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Desde a antiguidade o mar representa uma possibilidade de 

desenvolver a economia. Ao permitir o transporte de bens que geram 

o progresso e, por consequência, a sobrevivência do ser humano, o 

mar sempre possuiu enorme importância estratégica.

O mar é também um espaço de descoberta, de trabalho, de negócio 

e de lazer. Sua importância reside no valor econômico para os países 

de turismo litorâneo. Ele é fonte de energias renováveis, mantém 

um grande estoque de alimentos, concentra um número imenso de 

espécies e constitui-se em uma infraestrutura natural dos corredores 

de tráfego do transporte marítimo. Finalmente, o mar é ainda fonte 

de valores culturais, artísticos, estéticos, científicos e até espirituais. No 

entanto, nossa mentalidade com relação a esse importante recurso é 

ainda pouco prática, especialmente no Brasil, detentor do 16º maior 

litoral do mundo. 

Possuímos uma extensão marítima de, aproximadamente, 3,6 milhões 

de km2, onde circulam 95% do nosso comércio exterior e são extraídos 

91% do petróleo e 73% do gás natural que são produzidos aqui. Uma 

verdadeira fonte inestimável de recursos naturais como petróleo, 

jazidas minerais e pescado. Toda essa pujança acabou cunhando 

o termo de “Amazônia Azul”, tão vasta quanto a outra Amazônia, a 

verde, e que está tão ou mais ameaçada do que a floresta, sem que 

saibamos sequer o que existe abaixo de sua superfície.

A comparação segue além das dimensões. Ainda pouco explorado – 

se compararmos com países de visão mais marítima, como Inglaterra, 

Holanda e Portugal –, o potencial econômico do mar brasileiro 

representa muito mais do que somente um repositório de matéria-prima 

para o país, sendo suas águas o nosso elo com o restante do planeta. 

A nova fronteira 
econômica está 
nos mares
Por Angelo Baroncini
Diretor-presidente da Companhia de Navegação Norsul
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Não temos dúvida de que a nova fronteira econômica está nos 

mares. Mais especificamente na chamada “economia azul”, 

um conceito que oferece uma visão do mar e costa como uma 

nova fonte de crescimento econômico, criação de emprego e 

de investimento, mas com o uso inteligente e sustentável dos seus 

recursos naturais – seu espectro é amplo e abrange diversos setores, 

tais como a pesca, o turismo, o transporte marítimo, as energias 

marinhas, a biotecnologia marítima, a construção naval, entre 

outros.  

Recentes políticas europeias já vêm revelando o enorme esforço 

feito na valorização dos mares e zonas costeiras da Europa para a 

criação de emprego, valor e sustentabilidade, por meio de práticas 

de gestão que levem em conta a perspectiva do setor privado, 

sem perder de vista as necessidades de conservação. E o Brasil não 

pode ficar para trás nesse movimento. Devemos olhar para o mar 

e, com isso, adicionar novos vetores de desenvolvimento à nossa 

economia. 

Essa tomada de consciência traz consigo novas oportunidades. 

Temos, por exemplo, um sistema baseado preponderantemente 

no transporte rodoviário, poluente, com partes consideráveis de 

nossas estradas em péssimas condições. A redução drástica dos 

investimentos no setor ferroviário (desde a década de 1950) levou 

ao fechamento de ramais pouco lucrativos, desestruturando a 

malha. Por outro lado, somos um país com uma costa navegável 

de 7.500 km de extensão, mais de 30 portos organizados e inúmeros 

terminais de uso privativo. Além disso, possuímos uma forte 

concentração costeira dos setores produtivos e consumidor, com 

80% da população vivendo entre as regiões litorâneas e a até 200 

km da costa.

Com esses fatores, a navegação costeira, ou de cabotagem, 

é seguramente o método mais rápido, economicamente 

vantajoso e sustentável para corrigirmos o antigo e indesejável 

desbalanceamento da matriz de transporte no Brasil. A grande 

greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, só evidenciou a 

gravidade desse problema: não há mais como o país depender 

de um único modelo de escoamento e transporte de cargas 

sob o risco de um novo colapso. Enquanto isso, nosso mar está 

inteiramente disponível, e sua utilização não requer dispêndios por 

parte da sociedade. Todavia há entraves que freiam o aumento da 

cabotagem, como o excesso de burocracia, assim como falhas 

na integração do modal com as rodovias. Em contrapartida, o 

segmento vem crescendo de forma contínua. Durante a greve, 

muitas empresas descobriram que a cabotagem é competitiva e 

aderente a todos os tipos e tamanhos de negócios. A tendência é 

vermos esse serviço sendo ampliado cada vez mais.

O fato é que crescimento e economias azuis estão no centro 

das atenções e o Brasil pode aumentar seu protagonismo no 

aproveitamento da economia do mar. Atributos não nos faltam. 

Mas aproveitá-los exigirá disciplina e uma agenda pública e 

privada de atuação conjunta. Afinal, como todas as grandes 

oportunidades, a exploração dos nossos mares não é isenta de 

desafios e responsabilidades. 

Acredito que adotar uma visão holística da exploração de nossos 

recursos marítimos, sempre buscando encontrar benefícios mútuos, 

é o rumo a ser seguido por países com águas territoriais relevantes, 

como é o caso do Brasil. Mas é preciso fomentar o conhecimento, 

essencial para conscientizar os tomadores de decisão e sociedade 

em geral da importância da economia do mar para o crescimento 

do país. Se navegar é preciso, sózinhos não avançamos.

Ao participarmos desta publicação esperamos contribuir para 

dinamizar uma sociedade mais empenhada na conservação dos 

bens e potencialidades marítimas. Um público bem informado 

e que tenha um bom entendimento sobre o ambiente marinho 

pode fazer a diferença necessária para promover mudanças de 

políticas e de atitudes.
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Reconhecer e saber explorar de maneira sustentável e eficaz o enorme 

potencial econômico, social e ambiental dos oceanos é essencial para 

ajudar o planeta a enfrentar os enormes desafios impostos pelo crescimento 

populacional acelerado e as mudanças climáticas. 

Os oceanos estão entre os mais importantes recursos naturais para a 

humanidade, não apenas como fonte de alimentos, mas também como 

viabilizador de expansão das indústrias de construção naval, transporte, 

defesa e para o desenvolvimento dos setores de petróleo e gás, turismo, 

biotecnologia, robótica e energia renovável. 

Esse imenso potencial, ainda subexplorado, é fonte de interesses 

divergentes, tensões e conflitos e, por isso mesmo, exige uma abordagem 

integrada de exploração responsável, cooperação e transferência de 

conhecimentos, capaz de produzir ganhos para todos.

Ao patrocinar a edição desta obra, esperamos contribuir para a 

disseminação de informações úteis aos tomadores de decisão dos setores 

público e privado para o processo de planejamento do uso e gestão dos 

recursos marítimos em um contexto de desenvolvimento sustentável e de 

geração de riquezas para o nosso país.

Investir no mar
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O Brasil de frente para o mar
                                              
Sergio Fausto
Superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso 

O Brasil é o décimo país do mundo com maior área marítima. Poderá tornar-se o oitavo se e quando a comissão 

das Nações Unidas encarregada do tema reconhecer a reivindicação brasileira de incorporar à sua soberania 

mais 960 km2 da plataforma continental. A área marítima do país passaria a representar mais de 50% do seu 

território. Como se fosse pouco, mais de 70% da população brasileira vive hoje a menos de 200 km da costa 

litorânea, uma das mais extensas do mundo, com mais de 7 mil km. 

A vinculação cultural do Brasil com o mar acompanha esses números superlativos, haja vista a quantidade 

expressiva de rituais e festividades religiosas que se ligam física e/ou simbolicamente às águas marinhas, desde o 

Círio de Nazaré à Festa de Iemanjá. 

Apesar disso, no plano do imaginário coletivo, o desenvolvimento no Brasil está mais estreitamente associado 

à interiorização de sua população, atividades econômicas e infraestruturas físicas do que às suas relações 

econômicas e socioculturais com o mar. Se a epopeia portuguesa é oceânica, em particular a atlântica, a 

brasileira, menos heroica talvez, tem antes a ver com a ocupação do seu vasto território interno.  

As sementes desse imaginário podem ser encontradas nas bandeiras do período colonial. Mas foi só a partir 

dos anos 40 do século XX que ele ganhou corpo. Nos anos 1940, Getúlio Vargas lançou a Marcha para o Oeste, 

política de estímulo à ocupação do Brasil Central. Na década seguinte, Juscelino Kubitschek incluiu em seu Plano 

de Metas, embalado pelo slogan “fazer 50 anos em 5”, a mudança da capital federal para Brasília, em pleno 

Planalto Central. Os governos militares, nesse aspecto, seguiram na mesma direção dos seus antecessores, por 

razões econômicas e preocupações com a segurança nacional. 

Seria exagero dizer que o Brasil deu as costas para o mar ao longo dessas décadas. É suficiente lembrar 

a reivindicação de soberania sobre a área marítima de 200 milhas e o esforço de pesquisa e produção da 

Petrobras nas plataformas de petróleo off-shore a partir dos anos 1970. Sem esquecer a dedicação da Marinha e 

de setores da academia brasileira ao conhecimento dos recursos marinhos do Brasil, que remonta aos anos 1950 

e se intensificou a partir da criação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, em 1979.  

Se não demos as costas para o mar, certo é que voltamos os olhos para dentro, sintoma de uma economia 

fechada em si mesma. 

Quando nos abrimos ao comércio e aos investimentos externos, a partir dos anos 1990, despontou o agronegócio, 

fruto do esforço iniciado ainda nos anos1970 com vistas à conquista do Cerrado para a atividade agrícola. 

Sucessivas quebras de recordes de produção e exportação de grãos e carnes, aumento da riqueza e da 

população do Brasil Central ganharam espaço no imaginário nacional (junto com o gênero sertanejo, que 

explodiu nas paradas de sucesso de todo o país). 

Está mais do que na hora de superar a falsa dicotomia entre o litoral e o interior do Brasil e compreender, nas suas 

especificidades, mas também no seu conjunto, os desafios do aproveitamento dos recursos naturais do país em 

terra e no mar. 

Ao lançar luz sobre a importância da economia do mar no mundo e para o nosso país, com fartura de dados 

e informações, esta bem editada publicação é uma contribuição relevante para que a sociedade brasileira 

amplie o seu grau de conhecimento e consciência sobre essa nova fronteira do desenvolvimento. 

A Fundação Fernando Henrique Cardoso não apenas vê com bons olhos esse propósito, como está empenhada 

em contribuir para a sua realização. 

Acreditamos ser apropriado chamar de Amazônia Azul o território marítimo brasileiro. Não apenas por ser 

aproximadamente do mesmo tamanho da Amazônia Verde, mas também, principalmente, por representar ao 

mesmo tempo um imenso ativo e um enorme desafio para o Brasil. O desafio consiste no aproveitamento dos 

seus recursos em benefício da sociedade, com uma visão de longo prazo e compatível com a sustentabilidade 

de biomas delicados e cruciais à vida humana no planeta. 
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Em 2014, ao produzir o livro Os desafios ambientais da zona costeira nos 

encantamos com o tema e nos conscientizamos da importância dos recursos 

e da preservação do mar para o Brasil. A partir desse trabalho surgiu a ideia 

de produzir um livro com foco no valor intrínseco que o mar tem, abordando 

o assunto com uma visão integrada desses recursos. Aprendemos muito 

sobre o tema com o professor Miguel Marques, profundo conhecedor não só 

da economia do mar, mas um apaixonado pelo assunto, bem como com o 

professor André Panno Beirão, que, com sua visão de oficial da Marinha do 

Brasil, nos ajudou a navegar por águas mais profundas.

Os temas abordados no livro mostram uma boa parte dessas dimensões 

econômica, social, cultural e ambiental. Nosso mar territorial, com uma Zona 

Econômica Exclusiva (ZEE) de 3,6 milhões de km², tem quase a metade da área 

ocupada pelo território continental, com 8,5 milhões de km². E isso é estratégico, 

porque muitas pesquisas sugerem que o futuro das sociedades vai depender 

cada vez mais do mar, com a chamada “economia azul”. 

Mais de 90% do comércio internacional brasileiro passa pelo mar e é do mar 

que vem grande parte da contribuição para o PIB brasileiro, a começar pela 

presença do petróleo, gás e outros recursos minerais. Mais de 50 milhões de 

brasileiros moram próximos ao mar. Mais de 80% dos brasileiros incluem o litoral, 

a praia e o mar em seu roteiro de férias, lazer ou entretenimento. Pegar um sol, 

dar um mergulho no mar, caminhar na praia, jogar futebol ou vôlei é o turismo 

mais democrático dos brasileiros, mas a atividade inclui cruzeiros, passeios, 

mergulho, pescaria, surfe e até avistamento de baleias. E no mar os brasileiros 

têm mostrado seu talento competitivo, trazendo medalhas para o Brasil no surfe 

e na vela. 

Enfim, nosso mar tem várias dimensões e este livro é só uma gota nesse oceano, 

propõe uma reflexão e inicia um diálogo sobre a necessidade de ver o mar 

como uma visão holística e estratégica. Estamos apontando nossa realidade, 

nossas oportunidades e problemas e mostrando como outras nações estão 

resolvendo seus problemas e aproveitando as oportunidades. 

Convidamos você a navegar pelo universo das diversas dimensões do valor 

do mar, uma viagem que explora o conhecimento e nos surpreende a cada 

página.

                                                        Sonia Fonseca e Rogerio Ruschel

                                                                            Editores

Apresentação
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No mundo, o desenvolvimento da economia do mar é bastante 

desequilibrado e, na última década, sofreu uma alteração significativa, 

especificamente nos centros de decisão. Entre 2005 e 2016, a Ásia – e 

em particular a China – foi a região dominante com relação a pescas, 

aquicultura, movimentação de carga nos portos e construção naval. 

O top 10 mundial de portos de contêineres está concentrado na Ásia, 

sendo que sete dos maiores portos estão na China. Só em energia 

offshore, marinha mercante e turismo marítimo é que a América e a 

Europa superam a Ásia. Os 10 anos até 2016 também observaram um 

crescendo de problemas ambientais (particularmente derrames de 

petróleo) e pirataria marítima (mais de 3.700 pessoas reféns, tendo 28 

delas sido assassinadas por piratas, principalmente na Somália, Nigéria 

e Indonésia). Os Estados Unidos da América, a China e a Rússia têm 

as três principais marinhas de guerra. A América do Sul e a África são 

os exemplos mais óbvios de regiões com um enorme potencial a ser 

desenvolvido.

 

Os oceanos sempre foram um dos maiores recursos naturais da 

humanidade. No passado, inicialmente pela fonte de alimentos, na 

indústria de construção naval, transporte e defesa; mais recentemente 

pelo petróleo e gás, assim como pelo turismo; e atualmente, e cada 

vez mais, pela biotecnologia “azul”, robótica, minérios do subsolo 

marítimo e energia renovável. Nesse contexto, não é surpresa o fato de 

as nações costeiras olharem para os seus mares como ativos nacionais 

vitais, enfatizando crescentemente a sua proteção. Há mais países que 

solicitam às Nações Unidas a extensão das respectivas plataformas 

continentais, havendo também empresas que competem pela 

oportunidade de explorar e rentabilizar. O potencial é tão vasto como 

o mar em si mesmo: mais de 70% do planeta é coberto por água e, até 

agora, apenas 5% do leito marinho foi analisado e fotografado.

 A economia do mar no mundo 
                            e no Brasil

A economia do mar

Mas, quanto mais indústrias o mar suporta, mais potencial existe para 

conflito – entre indústrias, exploração humana, conservação marinha 

e até entre nações. Em muitos casos, essas tensões podem surgir pelas 

diferentes formas de uso do mar – algumas indústrias operam na superfície 

(com a pesca e os navios de cruzeiro), outras,  no subsolo marinho (com 

o petróleo e o gás) e outras usam o vento acima do nível da água.

Os interesses daqueles que trabalham em cada dimensão referida vão, 

muitas vezes, em sentidos opostos, sendo que em alguns casos as três 

dimensões dificilmente são conjugáveis. Por exemplo, por vezes marinas 

turísticas dificilmente coexistem com portos piscatórios – aliás, muitas 

vezes competem pelas mesmas localizações e com objetivos diferentes. 

No entanto, uma abordagem mais integrada poderia encontrar soluções 

de ganhos mútuos com cooperação e transferência de competências 

entre essas atividades. 

Embora os portos e a aquicultura tenham sempre sido mutuamente 

exclusivos, poderia ser possível encontrar formas de partilhar espaços e 

recursos para o benefício de ambos. Em suma, o crescimento sustentável 

e o desenvolvimento da economia do mar necessitam de uma visão 

mais integrativa.

Apenas uma perspectiva mais integrada dos mares e dos oceanos 

pode assegurar que eles sejam utilizados de forma responsável, efetiva 

e equitativa. Organismos internacionais, como a União Europeia, estão 

começando a recomendar a essa abordagem, assim como há países 

que estão à procura de formas de integrar as suas próprias indústrias 

marítimas.       

 

Há também uma nova economia que está emergindo. À medida que 

a tecnologia avança, podemos retirar algo mais do mar, além de peixe 

e outros recursos tradicionais. A biotecnologia azul procura explorar as 

potencialidades associadas à aplicação da engenharia genética à 

vida marinha para uso na produção alimentar, farmacêutica, cosmética 

e outras utilidades industriais. Existe também a possibilidade de explorar 

o subsolo marinho em busca de minerais, dando lugar à descoberta 

de mais oferta de recursos, aliviando a pressão associada à escassez 

de bens. Ambas as indústrias assentam na robótica marítima, usando 

drones submarinos que conseguem operar em ambientes extremos, 

muito profundos.

O Brasil tem um enorme potencial em termos de desenvolvimento 

econômico através do mar. Tem uma das zonas econômicas exclusivas 

maiores do mundo, com mais de 3,6 milhões (km2) de área. Tem condições 
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Os oceanos sempre foram um 
dos maiores recursos naturais da 
humanidade
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extraordinárias para as energias offshore, quer fósseis ou renováveis, 

planos de águas interiores, extremamente férteis para a produção 

aquícola, contextos de hidrovias que podem revolucionar o transporte 

no país, recursos naturais que necessitam ser transportados por mar 

para serem exportados, potencializando, em muito, as oportunidades 

de desenvolvimento portuário. 

O Brasil também tem uma elevada importância na colocação 

de encomendas de construção naval no mercado global, uma 

geografia marítima muito importante em termos da indústria dos cabos 

submarinos, beleza natural e patrimônio cultural em abundância para 

o crescimento do turismo costeiro, uma antiga indústria pesqueira 

que, perante um oceano profundo e agitado, contribui para o 

abastecimento alimentar do país. 

Tem universidades e centros de investigação científica muito 

competentes nas áreas do mar, uma Marinha de guerra muito 

experiente e conhecedora dos desafios marítimos da nação e  

comunidades marítimas com muita paixão pelo mar. Nesse contexto 

do enorme potencial que o Brasil tem de desenvolvimento da 

economia do mar, há ações concretas que o país tem conseguido 

realizar. No ranking dos melhores atletas do mundo em termos de 

esportes náuticos, como, por exemplo, vela e surfe, encontramos 

atletas brasileiros. 

O Brasil tem desenvolvido os seus portos marítimos, aproveitando as 

enormes necessidades de importação e exportação de produtos 

e a significativa frota de navios comerciais de que dispõe. Tem uma 

presença antiga na indústria da pesca. A produção de produtos 

alimentares em águas interiores está no top 15 mundial. A Marinha de 

guerra, muito competente, possui equipamento naval pesado que a 

coloca no ranking das 25 maiores marinhas do mundo. Em 2016, construiu 

1% dos navios novos no mundo, sendo que colocou no mercado cerca 

de 1,4% do total global de encomendas de novos navios.  Está no top 

10 mundial de energia fóssil offshore (petróleo & gás).

Quadro I – Mapa da Economia do Mar  



Nas últimas duas décadas Portugal tem efetuado uma profunda reflexão sobre a sua relação 

com o mar e tem preparado os alicerces para um desenvolvimento e valorização dos seus 

recursos marinhos. Esta nova tendência enquadra-se dentro do conceito de economia do mar, 

que é um conceito relacionado com o desenvolvimento sustentável das atividades do mar de 

forma integrada.

Portugal entende que adotando uma abordagem integrada aos oceanos é possível assegurar 

um equilíbrio entre todos aqueles que têm uma parcela de interesse nos mesmos: governos, 

academias, negócios, pessoas individuais e meio ambiente. A referida abordagem toma 

em consideração as diferentes e, por vezes, conflituantes necessidades de emprego, de 

biodiversidade, de comércio e de segurança nacional, assegurando que as decisões são 

tomadas com total conhecimento do seu abrangente impacto.

As vantagens deste pensamento azul são claras: trata-se de uma abordagem mais sustentável 

e inclusiva, que promove crescimento e emprego, potenciando a inovação através do suporte 

ao desenvolvimento de novas indústrias e do encorajamento de novas ideias em setores já 

estabelecidos, como a pesca. Permite que economias maduras possam retirar mais valor das 

suas zonas marítimas, abrindo também novas oportunidades a economias em desenvolvimento. 

E  uma resposta positiva às megatendências globais como as alterações climáticas e mudanças 

demográficas. Considerando apenas dois exemplos: provavelmente, o mundo precisará de 

alimentar 9 mil milhões de pessoas em 2050, sendo que um número crescente das mesmas 

pretenderá ter uma dieta de estilo ocidental rica em proteínas. 

Economia do mar e crescimento azul

Capítulo 1 - O exemplo de Portugal de 
                     planejamento e uso 
                      da economia do mar
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Não podemos esperar que a mesma assente apenas em 

agricultura convencional e carne: a pesca e a aquicultura 

serão vitais neste contexto, com os subprodutos destas 

atividades a serem úteis para a biotecnologia. De igual modo, 

provavelmente, o mundo em 2050 consumirá mais cerca de 

50% de energia face àquilo que consome nos dias de hoje. A 

energia das ondas e a energia eólica serão também formas 

sustentáveis de responder a esta procura adicional.

Neste contexto, existem alguns desafios significativos. O 

primeiro desafio é compreender que a escala temporal de 

desenvolvimento no mar é mais longa do que os tempos deste 

mundo digital consegue tolerar. Os recursos do mar são, talvez, 

o exemplo mais claro do que é um recurso que necessita 

de  ‘capital paciente’: trata-se de um contexto em que a 

mudança leva o seu tempo, o que requer a adoção de uma 

perspetiva de longo prazo. 

Os outros desafios significativos resultam da falta de 

conhecimento do potencial de oportunidades nesta área, 

que, por sua vez, faz com que os investimentos nesta área 

não sejam vistos como prioritários, quer ao nível dos governos, 

quer em termos empresariais. Mas as oportunidades estão lá, 

e muitas delas serão maiores se forem geridas holisticamente. 

Por exemplo, uma abordagem mais integrada e sustentável 

da pesca e da conservação marinha irá criar oportunidades 

relacionadas com o turismo marítimo. 

Pelo fato dos mares serem partilhados, a estratégia terá 

necessariamente, também ela, que ser partilhada. Por outras 

palavras, a economia do mar necessita ser integrada não 

apenas ao nível das indústrias, mas também ao nível dos 

países e das regiões. Na realidade, se se pretender maximizar 

o valor deste vasto recurso, torna-se necessário fomentar a 

cooperação internacional.

Este conceito de economia do mar está intimamente 

relacionado com o conceito de crescimento azul desenvolvido 

pela União Europeia, com grande intervenção de Portugal, 

como Estado Membro com a maior Zona Económica Exclusiva 

em águas Europeias. Este novo paradigma do crescimento 

azul também procura identificar e dar resposta aos desafios 

económicos, ambientais e sociais, através do desenvolvimento 

de sinergias entre políticas sectoriais. Para esse efeito, considera 

que devem ser estudadas as interações entre as diferentes 

atividades, o seu impacto no ambiente marinho, nos habitats 

marinhos e na biodiversidade.

O ano de 1998 foi declarado pelas Nações Unidas 

como o Ano Internacional dos Oceanos, por influência 

de vários países costeiros, incluindo Portugal. O motivo 

principal desta escolha foi o de promover um maior 

conhecimento dos oceanos. Nesse mesmo ano, 

por decisão do Bureau international des expositions 

(BIE) realizou-se, na cidade de Lisboa, a Exposição 

Internacional - Expo 98 com o tema “Os Oceanos: Um 

Património para o Futuro”.

Esta realização em Portugal da Exposição Internacional 

que o BIE decidiu, pela primeira vez, dedicar totalmente 

aos oceanos, pode ser considerada um momento 

charneira da relação de Portugal com o mar. Portugal, 

nestas últimas décadas, após a Expo 98, tem mantido a 

sua histórica tradição marítima mas tem também incluído 

novos elementos relacionados com uma visão integrada 

de tudo a que ao mar diz respeito, na sua plenitude 

tridimensional de superfície da água, profundidade 

da coluna de água incluindo leito marinho e acima da 

superfície da água incluindo o vento, o espaço aéreo e 

até a dimensão aeroespacial,  nomeadamente, no que se 

refere ao uso de satélites na monitorização dos oceanos.

Geograficamente, Portugal sempre foi um país peninsular 

e insular, com tudo o que isso representa, em particular 

na influência do mar sobre todos os aspetos da vida 

dos Portugueses. É esta condição peninsular e insular, é 

este mar-oceano que molda a identidade, a língua e a 

história dos portugueses.

O destino fez com que Portugal continental se localizasse 

precisamente entre a enorme massa de terra que é o 

Continente Europeu e a enorme massa de água que é o 

Oceano Atlântico. Atualmente, a área terrestre continental 

europeia de Portugal, é de cerca de 89.000 km2, se 

somarmos as ilhas atlânticas dos Açores e da Madeira, 

teremos que somar cerca de 3.000 km2 de área terrestre 

emersa. No entanto, a sua Zona Económica Exclusiva é de 

cerca de 1.700.000 km2 . Ou seja, o mar-oceano representa 

cerca de 95% do território nacional português.

Ano Internacional dos Oceanos – Momento de viragem

Curiosamente, os portugueses utilizam muitas vezes a 

palavra mar, no entanto, na verdade, Portugal não é 

banhado por nenhum mar, toda a costa portuguesa é 

banhada por um oceano, o Oceano Atlântico. Assim, 

os Portugueses não distinguem entre mar e oceano, 

para eles mar é o mar-oceano. E não é um mar-

oceano qualquer, é o Atlântico, cujo nome foi dado 

pela civilização Grega, que significa Mar de Atlas. Na 

mitologia grega Atlas é um Deus, é uma espécie de titã, 

que personifica as forças selvagens da natureza. Este 

nome demonstra que já os Gregos tinham muito respeito 

pela força e imprevisibilidade do Oceano Atlântico.

O ano de 1998 antecede o ano da entrega do último 

território ultramarino, o território de Macau, que foi entregue 

por Portugal, à República Popular da China, fechando assim, 

no final do século XX, que coincidiu com o final do milénio, 

mais de cinco séculos de navegações por todos os mares e 

oceanos deste planeta, deixando um extraordinário legado 

de países e regiões costeiras que falam língua Portuguesa, 

uma língua eminentemente marítima. 

Como é do conhecimento geral, Portugal foi o primeiro 

país Europeu, a soltar amarras da Europa e a iniciar 

um ciclo de grandes navegações transoceânicas. 

Foram múltiplos os fatores que explicaram o sucesso 

das grandes navegações portuguesas. Desde logo a 

intensa preparação que o imprevisível Oceano Atlântico 

proporcionou aos portugueses. A génese marinheira 

de Portugal vem também das experiências de outros 

povos que passaram pela Península Ibérica (Fenícios, 

Romanos, Árabes e Vikings). A visão do monarca D. Dinis 

que estrutura a Marinha Real Portuguesa, nomeando, em 

1317, o primeiro almirante do reino, o genovês Manuel 

Pessanha. Em sequência, reforçou-se o desenvolvimento 

da atividade marítima através de trocas comerciais 

intensas com a Flandres e a Inglaterra. A estabilidade das 

fronteiras terrestres que acontece com a vitória da Batalha 

de Aljubarrota também ajudou ao avanço por mar.
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Dois jovens príncipes, filhos de D. João I, foram os 

grandes impulsionadores destas navegações marítimas. 

O Infante D. Henrique, administrador da Ordem Militar de 

Cristo, e o Infante D. Pedro, o homem das “sete partidas,” 

que viajou pela Europa na procura da melhor informação 

sobre mar. As primeiras viagens para sul levaram os 

navegadores portugueses a cruzar as Canárias, Porto 

Santo, Madeira, Açores, e o Cabo Bojador. À medida 

que os marinheiros iam avançando no Atlântico, iam 

aprendendo a conhecer o mar, as costas, as correntes, 

os ventos e as estrelas, o que lhes permitia a orientação 

sem necessidade da costa à vista. 

A chegada ao Cabo Bojador, por Gil Eanes, em 1434, 

representou a passagem para além dos limites geográficos 

conhecidos pelos Europeus na época. Seguiu-se a 

chegada a Cabo Verde e o conhecimento de toda a 

costa africana a sul do equador, numa extensão superior a 

4.600 quilómetros realizada por navegadores experientes 

como Diogo Cão e Bartolomeu Dias, que passaram por 

São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola, África 

do Sul, onde se situa o famoso Cabo das Tormentas, 

ultrapassado por Bartolomeu Dias, que o rebatizou de 

Cabo da Boa Esperança. A 7 de julho de 1497, largou 

de Lisboa a esquadra comandada por Vasco da Gama, 

com a missão de contornar o sul da África para encontrar 

a passagem entre os oceanos Atlântico e Índico, que 

permitisse completar a descoberta do caminho marítimo 

para a Índia, que era o grande objetivo das navegações 

marítimas. Já no oceano Índico, depois de ter aportado 

a Moçambique, a esquadra chegou finalmente à Índia, 

a 20 de maio de 1498. 

Este feito representou o resultado de 60 anos de 

investigação sistemática dos mares, iniciada com a 

passagem do Bojador e a descoberta das ilhas do 

Atlântico Norte, e terminada com as viagens de Diogo 

Cão e de Bartolomeu Dias na exploração do Atlântico 

Sul. Após o regresso de Vasco da Gama, D. Manuel I 

nomeou Pedro Álvares Cabral capitão-mor da segunda 

expedição à Índia, com a missão de estabelecer 

relações comerciais com o Samurim de Calecut, rei de 

um dos principais impérios comerciais da costa ocidental 

indiana. Navegando com o auxílio dos ventos alíseos de 

sueste, Álvares Cabral avistou o Monte Pascoal em terras 

de Vera Cruz, tendo fundeado mais a norte, no local que 

veio a chamar-se Baía Cabrália, em 21 de abril de 1500. 

A chegada ao Brasil estava oficialmente realizada. 

Ainda no ano de 1500, os irmãos Gaspar e Miguel Corte-

Real, partindo dos Açores para norte, alcançaram a 

Groenlândia e a Terra Nova, no Canadá. O sucesso da 

descoberta do caminho marítimo da Europa para a Índia 

levou os Portugueses a paragens mais a oriente do que a 

costa indiana, como Malaca, na Malásia, Macau, na China, 

Java, na Indonésia, Nagasaki, no Japão e Timor Leste.

Em 1998 inicia-se um novo desígnio marítimo português, 

que se caracteriza por conhecer melhor e valorizar o 

oceano profundo que é, hoje em dia, ainda um ilustre 

desconhecido, apenas cerca de 5% do leito marinho do 

planeta foi mapeado e fotografado. Este novo desígnio 

marítimo incorpora também o desenvolvimento de uma 

visão integrada, de uma visão holística, de uma visão 

sustentável dos oceanos e das indústrias que nele operam. 

Embora, em termos geopolíticos Portugal seja considerado 

um país Europeu, na verdade, geograficamente / 

geologicamente, Portugal está na interseção de três 

placas tectónicas: a Euroasiática e a Núbia, a leste, e a 

Norte-Americana, a oeste. As nove ilhas do arquipélago 

dos Açores distribuem-se por estas estruturas geológicas. 

O grupo Ocidental, composto pelas ilhas do Corvo e 

das Flores, encontra-se na placa Norte-Americana, 

geologicamente isolada das restantes por uma cadeia 

linear de montanhas submarinas, a dorsal Médio-Atlântica, 

que se estende das ilhas norueguesas de Svalbard e Jan 

Mayen, até às ilhas Bouvet, na interseção, a sul, entre 

os oceanos Índico e Atlântico. As restantes ilhas do 

arquipélago distribuem-se ao longo da fronteira entre as 

placas Euroasiática e Núbia, estendendo-se para leste até 

Portugal Continental, através de uma importante estrutura 

geológica submarina, a falha da Glória. 

O estudo, a compreensão e a valorização deste novo 

mundo submerso é um dos pilares da atual estratégia 

Portuguesa para o mar. Neste contexto, Portugal 

apresentou na Organização das Nações Unidas uma 

proposta de extensão da sua plataforma continental em 

cerca de 2,1 milhões de km2. 
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O Ano Internacional dos Oceanos (1998) marca o 

início de uma nova abordagem dos Oceanos, que 

tem implicado alterações significativas no modelo de 

governo dos temas do Mar em Portugal.

Vários foram os organismos que surgiram no seguimento 

deste Ano Internacional dos Oceanos desde logo a 

criação da Comissão Oceanográfica Intersectorial 

(COI), da Comissão Interministerial para a Delimitação 

da Plataforma Continental (CIDPC) e do Programa 

Dinamizador das Ciências e Tecnologias do Mar (PDCTM).

Com a entrada no novo milénio, foi criada, em 2003, a 

Comissão Estratégica dos Oceanos (CEO), que produziu 

o relatório “O Oceano, um desígnio nacional para o 

século XXI”.

Em 2005, a CIDPC deu lugar à Estrutura de Missão para 

a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC), tendo 

sido também criada, nesse mesmo ano, a Estrutura de 

Missão para os Assuntos do Mar (EMAM) com o intuito de 

elaborar a Estratégia Nacional para o Mar para o período 

de 2006 a 2016 (ENM2006-2016).

Em 2007, foi criada a Comissão Interministerial para 

os Assuntos do Mar (CIAM) e estabelecido o Fórum 

Permanente para os Assuntos do Mar (FPAM). Ainda nesse 

ano, Portugal foi pioneiro a nível internacional na criação 

da primeira área marinha protegida (AMP) no alto mar, 

denominada “Rainbow”. Esta foi seguida, em 2010, no 

âmbito da Convenção para a Proteção do Meio Marinho 

do Atlântico Nordeste (OSPAR), das AMP “Josephine”, 

“Altair”, “Antialtair” e “Mid-Atlantic Ridge”, localizadas na 

coluna de água sobrejacente à plataforma continental 

para além das 200 milhas marítimas, com uma área total 

de cerca de 120.000 km2, áreas que integram atualmente 

o Parque Marinho dos Açores.

Outro marco importante foi a apresentação, em 2009, 

da proposta portuguesa de extensão da plataforma 

continental junto da ONU.

Têm sido realizadas várias campanhas oceanográficas 

destinadas a conhecer melhor o oceano profundo 

português.

Ao nível da UE, Portugal tem sido um estado membro 

muito ativo nas questões do mar.

Ao nível nacional, o mar tem ganho importância na 

estrutura dos últimos Governos. Começou por constar 

no nome e orgânica de nível ministerial, em conjunto 

com outros assuntos e, atualmente, tem um ministério 

específico para o mar, de onde dependem importantes 

direções como é o caso da Direção Geral das Políticas 

do Mar ou da Direção Geral dos Recursos do Mar.

A Marinha Portuguesa, uma das Marinhas mais antigas do 

mundo tem também um papel chave em várias matérias 

relacionadas com o mar.

A sociedade civil Portuguesa também se tem organizado 

em torno do mar, existindo uma associação específica 

sobre o tema chamada Fórum Oceano – Associação da 

Economia do Mar, para além das diversas associações de 

cada indústria do mar, e tendo proliferado a realização 

de conferências, colóquios e feiras empresariais sobre o 

tema do mar.

A comunidade científica tem investido nos assuntos do 

mar, desde as ciências exatas às ciências sociais, como 

o surgimento e/ou desenvolvimento de centros de 

investigação e de cursos vocacionados para o mar.

Este novo modelo de governo do mar em Portugal 

continua em fase de desenvolvimento, sendo de esperar 

a manutenção da evolução das instituições existentes e 

criação de novas consoante as necessidades que irão 

surgindo.

Modelo de governo do mar
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Desde o início desta nova era da relação dos 

Portugueses com o Mar que tem sido uma prioridade 

perceber como está a evoluir a economia do mar e 

quanto é que é o seu peso no produto interno bruto 

e no emprego.

Relativamente à monitorização da evolução da 

economia do mar nasceu em 2010 o projeto LEME 

– Barómetro PwC da Economia do Mar (Portugal) 

que todos os anos apresenta um ponto de situação 

quantificado da evolução das diferentes indústrias 

do mar. Esse ponto de situação tem revelado boas 

notícias sobre o comportamento de várias industrias 

do mar.

Fonte: LEME – Barómetro PwC da economia do mar

Fonte: LEME – Barómetro PwC da 
economia do mar

Fonte: LEME – Barómetro PwC da 
economia do mar

Quantificação e 
monitorização da 
evolução da economia 
do mar

Quadro III
O registo internacional de navios de 
Portugal é o que mais tem crescido 
em toda a Europa

Quadro IV
A exportação de produtos da fileira 
alimentar do mar também tem 
crescido significativamente 

Quadro II
A carga movimentada nos portos 
portugueses tem vindo a aumentar 
significativamente
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Índice do valor de desembarque de pescado (preços constantes)
Value of fi sh landed index (constant prices)

Índice da produção nacional de aquacultura
Domestic production of aquaculture index

Índice do valor das exportações dos produtos da pesca (preços constantes)
Value of exports of fi shery products index (constant prices)

Índice do número de embarcações da frota de pesca nacional que descarregam peixe em Portugal
Number of vessels of the national fi shing fl eet discharging fi sh in Portugal index

Pesca, Aquacultura e Indústria do Pescado Fishing, Aquaculture and Fisheries Industry
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Índice do número de embarcações no Registo Convencional de Navios
Number of vessels in the Conventional Ship Register index

Índice do número de embarcações no Registo Internacional de Navios da Madeira
Number of vessels in the Madeira Internacional Shipping Register index

Índice da tonelagem de Arqueação Bruta dos navios de comércio no Registo Internacional de Navios da Madeira
Gross Registered Tonnage of merchant ships in the Madeira International Shipping Register index

Transportes Marítimos, Portos, Logística e Expedição Maritime Transport, Ports, Logistics and Shipping

Índice da Tonelagem de Porte Bruto de embarcações no Registo Convencional de Navios
Deadweight tonnage of vessels in the Conventional Ship Register index
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