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1. IDENTIDADE INSTITUCIONAL

O IEAPM foi criado com a denominação de Instituto Nacional de Estudos do Mar
(INEM) pelo Decreto nº 89.588, de 26 de abril de 1984. Posteriormente, o Decreto
nº 91.076, de 12 de março de 1985, alterou o nome do Instituto dando-lhe a sua
atual denominação. O Decreto nº 91.918, de 14 de novembro de 1985, modificou
dispositivos do Decreto de criação, reduzindo a esfera de atuação do IEAPM e
subordinando-o à Diretoria-Geral de Navegação.
Pela Portaria nº 116, de 31 de março de 2008, do Comandante da Marinha, teve
sua subordinação transferida à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da
Marinha (SecCTM) e, em 10 de novembro de 2016, por meio do Decreto
Presidencial nº 8.900, para DGDNTM, sua atual denominação. Suas atividades e
organização ainda estão estruturadas pelo Regulamento, aprovado pela Portaria
nº 24/SecCTM, de 3 de abril de 2013, do Secretário de Ciência, Tecnologia e
Inovação da Marinha.
A atual Diretora do IEAPM é a Pesquisadora Titular III Eliane Gonzalez
Rodriguez, designada pela Portaria Nº 231/DGDNTM, de 27 de novembro de 2107.

2. APRESENTAÇÃO

Missão:
“Executar pesquisas, desenvolvimentos, inovação e prestar serviços tecnológicos na
área de Ciências do Mar, a fim de contribuir para a ampliação do conhecimento e a
eficaz utilização do meio ambiente marinho, no interesse da MB e do desenvolvimento
socioeconômico do país”.
Visão de Futuro:
Ser reconhecido nacionalmente, até o ano de 2022, como Centro de Excelência em
pesquisas, desenvolvimento e inovação relacionadas às Ciências do Mar.
Política de Qualidade
O IEAPM como Centro de Excelência em Ciências do Mar promove a Gestão dos
Projetos de P&D com ênfase em Acústica Submarina e Biotecnologia Marinha, e obtém
a qualidade de seus serviços através da identificação, documentação, visualização e
melhoria contínua, onde cada colaborador estará sempre orientado para o cliente e
comprometido com a excelência em Qualidade.

Valores Organizacionais
Transparência, Justiça, Disciplina, Hierarquia, Compromisso com resultados,
Proatividade, Comprometimento com a Qualidade, Responsabilidade Socioambiental
e Patriotismo.

3. INFORMAÇÕES GERAIS:
3.1

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira

Compete ao IEAPM planejar e executar as atividades de pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de Oceanografia, Meteorologia,
Geologia e Geofísica Marinhas, Instrumentação Oceanográfica, Acústica Submarina e
Engenharia Costeira e Oceânica; promover, estimular, participar e apoiar a realização
de pesquisas de interesse da Marinha do Brasil, no âmbito de universidades,
instituições e entidades governamentais e privadas, relacionadas às atividades de sua
área de atuação; manter intercâmbio técnico com as demais Forças Singulares e com
universidades, instituições e entidades governamentais e privadas no Brasil e no
exterior, acompanhando a evolução científica e tecnológica; e preservar, manter
atualizada e ampliar a capacitação necessária para a execução de suas tarefas. Neste
contexto, contribuindo para a garantia da nossa soberania no mar e em proveito do
nosso poder naval e do desenvolvimento nacional, o IEAPM desenvolve hoje diversas
atividades, muitas de interesse dual, em parceria com organizações militares da
Marinha do Brasil, órgãos governamentais, empresas públicas e privadas,
universidades e institutos de pesquisa.
O IEAPM está localizado na Cidade de Arraial do Cabo, no Estado do Rio de
Janeiro, ocupando uma área de 56.000 m², sendo 8.000 m² de área útil, com 22
edificações, sendo 13 laboratórios para pesquisas e outras instalações administrativas.
Possui laboratórios nas áreas de Acústica, Monitoramento por Métodos Acústicos da
Ressurgência (LABMMAR), Plâncton, Geoquímica Ambiental, Química Marinha,
Produtos Naturais, Radioquímica, Dinâmica dos Oceanos, Dinâmica Costeira e
Estuarina, Recursos Marinhos – LAREMAR, Cultivo de microalgas, Geologia Marinha,
Oceanografia por Satélite e Microscopia.
Sob sua responsabilidade estão a Ilha do Cabo Frio, importante área de
preservação ambiental, também utilizada para experimentos científicos; o Museu
Oceanográfico da Marinha e o Prédio Amazônia Azul, ambos abertos ao público em
geral, que funcionam como difusores de conhecimentos científicos e da mentalidade
marítima.

Localização:
Rua Kioto, nº 253 - Praia dos Anjos
Arraial do Cabo - RJ
CEP: 28.930-000
FAX : (22) 2622-9093
Endereço eletrônico: www.ieapm.mar.mil.br
Assessoria de Comunicação Social:
ieapm.comsocial@marinha.mil.br
(22) 2622-9022
Ouvidoria IEAPM ieapm.ouvidoria@marinha.mil.br
(22) 2622-9006

3.2

Valores Organizacionais

Com base no Programa Netuno, o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira (IEAPM) vem buscando se estruturar para os desafios impostos pela visão
governamental voltada para a Nova Gestão Pública, no que tange ao princípio da
eficiência da Administração Pública.
O IEAPM tem o propósito de contribuir para a ampliação do conhecimento e a
eficaz utilização do meio ambiente marinho, no interesse da MB e do desenvolvimento
socioeconômico do país.

3.3 Comunicação dos Valores e Princípios Organizacionais:
O IEAPM utiliza diversos mecanismos para disseminação dos seus valores:






Orientação aos recém-embarcados para a leitura das Ordens Internas, Plano de
Informática, Regimento Interno, Plano de Comunicação Social do IEAPM,
Planejamento Estratégico do IEAPM, Regulamento do IEAPM e Normas de
Segurança das Informações Digitais. Todos esses documentos estão
disponíveis na página interna do IEAPM, onde constam orientações acerca da
Rotina do IEAPM, Trabalhos Científicos, Gerenciamento de Resíduos, Sistema
de Gestão Ambiental, Funcionamento da Biblioteca, dentre outras;
Divulgação de informações diárias de interesse do pessoal em plano do dia;
Adestramentos realizados semanalmente;
Reuniões semanais com o Comitê de Qualidade, onde são debatidas sugestões
de melhoria de qualidade.

3.4

Questões Éticas:

O IEAPM busca pautar os seus valores éticos no conteúdo constante dos documentos
e códigos listados a seguir:













Estatuto dos Militares: Lei nº 6.880/1980;
Lei nº 12.846/2013 (Lei da Anticorrupção ou da Instituição Limpa) e no Decreto
nº 8.420/2014, que a regulamentou;
Art. 2º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e art. 63 e 64 do
Decreto nº. 7.724/2012, que a regulamentou;
Inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art.
216 da Constituição Federal Brasileira (CF/88);
Decreto n° 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal;
EMA-136 - Normas a Respeito das Tradições Navais, do Comportamento
Pessoal e dos Cuidados Marinheiros (Rev.2 Mod.2);
EMA-137 - Doutrina de Liderança da Marinha (Rev. 1 Mod. 1);
EMA-414 - Norma para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos (Rev. 1);
DGPM-204 - Normas sobre Direitos e Deveres dos Servidores Civis da Marinha.
Regulamento Disciplinar para a Marinha (RDM);
Ouvidoria - recebimento de reclamações/sugestões/ elogios de cliente
interno/externo;
Pesquisa de satisfação do cliente – Possui como objetivo avaliar a satisfação do
cliente com o serviço executado (projetos), bem como proporcionar a
identificação de oportunidades de melhorias nos resultados.
Como prevenção contra desvios de conduta, o colaborador ao ingressar no
IEAPM preenche um questionário QBS (Questionário Biográfico Simplificado) e
QBP (Questionário Biográfico Padrão) com a finalidade de observar a história
pregressa de cada um.

Arraial do Cabo, 11 de abril de 2019.

ELIANE GONZALEZ RODRIGUEZ
Pesquisadora Titular
Diretora

