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Marco santos
Rua prof maria da conçeição correia nº9 gerades Peniche
Telemóvel:
mergulhadoresprofissionais@hotmail.com

Portuguesa
02-02-83
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+351 93

Experiência
profissional 2000/2003 - Mergulhadores Armada, Portuguesa

Datas

il

2003/2006 - Barragens termo-eletricas, CPPE- hidróeletricas.
2004 - Ilha da Madeira etermar.
2005 - Construção dos molhes do Douro Irmãos Cavaco.
2007 - Construção das maquinas para a produção de energia das ondas pelam
2007-Apoio a frota nacional pesca.
2008 - Construção da Maria na lota velha de Aveiro com Irmãos Cavaco.
2008- Dragagem de fundo air lift na plataforma wave roller.
2008 -Reparação de rampa do isn com ofm alges.
2009 - Construção do terminal de cruzeiros do porto de Leixões com a empres
2009 - Construção do emissário de praia de Mira com empresa Somague.
2010-Construção do terminal de cruzeiros em Santa Maria -Açores.
2010- Construção da marina do terminal de cruzeiros do porto de Leixões.
2010-Construção de emissario ofm peniche.
2011- Construção do cais para a frota de pesca de Viana do Castelo.
2012- Obra do porto de Sines
2013-Emisario pesca nova em praia de mira somague.
2013-Recuperção de sondas de fundo navio Mar Vermelho.
2013-limpeza das caixas de fundo Navio Albamar e novomar.
2013-Subestituição do guarda areias Navio Lucimar.
2013-Polimento do hêlice Areias do Gilão.
2014-Remocão do cabo electrico da estaçao de energia wave roller.
2014-Polimentos de helice navios msc port sines.
2014-Dragagem dentro da caixa de tomada de água do emissario da pescanov
2014-Remocão dos restos do farol da nazaré.
2014-Recuperação das sondas de fundo embarcação afrodite.
2014-Montagem de zincos navio marguel.
2014-Apanha de algas submarina.
2014-Remoção de cabos do helice navio novomar.
2015-Inspecção ao navio chopin porto comercial da figueira.
2015-colocação de antiferes (blocos) molhe norte nazaré etermar.
2015-contruçao de rampa algarve irmaos cavaco.
2015-Apanha submarina de algas.
2015-inspcção navio msc em sines.
2016-subestituição das valvulas de fundo da mono boia petrogal (leça da palm
2016-Apanha submarina de algas.
2016-Recuperaçao de aparelhos de fundo traineira meia via em peniche
2017-Montagem de comportas na barragem de belver
2017-Polimento de helice e inspecçao video navio Msc soraya
2017-Reflutuamemto de embarcação de recreio ana marta
2017-Apanha submarina de algas
2018-Reparação e desmantelamento do cais da bolacha no porto de leixoes
2018-Apanha submarina de algas.
ao
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Função ou cargo
ocupado · Barragem da Raiva -limpeza das grelhas do grupo I montante, limpeza da sol
ensecadeiras. Barragem do Pocinho- Limpeza das grelhas, soleira, refeichame
epoxi. Barragem da Peso da Régua- inspeção as as grelhas jusante. Barragem
refeichamente de fissuras com massa epicol na tomada de água a montante e
daAguireira– inspeção vídeo com circuito fechado e comunicações as grelhas
Crestuma – limpeza da tomada de água a montante, remoção de areia com eq
e acentemento de ensecadeiras, montegem das borrachas de vedeção das co
eclusa.Barragem Penhas da Saúde- montagem de tirantes, e comporta e refei
resina epoxi. Barragem de Belver– remoção de areia com air-lifth nas comporta
soldura para montagem de grelhas a montante e injeção de resinas epoxi. Ter
montagem das redes na zona de tomada de água.
Termoelétrica Carregado– remoção/colocação das grelhas.

· Obra do emissário da Shell no Caniçal com perfuração e rebentamentos com
aduelas, caixotões, cofragens e obra da Calheta.
· Colocação de antiferes perfuração e rebentamentos com gelominite.
· Construção das máquinas para a produção de energia das ondas pelamis wa
· Regularização e colocação de aduelas e pré-fabricados.
· Construção do terminal de cruzeiros do porto de Leixões e colocação seth de
regularização.
· Montagens de falanges dos tubos, manuseamento de balões de suspensão s
corte e soldadura.
· Perfuração e rebentamentos gelominte, regularização, colocação de aduelas,
· Trabalhos regularização e colocação de blocos pré-fabricados de betão.
· Trabalhos colocação e montagem dos tubos de dreno, colocação de seixo ro
por fim colocação de colchões de pedra.
· Trabalhos regularização, e colocação de blocos.
· Trabalho de remoção de blocos.
· Montagem das caixas de fundo e ligações

Mergulho/Obras

Mergulhadores profisionais, obras Maritimas,trabalhos de motagem e contrução m

Tipo de empresa ou
sector

3

1999/2000 – Conclusão do 9º ano escolar.
2000/2003- Mergulhadores Armada, Portuguesa
Educação e Mergulhador Civil Profissional - intermedio

formação

Planeamento de Intervenções ou Actividades Formativas;
Intervenções, programas, instrumentos e suportes formativos;
Organização e Promoção de Intervenções ou Actividades Formativas;
Desenvolvimento/execução de Intervenções ou Actividades Formativas;
Datas

Acompanhamento e Avaliação de Intervenções ou Actividades Formativas ;

Nome e tipo da
organização de Escola de Mergulhadores da Armada.
ensino ou formação

Aptidões e
competências
pessoais
Língua(s) materna(s)
Português
Outra(s) língua(s)

Inglês

Compreensão
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Conversação

Compreensão
oral
C2
Utilizador
elimentar

Leitura
C1
Utilizador
elimentra

Interação oral
C1
Utilizador
elimentar

Produção oral
B2
Utilizador elimentar

Aptidões e
competências sociais Espírito de equipa,
Boa capacidade de integração e comunicação.

Aptidões e
competências de Capacidade de liderança
organização Capacidade de gestão de equipa (Aptidões adquiridas em contexto profissiona
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Aptidões e
competências
informáticas

Conhecimento de ambiente do Windows na óptica de utilizador (Word, Excel Powe
Siebel

Outras aptidões e Carta de mergulhador 3º
competências Carta de condução
Carta de navegador de recreio
Classe patrão local
Operador de VHF marítimo
Carta de mergulhador amador
Desporto- setas e futebol
Certificado de segurança e sobrevivência na Mar
Cedula Martima
carta de arais local
Prática de Mergulho amador (actividade recreativa)

Carta de condução

Carta de condução categoria B

Informação Executar buscas de fundo;
Executar vistorias, conservação e limpeza de obras vivas de navios ou estrutur
adicional

Elevar e transportar objectos submersos para a superfície;
Efectuar trabalhos de construção e ou conservação de estruturas e obras total
submersas;
Efectuar corte e soldadura subaquática;
Efectuar a conservação preventiva de equipamentos de mergulho, compressor
subaquáticas;
Efectuar trabalhos de demolição com explosivos;
Capturar espécies biológicas subaquáticas;
Executar fotografia e filmagem subaquáticas.
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