
 
 
Breve balanço e recomendações da sessão pública de 23 de Maio: O Património Marítimo e a Formação 

Profissional – parcerias para o desenvolvimento de profissões ligadas ao mar 

 

O 3º Encontro de Embarcações Tradicionais organizado pelo Ecomuseu Municipal do Seixal reuniu na baía do 

Seixal 48 embarcações e 194 tripulantes: 32 embarcações tradicionais do estuário do Tejo (com 147 

marinheiros), 4 barcos do Norte de Portugal (com 20 marinheiros) e 12 barcos da Galiza (com 27 marinheiros).  

Neste Encontro participaram também 10 embarcações de apoio, com 36 tripulantes, além de 14 elementos da 

organização.  

Embarcaram ainda e participaram nas várias actividades de navegação, a bordo das embarcações tradicionais 

das autarquias do estuário do Tejo – desfile, regata e passeios com navegação em frota – 377 pessoas. 

Nas actividades do 3º Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal contaram-se assim 621 

participações no rio. 

 

Complementarmente, realizaram-se, junto ao cais do Seixal, os ateliês Aprender a fazer… Nós de marinheiro e 

Pintura tradicional de barcos do Tejo, com 126 participantes, sendo estes maioritariamente crianças. 

 

Destaca-se por outro lado a realização da Sessão pública sobre O Património Marítimo e a Formação 

Profissional – parcerias para o desenvolvimento de profissões ligadas ao mar, no dia 23 de Maio, entre as 16.30 

e as 19.30, na Associação Náutica do Seixal, com 100 participantes.  

 

Ao longo dos cinco dias de actividades foi ressaltada a opinião de que o Encontro de Embarcações Tradicionais 

na Baía do Seixal já assumiu um importante lugar no calendário de iniciativas culturais no estuário do Tejo, 

contribuindo para a protecção e a valorização do património marítimo e fluvial, em particular das embarcações 

tradicionais, enquanto recursos de desenvolvimento, divulgando-os nos âmbitos nacional e internacional. Assim, 

foi reafirmado, pelos diversos parceiros e associações integrados na dinamização do Encontro, o propósito de 

contribuir para a sua continuidade e consolidação, quer quanto a embarcações e tripulantes no rio, quer quanto a 

participantes e diversidade de iniciativas em terra, particularmente de forma a envolver as comunidades locais. 

 

Recorda-se que um dos principais objectivos definidos para este 3º Encontro consistiu na promoção de parcerias 

para o desenvolvimento de profissões ligadas ao mar, reconhecendo a importância da formação profissional para 

assegurar os saberes-fazer associados à navegação e à manutenção das embarcações tradicionais.  

 

 

 



 

 

 

 

Preocupações sobre esta problemática foram anteriormente expressas e discutidas nas sessões públicas do 1º e 

do 2º Encontros promovidos pelo Ecomuseu Municipal do Seixal, em 2007 e 2008, respectivamente sobre 

Protecção e Valorização do Património Marítimo do Estuário do Tejo - Museus e Comunidades e sobre 

Associações náuticas e museus como agentes de desenvolvimento, através das culturas e dos patrimónios 

flúvio-marítimos. 

 

Interpretando e resumindo o conjunto de contributos apresentados pelos representados das diversas 

organizações convidadas e pelos intervenientes no participado debate realizado por ocasião da sessão pública 

de 23 de Maio de 2009, sobre a temática O Património Marítimo e a Formação Profissional – parcerias para o 

desenvolvimento de profissões ligadas ao mar, ressaltam-se os pontos e recomendações gerais seguintes. 

 

1. Para a formação de tripulantes que activem a navegação tradicional e a preservação de embarcações 

de interesse patrimonial, recomendou-se: 

 

1.1. A implementação de oferta formativa que inclua, além da navegação propriamente dita, algumas 

componentes sobre cultura marítima e o contexto social e ambiental das embarcações tradicionais e de interesse 

patrimonial. 

1.2. O estabelecimento de parcerias entre entidades gestoras das embarcações tradicionais e de interesse 

patrimonial e instituições educativas e de formação credenciada, para assegurar uma estratégia e programas de 

continuidade, implementados de forma descentralizada e bem divulgados, particularmente junto de níveis etários 

mais jovens. 

1.3. O reconhecimento das profissões de marinheiro, tanto ligadas ao tráfego local como à náutica de recreio, 

integrando os tripulantes de embarcações de interesse patrimonial, para os quais devem ser identificadas e 

reconhecidas especificidades em consonância com a protecção e a valorização das embarcações com que 

operam. 

1.4. A implementação e/ou o desenvolvimento de competências, nalguns casos já demonstradas por algumas 

entidades gestoras de património marítimo navegante (em que se enquadram por exemplo algumas autarquias 

ribeirinhas do Estuário do Tejo e o Ecomuseu Municipal do Seixal) na transmissão de técnicas tradicionais de 

navegação à vela, promovendo projectos e parcerias no sistema educativo e de habilitação profissional. 

1.5. A iniciativa de âmbito legal que concilie as normas de segurança e as práticas de navegação em 

embarcações tradicionais e de valor patrimonial de forma adequada à sua preservação e à salvaguarda de 

técnicas e saberes-fazer que constituem herança cultural das comunidades que as utilizam e transmitem. 

 

2.Para a transmissão de técnicas tradicionais de construção naval e a prossecução de uma estratégia e 

de estruturas formativas que promovam a construção naval em madeira, recomendou-se: 

 

2.1. O incentivo a estudos sobre o sector da construção naval em madeira no litoral português, ajudando ao 

delinear de medidas para a sobrevivência das técnicas tradicionais de construção em madeira, implementando-

as em conexão com a renovação tecnológica do sector. 

 

 



 

 

 

 

2.2. Um investimento público responsável para a preservação de embarcações históricas, de interesse 

patrimonial e tradicionais, em articulação com uma estratégia de formação e de criação de estruturas formativas 

através de parcerias com entidades privadas e associativas. 

2.3. O desenvolvimento de projectos integrados de salvaguarda e de protecção de património marítimo 

navegante – quer através da reconstrução e da conservação de embarcações de interesse patrimonial em 

estaleiro, quer por via do apoio a iniciativas individuais ou associativos de construção e reparação de barcos 

através de técnicas tradicionais – e de oferta formativa relativa à engenharia e à construção naval, contribuindo 

assim para a sustentabilidade da indústria da construção naval em madeira. 

2.4. A promoção de cursos profissionais regulamentados e destinados ao desenvolvimento do sector, que 

capitalizem boas práticas pedagógicas e estruturados para a empregabilidade dos formandos, mediante um 

modelo organizacional em articulação com a realidade empresarial e adaptado às suas especificidades. Desde 

logo considera-se importante avaliar experiências recentes e aproveitar todo o trabalho realizado no que 

concerne os cursos profissionais anteriormente criados e regulamentados – como por exemplo o Curso 

Profissional de Técnico de Desenho de Construção Naval/Embarcações de Recreio (Portaria n.º912/2005 de 26 

de Setembro). 

2.5. O conhecimento e estudo comparativo dos problemas estruturais da construção naval em madeiras que 

afectam diferentes regiões marítimas e do litoral europeu, tendo em conta a situação geral de descontinuidade e 

de perigo de ruptura das cadeias de transmissão de saberes-fazer e de técnicas tradicionais. Tal conhecimento 

permite caracterizar experiências e contextos, como o procurou fazer Dionísio Pereira, sobre o caso da Galiza 

(Espanha), apontando que a formação empírica, transmitida de pais para filhos nas carpintarias navais, deu e 

está a dar produtos de alta qualidade e fiabilidade no mar, mas é insuficiente para a renovação tecnológica com 

base nas técnicas tradicionais de construção, face às exigências ambientais e de controle de qualidade. 

 

Dado o interesse manifestado pelos intervenientes em desenvolver vários aspectos do debate proporcionado, em 

particular em torno do tema da mesa-redonda – A transmissão de técnicas de construção naval e a formação 

profissional – foi assumido por parte dos organizadores o propósito de retomar este tema em próxima ocasião, se 

possível contando com a participação das mesmas entidades ali representadas. 

 

O breve balanço e as recomendações da sessão pública de dia 23 de Maio, redigidos pelo Ecomuseu Municipal 

do Seixal, serão amplamente divulgados junto de todos os interessados pelas temáticas tratadas, incluindo os 

membros da Comissão de Honra do 3.º Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal, que teve a 

seguinte composição: Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva; Sua 

Excelência o Ministro da Cultura, Dr. José António Pinto Ribeiro; Chefe do Estado Maior da Armada, Almirante 

Fernando Melo Gomes; Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, Carlos Humberto Carvalho; Presidente da 

Comissão Instaladora da Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, Eufrázio Filipe Garcez José; 

Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, Dr. Manuel Frasquilho; Capitão do Porto de 

Lisboa, Comandante José António Peixoto de Queiroz; Presidente da Câmara Municipal do Seixal e da 

Associação de Municípios da Região de Setúbal, Alfredo Monteiro; Presidente da Associação Regional de Vela 

do Centro, Alpes Lourenço da Costa (Jr.). 

 


