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Operação de Mudança de Tripulação do Armador SMT 

NAVEX lidera grande operação de substituição de 
tripulação do armador SMT Shipping, em Cabo Verde 
 
A capacidade de resposta à substituição das tripulações a nível mundial, desde que se 
vive em plena pandemia do Covid-19, tem gerado preocupação entre os armadores e na 
Organização Marítima Mundial. Porém, a localização geográfica privilegiada de Cabo 
Verde, um hub para o transporte marítimo internacional, dá agora a possibilidade ao 
armador SMT Shipping, de realizar uma substituição em larga escala da sua tripulação 
embarcada desde Fevereiro em 6 navios, ao largo da Guiné Conacri.  
A liderar esta operação, com início no dia 1 de Julho, está a NAVEX Cabo Verde, 
empresa do GRUPO ETE.  
 
Sendo Cabo Verde um país com uma localização privilegiada e com proximidade ao local onde os navios do armador 
SMT se encontram em operação – Guiné Conacri –  foi em coordenação com os Governos locais, que o armador SMT 
procurou uma solução para agilizar a troca das tripulações. Na origem da solução está o afretamento de um avião e de 
um navio (Kacey) que farão a ligação da cidade da Praia a Kamsar (Guiné Concari), fazendo o embarque de novos 
tripulantes em substituição daqueles que desde Fevereiro estão embarcados. A operação com início dia 1 de Julho, 
terminará no próximo dia 6 de Julho.  
 
Numa fase em que o país, que enfrenta também a pandemia do Covid-19, começa a reabrir os serviços até agora 
suspensos, a NAVEX Cabo Verde, empresa do GRUPO ETE, em coordenação com o Ministério da Economia Marítima, 
Ministério do Turismo e Transportes, Ministério da Defesa, IMP entre outros, assume a liderança desta operação que 
tem como objetivo a substituição de cerca de 90 tripulantes.  
 
Pela experiência alargada no agenciamento marítimo e pela satisfação de outros serviços prestados pela NAVEX em 
Portugal para o mesmo armador, na escolha para agenciar esta operação, em Cabo Verde, pesou a clara confiança e 
relação estabelecida entre o armador e o agente. Evidente também é o apelo que a própria Organização Marítima 
Mundial, tem feito aos vários Governos para encontrarem soluções locais para apoiar nesta situação de crise que se 
vive. 
 
Pela sua capacidade de operacionalidade e know-how especializado no agenciamento marítimo, acrescendo a 
proximidade com as entidades oficiais ligadas ao setor, a NAVEX articulada com as respetivas autoridades locais, 
traçou um plano de operações (que se anexa à presente nota) permitindo em tempo útil realizar esta substituição de 
tripulantes, levando-os de volta a casa. 
 
“Como em qualquer organização a prioridade são as pessoas, o seu bem-estar e a sua segurança e a necessidade de 
promover uma operação desta amplitude não teria outra razão que não esta”, defende Bruno Silva, Diretor Geral da 
Navex Cabo Verde. Acrescenta ainda que, “numa altura de instabilidade que se vive a nível mundial, reconhecer o 
trabalho e dedicação destes tripulantes é fundamental. Dar-lhes uma oportunidade de regressarem a casa e por 
isso fazer tudo o que está ao nosso alcance, faz também parte daquela que é a nossa missão e valores. 
Unirmos sinergias entre variadas entidades públicas e privadas para poder oferecer uma solução a este 
armador e em segurança conseguirmos realizar esta operação de substituição de tripulantes, é para a nossa 
empresa bastante gratificante. Além de que, sendo a NAVEX Cabo Verde uma empresa de direito cabo-
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verdiano, estamos também diretamente a contribuir para o posicionamento do país na resolução de um tema 
que é preocupante a nível mundial, demonstrando inequivocamente as suas capacidades.”  
 
 
Grande operação de substituição de tripulantes do armador SMT Shipping, terá duração de 6 dias 
 
A articulação da Navex Cabo Verde com o Ministério da Economia Marítima, Ministério do Turismo e Transportes, 
Ministério da Defesa, IMP entre outros, promove assim um plano de ação detalhado, com ínicio das operações no dia 1 
de Julho até ao dia 6 de Julho e que abrange desde o carregamento de mantimentos para a viagem de navio até à Guiné, 
ao desembarque de novos tripulantes chegados de avião da Holanda à cidade da Praia – respeitando todos os 
procedimentos e medidas preventivas do Covid-19, incluindo realização de teste – ao transporte e embarque das novas 
tripulações até ao porto e respetiva troca de tripulações.  
A acompanhar toda a operação, para a além da NAVEX Cabo Verde, estará um superintendente do armador SMT. 
 
Para Bruno Silva, Diretor Geral da NAVEX Cabo Verde, esta operação “é um reflexo da realidade que vivemos, mas 
acima de tudo do compromisso que como cidadãos, assumimos perante uma situação de pandemia. Cabe-nos o 
dever de cumprir com as nossas responsabilidades que passam acima de tudo por responder com o mesmo 
compromisso, rigor, dedicação e profissionalismo aos nossos clientes e parceiros. E uma resposta eficiente 
como a que destacamos numa operação desta dimensão, perante a atual conjuntura, só é possivel pela nossa 
experiência e know-how  -  mais de 16 anos a agenciar navios em Cabo Verde e mais de 50 a nivel internacional - 
mas acima de tudo pelas equipas especializadas que estão na “linha da frente” e que diariamente, de forma 
global, se coordenam entre si para que tudo funcione.” 
 
 
Sobre o GRUPO ETE 
 
Fundado em 1936, o GRUPO ETE é uma referência no setor marítimo portuário, integrando as áreas de Operação Portuária, 
Transporte Marítimo, Operação Logística, Transporte Fluvial, Agentes de Navegação, Engenharia, Construção e Reparação Naval.  
Lidera igualmente o transporte fluvial de mercadorias, o agenciamento de navios em portos portugueses e é também o o maior 
operador de terminais portuários, em Portugal.  Na operação logística, oferece soluções nacionais e internacionais, multimodais e 
porta-a-porta. Referência em engenharia, reparação e construção naval, o GRUPO ETE assegura ainda a gestão técnica de navios e 
tripulações.  
 
O Grupo tem uma presença internacional com operações próprias em 5 países (Colômbia, Uruguai, Cabo Verde, Moçambique e 
Portugal), em 3 continentes.  
 
Em Cabo Verde, detém atualmente a concessão do transporte marítimo, de passageiros, veículos e cargas, entre ilhas, através da sua 
participada CV INTERILHAS, onde tem reforçado as sinergias existentes com as restantes operações que detém neste país: transporte 
marítimo de carga entre ilhas, agentes de navegação e operação logística através respetivamente das suas empresas, Transinsular, 
Navex e ETE Logística, todas, empresas de direito cabo-verdiano.  
 
Detido exclusivamente por capitais portugueses, o GRUPO ETE emprega mais de 900 colaboradores e gera um volume de negócios 
anual superior a 200 milhões de euros. 
 
Mais informações:  
GRUPO ETE  
Inês Beirão | ines.beirao@ete.pt | +351 910 518 845                                    
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