noroeste. No entanto, sendo um porto oceânico, o molhe oeste não 
oferece proteção à ondulação proveniente de sul e sul/sudoeste, oferecendo, contudo, 
proteção parcial ao Terminal Petroleiro da ondulação de sudoeste. 
 

e. Ventos 
 

Os ventos predominantes em Sines são de norte e noroeste. Porém, os que mais 
afetam o porto são os de sul e sudoeste, que ocorrem em especial nos meses de 
Inverno, por vezes com bastante violência. 

 
f. Pluviosidade, nevoeiros, visibilidade 

 
A precipitação média anual é da ordem dos 506 mm, sendo os meses de novembro, 
dezembro e janeiro aqueles em que este fenómeno ocorre com mais frequência; nos meses 
de Verão as chuvas são raras. 
 
Em Sines ocorrem em média 21 dias de nevoeiro por ano, normalmente entre julho e 
outubro, durante a noite e a manhã, dissipando-se à tarde. 
 

g. Temperatura da água do mar 
 

As temperaturas médias da água do mar à superfície variam entre os 13,9ºC em fevereiro 
e os 16,9ºC em setembro. 
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h. Temperatura do ar 
 

As temperaturas médias mensais variam entre os 12,3ºC em janeiro e os 18,8ºC em julho. 
As temperaturas mínimas podem aproximar-se dos 0ºC e as máximas chegam a atingir os 
37ºC. 

 
i. Atividade de pesca 

 
Em Sines existe uma importante comunidade piscatória. Encontram-se ainda outras 
comunidades, menos importantes, em Porto Covo e Vila Nova de Milfontes, Lapa das 
Pombas, Zambujeira e Azenha do Mar. 
Pesca-se principalmente com redes de emalhar e de enredar fundeadas, aparelhos de 
anzol, covos, alcatruzes, toneiras, cerco e arrasto, não sendo de esperar concentrações de 
embarcações que possam causar problemas à navegação. 
 

j. Tráfego marítimo 
 
A linha de maior intensidade de tráfego passa a cerca de 30 mn do cabo de Sines e do 
cabo Sardão. Há ainda a considerar alguma navegação, embora pouco significativa, que 
pratica os portos de Sines e Setúbal e que se aproxima de costa nesta zona. 
 
Com a implementação dos novos esquemas de separação de tráfego na costa do 
Continente, em 2005, a navegação em trânsito passa mais longe de Sines sendo as 
aproximações ao porto feitas principalmente pelos quadrantes de noroeste e sudoeste. 
 
No que respeita à demanda do porto de Sines, o volume de tráfego tem aumentado muito, 
tendo subido de 942 navios em 2004 para 2003 em 2013. Esta tendência deve manter-se 
tendo em conta o plano de expansão do porto para os próximos anos.  
 
 

  
 
 
 

Sines 
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k. Portinhos e varadouros 
 

Porto Covo 
 
O varadouro de Porto Covo situa-se ao fundo da garganta rochosa que abre por sul da 
povoação. Aqui se abrigam cerca de 30 embarcações, entre botes e motoras. As 
embarcações estacionam na praia ou ficam amarradas de proa, com cabos longos, a um 
cabeço situado numa rocha, e de popa a terra. 
 

 
 
Portinho do Canal 
 
Ao abrigo das pontas do Ladoiro e da Galhofa, cerca de 13 mn a sul de Sines e pouco mais 
de 1 mn por norte da foz do rio Mira, encontra-se o Portinho do Canal, onde se baseiam 
alguns botes e motoras de Vila Nova de Milfontes, em especial no Verão. Existe um 
pequeno molhe, ao abrigo do qual se situa um pequeno cais e uma rampa varadouro e 
estacionam as embarcações. 
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Lapa das Pombas 
 
O portinho da Lapa das Pombas serve um pequeno número de embarcações de pesca 
artesanal e situa-se a cerca de 2 km a sul da praia do Almograve. O acesso por terra faz-se 
a partir do parque de estacionamento da praia do Almograve desviando para sul por um 
caminho de terra batida. É um caminho sem saída que termina na rampa-varadouro da 
Lapa das Pombas. O acesso por mar a este portinho é condicionado pelo estado do mar, 
utilizável apenas em boas condições meteorológicas dado a sua entrada constituir um 
elevado perigo devido às caraterísticas rochosas do local. Este portinho, possui uma rampa-
varadouro e serve atualmente uma comunidade piscatória muito reduzida, sendo também 
utilizada por embarcações de recreio. 
 

 
 
Entrada da Barca 
 
Na Entrada da Barca os botes abicam numa rampa situada no recanto nordeste da 
pequena enseada que se abre por norte da povoação. 
 

  

Vista do mar 

Vista de terra 
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Azenha do Mar 
 
Na Azenha do Mar os botes abicam numa pequena praia de calhau rolado encravada entre 
rochas. O local de abicagem situa-se sensivelmente por baixo da casinha da lota e do 
guincho. 

 

 
 
 
Zona portuária 
 
O porto de Sines foi propositadamente construído em águas profundas. A isobatimétrica 
dos 50 m passa muito perto do extremo do molhe oeste, que é contornado interiormente 
até quase ao posto n.º 3 pela isobatimétrica dos 30 m. 
 
As águas adjacentes ao cabo de Sines são muito sujas, existindo sempre descobertas 
numerosas pedras, das quais se salientam a Perceveira de Aguião, a 500 m de terra, e a 
Perceveira, cerca de 400 m por fora da raiz do molhe; existe uma sonda reduzida de 17,2 
m aproximadamente a 0,8 mn de terra por oeste do farol e por fora da isobatimétrica dos 
20 m. Ao longo do molhe oeste a ondulação e o respetivo refluxo criam uma extensa e 
perigosa zona de turbulência. A metade sul do molhe oeste está destruída e não é 
iluminada; a boia do molhe oeste, colocada cerca de 250 m a sul da testa deste, por vezes 
apaga devido ao mau tempo, não sendo possível reacendê-la rapidamente. Os fundos que 
acompanham a costa para sul do porto são mais espraiados que os localizados a norte, não 
se aconselhando os navios de grande calado a aproximar a menos de 2 mn de terra, nessa 
zona. Para norte é suficiente esses navios respeitarem um resguardo de 1,5 mn a terra. 
 
Os fundos do porto são em rocha natural, não sujeitos a assoreamento, estando as bacias 
de manobra e acostagem às cotas adequadas ao tamanho dos navios que demandam os 
diversos postos de acostagem. 
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Tratando-se de um porto aberto ao mar, o acesso, em fundos naturais e bastante amplo, 
permite a fácil aproximação e entrada dos navios. 
 
Nas imediações do porto existem zonas reservadas a fundeadouros, destinados ao 
estacionamento dos navios sendo, desde janeiro de 2014, de 17 o número de 
fundeadouros disponíveis. 
 
O porto conta com 5 terminais: de Graneis Líquidos; Petroquímico; Multipurpose; Gás 
Natural Liquefeito; e contentores. Existem ainda o porto de pesca, o porto de recreio e o 
porto de serviços, onde se encontram os rebocadores. Todos os terminais são de fácil 
acesso a viaturas de socorro/emergência e dispõem de planos de segurança próprios. 
 
 

5. ENQUADRAMENTO LEGAL DA AÇÃO DA AUTORIDADE MARÍTIMA LOCAL EM 
AÇÕES SAR 

 
a. Decreto-Lei n.º 15/94, de 22 de janeiro 

 
O DL 15/94, de 22 de janeiro, define o Sistema Nacional de Busca e Salvamento Marítimo 
que compreende o conjunto de serviços e órgãos responsáveis pela salvaguarda da vida 
humana no mar, bem como os respetivos procedimentos para o salvamento marítimo. 
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Define ainda o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo, que funciona no âmbito da 
Marinha, como sendo o Serviço responsável pelas ações de busca e salvamento relativas a 
acidentes ocorridos com navios ou embarcações. São órgãos do Serviço de Busca e 
Salvamento Marítimo: a) Os centros de coordenação de busca e salvamento marítimo 
(Maritime Rescue Coordination Centre - MRCC); b) Os subcentros de busca e salvamento 
marítimo (Maritime Rescue Subcentre - MRSC); c) As unidades de vigilância costeira; e d) 
As unidades de busca e salvamento. 
 
Ainda de acordo com o mesmo normativo, o Capitão do Porto, logo que receba informação 
sobre um acidente na sua área de responsabilidade, e a que corresponda uma situação de 
perigo, deve assumir-se imediatamente como coordenador da missão de busca e 
salvamento no local, mantendo essa coordenação enquanto o MRCC não assumir a 
responsabilidade da missão. 
 
Por outro lado, o Capitão do Porto toma sempre ação imediata para que seja prestada 
assistência, e alertará caso necessário, outras entidades que possam prestar assistência, 
notificando pela via mais rápida o MRCC ou o MRSC adequado (neste caso o MRCC Lisboa). 
 

b. Decreto-Lei n.º 265/72, de 31 de julho (Regulamento Geral das Capitanias) 
 

O DL 265/72, de 31 de julho, estabelece no art.º 167.º que, em caso de sinistros 
marítimos, compete aos capitães de portos prestar auxílio e socorro a náufragos e a 
embarcações quando haja pessoas em risco de vida, tendo para isso, entre outras 
obrigações, as de: 
 

 Empregar a gente marítima e as embarcações do porto, se necessário; 
 

 Requisitar, com urgência, as embarcações do Estado e respetivo pessoal e material 
que estejam na área de jurisdição da capitania respetiva, se necessário; 

 

 Utilizar todos os recursos que possam fornecer as embarcações nacionais fundeadas 
no porto. 

 
c. Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de março 

 
De acordo com a alínea 3, do art.º 13.º, do DL 44/2002, de 2 de março, compete ao 
capitão do porto, no âmbito do salvamento e socorro marítimos: 
 

 Prestar o auxílio e socorro a náufragos e a embarcações, utilizando os recursos 
materiais da capitania ou requisitando-os a organismos públicos e particulares se tal 
for necessário; 

 

 Superintender as ações de assistência e salvamento de banhistas nas praias da área 
da sua capitania; 

 

 Dirigir operacionalmente, enquanto responsável de proteção civil, as ações 
decorrentes das competências que, neste âmbito, lhe estão legalmente cometidas, 
em cooperação com outras entidades e sem prejuízo das competências da tutela 
nacional da proteção civil. 
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d. Lei n.º 27/2006, de 3 de julho (alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de 
novembro e pela Lei 80/2015, de 3 de agosto) 

 
A Lei n.º 27/2006 (Lei de Bases da Proteção Civil) estabelece o conceito de proteção civil e 
determina a organização e forma de atuar das diferentes entidades com responsabilidades 
neste domínio. O Capitão do Porto, enquanto Autoridade Marítima Local, assume 
responsabilidades próprias e de grande relevância nesta área. 
 
A Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, veio considerar os órgãos da AMN como agentes de 
proteção civil (art.º 46.º) e aditou o art.º n.º 48.º-A, estabelecendo que “as estruturas e 
órgãos da Autoridade Marítima Nacional, atentos os riscos e regimes aplicáveis aos espaços 
sob sua jurisdição, garantem a articulação operacional, nos referidos espaços, com as 
estruturas previstas no SIOPS”. Aqui ficou, definitivamente claro que cabe ao Capitão do 
Porto coordenar os meios existentes no seu espaço de jurisdição que sejam passíveis de 
ser utilizados em ações de salvamento marítimo e noutras de socorro e emergência. 
 

e. Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho 
 

O DL 134/2006 criou o SIOPS - Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro - 
que é o conjunto de estruturas, normas e procedimentos que asseguram que todos os 
agentes de proteção civil atuam, no plano operacional, articuladamente sob um comando 
único, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional. 
 
Este diploma refere que deve ser feita uma articulação das estruturas da proteção civil com 
o serviço de busca e salvamento marítimo. Refere ainda que os serviços municipais de 
proteção civil, os corpos de bombeiros e outras entidades integrantes do sistema de 
proteção e socorro devem informar, de forma célere, o CDOS (Comando Distrital das 
Operações de Socorro), e este o CADIS (Comandante Operacional de Agrupamento 
Distrital) e o CNOS (Comando Nacional das Operações de Socorro), de qualquer acidente 
grave ou catástrofe iminente ou ocorrido nas costas litorais de Portugal e demais áreas de 
responsabilidade da autoridade marítima de que tenham conhecimento. 
 
O CCON (Centro de coordenação Operacional Nacional) coordena as ações de todas as 
entidades necessárias à intervenção e articula-se com o Centro de Coordenação de Busca e 
Salvamento Marítimo-MRCC de Lisboa. 

 
f. Decreto-Lei n.º 159/2012, de 24 de julho  

 
Com este diploma pretende-se promover a utilização regulada e racional da orla costeira, 
numa ótica de coexistência de usos e atividades diversos e definir e equacionar as medidas 
necessárias para a salvaguarda do meio ambiente, a prevenção do risco e a garantia da 
segurança dos utentes. 
 
O diploma estabelece que compete à APA, I. P., através dos seus serviços regionais e em 
articulação com os órgãos locais da Direção-Geral da Autoridade Marítima e com a proteção 
civil municipal, efetuar a avaliação e monitorização das situações de risco no litoral e definir 
e implementar as respetivas medidas de mitigação e controle. 
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g. Diretiva Operacional Nacional da ANPC nº1/2010, de 5 de janeiro 
 

Este instrumento operacional lembra que os Capitães dos Portos têm, de acordo com o 
Decreto-Lei nº 44/2002, de 2 de março, competências de proteção civil na faixa litoral e 
nos espaços do Domínio Público Hídrico sob jurisdição da Autoridade Marítima Nacional.  
  
Refere também que existindo sinergias que resultam da existência de um DIOPS com as 
valências diferenciadas dos vários agentes de PC, nomeadamente da Autoridade Marítima, 
os Capitães dos Portos, no âmbito das competências que a lei lhes confere, assumem as 
funções de Comandante das Operações de Socorro (COS) no seu espaço de jurisdição e em 
articulação estreita com os CDOS dos Distritos onde se inserem as respetivas capitanias 
dos portos, sem prejuízo das competências nacionais da Proteção Civil e do Sistema 
Nacional para a Busca e Salvamento Marítimo.  
 
 

6. MEIOS 

 
a. Meios próprios 

 
(1) Mar 

 
Para ir ao mar, a CPS/CLPM conta com os meios apresentados na tabela seguinte 
onde consta também a sua localização geográfica e as respetivas caraterísticas 
operacionais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 * Apenas na época balnear 

 
Os meios existentes para este fim são adequados. Em Vila Nova de Milfontes, devido 
ao assoreamento da zona da foz do Mira, há muitas dificuldades em praticar a barra 
o que só pode ser feito com bom tempo. 
 
Basicamente, a autonomia dos meios permite-lhes cobrir as distâncias da costa 
assinaladas na imagem seguinte que também é adequada para as missões que 
poderão ter de realizar. 
 
Não obstante, as distâncias à costa a que podem operar são indicativas pois existem 
diversos fatores que podem fazer alterar a autonomia destes meios como, por 
exemplo, o estado de mar. 
 
Deve ainda contar-se com os meios das capitanias adjacentes, especialmente se os 
acidentes ocorrerem nos limites norte e sul do espaço de jurisdição da CPS/CLPM, 
assim como com os meios disponíveis existentes na área de interesse. 

Meios Localização Motorização 
Velocidade 

(nós) 
Autonomia 

(horas) 
Distância máx. da 

costa (milhas) 

UAM 694 NªSª SALVAS ESV - Sines CAT 370 HP (X2) 18 MN 5h 45m 50 

VALIANT SR 36 ESV - Sines Mercury 200 HP (X2) 40 MN 4h 35m 90 

TSUNAMI  SR 22 ESV - VNMF Mariner 40 HP (X2) 22 MN 2h 15m 22 

FRONTEIRA EAV PM - Sines Yamaha 250 HP (X2) 47 MN 8h 50m 200 

DUARRY 620 PM - Sines Yamaha 150 HP 20 MN 10h 20m 100 

PIRANHA PM - Sines Yamaha 60 HP 12 MN 1h 6 

MOTA D'ÁGUA M532 ESV - Sines Yamaha 100 HP 40 MN 2h 10m 40 

MOTA D'ÁGUA M532 PM - Sines Seadoo GTI 130 HP 40 MN 2h 40 
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(2) DPH 

 
Os meios terrestres identificados na tabela seguinte permitem cobrir a área terrestre 
sob jurisdição da CPS. 
 

 
 
 
 
 
 
   * Espera-se para breve este novo meio. 

 
b. Meios de outras entidades 

 
Em terra, pode contar-se com meios de outras entidades, designadamente das estruturas 
municipais de proteção civil e dos corpos de bombeiros de cada município. 
 
No mar, ou no espaço portuário, pode contar-se com embarcações quer da APS, quer de 
empresas que aqui operam como a “Reborpor” e a “Switzer”.  
 
Nas tabelas seguintes encontram-se as embarcações que operam normalmente no porto de 
Sines. 
 
 

Meios  Localização Cilindrada Autonomia Obs. 

MITSUBISHI L200 PM - Sines 2477 cm3 / 115 HP 300 km TT 

AMAROK* PM - Sines   TT 

RENAULT KANGOO PM - Sines 1870 cm3 400 km  

CITROEN BERLINGO CPS - Sines 1600 cm3 600 km 
 

RENAULT KANGOO CPS - Sines 1870 cm3 400 km  
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Embarcações da APS 
 
Pelo número e caraterísticas, as embarcações da APS podem ser úteis em diferentes 
cenários de acidentes, especialmente se ocorrerem dentro da área portuária. A APS conta 
com as embarcações apresentadas na tabela seguinte. 

 
 
Embarcações auxiliares 

 
 
Rebocadores 

* Estes meios não se encontram permanentemente em Sines 

 
c. Navios SAR 

 
Quando os meios atribuídos à CPS/CLPM não forem suficientes/adequados, pode recorrer-
se ao navio que estiver com missão SAR. A Marinha dispõe de um dispositivo que conta 
com diversos navios distribuídos ao longo da costa com grande prontidão e capacidade. 
 
Um meio naval que esteja de SAR pode ser requisitado ao COMAR que articula com o 
MRCC Lisboa a melhor forma do seu emprego. 
 

Nome Matrícula 
Potência 

(HP) 

Compriment
o 

(m) 

Boca 
(m) 

Pontal 
(m) 

OBS. 

PORTO RECREIO SN-94-AL 25 3,8 1,64 0,46 Apoio navegação recreio 

MARCO SN-120-AL 2X60 8 2,4 0 SKIMMER 

ENEIDE SN-114-AL 126 9,32 2,43 1,22 Lancha pilotos 

MAR LIMPO SN-20-AL 2X150 14,81 5,39 1,7 Combate à poluição 

SELENE SN-83-AL 238 13,93 4,1 1,5 Lancha pilotos 

MARÉ AZUL SN-28-AL 315 14,75 5,32 2 Combate à poluição 

DIANA SN-97-AL 2X250 9,93 3,3 1,65 Lancha de Pilotos 

MINERVA SN-78-AL 2X357.7 10,88 3,95 1,65 Lancha de Pilotos 

ATLÂNTIDA AZUL SN-109-AL 2X650 14,75 4,48 2,18 Auxiliar multiusos 

PORTO COVO SN-111-AL 2X741 14,34 5,4 2,45 Lancha rápida auxiliar 

OMEGA SN-99-AL Não tem 7,7 2,44 0,6 Porta barreiras poluição 

Nome Matrícula Potência (HP) Comprimento (m) Boca (m) Pontal (m) Proprietário 

AMÁLIA SN-10-AL 126 9,33 2,43 1,22 REBOPOR 

CINTIA SN-12-AL 126 9,41 2,43 1,22 REBOPOR 

DINORA SN-13-AL 126 9,41 2,43 1,22 REBOPOR 

S. TORPES SN-67- TL 120 13,03 4,39 1,52 NOQUIMAR 

PRAIA DO 
NORTE 

SN-133-AL 2X171,5 9,90 4,74 1,50 TRANSRIO 

Nome Matrícula Potência (HP) Comprimento (m) Boca (m) Pontal (m) Proprietário 

ULISSES  SN-4-RL 2X 1200 28,3 8,52 2,83 REBOPOR 

GOLIAS  SN-5-RL 2X 1200 28,3 8,52 2,83 REBOPOR 

POSEIDON SN-8-RC 2X 1200 28,14 9,14 2,6 REBOPOR 

SPARTACUS  SN-3-RL 2X 1200 28,3 8,52 2,83 REBOPOR 

CASTELO VIANA  SN-103-RC 2X 1677 25 10 4,19 REBOPOR 

CASTELO SINES  SN-110-RA 2X 2721 30,25 11,75 28 REBOPOR 

C. S. JORGE  SN-112-RA 2X 1610 29,5 11 4 REBOPOR 

SVITZER FUNCHAL LX-121-RC 2x 1600 33,34 10 5,6 SVITZER 

SVITZER MADEIRA  SN-111-RC 2x 1501 27,73 11 5,3 SVITZER 

CABO DA ROCA S-36-RC 2x 1250 28,3 8,52 2,83 SVITZER* 

SVITZER LISBOA  LX-32-RC 2x 1500 28,7 9 4,67 SVITZER* 

SVITZER LEIXÕES  LX-33-C 2x 1502 26,19 9 4,67 SVITZER* 

SVITZER MARKEN   9292890 2x 2816 27,73 11 5,3 SVITZER* 
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O dispositivo padrão do SAR no Continente conta com os seguintes meios: 
 

 Corveta/NPO atribuída 
SAR ZEE Continente; 

 Lancha/Patrulha atribuída 
à Zona Marítima do 
Norte; 

 Lancha atribuída à Zona 
Marítima do Centro; 

 Lancha de reserva Zona 
Marítima do Centro 
(prontidão 12 horas na 
BNL); 

 2 Lanchas atribuídas à 
Zona Marítima do Sul (1 
a barlavento e 1 a 
sotavento); 

 Lancha de reserva Zona 
Marítima do Sul 
(prontidão 12 horas em 
PAN Portimão). 
 
 

7. EXECUÇÃO 

 
a. Ativação, comando e coordenação 

 
O plano “Sardão” será ativado pelo Capitão do Porto ou por quem ele nomeie para o efeito 
(normalmente o Oficial Adjunto ou o 2.º Comandante Local da PM) logo que seja obtida 
qualquer notícia ou informação relativa a um acidente em qualquer local do espaço de 
jurisdição da Capitania do Porto de Sines. 
 
A ocorrência, uma vez recebida no piquete da PM, será de imediato comunicada ao Capitão 
do Porto, ao Oficial Adjunto e ao 2º Comandante Local da PM (ver anexo A). 
 
Logo que informados, o Capitão do Porto ou quem ele nomeie para o efeito, assumem a 
coordenação das operações no local até que o MRCC Lisboa assuma a responsabilidade 
direta da ação. O elemento que se encontra a coordenar, designado por coordenador, 
assume imediatamente as funções de coordenador da missão de busca e salvamento no 
local, expressas no Manual de Busca e Salvamento (IAMSAR) da Organização Marítima 
Internacional (IMO).  
 
O registo dos acontecimentos deverá ter início logo que seja comunicado ao piquete da PM 
a existência de um acidente. Para o efeito deverá ser de imediato iniciado o preenchimento 
da folha de registo de ocorrência (Anexo C) assim como a folha com a narrativa 
cronológica dos factos (Anexo D). Estes modelos encontram-se no piquete da PM, a quem 
compete manter esse registo atualizado com tudo o que for relevante sobre o acidente. A 
folha de registo de ocorrência estará também disponível na página da CPS/CLPM na 
Internet. 
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O coordenador deverá providenciar para que sejam alertados os elementos do Troço do 
Mar e da Estação Salva-vidas atribuídos à Capitania, conforme apropriado, para que se 
iniciem os preparativos dos meios materiais e humanos a seu cargo, visando a sua 
utilização rápida e eficaz. Devem ser cumpridos os tempos de prontidão superiormente 
estabelecidos para o efeito.  
 
Logo que exequível, e pela via mais rápida, o coordenador deverá dar conhecimento da 
situação ao MRCC Lisboa e às entidades locais com capacidade para ajudarem, como é o 
caso da estrutura local da proteção civil e dos corpos de bombeiros, ou ainda das 
associações de salvamento. Devem ainda ser informados o VALM Diretor-Geral da 
Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima, o Chefe do Departamento 
Marítimo do Centro e o Gabinete de Informação e Relações Públicas da AMN (GIRP-AMN). 
 
A compilação dos elementos necessários para a elaboração dos comunicados a enviar será 
efetuada pela PM. 
 
Se necessário, o coordenador da ação SAR requisita meios aéreos ao MRCC Lisboa que, por 
sua vez, os solicita ao RCC (ver anexo A). 

 
O coordenador da ação mantém o comando dos meios da CPS/CLPM e assume a 
coordenação dos que lhe vierem a ser atribuídos ou que forem requisitados a outras 
entidades da estrutura auxiliar para a operação de busca e salvamento. 
 
As ações a levar a efeito não devem pôr em risco os elementos envolvidos. 
 
As Entidades da estrutura auxiliar do sistema de busca e salvamento, uma vez alertadas, 
deverão aprontar o pessoal e os meios disponíveis com a maior celeridade, ficando em 
estado de prevenção e aguardando instruções. 
 

b. Comunicações (e comunicados) 
 

Nas ações dentro do porto de Sines as comunicações devem ser feitas em canal 12 (canal 
de serviço). No mar, devem ser feitas em canal que não interfira com a restante navegação 
(ver plano de comunicações no Anexo F). 
 
Nos pedidos de socorro são normalmente usados os seguintes sinais visuais: 
- Sinais de para-quedas; 
- Sinais vermelhos de mão (very-light); 
- Sinais fumígenos flutuantes. 
 
No final de cada ação é enviada informação resumida do sucedido às entidades com 
interesse e responsabilidades neste âmbito, nomeadamente à DGAM através da plataforma 
SEGMAR. Quando se tratar de uma acidente ou incidente marítimo enquadrável no âmbito 
da Diretiva 2009/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, 
transposta para o direito interno pela Lei n.º 18/2012, de 7 de maio, é ainda enviada uma 
notificação ao Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Marítimos (GPIAM) e 
também à Autoridade das Condições de Trabalho se se tratar de um sinistro envolvendo 
acidente de trabalho a bordo com marítimos nacionais. No caso de o acidente envolver a 
queda de uma aeronave ou outro engenho aéreo que disponha de motor, deve ainda ser 
notificado o Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes com Aeronaves 
(GPIAA). 
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c. Situações típicas (cenários) 
 

(1) Acidente com um navio ou embarcação durante a entrada/saída do porto 
 

O porto de Sines não possui uma barra marítima, na aceção em que este termo é 
usado. Não existem canais de navegação para demandar o porto com assinalamento 
marítimo dedicado. O porto estende-se por uma vasta área aberta com os respetivos 
terminais a alguma distância uns dos outros estando ao abrigo de molhes de 
proteção.   
 
Dentro deste cenário é ainda necessário avaliar se o acidente ocorreu dentro ou fora 
do espaço de jurisdição da APS pois tal facto determina uma maior ou menor 
responsabilidade na resposta ao acidente por parte da Administração do Porto. 
Embora na área do salvamento marítimo caiba ao Capitão do Porto a 
responsabilidade pela resposta, em relação aos bens materiais a APS tem sempre 
responsabilidade na intervenção se o sinistro ocorrer no seu espaço de jurisdição (ver 
DL 46/2002 e DL 64/2005). 
 
Neste caso, o Capitão do Porto assume-se imediatamente como OSC e avalia a 
situação com vista a empenhar os meios disponíveis e adequados a uma resposta 
célere e eficaz. No porto existem bastantes meios que podem ser usados em caso de 
sinistro podendo, ainda, ser empenhados meios da estrutura local da proteção civil se 
tal for recomendável. 
 

(2) Acidente com um navio ou embarcação nos restantes espaços 
 

No caso de ocorrer um acidente em águas interiores, no mar territorial, na zona 
contígua, ou na ZEE, o MRCC Lisboa avalia quem melhor possa desempenhar a 
função de coordenador pois tal responsabilidade pode ser atribuída a alguém que se 
encontre mais perto do local do acidente e que aparente ter condições para poder 
coordenar os meios envolvidos. Neste caso, o Capitão do Porto deve acompanhar de 
perto todo o desenrolar da situação. Lembre-se que a maior densidade de tráfego ao 
largo de Sines ocorre nas lanes a cerca de 30 milhas da costa. 
 
Havendo recolha de náufragos, deve ser contactado o armador ou o agente do navio, 
se forem conhecidos, requerendo a presença de um seu representante, em local 
previamente designado, a fim de providenciar a assistência legal a prestar em terra 
aos sinistrados. 
 
Quando for nomeado como coordenador da ação, o Capitão do Porto deve seguir os 
procedimentos apresentados nos fluxogramas em Anexo A. 
 

(3) Evacuações médicas 
 

Após recebida a informação da necessidade de se efetuar uma evacuação médica, 
que é normalmente transmitida pelo Agente do navio dando as indicações acerca do 
estado do acidentado, os seus dados pessoais e o contacto do navio é necessário 
identificar o navio, o último porto de saída e o próximo de chegada, rumo, velocidade 
e GDH da posição, nome completo, idade, sexo e nacionalidade do paciente. 
 
Impõe-se ainda ter em conta os seguintes procedimentos: 
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 Indicação sobre a patologia do sinistrado, se conhecida; 
 Informação sobre a necessidade de algum cuidado especial, tendo em consideração 

as valências de cada unidade hospitalar e do INEM; 

 Dar conhecimento ao MRCC Lisboa, desde que a evacuação não se efetue com o 
navio atracado; 

 Informar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), antes do desembarque 
marítimo do doente, descriminando o nome, nº de passaporte, país de origem, local 
de desembarque e o destino (hospitalar); 

 Informar a Embaixada ou o Consulado da realização da evacuação; 
 Solicitar apoio prévio e coordenar a operação de transporte da instituição, 

normalmente dos bombeiros, caso sejam eles a efetuar a ação de evacuação; 

 Enviar a mensagem de acordo com orientações superiores. 
 

(4) Acidente com aeronaves 
 

A queda de uma aeronave com pessoas no mar transforma-se rapidamente num 
problema de busca e salvamento marítimo, portanto enquadrável na ação do Capitão 
do Porto ao abrigo da legislação aplicável.  
 

(5) Acidentes pessoais em praias durante a época balnear 
 

A área costeira de jurisdição da CPS/CLPM conta com algumas praias muito 
procuradas pela sua beleza natural. 
 
Onde existirem concessionários, a responsabilidade pela segurança dos banhistas é 
garantida por nadadores-salvadores por eles contratados, embora os municípios 
desta faixa litoral tenham contribuído nos últimos anos, suportando os custos com 
alguns desses nadadores-salvadores. 
 
Quando ocorrer um acidente pessoal nestes locais, a informação deve chegar o 
mais depressa possível ao piquete da PM que a fará chegar imediatamente ao 
Capitão do Porto ou a quem o substitua. 
 
Em função da ocorrência relatada, são empenhados os meios considerados mais 
adequados à situação. Se for necessário apoio médico, os acidentados serão 
encaminhados para o centro de saúde mais próximo ou para o Hospital do Litoral 
Alentejano com a colaboração dos bombeiros locais. 

 
(6) Acidentes pessoais em praias fora da época balnear ou em praias não 

vigiadas 
 

No caso de um acidente ocorrer em praias fora da época balnear ou em praias não 
vigiadas, a informação deve ser transmitida também ao piquete da PM que a 
encaminhará imediatamente para o Capitão do Porto ou para quem o substitua 
naquela altura. 
 
Atendendo a que não existem nadadores-salvadores neste tipo de locais, deve ser 
analisada a situação de modo a movimentar para lá os meios considerados 
adequados para se prestar o apoio necessário à(s) pessoa(s) acidentada(s). 
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As associações de salvamento existentes na zona podem aqui ter um papel 
fundamental pela dispersão geográfica dos seus colaboradores que em alguns casos 
conseguem chegar à costa em apenas alguns minutos. 
 
 

8. RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (OCS) 

 

A ligação aos OCS é uma matéria muito importante que, por isso, requer o máximo cuidado 

por parte de quem tem a responsabilidade de com eles se relacionar. De acordo com o 

estabelecido na Circular n.º 161/2014-O, da DGAM, que define os procedimentos a seguir 

nesta matéria, é ao Capitão do Porto, na qualidade de Oficial de Relações Públicas (ORP), que 

cabe o relacionamento direto com os OCS. 

 

Por sua vez, o Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade 

Marítima Nacional, n.º 2/15, de 20 de janeiro, estabelece que compete ao Gabinete de 

Imagem e Relações Públicas da Autoridade Marítima Nacional (GIRP-AMN) fazer a gestão 

diária da imagem e relações públicas dos órgãos e serviços da AMN que se articulará, para 

este efeito, com o Serviço de Informações e Relações Públicas da Marinha (SIRP). 

 

Eventuais conferências de imprensa solicitadas pelos OCS, devem ser feitas na CPS/CLPM em 

local a designar, mas em princípio na sala de situação da PM. Podem ser feitas no exterior se 

a situação assim o recomendar. Em cada caso, havendo dúvidas, a decisão será tomada em 

articulação com o GIRP-AMN e tendo em conta o disposto nos documentos referida. 

 

 

                 Capitania do Porto de Sines, 25 de junho de 2014. 
 
 

      O CAPITÃO DO PORTO  
 

                     
 
 
                     José António Velho Gouveia                                                      
                            Capitão-de-fragata 
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10. DISTRIBUIÇÃO 

 
 
O “Sardão” tem a seguinte distribuição: 
 

 Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. 

 Associação dos Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco do SA e Costa Vicentina 

 Associação Humanitária dos Bombeiros de Grândola 

 Associação Humanitária dos Bombeiros de Santo André 

 Associação Humanitária dos Bombeiros de Santiago do Cacém 

 Associação Humanitária dos Bombeiros de Sines 

 Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Nova de Milfontes 

 Associação Humanitária dos Bombeiros de Odemira 

 Associação “Resgate” 

 Associação “Seagull” 

 Autoridade de Saúde – Sines 

 Câmara Municipal de Grândola e Proteção Civil Local de Grândola 

 Câmara Municipal de Odemira e Proteção Civil Local de Odemira 

 Câmara Municipal de Santiago do Cacém e Proteção Civil Local de Santiago do Cacém 

 Câmara Municipal de Sines e Proteção Civil Local de Sines 

 GNR Santiago do Cacém 

 GNR Grândola 

 GNR Santo André 

 GNR Sines 

 GNR Vila Nova de Milfontes 

 GNR Odemira 

 GNR – UCC Sines 

 Capitania do Porto de Lagos e Comando Local da PM 

 Capitania do Porto de Setúbal e Comando Local da PM 

 Centro Distrital de Operações de Socorro de Beja 

 Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal 

 Comando Naval /MRCC Lisboa 

 Departamento Marítimo do Centro 

 Direcção-Geral da Autoridade Marítima 

 Instituto de Socorros a Náufragos 
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Anexo A (Fluxograma de procedimentos em caso de acidente) 
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Fluxograma de procedimentos em caso de ação SAR 
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Anexo B (Entidades com interesse no Plano) 
 

 

NOMES TELEFONES 
  

CAPITANIA DO PORTO DE SINES 
COMANDO LOCAL DA POLÍCIA MARÍTIMA (PIQUETE) 
ESTAÇÃO SALVA-VIDAS DE SINES 
ESTAÇÃO SALVA-VIDAS DE VILA NOVA DE MILFONTES 

269100200 
269100225 (918498058) 

269636336 
283996288 

APS - CENTRO DE DESPACHO DE NAVIOS 269860605 

ALFÂNDEGA DE SINES – TGL E TERMINAL XXI 269750320 / 269870329 

BOMBEIROS: 
- VOLUNTÁRIOS DE GRÂNDOLA 
- VOLUNTÁRIOS DE ODEMIRA 
- VOLUNTÁRIOS DE SANTO ANDRÉ 
- VOLUNTÁRIOS DE SANTIAGO DO CACÉM 
- VOLUNTÁRIOS DE SINES 
- VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE MILFONTES 

 
269 498 450 
283 320 800 
269 708 740 
269 810 490 
269 870 500 
283 996 620 

CÂMARAS MUNICIPAIS: 
GRÂNDOLA 
ODEMIRA 
SANTIAGO DO CACÉM 
SINES 

 
269 450 000 
283 320 900 
269 829 400 
269 630 600 

COMANDO NAVAL (COMAR) 210 984 453 / 918 498 011 

MRCC LISBOA (OF. SERVIÇO) 210 984 450 / 912 000 322 

DELEGAÇÃO DISTRITAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE: 
BEJA (CDOS) - SALA DE OPERAÇÕES 
SETUBAL (CDOS) – SALA DE OPERAÇÕES 

 
284 311 150 
212 351 120 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PROTECÇÃO CIVIL DE: 
GRÂNDOLA 
ODEMIRA 
SANTIAGO DO CACÉM 
SINES 

 
269 450 000 / 912 238 046 
283 320 911 / 961 620 622 
269 829 400 / 964 174 979 
269 630 600 / 919 280 839 

AUTORIDADE DE SAÚDE - SINES 961 037 329 

CENTRO DE SAÚDE DE SINES 269 870 440 

DEPARTAMENTO MARÍTIMO DO CENTRO (DMC) 210 911 100 

DIREÇÃO-GERAL DA AUTORIDADE MARÍTIMA (Combate à Poluição) 210 984 038 

APA – ARH ALENTEJO 
- BEJA 
- ÉVORA 

 
284 311 770 
266 768 200 

DOCAPESCA-SINES 269 878 060 

GABINETE DO CEMA/AMN (SIRP) 210 925 245 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA (GNR) – Territorial: 
- DE ODEMIRA 
- DE GRÂNDOLA 
- DE SANTO ANDRÉ 
- DE SANTIAGO DO CACÉM 
- DE SINES 
- VILA NOVA DE MILFONTES 

 
283 322 171 
269 450 285 
269 751 223 
269 810 890 
269 750 460 

283 990 020 / 283 990 023 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA (GNR) - UCC 269 750 140 

HOSPITAIS: 
- DE SANTIAGO DO CACÉM 
- DE SETÚBAL 

 
269 818 100 
265 549 000 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA (IPMA) 218 447 000 

- ESTAÇÃO SALVA-VIDAS DE SINES 269 636 336 

- ESTAÇÃO SALVA-VIDAS DE VILA NOVA DE MILFONTES 283 996 228 

PARQUE NATURAL SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA 283 322 735 

POLICIA JUDICIÁRIA DE SETÚBAL (PIQUETE) 265 556 200 

PORTSINES (TERMINAL MULTIPURPOSE) 269 630 540 

TRIBUNAL JUDICIAL DE SANTIAGO DO CACÉM 269 100 020 
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Anexo C (Registo de ocorrências) 
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Anexo D (Narrativa cronológica de uma ocorrência) 
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Anexo F (Plano das comunicações) 

 

Intervenientes nos Canais VHF-FM ou Frequências HF 

 

Para: 

De: 
CAPITANIA 

EMBARCAÇÃO 

SINISTRADA 

SALVA- 

VIDAS 

UNIDADES 

NAVAIS 

MEIOS 

AÉREOS 

LANCHAS 

DA PM 
BOMBEIROS* 

OUTROS 

MEIOS 

CAPITANIA   
16-67 
16-11 
2182 

16-67 
16-39 

16-67 
16-39 
2182/2 

67 
11 

16-67 
16-39 

 
16-67 
16-11 

EMBARCAÇÃO 

SINISTRADA 

16-67 
16-11 
16-23 
2182 

 
16-67 
16-11 

16-67 
16-11 

67 
11 

16-67 
16-11 

 
16-67 
16-11 

SALVA-VIDAS 
16-67 
16-39 
16-A4 

16-67 
16-11 

16-67 
 

16-67 
16-39 

67 
11 

16-67 
16-11 
16-A4 

 16-67 

UNIDADES 

NAVAIS 
16-39 

16-67 
16-11 
2182 

16-67 
16-39 

16-67 
16-39 
2182/2 

67 
11 

16-67 
16-39 

 
16-67 
16-11 

MEIOS  

AÉREOS 

67 
11 

 67 
11 

 67 
11 

 67 
11 

OUTRAS 
 

 67 
11 

 
 67 
11 

LANCHAS DA 

P.M. 

16-67 
16-39 

16-67 
16-11 

16-67 
16-39 

16-67 
16-39/L6 

67 
11 

16 
A4/19 

 
16-67 
16-11 

BOMBEIROS*          

OUTROS 

MEIOS 

16-67 
16-11 

16-67 
16-11 

16-67 
16-11 

16-67 
16-11 

67 
11 

16-67 
16-11 

  

* Os bombeiros já possuem equipamentos SIRESP 

Nota: 

De acordo com o Volume III (Mobile Facilities) do Manual IAMSAR - International Aeronautical and 

Maritime Search and Rescue Manual devem ser utilizadas as frequências VHF previstas para 

comunicações "On-scene search and rescue radiotelephony" que envolvam aéreos: o canal 16 (156.8 

Mhz) e o canal 06 (156.3 Mhz). Cumulativamente, e caso não existam meios aéreos envolvidos, as 

frequências a utilizar para o mesmo fim devem ser o canal 16 e o canal 10 (156.5 Mhz), podendo as 

embarcações salva-vidas utilizar, ainda, o canal 67 (156.175 Mhz). 
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Anexo G (Pontos de acesso ao mar no concelho de Odemira) 
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