
Apoio a planeamento de
viagens/travessias

Quem somos
O Instituto Hidrográfico tem à sua disposição uma equipa de especialistas habilitados na elaboração de quaisquer planos de 

viagem, englobando travessias em águas interiores, costeiras ou oceânicas nacionais.

Serviços
Este serviço permite a Associações e Clubes Náuticos que pretendam organizar provas ou passeios de vela, canoagem, kite surf, 

paddle surf, windsurf, mota de água ou jet ski possuir um plano de viagem/travessia com toda a informação pertinente para a 

organização do evento. 
Se possui uma embarcação de recreio, à vela e/ou motor, e pretende realizar uma viagem, a equipa do Instituto Hidrográfico 

também poderá elaborar o seu plano de viagem. Para melhorar a satisfação do seu pedido, sugere-se que o coloque, no mínimo, 

com duas semanas de antecedência, de forma a permitir, ao Instituto Hidrográfico, propor os elementos de planeamento adequa-

dos, a eventual periodicidade de atualização desses elementos durante a viagem, a sua forma de transmissão e os respetivos 

custos.

Informação disponibilizada:
> Listagem de cartas náuticas (eletrónicas e em papel) 

necessárias para a viagem e informação sobre as últimas 

atualizações disponíveis;

> Informação sobre as tiradas entre portos: 

- Distâncias das tiradas;

- Velocidades médias; 

- Pontos de passagem (waypoints);

- Portos de arribada, etc.

> Ajudas à Navegação disponíveis, incluindo estações 

DGPS, rede AIS, estações de controlo de tráfego 

(VTS), etc.

> Informação climatológica e oceanográfica da área de 

navegação, nomeadamente:

- Ventos predominantes;

- Correntes;

- Agitação marítima. 

“Quem vai para o mar...planeia em terra!”



Contactos
Instituto Hidrográfico
Rua das Trinas, 49 - 1249-093 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 210 943 283 Fax: +351 210 943 297
apoio.cliente@hidrografico.pt
www.hidrografico.pt

> Apoio meteorológico, designadamente:

- Áreas meteorológicas oceânicas (subáreas) e    

costeiras abrangidas pela área a navegar;

- Estações rádio que transmitem cartas de tempo em 

Facsimile;

- Lista de estações rádio que transmitem informação 

meteorológica; 

- Estações do Serviço NAVTEX;

- Previsão meteorológica (mar e vento) para o período 

requerido;

- Apoio meteorológico online.

> Sistema Mundial de Socorro e Segurança Marítima 

(GMDSS):

- Áreas marítimas abrangidas pela viagem;

- Equipamentos (subsistemas) do sistema GMDSS 

necessários para as áreas marítimas abrangidas;

- Lista das Estações e Serviços disponíveis;

- Contactos dos Centros de Coordenação de Busca 

e Salvamento Marítimo para a área de navegação. 

> Informação dos portos a praticar, nomeadamente:

- Localização;

- Descrição do porto;

- Dados climatológicos e oceanográficos locais;

- Batimetria, perigos e resguardos;

- Aproximação ao porto;

- Entrada no porto;

- Fundeadouros e amarrações;

- Contactos úteis;

- Marés;

- Efemérides (nascimento e ocaso do sol);

- Serviços e facilidades; 

- Regulamentos especiais do porto;

- Informações diversas (feriados locais, acessibili-

dades);

- Fuso horário dos portos a praticar.

“Quem vai para o mar...planeia em terra!”
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