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                Cartas Oficiais Electrónicas na Náutica de Recreio 

                           Trial com cartas S-63 do Almirantado 

1. Introdução 
 
Nas várias análises feitas durante a preparação da proposta de revisão do 
RNR, concluiu-se que não é fácil ultrapassar a exigência de dispor de cartas 
oficiais e actualizadas.  
 
A alternativa de um sistema ECDIS de acordo com a norma 19.2.1.4 do SOLAS 
V é dificilmente praticável numa embarcação de recreio pela dimensão dos 
monitores, que deverão ser redundantes, consumo elevado e custo das cartas 
e actualizações. Aliás este tipo de solução só é aplicável em navios de algum 
porte.  
 
As cartas digitais oficiais ENC podem correr em Windows, LINUX ou OSX e 
são editadas sob a égide do IHO, estando os IH’s associados para venda 
através de dois distribuidores: IC-ENC ligado ao Almirantado e Primar, ligado 
ao IH Norueguês. O nosso IH está associado ao IC-ENC representado em 
Portugal pela J. Garraio. O Almirantado emite actualizações semanais para 
estas cartas enquanto válida a licença, podendo ser adquiridas para 3, 6 ou 9 
meses, havendo ainda que dispor de SW que permita a sua instalação. Podem 
também comprar-se via internet através da rede de distribuidores tipo J. 
Garraio (VAR Value Added Resellers). As actualizações podem também ser 
feitas via internet. 
 
O uso de cartas raster, mais pesadas em termos informáticos, poderá facilitar a 
questão do SW e HW, mas também não são disponibilizadas pelo IH e no 
Almirantado têm condições de venda idênticas às cartas ENC.		
	
No Reino Unido, há algum alívio quanto à obrigatoriedade de	cartas em ER’s 
como se pode ver pelas instruções da MCA para aplicação da regra SOLAS V 
19.2.1.4 em que se estipula: 
 

“1.) Regulation SOLAS V/1.4 allows Administrations to determine to what 
extent Regulations 15 to 28 apply to smaller vessels and fishing vessels. 
In the case of Regulation 19.2.1.4 the carriage requirements for charts 
and publications do not apply to the following: 
 
a.) UK Ships of Class V. 
 
b.) UK Ships which are neither passenger ships nor seagoing. 
 
c.) New ships of class A,B,C or D 
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d.) Fishing vessels 
 
e.) Pleasure vessels under 150 gt.”. 
 

A MCA vai ao ponto de definir expressamente que para pequenas 
embarcações, onde não seja viável o acondicionamento de cartas, não há 
qualquer obrigatoriedade, devendo a tripulação estar familiarizada com a área 
de navegação. 

 
Small craft 
2.) All small-craft users should note that Regulation 34 (Safe 
navigation and avoidance of dangerous situations) is not listed in 
Regulation 1.4 and therefore applies to ALL SHIPS ON ALL 
VOYAGES (Regulation 1.1). The definition of ship in this respect 
includes all small watercraft. Operators of small craft of the 
categories listed above should therefore have sufficient charts and 
published information on board to be able to plan the intended 
voyage and execute it safely. When the type and structure of a 
small vessel means that it is impracticable to carry charts and 
publications, the crew should have sufficient knowledge of the area 
of intended operation and of all local dangers and regulations so 
that they can complete the intended voyage in safety. 
 

 

Em França o regulamento da Náutica de Recreio publicado em Agosto de 2015 
também parece ser menos restritivo que os anteriores, aceitando já as cartas 
electrónicas. Porém continua a exigir cartas actualizadas: 

“	

																																																										Article	240-2.06	

																																			Matériel	d’armement	et	de	sécurité	côtier	

Le	matériel	d’armement	et	de	sécurité	côtier	comprend	au	minimum	les	éléments	suivants:	

……………………….	

5.	la	ou	les	cartes	marines,	ou	encore	leurs	extraits,	officiels,	élaborés	à	partir	des	
informations	d’un	service	hydrographique	national.	Elles	couvrent	les	zones	de	navigation	
fréquentées,	sont	placées	sur	support	papier	ou	sur	support	électronique	et	son	appareil	de	
lecture,	et	sont	tenues	à	jour;	“	

Noutros países não há obrigatoriedade expressa, ficando a critério do Skipper. 
Porém, em caso de acidente, pode haver problemas de responsabilidade civil 
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ou com as companhias de seguros, caso não haja a bordo a carta oficial da 
área de navegação. 

2. Praticabilidade 

Face à dificuldade de uso de sistemas ECDIS em ER’s, procurámos ver da 
praticabilidade de utilização de cartas electrónicas oficiais e actualizadas na 
Náutica de Recreio em sistemas mais simples e menos onerosos para o que 
usámos dois sistemas electrónicos de navegação: 

- MacENC que corre em OSX, impondo portanto o uso de computadores caros 
da Apple (Um Mac BookAir de 11” anda por 1000 EUR); além disso o SW custa 
170 EUR e não existem soluções gratuitas para as cartas; a 46XG da 
Navionics anda por 300 USD e cobre desde a Alemanha até à zona de 
Génova, incluindo Açores, Madeira e Canárias 

- OpenCPN, SW gratuito que corre em Windows, sendo suficiente um HW com 
um custo da ordem dos 200-300 EUR (Usou-se um híbrido Acer Aspire Switch 
11 com écran de 11,6” e Windows 8.1 que custou 303,99 EUR); há cartas 
gratuitas disponíveis, embora não actualizadas. Para usar cartas ENC S-63 
apenas requer adquirir um “User Permit” por 15,38 EUR. 

3. Cartas Vectoriais (ENC) 

As cartas ENC são utilizáveis em PC. Na versão não encriptada, S-57, correm 
em vários SW’s, nomeadamente em OpenCPN. 

Nos EUA a versão S-57 é disponibilizada gratuitamente. 

Na Europa só existe a versão S-63, encriptada, o que obriga a um conjunto de 
“permits” para as poder ler.  

No caso do OpenCPN, foi criada uma segunda entidade, a O-Charts, 
reconhecida pelo IHO, que vende e gere os “User Permits”. Depois da compra 
do “User Pemit” a O-Charts gera um “fingerprint” para o computador e um 
“Install Permit”, estes gratuitos. A O-Charts fornece ainda um plug-in para ler o 
formato ENC S-63 no OpenCPN. 

Em Mac a utilização como ferramenta de navegação é menos evidente, quer 
porque apenas há um programa de navegação (MacENC), quer porque não há 
SW open, além do custo do HW já referido. 

O OpenCPN é anunciado como correndo em OSX, mas foi feita uma tentativa 
sem êxito. Segundo algumas revistas o OpenCPN tem instabilidades em OSX,  
o programa “caiu” várias vezes e houve que fazer novos downloads, até que foi 
necessário recarregar o próprio OSX pois começou a haver problemas com o 
driver do GPS. 
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4. Trial em Windows com OpenCPN 

Face às maiores dificuldades de testar cartas ENC S-63 em Mac, optou-se 
assim por fazer um teste em Windows com OpenCPN, em conjunto com O-
Charts. 

Contactada a J. Garraio confirmou-se que a obtenção de cartas oficiais ENC S-
63, implicava a aquisição de um “User Permit” adquirido em www.o-charts.org. 

A J. Garraio auxiliou-nos depois no processo, tendo conseguindo através do 
Almirantado uma versão de teste de 10 cartas do IH, cobrindo da Nazaré a 
Sines, com cartas de detalhe da baía de Cascais e Tejo até Vila Franca, válida 
para 3 meses (Licença e permits em Anexo). Cabe aqui um agradecimento à 
Srª D.ª Márcia Miranda da J. Garraio que foi inexcedível no auxílio prestado. 

Para uso normal, o Almirantado entrega a totalidade das cartas que edita, 
usando dados doutros IH’s, e vende as licenças por períodos fixos (3, 6, 9 e 12 
meses). O nosso IH não vende portanto as cartas ENC directamente ao público 
mas através da J. Garraio que é o agente para Portugal. Durante a validade 
das licenças são recebidas actualizações semanais, via net ou em CD. Ao fim 
da validade a carta deixa de estar visível havendo que fazer nova compra de 
permit. 

A instalação num PC Windows tem alguma complexidade uma vez que requer 
uma série de procedimentos sequenciais para instalação dos vários “permits” 
(ver instruções em anexo). É porém questão de atenção e paciência….. 

As referidas 10 cartas foram fornecidas em suportes CD e DVD. Escolheu-se a 
versão CD em que as cartas de Portugal estão incluídas num CD, num 
directório “Root_ENC” que tem que ser todo carregado no computador, 
incluindo as cartas da Croácia, Dinamarca, Egipto, Geórgia, Grécia, Itália, 
Montenegro, Roménia, Rússia, Eslovénia, Espanha, Turquia e Ucrânia, num 
total de 520 MBytes. 

Depois de instalados plug-in e todos os permits, as cartas foram instaladas sem 
dificuldade. O OpenCPN, em conjunto com o plug-in corre toda a informação 
de directório Root_ENC e selecciona e descodifica as cartas autorizadas que 
ficam imediatamente disponíveis no écran do computador. Talvez pelo seu 
maior peso quando comparadas com as cartas gratuitas usadas pelo 
OpenCPN, ou porque o SW de utilização de cartas ENC S-63 no OpenCPN é 
recente, a solução é menos user friendly do que as várias versões não oficiais 
usadas na Náutica de Recreio (Navionics, C-Map, etc.) e requer maior número 
de instruções ao computador. Nomeadamente, a mudança de carta teve que 
ser feita manualmente não activando o “panning”.  
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4. Cartas Raster (scanning de cartas de papel) 

As cartas raster são também disponibilizadas gratuitamente pela NOAA só para 
os EUA, à semelhança do que fazem para as cartas ENC-S57. Outros países 
seguem-lhe o exemplo. 

Há ainda uma Directiva Europeia Open Data no mesmo sentido mas não está a 
ser seguida, havendo que adquiri-las por subscrição, em condições idêntica às 
cartas ENC S-63.  

Têm porém leitura mais fácil sendo compatíveis com vários SW’s de 
navegação, incluindo o OpenCPN. 

Não foram testadas. 

5. Actualizações 

As cartas carregadas foram fornecidas em 24.2.2016 pelo Almirantado, com 
actualizações à semana 06/2016 que terminou a 7.2.2016. Efectivamente, 
consultando o Grupo Mensal de Avisos a Navegantes de 01 a 31 de Janeiro de 
2016 verifica-se que, nesse período, houve uma reedição da carta da entrada 
de Setúbal nº PT326407. Consultando a carta, estava de facto actualizada a 26 
de Janeiro de 2016. 

Com a colaboração da J. Garraio, receberam-se depois actualizações 
semanais em CD e DVD. Os permits correspondentes foram os mesmos 
usados para carregar as cartas, o que significa que não houve actualizações 
das cartas em teste. Consultado o Grupo Mensal de 01 a 29 Fevereiro 2016 
confirmou-se que não houve actualização das cartas usadas. Também se 
testou a actualização através da internet, directamente no site UKHO, usando 
uma aplicação própria disponível no próprio site. 

De qualquer forma descarregou-se a aplicação do UKHO e fez-se a 
actualização a fim de testar o procedimento. 

Esta aplicação já permite limitar o processo às cartas licenciadas e mesmo só 
às cartas com actualizações. Tratando-se dum teste, fez-se a actualização de 
todas as cartas licenciadas, o que foi completado com sucesso, tendo a 
aplicação indicado que foram descarregados 0 bytes, como seria de esperar.  

Em anexo uma foto do écran do computador quando completada a 
actualização. 

6. Custo das cartas 

Em anexo apresentamos tabelas de preços de cartas vectoriais e raster. 

No caso de se usarem cartas de papel, os Grupos Mensais de Avisos, incluem 
actualizações que se podem colar nas cartas, sendo a sua distribuição gratuita, 
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por internet. No Grupo de Janeiro de 2016 foi possível imprimir cartas 
actualizadas com indicação de colar na carta de papel. O Grupo de Fevereiro 
tem vários avisos para colagem nas cartas, mas não foi possível imprimir, pois 
não são verdadeiramente actualizações das cartas. 

Antes de passar às cartas digitais, importa não esquecer que o IH edita uma 
série de cartas para Recreio, com pequena escala, cobrindo a costa 
portuguesa, havendo apenas que as complementar nas aproximações a barras 
e portos. 

No caso das cartas digitais, vectoriais ou raster, ao adquirir uma licença, a 
carta fica activa durante a sua validade, recebendo-se as actualizações via 
internet, gratuitamente. As licenças para cartas vectoriais, podem ser 
adquiridas para períodos de 3 meses, caso em que são sensivelmente mais 
baratas que as cartas de papel, mas têm as limitações de validade. As cartas 
raster são vendidas com validade de um ano, com um custo idêntico à carta de 
papel, recebendo-se as actualizações gratuitamente durante a sua validade. 

 

7. Conclusão 

O uso de cartas electrónicas na Náutica de Recreio não é fácil de 
compatibilizar com a exigência de “cartas oficiais e actualizadas”. Podem ser 
usadas para viagens de Verão, em que se adquiram cartas vectoriais por 3 
meses (em Portugal, Espanha e França, porque em Itália só há licenças para 
12 meses), restando mesmo assim saber se isso é razoável em termos de 
custo e complexidade de instalação e manipulação. 

Restaria ainda saber qual a posição das várias autoridades marítimas quanto à 
redundância definida no SOLAS V, o que implicaria a aquisição de mais um 
computador e um conjunto adicional de permits. Além disso não se trata de um 
sistema certificado ECDIS. 

No nosso entender e experiência de navegação, em Portugal e no estrangeiro, 
as cartas disponibilizadas pelos vários sistemas e Pilot Books não oficiais 
(Navionics, C-Map, Imray, etc.) são suficientes para navegação de recreio, 
desde que a viagem seja cuidadosamente planeada, mas apenas têm 
actualizações pouco frequentes, normalmente por aquisição de uma nova 
carta. As informações hoje disponibilizadas na internet, desde que 
cuidadosamente analisadas e triadas, permitem planeamentos cuidadosos com 
grande garantia, mas não anulam a subjectividade de interpretação de muitos 
dados.  

Subsiste assim a questão da garantia e confiança das cartas e sistemas não 
oficiais perante a falta de um mecanismo rigoroso de actualização frequente. A 
C-Map/Jeppesen da Boeing edita cartas S-57 (com base nas cartas da NOAA 
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para os EUA) mas não publica actualizações semanais. O mesmo se passa 
com a Navionics (também tem acordo com a NOAA) que publica actualizações 
periódicas, mas com algum espaçamento irregular no tempo, acrescendo que 
se trata de um produto comercial não elaborado sobre cartas oficiais.. 

A edição gratuita de cartas raster, cumprindo a Directiva Open Data, permitiria 
ultrapassar a questão, caso fossem publicadas as actualizações, dando ao 
skipper a possibilidade de dispor duma carta oficial, uma vez que as cartas 
raster são mais facilmente lidas pelos SW’s de navegação. Porém o nosso IH 
não as disponibiliza havendo que recorrer ao Almirantado, com um custo 
idêntico ao das ENC S-63. O Almirantado já teve uma versão Skipper, 
actualizada trimestralmente, mas abandonou-a por falta de interesse do 
mercado. 

Alternativamente, uma atitude menos restritiva das autoridades portuguesas, à 
semelhança dos países mais a norte da Europa, facilitaria a vida de quem 
navega em lazer……Por exemplo, para quem navega regularmente no Tejo e 
baía de Cascais (ou semelhantemente noutro local), nos actos de fiscalização, 
as autoridades portuguesas poderiam adoptar o princípio da Autoridade 
inglesa, não considerando como infracção a falta de cartas nas zonas bem 
conhecidas, nomeadamente para pequena embarcações de navegação local 
que não têm onde as armazenar em condições aceitáveis. 

De facto, um mecanismo rigoroso de actualização de cartas para quem 
trabalha e apenas navega em lazer é de aplicação prática quase impossível. 
Transforma o lazer num grau de profissionalismo insustentável. 

Fica sempre a questão legal pura, essa da responsabilidade do Skipper. 

 

22.3.2016 

 

Em anexo várias fotografias do écran do computador relativas a várias 
situações. 


