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Sem que o conhecesse como militante político, transmitiu-me a mensagem dos 

princípios. 

Lembro-me -- e são pormenores significativos -- do modo respeitoso como falava do 

conselheiro Teixeira de Sousa, último presidente de Ministério da Monarquia. 

Conhecera-o desde míudo, na figura patriarcal que passeava por Sanfins do Douro, onde 
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Foi aí, em terras africanas de Moçambique, muito longe da agitação do poder político da 

capital imperial que, na convivência do quotidiano, aprendi a respeitar a dignidade 

daqueles que se tinham batido por ideias e princípios, até que o 28 de Maio os 

empurrara para bem longe. 

Os princípios mantiveram-se sempre quando a intervenção política lhes ficara vedada: 

foram uma das minhas escolas de valores, no dia-a- dia da infância. 
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O(s) Acordo(s) Ortográfico(s) 

 

                                   -- a justificação de uma opção 
 

 

       A todos, nomeadamente ao respeitável júri, agradeço a boa vontade em aceitarem – 

presumo -- a minha necessária opção pelo antigo Acordo Ortográfico (AO). 

Não invoco considerações de linguistas ou literatos, com densos argumentos de 

especialistas sobre uma questão que ainda continua a ser objecto de polémicas 

internacionais intermináveis, com países e governos dos PALOP´s a manterem-se 

irredutíveis na permanência do “antigo” AO e, pelo menos, adiando o “novo” AO. 

Porque, então a minha afirmada como necessária opção: simplesmente, porque depois 

de cerca de 70 anos a ler e escrever, diariamente, no Português “antigo”, seria uma 

violência física e psicológica, porventura excessiva, obrigar-me a optar pelo novo e 

polémico Acordo Ortográfico, que muitos não aceitam. E em que é que isso iria 

valorizar esta dissertação? Por mim, a resposta é, em nada. 

Acrescento, nas minhas razões, um pormenor/pormaior: inscrevi-me neste 

doutoramento, na FLUP, em Setembro de 2010, e, entretanto, como sempre fizera, li 

centenas de publicações e escrevi centenas e centenas de páginas de apontamentos e 

textos, cumprindo o AO em vigor. 

Seria, agora, na fase final destes trabalhos, em 2014, que teria que mudar tudo, 

reconvertendo-me ao novo AO? Por mim, a resposta volta a ser não, presumindo, 

entretanto, a compreensão e concordância – ou aceitação -- do respeitável júri.    

                                                 

PS.  O AO entra em vigor seis anos após o depósito do documento como Tratado 

Internacional, em 13 de Maio de 2009. Portanto o prazo para aplicação do AO acaba a 

13 de Maio de 2015, ainda que o Conselho de Ministros de 9 de Dezembro de 2010, 

tenha aprovado uma resolução, antecipando a entrada em vigor na Administração 

Pública, no “Diário da República” e no sistema de ensino (“Expresso”, 18/04/2015, 

págs. 18 e 19). 
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                                                         RESUMO 
 

     O histórico da relação/vocação de Portugal com o Mar incluiu projectos realistas, 

modelos cíclicos, euforias mobilizadoras, frustrações colectivas e vícios previsíveis.  

Nesse mar imenso, na presente tese, a opção, quanto à cronologia, começa no final da II 

Guerra Mundial e alonga-se até à transição para o século XXI. 

A questão central projecto-a numa pergunta inicial: como se tem afirmado, após a II 

Guerra Mundial, a Economia do Mar, face às potencialidades dos oceanos e aos 

diferentes discursos políticos? 

Procurei recordar antecedentes e contextos, de proximidade temporal e inclui o final do 

século XIX e a primeira metade do século XX, invocando discursos de figuras e 

instituições do Império colonial. Império defendido pela Monarquia, pela I República, 

Ditadura Nacional e Estado Novo. Neste contexto equacionei temas mais significativos: 

-- A soberania do Estado sobre o Mar; o Direito Marítimo; a reafirmação política do 

Império colonial, ligado pelo mar, para defesa da História espelhada nos simbolismos, 

invocados na década de 30; o Mar e o domínio económico e político das colónias; 

-- O Despacho 100/1945, visando a renovação da Armada e da Marinha Mercante, nos 

anos 50 e 60, os anos da relação com a NATO e o Plano Marshall; 

-- As Pescas e a indústria conserveira, sectores “guardiões do regime” (1936/74); 

-- Internacionalização e o desenvolvimento da Economia, com os Planos de Fomento. 

-- A alteração substancial e histórica da relação com as colónias, a partir do 25 de Abril. 

-- O processo de substituição da centralidade atlântica pela adesão à CEE/UE, em 1986. 

Após o 25 de Abril, a Marinha Mercante e a Armada envelheceram, perdidas as 

colónias; e a frota pesqueira veio a optar pela política de abates. 

-- O Mar ressurge na década de 90 com condicionalismos relacionados com o quadro 

jurídico institucional (ONU e UE), o desenvolvimento da Ciência, o protagonismo das 

universidades, o reconhecimento do potencial económico dos oceanos, as preocupações 

ambientais, a dinâmica das comunidades marítimas costeiras e do turismo, uma nova 

visão empresarial e a valorização da defesa e da segurança da navegação marítima.  

-- Na transição dos séculos evoluiu-se da EXPO 98 para a candidatura da Plataforma 

Marítima Continental, para o conceito empresarial do Hypercluster do Mar e para a 

política da Estratégia Nacional do Mar. Empenharam-se nos discursos e na acção, 

governos e presidentes da República, instituições empresariais, comunidades marítimas 

costeiras e autarquias, afirmando a vocação marítima de Portugal                         
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                                                           Abstract 

 

      

     The historical interrelationship of Portugal and Sea has always gone through models 

and cycles well defined. 

Within this thesis, the chronologic scope extends from the end of World War II to 

transition to the 21st century. 

The primary concern of this study is to examine how the Economy of the Sea is being 

perceived, taking into account the potential of the Oceans and different Speeches. 

I have tried to remember the historical and political background of the Economy of the 

Sea. As close background, I have mentioned the late 19th.century and the first half of 

the 20th. century, citing individual and institutions speeches from the Colonial Empire. 

Within this study the following topics were selected as the most significant ones:  

--The concept of “State’s sovereignty over the Sea’; The Law of the Sea;  

--The political reaffirmation of the Colonial Empire, linked by the Sea;   

--The dispatch 100/1945, which aimed the renewal of the Fleet and Merchant Navy (in  

   50’s and 60’s). The same years of the relationship with NATO and the Marshall Plan;  

-- The Fishing and Canning industries, designated as ‘guardians of the regime’, due its  

     importance to National Economy   (1936 to 1974); 

--The Estado Novo, the economic internationalization and the economic development,  

-- The vast changes occurred in the relationship after April 25, 1974. 

-- The option to replace the Atlantic centrality with the membership of the EEC/EU in   

     1986. The decreasing power of the Merchant Marine and the Navy after the     

     decolonization process; and the decision for a demolish policy. 

--The increasing importance of Sea in the 90s, under a new legal institutional   

    framework (UN and EU), the development of Science, the increasing role of  

    universities, the recognizing of the potential economic power of oceans, the  

    environmental concerns, the dynamics of maritime coast communities and also of the  

    tourism sector, a new corporate vision and appreciation of the defense and security of  

    shipping. 

--The progress from EXPO 98 to the application to the Continental Maritime Platform,   

    to a business increasing interest on the concept of ‘Hypercluster” and to the         

    creation of Sea National Strategic Policy. Governments and Republic Presidents  

    increased their speeches about the Sea.  
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                                           PREFÁCIO 

 

 

EXPLICAÇÃO DE MOTIVAÇÕES 

            

     

                                                                      “É a hora de ouvir a voz que vem do mar. 

   

                         Mas esta voz não é chamada de tempos idos, é um apelo do futuro”.                                 
 

                                                                                                                    Manuel Alegre 

 

         O Mar desperta sentimentos e emoções intensas, esmaga pela beleza poderosa mas 

também provoca perplexidades à Ciência e cobiças à Política e à Economia, conhecidas 

ou adivinhadas as suas realidades.  

Ora é pacífico, ora indomável, sempre imenso e multifacetado na serenidade e na 

contradição. Esvai-se na praia e perde-se na distância intangível e misteriosa dos 

horizontes.    

É Literatura e Filosofia, é “terra” de poetas e prosadores, é fonte de vida, de inspiração, 

imaginário e reflexão. É um mito e um símbolo. 

É História de povos navegadores e marinheiros dos oceanos e dos pescadores sofredores 

da agreste Terra Nova e outros mares, mas também de religiosos, comerciantes e 

militares. 

É Ciência e objecto de pesquisa laboratorial, vivenciada por investigadores/cientistas. 

É Economia de gestores, investidores e empresários, políticos e trabalhadores de 

profissões, tantas delas sofridas.  

É espaço imenso e aberto à navegação de superpetroleiros e portacontentores, como foi, 

outrora, para galeões, caravelas e naus, lugres bacalhoeiros e dories, de angústias e 

sofrimentos nos mares de gelo. 

Sofrimentos em todos os mares e tempos espelhados em relatos pessoais e bibliografia 

extensa e intensa. Mas também sofrimentos e mortes em naufrágios, nos oceanos, nos 

rochedos litorais ou nos traiçoeiros icebergs. 

Mas este mesmo mar é também auto-estrada para as voadoras do tráfico mortal e 

esconderijo de submarinos nucleares, ameaçadores e letais, portadores de engenhos de 

destruição massiva. 

Na sua grandeza, o mar é exuberante nas forças mais visíveis e indomáveis mas também 

esconde traiçoeiros recifes que rasgaram, outrora o travejamento de madeira das naus, e 
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também o aço de navios contemporâneos, não obstante todas as tecnologias que o 

Homem foi criando. 

É bem-estar, é desenvolvimento sustentável mas, nele, a vida é ameaçada pela poluição 

ambiental e pelas forças predadoras onde se inclui o Homem.   

É lazer e imaginação para lendas, incógnitas e mitos na neblina física dos séculos, mas é 

também medonho nas tempestades, tsunamis, vulcões submarinos e anéis de fogo do 

Pacífico. 

Afunda-se nas fossas abissais à espera que a tecnologia dos robôs, a investigação da 

Ciência e a ambição da Economia as devasse. 

Tudo nele é grandiosidade, inclusive com a biodiversidade surpreendente, desconhecida 

e desafiante de milhões de espécies marinhas ainda por estudar. 

Foi com este Mar que, desde muito cedo, me cruzei, interiorizando-se na memória, com 

clareza ou difuso, mas sempre marcante e criando laços indissolúveis. De meu Pai e 

meu Avô materno, ambos ligados, profissionalmente, às artes do mar, ouvi, com a 

imaginação de criança, “estórias” reais vivenciadas no Atlântico, no Índico e no 

Pacífico.  

Este não será o espaço para pormenorizar notas pessoais excessivas mas um enunciado 

sumário contribuirá para se entender o porquê da opção pelo tema destes trabalhos, 

depois de muitas dezenas de anos a percorrer outros caminhos. 

Nos muito distantes anos da década de 40, no século passado, viajava-se e viajei, de 

Moçambique para Lisboa e vice-versa, nos paquetes das Companhias Colonial e 

Nacional de Navegação. Gerações o fizeram. 

Cada viagem, de 30 dias, constituía uma mostra viva dos multifacetados Oceanos Índico 

e Atlântico: à partida, ainda no Índico, sabia-se e sentia-se, nesses idos tempos da II 

Guerra Mundial, a presença dos submarinos alemães U2, que procuravam controlar as 

rotas marítimas da Cidade do Cabo da Boa Esperança e deixavam, aqui e ali, no Canal 

de Moçambique, um rasto de baleeiras com náufragos, em sofrimento, que vi recolher.  

Era também um tempo onde, na foz do imenso rio Zambeze, na pequena vila do Chinde, 

ainda acostava um barco típico – o “Tete” -- do longínquo Mississípi, com pás laterais 

para a sua locomoção. Viveu ali, numa missão simbólica e sem maior cumprimento, até 

1972. 

Prosseguindo a viagem, já na costa Ocidental de África e deixado o Índico para trás para 

se navegar nas águas do Atlântico, deparava-se a perplexidade de um mundo de 

biodiversidade: abundavam, após o porto do Cabo – Cape Town -- numerosas e 
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pacíficas focas, cardumes de incontáveis peixes voadores, as baleias que, aos pares, lado 

a lado e a curta distância, acompanhavam os navios, nas cercanias das costas da 

Namíbia e de Angola para, mais adiante e já frente à cidade-ilha de S. Tomé, se tornar 

próxima, de abundância bem visível nas águas límpidas, a presença ameaçadora de 

tubarões, predadores pacientes na espera.  

A viagem prosseguia, dias e dias, para norte e, após o Funchal, entrava-se em áreas da 

Batalha do Atlântico. Eram visíveis, num horizonte próximo, os extensos comboios de 

navios mercantes aliados que transportavam contingentes militares americanos e 

abastecimentos. Acompanhavam-nos poderosas escoltas navais porque se navegava em 

águas infestadas de submarinos alemães U2. Submarinos que tinham como alvos 

indiferenciados quaisquer navios mercantes ou militares. Afinal o Dia D, o 6 de Junho 

de 1944, aproximava-se. 

A História estava, ali e então, a acontecer e havia consciência física disso. Mesmo para 

as crianças que viajavam nos navios portugueses e para quem os frequentes exercícios 

de salvamento, realizados num silêncio arrepiante, já tinham perdido qualquer sentido 

lúdico. 

Dando um salto no tempo, as leituras de então vivenciavam como próprias, as emoções 

e os mistérios das aventuras de Fernão Mendes Pinto e dos naufrágios da História 

Trágico-Marítima. E também as lutas dos piratas Coja Acém (Acém, no norte de 

Samatra, dos recentes e devastadores terramotos e tsunamis) e Bad el Mandeb. 

Malaca era também um mito, incluindo as vizinhas florestas de arvoredo tropical que 

medeiam entre a cidade do Portuguese Setlement, da porta muralhada Preciosa, e a 

moderna, segura, rica e portuária Singapura. Anos passados, em dias solitários, fiz 

questão de percorrer estradas florestais de arvoredo imponente, que me levaram de 

Malaca a Singapura, tudo ainda numa vivência de Terceiro Mundo, e sentindo na pele o 

simbolismo de outras eras.      

Fora-se a adolescência, viera a juventude. Aqui os horizontes passaram por quilómetros 

de navegação ao longo de rios africanos, como o Zambeze (da transnacional e cobiçada 

riqueza mineira, da barragem Cahora Bassa e da vila de Chinde que marcou a disputada 

foz do rio); e o rio dos Bons Sinais, dos mangais onde aportara Vasco da Gama. Incluo 

os rios Messalo, Lugenda e Rovuma, do Planalto dos Macondes, mas também da 

Frelimo combatente e independentista. No Planalto eram ainda donos e senhores os 

elefantes, os leões e inúmeros predadores astutos que procuravam água, ora tão rara em 



19 

poças poluídas, ora de abundância tropical devastadora, onde se acoitavam, esperando 

as desprevenidas vítimas. 

Nas baixas do Planalto havia que vencer as densas florestas, enquanto na extensão 

cimeira do planalto tudo era savana aberta. 

Outrora, nas margens do Rovuma, milhares de soldados portugueses, na guerra de 

1914/18, tinham ali enfrentado o exército alemão, do Tanganica, depois Tanzânia, 

deixando centenas e centenas de companheiros mortos na violência da guerra e pela 

inclemência da natureza rude. 

Estão ainda ali as marcas, que vão sendo ignoradas com os tempos e outras histórias, da 

dureza dos combates, estão ali as marcas, nas margens e nas ilhas do extenso, ora 

caudaloso ora pacífico Rovuma. 

Hoje em dia o Rovuma, certamente fronteira aberta, está disponível para enriquecer 

mais e mais as “sete irmãs” do petróleo, com a exploração de vastas reservas de gás 

encontradas no largo estuário do rio que viramos salpicado de pequenas ilhas. Terras 

quase desertas, apesar da sua beleza e riquezas, nunca o proclamado Império Colonial 

as descobriu. Terras quase desertas no interior, mas do Planalto dos Macondes, os 

guerreiros, animistas e artistas, e dos Macuas do litoral comerciante e pescador, que 

acolheram os árabes vindos do norte e os portugueses navegadores de quinhentos que 

tinham ultrapassado o Cabo das Tormentas, a sul. Mas todos interessados no comércio, 

ainda que uns islamitas e outros cristãos.     

Na foz dos rios africanos sempre marcaram presença pequenos portos de cabotagem do 

genuíno comércio local da costa centro e norte de Moçambique. Faltou-me a passagem 

para as próximas ilhas de Zanzibar e Maurícias, que se sentiam e de onde chegavam, ao 

continente, à ilha de Moçambique e às ilhas Querimbas, notícias pormenorizadas e 

gentes. Gentes que nos idos da década de (19)60 viveram grande turbulência e agitação 

revolucionária que a Tanzânia acabou por absorver,  

Experiência nova e culturalmente enriquecedora sentia-se, nesses portos sem cais de 

acostagem para navios, com a convivência de religiões, com cristãos (católicos e 

protestantes), hindus e islamitas, todos em bom entendimento com animistas. 

Era, no entanto, surpreendente a propalada portuguesa evangelização cristã: o mato, 

afinal, era de missionários e missionárias holandeses, brasileiros, ingleses, irlandeses, 

suiços e italianos. Os portugueses preferiam as sedes das dioceses, com funções de 

“quadros” da hierarquia, de Estado-Maior.      
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De todas estas e outras vivências pessoais, físicas e emotivas, somadas nos mares e ilhas 

do sul da China, na fronteira China-Vietenan, nas Filipinas, em Malaca e nos estreitos 

de Java e Singapura, amadurecera, com naturalidade e com tempo longo, a transição 

para a reflexão. 

A que junto, sem detalhes, o simbolismo, a confrontação e a convivência de 

civilizações, religiões, modelos políticos, económicos e militares que também vivenciei 

e senti nas margens do rio Danúbio, quando na antiga Jugoslávia. Modelos políticos, 

económicos e militares onde incluo a NATO, o Pacto de Varsóvia, a CEE, o 

COMECON. O Danúbio que já fora fronteira dos Impérios Romano do Ocidente e do 

Oriente, e também fronteira de católicos e ortodoxos, com o Islão às suas portas. O 

estranho é que tudo isto se sente naquelas paragens, apesar dos séculos que foram 

passando. Guerras recentes nos Balcãs e a sua tradicional fragmentação étnica, 

linguística, política e cultural confirmam as tradicionais dores daqueles povos.   

À vivência do passado (pessoal) somaram-se, num tempo mais actual, as experiências 

profissionais recolhidas em 20 anos de Jornalismo, da escrita, rádio e da televisão, em 

três continentes, a leitura assídua e a observação directa, sobre temas e actividades 

ligadas ao mar.  

Uma questão que me parece, a propósito, pertinente: qual o valor dos testemunhos 

presenciais e pessoais, quando da avaliação de factos de interesse histórico, feita anos e 

anos depois. 

Socorro-me da expressão utilizada pelos juristas, a propósito da recolha de testemunhos 

para “memória futura”. 

De facto, com o tempo, a prova testemunhal perde “frescura”. Constato que ao longo 

dos anos, como é próprio da natureza humana, os pormenores vão-se esbatendo, 

enquanto a testemunha, ouvindo e lendo relatos novos e versões mais completas, recebe 

mais e diferentes informações. 

Mas não se julgue com demasiada certeza a leitura de fontes que também têm os seus 

vícios, por vezes deliberados e enganadores: quantas vezes se “sente” que há discursos 

políticos intencionalmente feitos para a História, em favor da imagem dos seus autores, 

e que nem correspondem à prática de quem os formula. Depois, à distância, a memória 

histórica fica inquinada. Como alguém dizia, “os ideais são de Paz mas a História é de 

Violência”. Com as devidas reservas!...    
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Tudo se foi somando até que chegou a minha oportunidade para uma reflexão apoiada e 

valorizada pela convivência académica e que permitisse um conhecimento mais 

aprofundado, organizado e creditado, num estímulo intelectual.  

Muitos são os temas sedutores que poderiam ser equacionados mas houve que fazer 

opções. Nos temas e nos tempos. Com, além do mais, o realismo imposto pelos limites 

de tempo porventura disponível, no futuro do presente (pessoal). É uma sensação que 

tomei como nova mas motivadora, sabendo que estou a trabalhar, serenamente, sem 

dramas e com gosto, em algo que vai ficar, presumindo e sabendo de um fim sem data 

mas que se vai aproximando, inexorável. Navego como as caravelas nas costas 

africanas, com a costa à vista.    

Neste contexto surgiu a oportunidade de trabalhar, metódica e organizadamente, com o 

apoio essencial e determinante – e compreensão -- do Núcleo de Professores 

responsáveis pelo 3º ciclo de História da Faculdade de Letras da UP: os Professores 

Amélia Polónia, Conceição Meireles e Luís Miguel Duarte. Apoio essencial e 

determinante que sabia encontrar, no dia a dia, na relação orientador--orientando e que 

simbolizo no Professor Jorge Fernandes Alves, pelo seu perfil humano, pessoal, 

científico e pedagógico. 

Tudo se somou e o desafio aqui está, juntando o Mar, a História, a Política, a Economia, 

o Direito, a Ciência Pura e a Ciência Aplicada sob o chapéu das Ciências Sociais e 

Humanas. 

Excessivo? Impus-me um desafio sem meta final, que vai sendo – foi sendo -- 

construído cada dia.  

Somaram-se experiências pessoais vivenciadas aos conhecimentos adquiridos no estudo 

e na audição de especialistas qualificados e dos mais diversificados – investigadores, 

políticos, autarcas, empresários, trabalhadores do chão de fábrica -- e procurei organizar 

a informação acumulada, tornando-a inteligível. A que somei uma preocupação e 

perspectiva: a da utilidade social do trabalho que encetei.    

Fui e irei até onde me for possível, em que cada página é uma vitória pessoal. Se a 

Universidade aceitar o resultado, melhor. Será o contributo possível para a “produção de 

reflexão estratégica”, como me incentivou, pessoalmente, o professor, marinheiro e 

político Manuel Pinto de Abreu. É aí, na produção de reflexão estratégica, que a 

utilidade social também se evidencia.                        
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 1. APRESENTAÇÃO E ÂMBITO CRONOLÓGICO 

 

             TEMA CENTRAL -- OBJECTO DA TESE 

 

    CONTENÇÃO CRONOLÓGICA E TEMÁTICA 

 

    QUESTÕES À PARTIDA. METODOLOGIA 
 

  

       O tema central, o objecto do trabalho que pretendo desenvolver como tese, com o 

exagero de uma síntese e numa palavra, é o Mar. Depois surgem os “detalhes”. 

O objecto do trabalho tende a evoluir na presença e aceitação do Mar como afirmação 

histórica e geográfica, plena de conteúdos e recursos que a investigação científica revela 

e o Homem cobiça e de que tenta apropriar-se, tornando-o objectivo central do 

desenvolvimento da Economia dita Marítima.  

O desafio patenteado pelas riquezas conhecidas ou “adivinhadas” nas águas do mar, 

quer à superfície que nas profundezas dos oceanos, provoca os investigadores e desafia 

os investidores. E obriga os políticos a debaterem opções estratégicas e a afirmarem 

soluções, com vista ao crescimento económico e desenvolvimento. Obriga-os a saber 

transformar discursos políticos, com conteúdo, em acções mobilizadoras e rentáveis, 

concretizando os seus poderes de Governo. Ou até de Oposição. 

No Prefácio desta tese indico, numa explicação prévia, com o seu quê de emotivo que 

juntei ao racional, as minhas motivações pessoais, em relação ao Mar. Pode faltar ao 

texto do Prefácio alguma estruturação formal mas sobrará autenticidade de que não quis 

abdicar.  

Álvaro Garrido traduz esta conjugação de relações numa expressão que adopto e 

assumo, quando fala num “apelo de envolvimento afectivo e de cidadania em relação às 

coisas do mar”1.  

No seu artigo Álvaro Garrido reconhece que a expressão “Cultura do Mar” depende da 

perspectiva que o sujeito constrói sobre o objecto. Pessoalmente aceito bem a doutrina 

mas tenho alguma dificuldade, por mera questão de sensibilidade, na expressão: Cultura 

do Mar. É como se o Mar ficasse reduzido a algo demasiado livresco e asséptico. O que, 

por outro lado, não implica um limitado “pobre entendimento (…) puramente 

contemplativo”. 

                                                   
1  GARRIDO, Álvaro -- A Cultura do Mar, Perspectivas e Desafios”. In “Políticas Públicas, coordenação 

de MATIAS, Nuno Vieira; e outros. Pág.277. Lisboa: Editora Esfera do Caos, 2010. 
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Mas, ultrapassados estes pruridos, retomo o “entendimento” de Garrido sobre a Cultura 

do Mar, até porque o autor “entende a cultura portuguesa num sentido aberto, não 

apenas erudito ou académico” e invoca as dinâmicas que conciliam a herança com a 

criação. 

O autor refere-se ao naturalismo do século XIX que indica como tendo “elegido como 

fulcro de uma Sciencia ou sabedoria do mar, com a observação dos peixes e da vida 

marinha, em geral, e a experiência da navegação, primeira forma de domínio do mar 

pelo Homem”.  

Na busca de uma definição, Garrido privilegia, como me parece apropriado e é a linha 

de rumo que procuro seguir, “uma relação sólida e dinâmica das sociedades com o 

mar”, reconhecendo que a Cultura do Mar “é, antes de mais, a linguagem social das 

comunidades marítimas”. Daí que terá que se partir das “realidades contemporâneas 

mais desafiantes” para se fazer da Cultura do Mar “um factor de desenvolvimento do 

país”. Isto não obstante a Cultura do Mar ser, em Portugal, “um campo sociocultural 

frequentemente marginalizado”2 . 

O autor refere uma circunstância que, porventura, lê na actualidade e que o leva a 

afirmar: 

“O mar e a vida marítima”, que Álvaro de Campos apurou na Ode Marítima, são 

realidades que a sociedade e a opinião portuguesa pouco cuidam de observar e entender. 

Por tão omnipresentes no plano da evocação simbólica, acabam por ser realmente 

ausentes. Domínio favorito das memórias oficiais que se reclamam identitárias, o Mar 

vivido e representado (a Cultura do Mar) acaba por ser objecto de omissão e 

esquecimento”.  

Nesta realidade o mar “surge como pura manifestação simbólica” (…) “mero cenário ou 

moldura” (…) e “simples alegoria para os discursos”. 

O Mar português, neste contexto, é deixado ao “definhamento (…) decadentista “, ou, 

num contraste completo, “salvífico e tecnocrata”, como “solução estratégica para dobrar 

o problema histórico do atraso económico do país”. 

Os ciclos do Mar, no quadro da História recente do país, são clara e sucintamente 

definidos por Garrido quando, de modo muito sintético, afirma.3 : 

                                                   
2 Id. pág. 279. 
3 Id. pág. 280. 
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“Nos primeiros 30 anos de regime democrático, de 1976 ao começo do século XXI” – 

isto é, de 1976 a, sensivelmente, 2006 – “o mar e as suas realidades foram domínios 

quase ocultos na agenda política portuguesa”.       

As modas, nos discursos políticos, oscilam entre a “militância nostálgica em rituais 

cerimoniosos e bastante hierarquizados” em que a “participação do povo é como 

“espectador” e, perante “celebrações do elitismo da cultura náutica” e “comemorações 

históricas associadas às viagens de descobrimento”, tantas vezes numa “lógica de mera 

evocação do pitoresco ou mesmo do exótico”4. 

Há, no entanto, que salvaguardar que a ZEE foi definida por lei em 1977, abrindo 

caminhos jurídicos, económicos e mesmo culturais, na relação com o mar. Mas a “vaga 

aspiração de retorno ao mar” (…) ainda se ficou numa “ambição pouco estratégica e 

pouco sistémica”, a ponto de, nos anos 80 e seguintes, “decaírem as actividades 

marítimas tradicionais, como a pesca, o transporte de mercadorias e a construção naval”  

Restou sempre nas comunidades locais a expressão social e cultural da maritimidade. 

Nesta mesma herança residiu uma identidade perene, até que surgiu o “grande apelo da 

Expo 98”, com o slogan “ Os Oceanos – um Património para o Futuro”. Foram meses 

de “fulgor cultural e mediático”, com “efeitos persistentes que levaram à inclusão dos 

Oceanos em programas públicos de educação científica”: o “efeito da Expo 98 penetrou 

nas instituições e, em menor parte, na sociedade civil” (…) tornou-se um móbil e uma 

referência da Cultura do Mar”5. 

Foi, portanto, no final do século XX, que, em Portugal, se “consolidou a ideia de que os 

Oceanos formam uma única entidade dinâmica, ajudando a depor as velhas noções de 

mar nacional e mar soberano”. Revalorizaram-se as “culturas locais marítimo-fluviais – 

viveiros da Cultura do Mar -- despertou-se a consciência social, gerou-se mais 

conhecimento em torno da Cultura do Mar”.                    

A partir deste circunstancialismo pretendo perceber qual o multiforme enquadramento 

histórico, dentro dos limites cronológicos definidos previamente (1945 – 2010 …) e 

quais as potencialidades plurais do Mar que justificam um proclamado desígnio 

estratégico nacional de vocação marítima, com incidência na Economia do Mar e nas 

Ciências do Mar. 

Procurei ter em conta o contexto histórico onde se enquadrem os discursos políticos que 

não se esgotam nas intervenções parlamentares mas vão muito mais além, utilizando-se 

                                                   
4 Id.pág. 281. 
5 Id.pág. 283. 
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outros meios de divulgação, com fórmulas e conteúdos específicos. Diria que a grande 

maioria dos discursos políticos – e com maior repercussão – não decorrem nos 

hemiciclos parlamentares mas nos media, nas universidades, nas autarquias, na 

bibliografia publicada, em artigos de revistas, nos debates públicos, em seminários, 

conferências e exposições empresariais.    

A intenção é partir dos contextos históricos, referenciar discursos políticos – num amplo 

sentido, com se especifica, e determinar como se fez ou faz a sua tradução em acções 

concretas. Que estratégias se defenderam e como se foi capaz de executar as estratégias, 

resultando as intenções e as afirmações políticas em práticas concretas que cobiçam o 

aproveitamento económico do Mar. 

Numa iniciativa, de 2011, do CITCEM, da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, encontrei uma síntese explicativa do Encontro “O Mar – Patrimónios, Usos e 

Representações” em que me revejo e me ajudou a melhor definir os objectivos desta 

tese. Daí que tenha decidido depurar o essencial da Nota Introdutória do Encontro6, que 

assim começa: 

“O Mar desempenhou, desde a Antiguidade, um papel central na História e na 

Economia da Europa e do Mundo, afirmando-se como a via, por excelência, de 

articulação intercontinental e revelando-se essencial de um mundo global. 

Hoje, o Mar assume-se como um recurso estratégico e um factor-chave em dinâmicas de 

desenvolvimento. A sua exploração e os seus usos envolvem áreas como a geopolítica, a 

diplomacia, a economia, a ecologia e a gestão de recursos. 

Exploração de recursos marinhos, comércio e transportes são sectores que mantêm o 

Mar no epicentro das atenções. Ordenamento das linhas de costa e de frentes marítimas, 

gestão ambiental, turismo e lazer são sectores que, e de igual modo, elegem o Mar como 

centro das atenções e o promovem os seus usos numa activa relação de cidadania. 

Gestão ambiental, biodiversidade, biotecnologia azul, gestão de recursos marinhos 

mobilizam, em paralelo, uma investigação dinâmica, centrada no Mar e nos seus 

recursos, no âmbito da economia, da gestão e das ciências da natureza” 

Prossegue a Nota do CITCEM considerando que, partindo-se da “valorização do Mar 

como fonte de riqueza e de conhecimento” se foi conduzindo à “constituição de clusters 

do mar (…) multiplicando-se as iniciativas e realizações internacionais”, numa 

perspectiva de “desenvolvimento sustentável”. 

                                                   
6 Nota Introdutória do Encontro “O Mar – Patrimónios, Usos e Representações”, CITCEM, FLUP, Porto, 

2011. 
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Face a este contexto, o CITCEM, num “enfoque que procura articular o passado e o 

presente e numa perspectiva cronologicamente transversal e geograficamente global” 

(…) convocou a comunidade científica para um debate interdisciplinar, historicamente 

orientado sobre o Mar e incidindo em temas como: paisagens marítimas e ordenamento 

marítimo; portos e actividades portuárias; recursos marítimos; a economia do mar e 

usos económicos do mar; populações marítimas; patrimónios marítimos; memórias e 

identidades marítimas; dinâmicas marítimas e globalização; urbanismos em frentes de 

mar; viagem, turismo e lazer; e representações do mar.          

Tenhamos agora em consideração o quadro cronológico: tenho como presente que não é 

possível entender uma época sem referenciar o antepassado mas considero o mesmo em 

relação ao imediato. Daí procedimentos que serão encontrados neste trabalho.  

Optar por iniciar esta cronologia no final da II Guerra Mundial, em 1945, tem a ver com 

o facto de se verificar que a partir de então foram criadas condições, a nível global, para 

uma “profunda transformação das funções económicas dos oceanos – que correspondem 

a dois terços da superfície terrestre – e uma alteração da geografia mundial das 

actividades a ele ligadas”, conforme afirma o almirante Vieira Matias7 . 

Resumi o quadro cronológico deste trabalho reservando a atenção e as intenções em 

referências respeitantes à 2ª metade do século XX, como o fim da II Guerra Mundial, a 

retoma do comércio marítimo internacional, o Plano Marshall, o Despacho 100/45 (que 

levou à renovação das Marinhas portuguesas, de Guerra e Mercante), a Revolução de 

1974, a descolonização (1975), a integração na União Europeia (1986) e as suas 

consequências, quando o projecto europeísta tomou o lugar do projecto africanista. 

Também integro no quadro cronológico apontado o desenvolvimento de factores 

essenciais que incluo na Economia do Mar, como a investigação científica e 

tecnológica, bem como as novas definições jurídicas internacionais (ONU e CEE/UE).  

Ao relacionar os oceanos com a globalização, como factor determinante, o almirante 

recorda a “especial relevância de cinco funções principais: transporte e logística; 

energia; defesa e segurança; pesca e alimentação; e lazer e turismo”. Desenvolvo estes 

mesmos temas mais adiante (capítulo IV), a propósito do hypercluster do mar. 

Como desígnio estratégico entende-se a existência elaborada e afirmada de um projecto 

complexo e plurisectorial com capacidade de mobilização social, visando a valorização 

do Mar como potencial de riquezas, complexas e diversificadas. 

                                                   
7 MATIAS, NunoVieira -- Políticas Públicas do Mar”, pág 22. Esfera do Caos, Lisboa. 2010.  
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Isto porque os grandes projectos que se pretende se traduzam num consciente e forte 

envolvimento das mais diversas forças sociais terão que se desenvolver a partir do 

empenhamento mobilizador de instituições e lideranças. 

Estas têm argumentos próprios, com uma forte exposição de conteúdos capaz de 

corresponder a motivações gerais para serem eficazes. Terão que apresentar 

convergências com os interesses ou sensibilidades de diferentes extractos sociais para 

que uma boa teoria não se fique num rol de intenções inconclusivas. 

Os argumentos explicativos sobre a oportunidade do aproveitamento estratégico do Mar 

irei procurá-los, sobretudo, nos discursos dos poderes, sejam dos políticos, dos 

cientistas, dos militares, dos empresários e representantes de classes trabalhadoras, 

como sejam pescadores, estivadores e tripulantes de navios.  

Todos poderão defender a valorização e exploração das potencialidades do mar mas os 

discursos de ampla capacidade de mobilização terão sempre, na base, a soma de 

motivações e interesses próprios. Motivações e interesses diversos de cada povo e cada 

país.    

A propósito e antes de avançar pelos caminhos que pretendo, há uma questão central 

que devo invocar, ainda que aqui, no mediato, sem desenvolvimento. Traduzo-a numa 

pergunta: 

Em que se legitima o direito à posse, acesso à investigação, livre navegação, uso e 

exploração das potencialidades económicas do Mar/Oceano, com as suas águas, coluna 

de água, fundo marítimo e respectivo subsolo, riqueza geológica e biológica? 

A partir da aceitação e legitimação desses direitos ficam criadas as condições para a 

definição de estratégias nacionais e a sua implementação.  

Para os dias de hoje a resposta à pergunta enunciada é relativamente fácil: há legislação 

nacional convencionada, doutrina e directivas comunitárias, e, na generalidade, é 

respeitada a autoridade da Organização das Nações Unidas e seus organismos 

especializados. 

No subcapítulo designado por Quadro Jurídico especifico doutrina e legislação 

internacionais, a este propósito. No entanto, há aspectos controversos, recuados no 

tempo, que pretendo deixar aqui ainda que somente aflorados porque citá-los já pode 

contribuir para a reflexão sobre controversas contingências históricas em que os poderes 

militar, político, económico e comerciais se cruzaram. 

A relação de Portugal com o mar resulta de motivações históricas e de condicionalismos 

geográficos reafirmados por um quadro jurídico internacional que respeita direitos 
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ancestrais. O pormenor jurídico ficará para o capítulo II mas, desde já se torna oportuno 

recordar que o documento básico e central é a Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (CNUDM), que entrou em vigor a 16 de Novembro de 1994, quando o 

60º signatário a assinou.   

Doze anos antes, a 10 de Dezembro de 1982, em Montego Bay, na Jamaica, tinham 

terminado 14 anos de estudos e negociações, envolvendo 150 países, entrando-se no 

processo de assinatura do documento. 

Portugal depositou, nas Nações Unidas, a 3 de Novembro de 1997, o instrumento de 

ratificação da Convenção, juntando-se à comunidade internacional. 

A CNUDM ainda hoje é respeitada como sendo a Constituição Política para os 

Oceanos, apesar de lhe serem reconhecidas algumas lacunas, de origem ou provocadas 

pela erosão dos tempos. 

Tendo invocado, acima, motivações históricas e condicionalismos geográficos nas 

relações de Portugal com os oceanos, pretendo referir, a propósito, um cruzamento da 

História com a Geografia e o Direito onde é apresentada uma versão (ou doutrina?) que 

nem sempre é tida como curial pelo politicamente correcto.      

Refiro-me, pontualmente, a um artigo intitulado “O sistema jurídico português perante 

o condicionalismo dos descobrimentos e da colonização”, da Revista Bimestral 

Portuguesa e Brasileira – Scientia Iuridica (Editorial Scientia & Ars)8, com referência 

ao Terceiro Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. Foi seu autor 

Waldemar Ferreira, à época professor emérito de Direito Internacional, da Faculdade de 

Direito da Universidade de S. Paulo, no Brasil.  

No artigo citam-se situações, em pleno século XVII, de “posse” dos mares e respectivo 

suporte jurídico e político: 

“Génova intitulava-se dominadora do Mar Ligúrico. Veneza consorciava-se anualmente 

com o Adriático. E a Inglaterra apelidava a Mancha de British Channel e, por três vezes, 

iria à guerra com a Holanda a fim de assegurar o respeito aos seus direitos senhoriais 

(…). Imporia a saudação do pavilhão britânico quando cruzassem navios de Sua 

Majestade nos estreitos de Saint Patrik, Bristol, São Jorge, em águas da Irlanda ou no 

Atlântico Norte. E não era só. 

                                                   
8 FERREIRA, Waldemar – O sistema jurídico português perante o condicionalismo dos descobrimentos e 

da colonização. Revista Bimestral Portuguesa e Brasileira – Scientia Iuridica, Editorial Scientia & Ars, nº 

30/32, de Julho/Dezembro de 1957. Rio de Janeiro. Tomo VI, págs. 341-352.  
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A Espanha reclamaria direitos absolutos sobre o mar do Sul. A Rússia imporia a sua 

jurisdição plena sobre o Mar Cáspio e aspirava dominar, aqui já posteriormente, no 

século XVIII, no Mar de Bering; a Dinamarca pretendia apropriar-se do estreito, entre 

as terras gronelandesas e a Islândia. (…) As repúblicas italianas disputavam os direitos 

senhoriais sobre as faixas de mar adjacentes às suas costas.  

O conferencista referiu-se aos “negociadores de 1494 que dividiram o “Mar Oceano” e 

condicionaram o comércio marítimo: 

“Sobre estas águas e litorais, Portugal e Espanha fizeram pairar o pacto colonial. Isto é: 

o fechamento dos portos ao comércio estrangeiro, o regime que fazia depender o direito 

à mercancia da prévia autorização do Conselho Ultramarino, ou da Casa das Índias. E, 

por vezes, o monopólio, em benefício das Companhias Gerais do Comércio, as grandes 

autarquias da época (…). Ainda aqui, tal preceito se harmonizava com o Direito 

Internacional, então vigente” (…) e as leis dos estados colonizadores o comprovavam: 

el-rei concedia apenas aos senhores donatários a liberdade de comerciar com outra 

capitania. O escambo internacional continuava defeso. E mesmo o comércio com a 

Metrópole vivia gravado de ónus fiscais e de restrições quantitativas. Algo que, 

modernamente, se chamaria de contingentes de exportação”. 

Especificando as cláusulas do Tratado de Tordesilhas, prossegue o conferencista, 

porventura contrariando, de novo, versões do politicamente correcto: 

“Tordesilhas representava uma vitória diplomática de Portugal. Vitória, porém 

incompleta e imprecisa. Incompleta pois apenas afrouxara o predomínio marítimo, que 

as bulas de 1493 atribuíam à Espanha. Imprecisa porque se partilhara o vago, o 

desconhecido” (…). “ Não se sabia, ao menos, o ponto de partida para o cômputo das 

longitudes nem o comprimento da légua que medeia o espaço entre esse ponto de 

partida e o círculo máximo, previsto no Acordo”. E sabe-se como a légua marítima 

variava então, segundo os países e as “diferentes épocas” 9. 

Em “Scientia Jurídica” é citado Oliveira Martins, contrariando-se a geralmente aceite e 

proclamada expressão, segundo a qual os “navegadores portugueses quando partiam a 

decifrar o enigma do mar tenebroso levavam as armas de guerreiro numa das mãos e na 

outra a cruz de Cristo”. Em SJ lê-se “e na outra mão as balanças do mercador”, 

acentuando que no “lusco-fusco do século XV e no amanhecer do século XVI 

prevalecia o “sentido mercantilista”. 

                                                   
9MATTOS, José. D. F. Belfort --O Recuo do Meridiano de Tordesilhas em face do Direito Internacional. 

In Scientia Iuridica & Ars, Rio de Janeiro, 1957. 
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A explicação acentuava que onde os navegadores tocaram “ergueram cadeias de 

feitorias e portos de reabastecimentos defendidos por fortalezas”, isto em “pontos 

geográficos dominantes das rotas comerciais de então” (…). O fim da colonização 

portuguesa era a posse do comércio das Índias sob a égide das bulas dos sumos 

pontífices”. 

A perspectiva acentuada em SJ justifica a criação de toda uma estrutura jurídica que 

teve a ver com a criação das capitanias, a forma de doação de terras, a estrutura de 

governos-gerais, o modelo económico, a escravatura e a importação do Santo Ofício.  

Estariam aqui deslocadas mais considerações sobre este modelo de organização política 

e económica. O que pretendo é acentuar – e fui buscar a óptica de um jurista brasileiro – 

é que, naturalmente, havia necessidade de todo um quadro jurídico, nacional e 

internacional, que viabilizasse as relações e os interesses. Isto a par de penalizantes 

determinações políticas que eram mantidas sigilosas e fora do quadro jurídico de 

conhecimento geral. Refiro 10 as “instruções reservadas, de cinco de Janeiro de 1785”, 

enviadas pelo governo de Lisboa para os governadores das capitanias do Brasil, 

enaltecendo as riquezas agrícolas produzidas pela terra brasileira, para, em 

contrapartida, reconhecer, com alarme e preocupação, que a produção das “indústrias e 

artes estava a deixar de ser importada da Metrópole”. Daí que se determinava, por 

ordens sigilosas, que se “tornava absolutamente necessário acabar com todas as fábricas 

e manufacturas do Brasil”. 

Uma forma de colonialismo que volta, claramente, antes e nos anos do Estado Novo, em 

que se condicionava, de modo semelhante, a economia de Angola e de Moçambique.            

Ao longo da História do país, a relação com o Mar, na sua vocação marítima, passou 

por múltiplas e profundas vicissitudes mas, cronologicamente, e como já referi, reservo 

a atenção e as intenções aos desenvolvimentos específicos da 2ª metade do século XX, 

tomando como referências o final da II Guerra Mundial (1945), o Despacho 100/45 da 

Renovação de Frota Mercante, a Revolução do 25 de Abril de 1974, e a adesão de 

Portugal à então CEE (1986), para me alongar até ao fim do século. 

Para melhor compreensão de factos respeitantes à 2ª metade do século XX procurei 

raízes anteriores, ainda que sumariamente, indo buscar encadeamentos, numa visão 

panorâmica, desde o final do século XIX e ao longo da 1ª metade do século XX. Isto na 

perspectiva de que não estando perante uma temática sem passado haverá que 

                                                   
10 Id. SI, pág. 351.  
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determinar quando e como foi havendo, ao longo do tempo, alterações mais ou menos 

acentuadas, quantitativas e/ou qualitativas.  

Nos dois últimos decénios do século XIX sucederam-se factos históricos significativos, 

com facetas inovadoras mas insuficientes para definirem e se assumirem como 

integrando um eventual desígnio estratégico, na Economia do Mar e nas Ciências do 

Mar. 

O centro dos debates políticos estava então condicionado à situação e evolução nas 

colónias africanas, para onde se procurava transferir um modelo ultrapassado. Tudo isto 

quando o Brasil se tornara independente, as relações económicas com o jovem país se 

esbatiam com os condicionalismos impostos às remessas de poupanças de emigrantes, o 

comércio com a escravatura e o trabalho servil chegavam ao fim, implicando 

ajustamentos no modelo social e económico. E também quando a conflitualidade 

provocada por interesses terceiros tornava insustentáveis as pressões políticas e 

militares. 

Entretanto também ganha protagonismo, ainda que pontualmente, a Oceanografia, com 

trabalhos científicos sobre oceanos, nomeadamente produzidos e divulgados pelo rei D. 

Carlos. 

No final do século XIX, foram motivo de frequentes e acesos debates parlamentares 

projectos políticos antagonistas onde se defendiam, ora a ocupação e desenvolvimento 

de colónias ultramarinas, ora a venda de territórios como Moçambique, entre outros. 

No país foi possível avançar com importantes investimentos relacionados com o mar, 

como a construção, ciclópica para a época, do porto de Leixões. De 1884 a 1892 

decorreu a construção dos molhes exteriores, iniciando-se a implementação do actual 

porto de Leixões, com aproveitamento do rio Leça. 

Avançando no tempo entra-se na marcada e sofrida 1ª metade do século XX, com 

desenvolvimentos que oportunamente serão objecto de algum cuidado porque integram 

o contexto nacional e internacional que procuro e tiveram implicações ideológicas, 

políticas e económicas em Portugal 

O contexto para o comércio internacional e para assegurar a liberdade dos mares estava 

longe de ser o melhor, pelo que se continua a não poder falar numa clara opção política 

no sentido do desígnio estratégico nacional.       

Por outro lado e para melhor compreensão de factos respeitantes ao final do século XX, 

será útil prolongar a recolha e análise de elementos informativos que esclareçam como 

vieram a ser implementadas proclamadas intenções anteriores, bem como o destino de 
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diversos discursos contidos em debates, estudos, propostas e projectos relevantes 

apresentadas e, porventura, objectos de decisões políticas e empresariais nos dois 

últimos decénios do século XX. 

À partida afigura-se que na segunda metade do século XX e na transição para o século 

XXI encontramos uma História mais rica, com a assumpção e concretização dos 

conceitos de Economia do Mar e de Ciências do Mar.  

A riqueza da historiografia da 2ª metade do século XX e da transição para o século XXI, 

quanto à Economia do Mar e às Ciências do Mar, vai implicar a centralidade do estudo 

desta época. 

Há sobressaltos, no tempo, na Política e na Economia, com recuos e avanços históricos 

que será essencial reportar, mas é no caminhar e avançar da 2ª metade do século XX 

que encontramos maior progresso, com articulação entre os diversos sectores. 

Sobretudo no que diz respeito às Ciências do Mar. Com repercussão e uso pela 

Economia. 

Referenciei 1945 como um marco cronológico inicial porque, terminada a II Grande 

Guerra (ou II Guerra Mundial), estabelecida a Paz, a Humanidade ganhara condições 

para a sua dignificação e para a convivência pacífica e solidária entre os povos. E para 

voltar ao crescimento e ao desenvolvimento económico, recuperar as cidades e os 

campos e abrir os mares à livre circulação do comércio internacional. Os discursos 

políticos foram nesse sentido e a Economia do Mar foi ganhando espaço de afirmação.  

Mas … e há aqui reticências que não posso esquecer, já que os tempos que se seguiram 

à Paz de 1945 não foram de felicidade generalizada e sem fim. Ao longo da cronologia 

da segunda metade do século XX e início do século XXI foi feita a prova dolorosa de 

que a promoção do bem comum, na ordem europeia do pós-guerra, deixava a desejar. 

Mas não é necessário fazer a constatação somente ao longo dos tempos: imediatamente 

após o final da guerra, em meados de 1945, os dramas humanos continuaram a ser 

medonhos e não quererei ficar pelas estatísticas macroeconómicas positivas, ignorando 

os sofrimentos das pessoas. Teoria que, ciclicamente, volta aos discursos políticos 

encomiásticos, arrogantes e de violência chocante, como quando se diz, algures, com 

satisfação boçal, que “o país está melhor mas as pessoas estão pior”. Em quantos países 

a riqueza estatística sobe vertiginosamente, com a exploração do petróleo e dos metais 

preciosos, enquanto a distribuição dos lucros provoca a miséria para milhões … de 

cidadãos? 



36 

De facto, a partir de 1945 tudo ainda continuou mal e doloroso para milhões e milhões 

de pessoas. Recentemente (2013) o historiador R.M.Douglas, da Universidade de 

Colgate, de Nova Iorque, publicou “The expulsion of the germans after the Second 

World War” (tradução de Adelaide Cabral sobre um texto de Paul Wilson, em New 

York Review of Books) onde reabriu o drama das multidões de desalojados, de famílias 

destroçadas com os lares destruídos e as cidades desmoronadas, que ficaram sem 

regresso e obrigadas a um movimento contínuo e sem destino. 

O drama atingiu todos os palcos de guerra porque era a guerra e os homens assim 

quiseram, quer na Europa quer na Ásia, mas na obra de R. M. Douglas a atenção incidiu 

nos 12 a 14 milhões de civis alemães desalojados, nomeadamente desde 1944, quando o 

Exército Vermalho empurrou a Wehrmacht para Ocidente e “vastos enclaves de colonos 

de etnia alemã fugiram ao avanço das tropas soviéticas”. Muitos outros milhões de seres 

humanos, de outras terras e outros povos, ficaram fora da obra do autor. 

Lembra o historiador que, desde “Maio de 1945 a 1947, foi desencadeado outro tipo de 

expulsões que tinha sido congeminado durante a guerra e acordado entre os governos de 

Londres, Moscovo e Washington e, mesmo depois dessas datas, aconteceu o mesmo a 

milhões de alemães residentes na Checoslováquia, na Polónia e na Hungria e, em menor 

número, na Roménia, na Bulgária e na Jugoslávia”.(…) “Foram despojados da sua 

cidadania e bens, expulsos das suas terras, a pé ou empilhados em carros de bois, sem 

levarem mais do que aquilo que pudessem carregar consigo e obrigados a seguir em 

direcção às regiões ocupadas de uma Alemanha devastada”.  

Não é possível haver qualquer tolerância pela violência, a brutalidade e os horrores 

hitlerianos que desencadearam a II Grande Guerra mas também não é possível ignorar 

as deportações que ambas as partes em litígio provocaram, ou pelas contingências da 

guerra ou deliberadamente.     

Até finais da década de (19)70 manteve-se uma versão das expulsões “enquanto algo 

benigno e criador de nações”, mas o historiado eslovaco Ján Mlynárik publicou então 

um ensaio inovador em que declarou que as “expulsões constituíram um 

comportamento brutal (…) um treino maciço, prático e quotidiano de desprezo pela 

noção da pessoa humana, com toda a sua dignidade e os seus direitos”. Mlynárik veio e 

ser preso na Checoslováquia, em 1981, acusado do crime de perturbação da ordem 

pública. Libertado, sem julgamento, em 1983, emigrou para a Alemanha Ocidental.  

Como afirmou o historiador R.M.Douglas, a ”euforia da vitória de 1945, a pressa e a 

confusão da reconstrução e a iminente Guerra Fria, combinaram-se para lançar um véu 
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sobre as expulsões que, em breve, foram esquecidas por grande parte do mundo”.(…) 

As expulsões “são inevitavelmente acompanhadas pela brutalidade, injustiça e 

sofrimento desnecessários” e “não devem ser empreendidas nem, tão pouco sequer 

contemplados ”. 

Suponho que ainda ninguém teve o distanciamento temporal, porventura necessário, 

para fazer comparações com os dramas das populações obrigadas ao “retorno” 

provocado pelas descolonizações de meados do século XX. Mas estas são outras 

polémicas, para lhes chamar somente assim.  

Voltemos ao contexto da Economia do Mar: violências no pós-1945 não ficarão 

esquecidas ainda que não possam ser aqui pormenorizadas. Mas fica uma nota quanto à 

doutrina actual sobre as expulsões, recordando que a Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia proíbe, especificamente, as “expulsões colectivas”.  

A estrutura da tese que aqui apresento privilegiará o facto de ter sido nos dois últimos 

decénios do século XX que se evidenciaram as preocupações sobre o ambiente e a 

poluição, as alterações climáticas, o degelo das zonas polares, a regulação dos recursos 

hídricos, a protecção das zonas costeiras, a segurança dos mares, o aumento do nível das 

águas marítimas, a salvaguarda do Direito Marítimo (ainda tido como subalterno), a 

pesquisa e exploração de hidrocarbonetos e minerais no fundo dos oceanos, a definição 

das plataformas continentais, a preservação das espécies marítimas e a regulação das 

pescas. 

As Nações Unidas (Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 1994) e a 

União Europeia (definição genérica de princípios e directivas sectoriais) intervenientes 

em relação a estas matérias, têm definido regras internacionais, aliás acompanhadas, 

estimuladas e pressionadas por activas ONG´s. 

É nesta perspectiva que compartimento – mas relaciono entre si, nas suas diversidades e 

afinidades – um período histórico que começa no final da 2ª Guerra Mundial (1945), 

indo, numa visão panorâmica mas esclarecedora, às óbvias raízes anteriores, na 

Monarquia Constitucional e na I República. 

O núcleo duro deste trabalho – o Mar como desígnio estratégico nacional – pretendo 

situá-lo nos contextos determinantes traduzidos nos diferentes discursos, formais ou 

informais das lideranças, no Estado Novo, após a II Guerra Mundial e na III República 

que, vinda do século XX, se prolonga pelo século XXI.  
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Tudo isto está, física e temporalmente, muito próximo? Acautelarei o distanciamento da 

observação e da análise, bem como das conclusões, quando for caso disso. Terei em 

conta a distinção entre o factual e o ideológico, salvaguardando a creditação das fontes.  

Pretende-se que no final deste trabalho resultem respostas possíveis mas fundamentadas 

face às questões problematizadas decorrentes dos objectivos ambicionados e dos 

circunstancialismos contextuais. 

À partida há uma questão porventura com algo de preconceituoso: se não acreditasse – 

exactamente, o verbo acreditar – que já há muito trabalho feito (político, científico, 

técnico e empresarial) em ordem à definição e implementação do ambicionado desígnio 

estratégico, onde encontraria uma motivação mobilizadora para este trabalho? Para 

chegar ao fim e concluir que, afinal, estamos diante de uma utopia de tempos, que se 

avizinham, de vacas gordas ou de um novo e esperançoso Mapa Cor-de-Rosa? Não 

prevejo que seja assim. 

Vejamos a problematização colocada e para qual se procuram respostas creditadas pela 

análise de plurais fontes, bibliografia e observação pessoal directa:   

-- Do contexto poliédrico, com os diferentes poderes objectivado nos discursos 

políticos, económico, religioso, militar, internacional, científico e social/laboral/sindical 

da 2ª metade do século XX -- período atravessado por regimes políticos nem sempre 

estabilizados na sua própria matriz -- resultaram desígnios estratégicos, definidos e 

assumidos, na relação de Portugal com o Mar, e no que diz respeito, especificamente, à 

Economia do Mar e às Ciências do Mar? 

-- Como surgiram, se construíram e concretizaram os conceitos estratégicos 

equacionados? 

-- Como se relacionaram entre si a Economia do Mar e as Ciências do Mar, 

considerando o objectivo (final?), isto é o desenvolvimento sustentado do país? 

-- Detectam-se raízes relacionadas com o processo identitário do país? 

-- A progressiva e sucessiva definição e afirmação do conceito estratégico constitui a 

base de um projecto viável de desenvolvimento sustentado ou é um mito exagerado e 

inconsistente quanto à sua viabilização?  

-- A História dos dois últimos decénios do século XX lançou as bases estruturais para a 

concretização do desígnio afirmado, favorecendo o seu desenvolvimento no 1º decénio 

do século XXI ?      

-- Aceite o Mar como imperativo nacional, como chegar, com debates e definição de 

projectos, aos benefícios económicos, sociais e culturais? Como passar do diagnóstico 
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aos projectos, às estratégias e à implementação das intenções? Com que meios, com que 

competências?  

Especificado e fundamentado o Objecto e a sua evolução no sentido dos Objectivos, 

localizada a Cronologia, enunciadas a Problematização inicial e as Questões formuladas 

à partida, concretizo como pretendo desenvolver os Objectivos. 

A clarificação dos Objectivos gerais deverá evoluir no sentido das componentes 

essenciais da investigação. Que são: 

01. Enquadramento para compreensão do contexto histórico--pluritemático (político, 

ideológico, social, cultural/científico, religioso, militar, internacional, colonial …) que, 

no período cronológico em questão, explique a existência do desígnio estratégico 

nacional centrado no mar. Desígnio que evoluiu e se foi ajustando no tempo por factores 

diversos mas com forte dinâmica própria e ultrapassando os limites convencionais da 

Economia e da Ciências. 

02. Inventariação, localização e qualificação das potencialidades do Mar e a sua 

exploração em benefício do desenvolvimento económico sustentado do país – 

Economia do Mar – bem como referenciação do Mar como objecto de pesquisa 

científica, pura e aplicada – Ciências do Mar -- conferindo o mútuo relacionamento, 

complementaridade e influência, em ordem à capacidade conjunta para contribuírem, 

durante a 2ª metade do século XX, para o desenvolvimento sustentado do país.  

  03. Conhecido o contexto histórico do desígnio estratégico e referenciadas as 

potencialidades do Mar, haverá que perceber a evolução do conceito globalizante e 

estratégico, integrando vários e diversificados sectores de actividade, estes, por sua vez, 

reunidos e organizados no “hypercluster do mar”. 

Sectores de actividades como sejam: 

  -- a biotecnologia, a área da prospecção e exploração dos hidrocarbonetos e das 

aglomerações mineiras, o turismo de cruzeiro, a gestão portuária, a construção naval, a 

intermobilidade dos diferentes transportes, a logística, as auto-estradas do mar, a náutica 

de recreio, a pesca e as indústrias conexas, a arqueologia marítima, as energias 

renováveis, a hidrografia, a piscicultura e a aquacultura, a defesa e a segurança dos 

mares, a ecologia, o ambiente/poluição e outras. 

Os Objectivos genéricos abrangidos neste projecto vão entroncar na escolha das 

Metodologias de investigação, no sentido de:                                                  

    -- Inventariar fontes de diverso tipo relacionadas com as políticas e empreendimentos 

vocacionados para o mar. 
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    -- Reconhecer situações institucionais ligadas ao mar, através de visitas de estudos de 

entrevistas/conferências com responsáveis diversos de modo a aceder ao conhecimento 

experimental de protagonistas. 

    -- Recolher a bibliografia disponível relacionada com as questões do mar. 

    -- Aprofundar conhecimentos através da exploração de fontes e bibliografia e do 

ensaio escrito, através da produção de artigos e participação em conferências e 

seminários. 

     -- Caracterizar as configurações discursivas observadas em relação ao mar como 

desígnio estratégico.  

A análise diacrónica implica o estudo do encadeamento dos contextos sociais históricos, 

dos processos concretos seleccionados e respectiva dinâmica, quando se substituem, no 

tempo, uns aos outros. Pode dizer-se que se trata de um método estruturalista na medida 

em que se desmonta e torna a montar os factos para se entenderem as suas 

características e funcionamento.    

As componentes e as causas que levaram à definição e implementação do desígnio são 

múltiplas, sendo de ordem política, social, religiosa, económica, militar, científica e 

internacional. 

Referenciada a contextualização, seleccionados os factos concretos e acontecimentos 

fornecidos pela documentação, somada a experiência vivida pela história pessoal em 

outros contextos que não académicos, desenvolve-se a análise diacrónica, favorecendo a 

compreensão da dinâmica e progressão dos sucessos.  

Para concretizar este projecto, com um itinerário dos principais caminhos de 

investigação e interpretação, há que procurar definir Metodologias de trabalho. 

Pretendo proceder a uma “análise diacrónica sobre a vocação marítima” do país na 2ª 

metade do século XX, procurando definir a História dos “usos da Ciência do Mar ao 

serviço da Economia do Mar”. 

Procurarei proceder à análise dos discursos, com perspectivas antagónicas ou 

convergentes, dos poderes político, académico/científico, empresarial, militar, religioso 

e social/laboral/sindical, mas também recorrendo à observação directa, exposições em 

seminários, conferências e entrevistas 

Aqui volta a surgir a relevância da compilação e análise dos discursos específicos das 

instituições e lideranças interessadas na definição e implementação do desígnio 

estratégico em questão.   
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Jornais e revistas generalistas deverão também ser objecto de leitura e análise em 

circunstâncias determinadas e com a certificação necessária. O Jornalismo, com 

noticiário e artigos de opinião, é uma fonte de informação mas vive também de outras 

fontes, as informações que deve trabalhar. 

Há que acautelar, no entanto, que pelas suas características específicas, as notícias, 

nomeadamente de diários, dificilmente passaram por critérios rigorosos de cientificação, 

com as limitações resultantes, no quotidiano das Redacções, da luta contra o tempo. No 

Jornalismo a mensagem corre o risco de ficar demasiadamente na evidência empírica, 

sendo centrada no imediatismo e no emocional. Ou pior ainda, condicionada por 

interesses e critérios não editoriais.   

A certificação dos conteúdos jornalísticos, em princípio, passa por critérios e 

instituições que, teoricamente, são garantísticos, mas as reservas, impostas pela prática, 

são evidentes. 

A prática do Jornalismo depende da Constituição, de legislação geral arbitrada pelos 

Tribunais, de Código Deontológico, da Ética Profissional, do Código Editorial de cada 

publicação, da formação profissional. Depende do mercado de trabalho, depende de 

autoregulação e de critérios e emoções da opinião pública centrada nos leitores. 

Mas o Jornalismo está também, na prática, dependente dos mercados, da compra/venda 

das edições, dos jornais na banca e, decisivamente, da rentabilidade dos espaços, isto é, 

da Publicidade. Aqui são as administrações das empresas a impor os critérios editoriais 

para garantirem a sobrevivência das empresas. Como dizia um empresário do topo da 

Economia do país, a propósito de um seu jornal diário tido como de referência: “Se 

querem mandar nos conteúdos editoriais ponham lá o dinheiro” Quem o pode, de facto, 

contrariar?   

Acauteladas estas contingências podem extrair-se dos jornais e revistas (com valoração 

das revistas especializadas) notícias e ambiências elucidativas. 

Para cumprimento deste itinerário de investigação, nomeadamente no que diz respeito à 

análise documental, há que localizar outras Fontes e Bibliografia pertinentes. 

Algumas das obras a citar ou citadas foram lidas e outras consultadas. Em grande parte 

estão referenciadas, seleccionadas e em gradual estudo. 

De qualquer modo há que procurar ler e ouvir aquilo que fornece pistas, como colecções 

tradicionais de papel; suportes digitais; bases de dados; teses, arquivos e legislação. 

A abundância desta bibliografia obrigará a uma delimitação exequível e compatível com 

a capacidade de pesquisa, impondo, pragmaticamente, a adopção de limites.  
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Uma primeira listagem de Fontes e Bibliografia constitui um ponto de partida para 

progressivamente, evoluir e ser enriquecida.      

A concretização da investigação traduzida nas metodologias adoptadas terá presente que 

se procura referenciar os contornos do desígnio estratégico nacional, procurando 

localizá-los nos discursos, afins ou divergentes, que implicam empenhamento, 

informação e opinião sobre a valorização económica e científica do Mar, visando 

também o aprofundando do conhecimento das instituições empresariais e científicas 

vocacionadas para o conhecimento, exploração, protecção e aproveitamento legítimo do 

Mar. 

Será útil, esclarecedor e oportuno, localizar outros discursos para além do discurso 

tradicionalmente apontado, num sentido restrito, como político, analisando a intersecção 

universidades/empresas e procurando, especialmente, o envolvimento de universidades 

e departamentos “novos”, como as do Algarve, Porto, Madeira, Lisboa, Açores e 

Aveiro, bem como Institutos Politécnicos especializados e com vocação para assuntos 

do mar. 

Aqui a metodologia tem que adaptar-se a um circunstancialismo específico porque lida 

com um meio ambiente que pode ter rompido com o academismo tradicional, 

trabalhando em parcerias internacionais de vanguarda científica e em que veiculam 

novas metodologias que se tornar necessário apurar e entender.  

Trata-se de universidades que nasceram há 30/40 anos – portanto na década de 70 do 

século XX -- integrando uma terminologia de conteúdos inovadores e novos conceitos. 

Na Universidade do Algarve, por exemplo, estudam-se questões como evolução do 

clima e previsões; necessidades hídricas; agricultura de subsistência; recargas do 

aquífero; impacto das alterações do clima nos aquíferos. Antecipar a degradação de 

zonas costeiras causada pela erosão, cheias e secas, e fogos florestais são outros temas 

em que a Ciência, no Algarve, interage com a Economia. 

O Projecto Kimeraa, que desde final de 2010, reuniu numa parceria universidades 

portuguesas – Algarve e Porto – com universidades da Inglaterra, Espanha e Irlanda e é 

apoiado pela União Europeia, deveria apresentar resultados até 2012. O Projecto K é um 

caso de parceria – como muitos outros -- entre a ciência universitária e empresas, 

centrando a sua actividade nos oceanos. Invoca a utilidade social e deve ser 

acompanhado.    
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Quando refiro discursos afins e divergentes, considero as opções políticas expressas na 

Assembleia Nacional e na Assembleia da República, por governos, deputados e partidos 

políticos, bem como outros “fora” e a Bibliografia mais significativa. 

Quando refiro instituições científicas tenho em vista centros de investigação científica 

públicos, privados/empresariais e associados de universidades prestigiadas que 

acumulam e aprofundam conhecimentos muito diversificados, desenvolvendo a sua 

vocação em matérias relacionadas com o Mar. 

Em Portugal, em 2012/13, havia entre as diferentes especializações ligadas ao Mar, 

perto de 3.000 quadros técnicos e científicos, incluindo cerca de 800 doutorados. Será 

esclarecedor verificar que as especializações predominam mas, numa primeira leitura, 

posso afirmar que o maior número se situa nas áreas da Biotecnologia, Química, 

Hidrografia, Geografia, Ciências da Natureza e Ambiente, Geologia, Economia e 

Engenharias. Mas não se pode negar espaço ao Direito, Cartografia, Relações 

Internacionais, Sociologia, História e, progressivamente, a outras ciências.     

A relação com o Mar tem que traduzir um conceito simples: a produção do 

conhecimento implica a utilidade social da investigação científico, não cerceando os 

espaços da criatividade e da imaginação e sem prejuízo da cientificação da investigação.  

Invoco o Preâmbulo do Plano Estratégico da Universidade do Porto e o Programa-

Quadro de Investigação e Desenvolvimento da União Europeia, aqui coincidentes com a 

agora formalmente anunciada “dimensão e projecção social da FLUP Serviços: 

“ A ciência deve estar fortemente enraizada na sociedade moderna e dar respostas aos 

seus grandes desafios”. 

Em termos de organização e estruturação de cada capítulo do núcleo duro da 

investigação realizada pretende-se que tenham três partes: 

-- uma primeira parte introdutória, prévia mas explicativa, em relação ao porquê do 

tema específico; 

-- uma segunda parte expositiva e resultante da investigação baseada nas fontes, 

bibliografia, arquivos e conferências; 

-- e uma terceira parte em que se apresentam as conclusões específicas sobre as matérias 

investigadas, capítulo a capítulo e seus subcapítulos. Destas conclusões específicas 

resultarão os contributos para a elaboração e justificação das conclusões finais da tese.        

Entre as “principais questões, à partida” há uma que, porventura, deveria ter ressalvado 

logo de início mas que acabei por deixar para o encerramento deste subcapítulo, sem de 

modo nenhum a desvalorizar. Pelo contrário, o tema Economia do Mar é aqui central 
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mas pretendo referenciar discursos (políticos, ideológicos e científicos) que, na segunda 

metade do século XX e transição para o século XXI, contribuíram, condicionaram e 

explicaram a afirmação da Economia do Mar. 

Nunca me atreveria a entrar especificamente pelos campos da Economia, em si, porque 

me faltaria formação e vontade para tal. E até sensibilidade. Para ter esta consciência 

bastava ler a Oração de Sapiência proferida na abertura solene do ano lectivo da 

Universidade de Coimbra, em 2009, pelo professor doutor Joaquim Romero de 

Magalhães, tal a excepcional densidade científica do texto de Romero Magalhães. 

Na preconizada “convivência de diferentes correntes de pensamento” que Romero 

Magalhães cita, sigo a “conjugação da história económica com a história social”.       

                                 

 

                2.   PERTINÊNCIA E UTILIDADE SOCIAL DO TEMA  
 

 

           Foi sempre atribuído um desígnio nacional à relação histórica de Portugal com o 

Mar. Corresponde a um substrato identitário na vocação e na História Marítima 

portuguesas, o que é tido como de unânime aceitação, dispensando desenvolvimento 

explicativo.  

 Naturalmente que se sucederam ciclos políticos, económicos, religiosos e militares 

diferentes desde a Expansão, no século XV, e vivências próprias nos séculos seguintes.  

 No século XIX o país procurou definir novos e circunstanciais projectos, adaptando-se 

ao contexto gerado pela independência do Brasil e tentando a deslocalização para terras 

africanas, mas sujeitando-se às tensões internacionais geradas pelo choque de interesses 

além-mar. Os projectos eram novos e mais ou menos ambiciosos e polémicos mas 

poucos foram concretizados. Bem lutaram por eles ministros como o marquês de Sá da 

Bandeira e Andrade Corvo 

Veio o século XX, sucederam-se os regimes políticos, alteraram-se as perspectivas do 

modelo do desígnio estratégico.  

A pertinência do tema tem a ver com a actualidade, especificidade e importâncias 

política, económica e científica das relevantes potencialidades do Mar, bem como com 

problemáticas internacionais que desenvolveram outros contornos, como a segurança 

marítima, a defesa nacional e regional, a defesa do ambiente e afins. 

Em outro plano, não é de modo nenhum despiciendo acrescentar o valor mítico e 

simbólico do Mar, na Cultura e na História do país. 
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Actualidade que vem sendo, pública e gradualmente evidenciada, desde o final do 

século XIX e início do século XX, para se acentuar na segunda metade do século XX e 

acelerar, forte e amplamente, no último decénio do século XX e primeiro do século 

XXI.   

O Mar volta a ser factor de mobilização cívica, política, económica e científica, visando 

o desenvolvimento sustentado do país. A capacidade colectiva de concretização do 

desígnio é outra questão, para oportunidade própria. 

A História (o estudo da) não tem por vocação resolver problemas da sociedade mas 

contribuir para que se procure entendê-los: no entanto, ao equacionar, para o exterior, 

explicações coerentes e claras, contribui para a reflexão colectiva informada, 

provocando oportunidades para debates mais esclarecidos e esclarecedores sobre 

grandes questões sociais, económicas e políticas. Realiza também, assim, a sua própria 

utilidade social.       

Num artigo apresentado no Encontro “Mar Português, Conhecimento, Valorização e 

Desenvolvimento”, que decorreu na Universidade do Algarve (UA), em Novembro de 

2011, a professora da FLUP, Inês Amorim11, justificou a pertinência do espaço que 

compete às Ciências Sociais e Humanas na abordagem do Mar. 

Inês Amorim apontou no artigo – incluído no Livro de Actas do Encontro, numa edição 

da UA -- os “rumos de investigação acerca do património marítimo material e imaterial 

e, de forma especial, um projecto interdisciplinar que se traduza num censo histórico da 

população marinha (…)”12. 

A professora da UP invoca13 as “propostas matriciais de reestruturação das Ciências 

Sociais colocadas no Relatório da Comissão Gulbenkian (1996)”, onde se “traçam 

perspectivas de abordagem notoriamente enriquecedoras e projectivas”. Perspectivas 

como a “recusa da distinção ontológica entre seres humanos e natureza (…) a 

insistência do estudo da natureza como um todo, humanizado; a recusa de que o Estado 

é quem faculta as únicas balizas possíveis (…)”. 

Por estas razões Inês Amorim encara “o mar como um todo, pelo entrosamento 

crescente entre o homem e o mar como um todo (…) do ponto de vista antropológico, 

jurídico-administrativo ou económico-social (…) acentuando a relação dinâmica entre 

os componentes sociais – economia, cultura, instituições, poderes”. 

                                                   
11 AMORIM, Inês – Mar Português, Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento. Comunicação na 

Universidade do Algarve, Faro, 2011. 
12 Id. pág. 173. 
13 Id. pág. 174. 
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Esta dinâmica e esta relação tornam-se “um desafio, uma oportunidade e uma 

negociação”: (…) “uma cultura do mar” (…) expressão plena de envolvimento 

afectivo”. 

Neste envolvimento afectivo “confrontam-se sobre o mar” muitos e diversos olhares, 

em que se inclui a “exaltação romântica de Portugal e do Mar” de que decorre a 

propalada “vocação marítima”, numa “evolução entre a percepção do Mar na 

Antiguidade – terra incógnita – até às descobertas científicas dos nossos dias”.      

A leitura de Inês Amorim em relação ao Mar entendo-a sintetizada na afirmação -- que 

cita -- de que a “diversidade cultural é tão importante para a humanidade como a 

diversidade é para a natureza – e a natureza é tudo” 14.  

No artigo apresentado na Universidade do Algarve, Inês Amorim detém-se na 

enumeração de instituições ligadas ao património marítimo, especificando as suas 

actividades. 

Fica a afirmação e comprovação de que as Ciências Sociais e Humanas têm o seu 

espaço na abordagem do Mar. O que me parece insofismável, mas que nem sempre é 

pacífico: num seminário que decorreu, em 2010, na APDL, engenheiros – nem todos da 

APDL -- falavam a políticos (no caso deputados) e davam conta da qualidade dos seus 

projectos e obras feitas com vista ao desenvolvimento local das actividades marítimas. 

Não me incluía no perfil dos participantes e pude testemunhar a afirmação de que a 

“Universidade do Porto está a trabalhar para a modernização das políticas e estruturas 

marítimas…com excepção da Faculdade de Letras que continua demasiado 

introspectiva”.        

Nos últimos anos procurei acompanhar, presencialmente, colóquios, exposições, 

conferências, seminários e cursos relacionados com o Mar, nas diferentes manifestações 

académicas e/ou empresariais e verifiquei quanta variedade de temas e perspectivas 

eram apresentadas para informação e promoção de vivos debates. Estava ali a promoção 

do pensamento estratégico e a utilidade social. 

O cepticismo que verifiquei no seminário (de engenheiros) da APDL, encontrei-o 

mitigado nos empresários e economistas da visão empresarial da COTEC, ainda que 

com a ressalva de que a “introspecção” de alguns tenha tendência para evoluir de modo 

positivo. Daí o necessário envolvimento das “Ciências Físicas em que a Biologia esteve 

sempre presente”, mas também das Ciências Humanas, de onde esteve arredado, como 

                                                   
14 Universal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO, 2011. 
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tema, durante décadas, incluindo a Ciência jurídica, a Economia, a Sociologia, a 

Estratégia e a Ciência Política”. Aqui, e de novo, volta questão essencial da relação I & 

D e da tradução, na prática, dos discursos políticos, dos relatórios técnicos e dos estudos 

académicos. 

Normalmente quem produz o pensamento estratégico não exerce funções executivas que 

traduzam as palavras em acções. Mas se faltam acções isso não deve retardar ou impedir 

a produção de ideias e o aprofundamento dos debates. Debates de vocação sectorial mas 

em que esteja presente a visão de conjunto.  

A questão da utilidade social da cultura tem sido colocada a propósito das opções 

políticas de quem tem funções executivas, como sejam o próprio Governo e outras 

instituições do Estado que dispõem da “mesa” do Orçamento Geral. 

Surgem perguntas, procurando captar o imaterial e o subjectivo: Deve-se avaliar o 

impacto da cultura na economia e devem-se sujeitar as escolhas de política pública a 

esta avaliação? O “chamado valor além da bilheteira”, na expressão de Pedro Santos 

Guerreiro15. 

O Gabinete de Análise Económica da Universidade Nova de Lisboa elaborou um estudo 

designado por “Cultura e Desenvolvimento: Um Guia para os Decisores” (coordenação 

de José Tavares, 2014), onde se tem em consideração a perspectiva governamental de 

que “não pode haver apoios do Estado a projectos culturais sem avaliação dos 

resultados”. Sendo assim, a metodologia da “ciência económica deverá estar apta para 

avaliar os impactos materiais e imateriais da cultura”, tendo a cultura “retorno 

económico positivo”. Foi também neste sentido que o ISCTE quantificou o valor 

económico da língua portuguesa, afinal porque há um “capitalismo cultural em que as 

indústrias da cultura e da comunicação se impõem como ferramentas e motores de 

crescimento da Economia”. 

Fica aqui feita a “apologia do estudo” mas também do planeamento, da acção e da 

“difusão do conhecimento” em ordem a resultados práticos, em ordem à utilidade social 

da pesquisa e da investigação, inclusive da Ciência pura.       

                          

                 

 

 

                 
 

                                                   
15 GUERREIRO, Pedro Santos – “Revista Atual/Expresso”. 01/03/14. Lisboa.  
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                3.      DEFINIÇÃO PRÉVIA DE CONCEITOS 
 

 

                                      3.1 -- ECONOMIA DO MAR 

 

                                      3.2 -- DESÍGNIO ESTRATÉGICO (NACIONAL) 

 

                                      3.3 -- DISCURSOS POLÍTICOS  

                         

                                      3.4 -- HYPERCLUSTER DO MAR 

 

 

      Desde o título desta tese considerei, à partida, quatro expressões/conceitos. Mas 

considerei-os como factos assentes, consensuais, estabilizados, praticamente sem 

necessidade de análises e explicações prévias: como se economia do mar, desígnio 

estratégico, discurso político e hypercluster do mar correspondessem a expressões 

unívocas, de utilização e entendimento generalizados. 

A acumulação de leituras, a análise de documentos, estudos e relatórios de várias 

origens, a presença e participação em debates, fez-me, progressivamente, perceber a 

oportunidade e necessidade de invocar a metodologia utilizada em congressos 

internacionais sobre temas inovadores ou de maior complexidade técnica, quando se 

reserva a primeira sessão para se enumerar vocabulário específico e se definir o seu 

significado exacto. Só a partir daí se torna possível que cada um e todos os participantes 

tenham uma linguagem comum e se entendam com maior clareza. 

Deste raciocínio decorre o reconhecimento de que há vantagens em concretizar, 

porventura num primeiro capítulo, o que se entende – ou entendo – por economia do 

mar, desígnio estratégico, discurso político e Hypercluster do Mar. 

Fica, assim e também mais claros os objectivos desta tese.  

A definição dos discursos políticos, dada a sua especificidade nesta tese, merece uma 

atenção complementar. A par do discurso político, “tout court”, há que referenciar os 

discursos religioso, empresarial, mítico, científico ideológico, de marketing, militar e 

economicista.  
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                                 3.1                ECONOMIA DO MAR 
 

 

     Comecemos pela Economia do Mar, esclarecendo à partida que me socorri, 

sobretudo, dos conceitos expressos em “Hypercluster do Mar”, no documento 

“Estratégia para o Mar” e na edição “Portugal e o Mar”16. 

Na generalidade, por Economia do Mar entende-se um modelo económico gerador de 

riqueza que assenta no conhecimento, valorização, exploração e aproveitamento, 

coordenado e integrado, dos múltiplos recursos e diversificadas potencialidades 

proporcionadas pelo Mar. De um modo simplista poderia dizer que se integram na 

Economia do Mar todos os sectores de actividade que vão buscar ao mar um dos seus 

factores de desenvolvimento. 

A exploração depende de políticas públicas activas e coerentes, como instrumento 

fundamental, sendo essencial que essas políticas se projectem numa visão global 

mobilizadora dos diferentes agentes sociais (políticos, empresariais, universitários, 

militares e outros). 

Tudo isto em ordem ao desenvolvimento sustentado e integrado das regiões, em 

princípio, costeiras, sendo o desenvolvimento favorecido pelo tecer de uma ampla rede, 

com coordenação intersectorial, de actividades empresariais e científicas, com 

observância de um quadro jurídico global (ONU e UE, nomeadamente). 

Acontece, entretanto, que o conteúdo da Economia do Mar se ajustou aos tempos, face a 

contextos históricos, ideológicos, empresariais e de doutrina jurídica, dependendo 

também da evolução da investigação científica e tecnológica. 

O estudo da Economia do Mar, numa perspectiva histórica, é da maior pertinência e 

utilidade para os agentes sociais intervenientes e com responsabilidades nesta área.   

Hoje é longa a lista das áreas onde o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia veio 

ampliar o conhecimento e consequente exploração para níveis impensáveis até há 

poucos anos sobre a quantidade e qualidade das potencialidades do Mar.  

A lista inclui actividades empresariais lucrativas e investigação científica, apoiando 

esta, aquelas actividades. 

Cito, sem esgotar a listagem, a tradicional e inovada pesca (com barcos com 

equipamentos electrónicos sofisticados, preocupações quanto à protecção das espécies e 

                                                   
16 LOPES, Ernâni--Hypercluster do Mar. Edição da Associação Comercial de Lisboa, 2009. 

 Ministério da Defesa  -- “Estratégia para o Mar”, Lisboa, 2007. 

 CUNHA, Tiago Pitta -- Portugal e o Mar. Lisboa, 2011.  
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do ambiente e intervenção da biotecnologia), com indústrias afins, como as conservas, a 

indústria do sal e refrigeração; a navegação marítima e os portos; as auto-estradas do 

mar; a construção e a manutenção naval; aquacultura, o turismo, os desportos náuticos; 

a exploração de hidrocarbonetos e de aglomerados minerais; a engenharia naval, a 

hidrografia e a cartografia. 

Boa parte dos sectores e actividade que aqui se reconhecem no âmbito da Economia do 

Mar, no final do século XX, só surgiram ou ganharam relevância, com o 

desenvolvimento progressivo da investigação científica. 

Pescas, construção naval e de portos, conhecimentos de navegação marítima, marinha 

mercante e militar houve sempre mas, naturalmente, que a sua relevância foi e é 

condicionada pelo desenvolvimento tecnológico e económico, pelas opções políticas e 

face aos meios materiais disponíveis. 

O entendimento sobre o conceito de Economia do Mar não foi sempre o mesmo, sendo 

progressivamente enriquecido, modificado, diversificado e ampliado, nomeadamente 

face ao imparável desenvolvimento da investigação científica e tecnológica e pelas 

necessidades de mais e mais recursos materiais por parte da Humanidade.     

Ao analisar os discursos políticos sobre a Economia do Mar e a sua capacidade de 

concretização prática, haverá que ponderar a relação estabelecida com o contexto 

temporal.  

Cito dois exemplos, sumariamente, para maior desenvolvimento posterior: Oliveira 

Martins, no final do século XIX, defendia fortemente a Economia do Mar mas 

acentuava, sobretudo, a importância das pescas costeiras. Cinquenta anos depois, com a 

Portaria nº 100, de 1945, a doutrina e a prática políticas incidiam na navegação 

comercial e na construção naval, em estaleiros de grande dimensão, de navios mercantes 

capazes de corresponder às necessidades de ligação económica com as colónias 

africanas, com o transporte de mercadorias e passageiros.  

Nos trabalhos desta tese cabe detectar, contextualizar e perceber a evolução do conceito 

de Economia do Mar, nos seus conteúdos, fazendo-o na afirmação dos discursos 

políticos que têm ambicionado a implementação dessa Economia como desígnio 

estratégico nacional. Partindo, entretanto, do pressuposto de que a Economia do Mar, 

nas suas diversificadas componentes, é ciclicamente mediatizada pelo debate político 

mas este também se comporta como as águas dos oceanos, que tanto galgam as praias 

como refluem, regressando a uma agenda subalternizada. 
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O conceito de Economia do Mar, de um modo genérico, corresponde hoje a políticas e 

práticas integradas numa estratégia de rede de empresas especializadas, visando o 

aproveitamento das potencialidades do mar, em ordem ao desenvolvimento sustentado. 

Num conceito mais limitativo à Economia do Mar correspondem as pescas, a actividade 

portuária, a marinha mercantil e a segurança dos mares.  

Para sua maior eficácia deve actuar em consonância com instituições científicas 

produtoras de conhecimento, como as universidades e os centros de investigação, sendo 

essencial o empenhamento político e a integração em estruturas jurídicas nacionais e 

internacionais apropriadas. 

Num recente estudo (2011/2012) da COTEC Portugal, documento coordenado por 

Tiago Pitta e Cunha, considera-se que a “expressão Economia do Mar está hoje bastante 

em voga mas é uma expressão recente e ainda destituída de contornos e conteúdos 

precisos” .  

Não estou totalmente de acordo com Tiago Pitta e Cunha porque lhe falta, pelo menos 

uma invocação histórica: é que já numa obra, de muito mérito, do catedrático Armando 

Gonçalves Pereira, obra publicada em 1932, o respectivo título era “Economia do Mar”. 

Certamente, apesar do seu valor, a obra de Gonçalves Pereira era – ou melhor, é – 

pouco lida porque quando a referenciámos e requisitámos, na Biblioteca da Faculdade 

de Economia, da Universidade do Porto, a sua técnica bibliotecária, comentou: 

-- Estou há mais de vinte anos a trabalhar aqui e, que me lembre, é a primeira vez que 

alguém requisita este livro. 

A Economia do Mar define-se pela multiplicidade e diversidade de actividades 

indústriais, comerciais e de serviços, mas também com as ligações com a Ciência, a 

Tecnologia e o Direito. A Economia do Mar implica uma estratégia nacional e para os 

grandes espaços, com actuação em cada área, per si, para que se possa ter em vista o 

desenvolvimento global     

 

                   3.2.      DESÍGNIO ESTRATÉGICO (NACIONAL) 

 

  

     “A estratégia é tão importante em tempo de Paz como em tempo de Guerra” 

                            (Almirante Mahan, na transição do século XIX para o século XX)                        

 

 

        A definição do conceito de estratégia torna-se complexa e multifacetada, podendo 

referir as estratégias do Estado, para Educação, para a Saúde Pública, para os 
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Transportes, para a Defesa Nacional e, enfim, os sectores da gestão da coisa pública e 

privada. 

Como diz Isabel Nicolau (ISCTE)17, num artigo que publicou em 2001, “as definições 

do conceito de estratégia são quase tão numerosas quantos os autores que as referem”. 

Mas acrescenta um ponto comum nas definições: “A estratégia assenta na 

inseparabilidade entre a organização e o meio envolvente (…) e o que dá sentido ao 

conceito de estratégia é a relação entre organização e envolvente”.  

Pode deduzir-se que não há estratégia, como teoria, sem realização prática. 

A autora acrescenta que “estratégias planeadas diferem de estratégias realizadas”, sendo 

estas concretizadas através de “planos operacionais nas actividades diárias”. 

Em poucas palavras estamos a falar da progressão que passa por estudos técnicos 

preparatórios, decisões políticas e acções integradas e coerentes na implementação no 

terreno. O que nem sempre encontra condições favoráveis na imaturidade – é preciso 

conhecer o chão de fábrica – ou/e na ignorância dos órgãos decisórios, isto é, os 

políticos. 

A formação da estratégia, continua Isabel Nicolau, “implica um processo racional, 

formal, negociado (entre grupos sociais) e em construção permanente. Sem estratégia 

não há coerência para o longo prazo”. 

A Estratégia é no futuro que se realiza e o futuro é sempre incerto, nomeadamente 

quando se fala de Economia: a “estratégia configura uma relação futura”. “Deve 

antecipar a mudança de modo a fazer face aos desafios do meio envolvente”. 

No caso das pequenas e médias empresas é frequente não existir uma estratégia nos 

moldes enunciados porque, dada a dimensão e o historial, por vezes familiar, das 

empresas, estão são “conduzidas por empresários que são chefes carismáticos que se 

baseiam na experiência e no conhecimento da organização e do meio envolvente, 

reagindo às alterações ou procurando antecipá-las”. 

As estratégias não são imutáveis, implicando prazos de validade e consequentes 

adaptações, mas se não são cumpridas no seu prazo, tudo se pode tornar irrecuperável. 

Ao classificar a Economia do Mar como Desígnio Estratégico Nacional designa-se a 

Economia do Mar como relevante factor de mobilização cívica, política, económica e 

científica do país, não sendo despiciendo o valor mítico e simbólico do Mar na Cultura 

e na História o país. 

                                                   
17 NICOLAU, Isabel -- “Conceito de Estratégia”, ISCTE, Lisboa, 2001. 
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É pertinente e socialmente útil a busca de entendimento e convergência de vontades 

sobre o desígnio estratégico, provocando oportunidades de debates esclarecedores e 

mobilizadores.  

A afirmação de um Desígnio Estratégico Nacional constitui a base de um projecto 

viável de desenvolvimento sustentável. 

A definição de Estratégia é condição para se passar do discurso (político) para a prática 

concreta, nomeadamente na investigação científica e na concretização empresarial. Isto 

implica a existência de uma estratégia nacional, global, que depois se desdobra em 

estratégias parcelares, empresariais e institucionais. 

A estratégia global visa um conjunto de princípios gerais, metas genéricas e planos para 

médio e longo prazo, visando níveis compatíveis com recursos potenciais e a 

mobilização e o compromisso das pessoas.  

Estas características podem suscitar dúvidas: estaremos a falar de estratégias nacionais 

ou empresariais/institucionais ou a caracterização é idêntica? Na verdade a estratégia 

global implica princípios gerais e tempos relativamente longos, mas estes princípios 

traduzem-se no planeamento das organizações, no terreno e no quotidiano, com 

actividades específicas para o futuro próximo. 

Os compromissos de longo prazo implicam, necessariamente, a definição prévia da 

estratégia global e desta decorrem os compromissos, os comportamentos e as acções de 

curto prazo.    

Poderia sintetizar desta forma: a Estratégia Nacional corresponde a uma reflexão e 

planeamento global, teórico e, necessariamente, ambicioso, implicando os órgãos 

superiores do Estado. 

A estratégia empresarial e institucional visa objectivos parcelares e específicos 

decorrentes da estratégia nacional, para se realizar num prazo mais exíguo, com 

resultados visíveis e a prazo. 

A Estratégia Nacional tem um enquadramento histórico que aglutina amplas variáveis 

sociais, políticas e económicas, enquanto que a estratégia empresarial – com ampla 

literatura sobre a matéria – “visa desenvolver acções ofensivas (…) numa indústria, 

sector agrícola ou de serviços, para enfrentar, com sucesso, as forças competitivas e 

assim obter um retorno maior sobre o investimento” (Porter, Michael, 1980).  

De um modo geral a formulação da estratégia nacional implica, segundo Isabel Nicolau, 

um “processo racional, formal, negociado e em construção permanente” em que o 

debate ideológico e político se traduz no discurso político, ainda que este, 
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progressivamente, seja veiculado através dos abundantes meios comunicacionais que a 

tecnologia moderna disponibiliza. De qualquer modo a oratória parlamentar mantêm-se 

como um espaço privilegiado.    

A par da dualidade política/economia em que se enquadra o debate sobre o conceito de 

Desígnio Estratégico Nacional, há uma área que proporciona relevante reflexão sobre o 

conceito de Estratégia. Refiro-me à área militar e invoco um artigo publicado em 2008, 

na Revista Militar e da autoria do então tenente-coronel Luís Machado Barroso.18 

Machado Barroso analisa o Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN), que 

considera definir os “aspectos fundamentais da estratégia global do Estado, adoptada 

para a consecução dos objectivos da Política de Defesa Nacional”. 

Começa por acentuar que o “conceito estratégico (nacional) implica, na sua génese, os 

órgãos superiores do Estado, dando consenso aos princípios nele definidos” (…) e 

visando estimular a correcta avaliação das áreas de interesse estratégico nacional e 

identificar os adequados mecanismos políticos, diplomáticos, económicos e militares 

para afirmação nacional nesses espaços, fomentando os ajustamentos estruturais capazes 

de potenciar a necessária capacidade de actuação nesses domínios”. 

O Conceito Estratégico de Defesa Nacional tem sido ajustado em função das alianças 

político-militares do país, como é o caso da NATO, ela própria adaptando-se às 

alterações políticas, militares e económicas nacionais e mundiais.  

Mas cada vez mais o Conceito Estratégico de Defesa Nacional vai para além das 

preocupações militares respeitantes às guerras convencionais e, após a Guerra Fria, 

acompanha outros contextos como as guerras regionais, as rivalidades étnicas e 

religiosas e as disputas de carácter económico, como o controlo das fontes de produção 

de matérias primas. 

Em 2012 esteve em debate nacional o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, na 

expectativa que, definido e aprovado, tenha uma durabilidade de 10 anos. 

No debate foram equacionados temas de influência transversal, que se citam porque 

exemplificam o entendimento prático e concreto sobre o conceito estratégico: 

-- Portugal, produtor de segurança internacional: num mundo globalizado, a 

credibilidade dos Estados joga-se muito na sua contribuição para a promoção de uma 

cultura de paz a desenvolvimento, isto no quadro da cooperação internacional; 

                                                   
18 BARROSO, Luís Machado -- “Conceito Estratégico de Defesa Nacional”,  in Revista Militar, Lisboa, 

2008. 
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-- Portugal e os desafios da Segurança Energética: autonomia energética é sinónimo de 

liberdade económica, diminuindo a dependência face ao exterior; 

-- A Cooperação Civil-Militar na ajuda de emergência: na era da globalização os riscos 

e as emergências são complexos e exigem respostas integradas civis-militares da 

cooperação internacional; 

-- Educação, Cidadania e Defesa Nacional: a qualificação dos recursos humanos 

qualificados e mobilizados é uma aposta estratégica nacional; 

-- O Mar como recurso estratégico nacional: há que potenciar os recursos naturais 

nacionais, explorando importantes concentrações de matérias-primas e recursos 

energéticos, colocando também o país no centro das rotas marítimas comerciais; 

-- Economia da Defesa, com tecnologia e inovação: o potencial industrial, tecnológico e 

científico das instituições ligadas à Defesa constitui um pólo dinâmico económico de 

produção e consumo; 

-- Plataformas Logísticas, Transportes e Comunicações, Portugal no centro do comércio 

mundial: Portugal, mercê da posição geográfica a da capacidade dos seus portos, 

nomeadamente o porto de águas profundas de Sines, pode colocar-se no centro das 

redes portuárias internacionais e das rotas comerciais e energéticas; 

-- O desafio da Cibersegurança: a eficiência e a segurança das redes de comunicação 

informática salvaguardam a estratégia de defesa nacional, na sua transversalidade.    

 Passando dos conceitos, formatados no meio castrense de Machado Barroso, para a 

Estratégia da Economia do Mar resulta uma pergunta: será que nos discursos políticos, 

parlamentares e outros, sobre o Mar, há força política motivadora para se fazerem 

pressões e exigências aos “órgãos superiores do Estado”, responsabilizando-os quanto à 

“estratégia total do Estado”? Estratégia para se pensar e concretizar. 

O presidente da República, Cavaco Silva, num dos seus discursos – que cito de 

memória -- sobre a Estratégia para o Mar, afirmava que “o diagnóstico está amplamente 

feito, faltando actuar, metendo mãos à obra”. 

A observação empírica de anos coloca muitas dúvidas. Vai-se tornando evidente que, 

havendo espaços apetecíveis para preencher na Economia do Mar (por exemplo na 

Plataforma Continental), alguém, de outras paragens, com outros meios, recursos 

financeiros e científicos e melhor capacidade de gestão, estará atento e disponível para, 

oportunamente, avançar na “nossa” Plataforma Marítima Continental. 

São frequentes as expedições oceanográficas, nomeadamente de navios especializados 

holandeses, defronte dos estuários dos rios portugueses e nos mares da Madeira e dos 
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Açores. É de presumir que vão armazenando conhecimentos e informações de interesse 

científico – e certamente económico – que guardam para si, para utilização na 

oportunidade certa.             

   

3.3 DISCURSOS POLÍTICOS: VÁRIAS FORMAS E CONTEÚDOS   

          

        O conceito, o conteúdo e a forma dos discursos políticos implicam considerações 

prévias para esclarecer que discursos políticos se procuram e que digam respeito à 

Economia do Mar. 

À partida direi que o entendimento sobre discursos políticos a equacionar não se 

circunscreve às intervenções da oratória, mais ou menos teatral, proclamada nas 

tribunas parlamentares: terei também em conta conteúdos recolhidos, num sentido 

amplo, nos mais diversos fora, bibliografia, relatórios, actas, conferências, declarações, 

entrevistas, artigos, debates, seminários e imprensa. Aliás, cada vez mais, o mediatismo 

crescente diversificou, multiplicou e deu maior repercussão aos “tradicionais” discursos 

parlamentares.  

A propósito, sem grande rigor, invoco um exemplo pessoal vivenciado nos últimos 

quatro anos, em relação às conferências/debates/seminários que frequentei, sobre a 

temática desta tese, nas mais diversas geografias e instituições do país: assisti/participei 

em mais de duas dezenas de reuniões, algumas de uma tarde, outras de três dias, 

juntando entre 10 a 20 “conferencistas”, cada uma. Tudo somado entre 200 a 400 

“discursos” formais de políticos, empresários e académicos.          

Os discursos políticos, ao longo dos tempos e em cada tempo, variaram nos conteúdos 

programáticos, apresentando afinidades nos estilos e nos conceitos, mais ou menos 

personalizados, por cada orador. Mas sempre com uma condição: a força do discurso 

político também depende do ouvinte e da arte de convencer pela palavra. 

A oratória política tem a sua História mesmo se nos reportarmos somente à 

contemporaneidade.    

Verifica-se a coincidência, em Portugal, com a “instauração do regime representativo, 

que estabeleceu as câmaras legislativas e a liberdade de reunião e de expressão”19. Esta 

forma de oratória recebeu forte impulso com a revolução de 1820, vindo de períodos 

apagados no século XVIII e primeiro decénio do século XIX mas com as Constituintes 

                                                   
19 “Dicionário da História de Portugal”, dirigido por Serrão, Daniel, vol. IV. Iniciativas Editoriais, págs. 

449 a 460, Lisboa.   



57 

de 1837 surgiram grandes tribunos, “escrevendo-se algumas das mais notáveis páginas 

da nossa eloquência política liberal”.20 

Alguns temas de maior interesse nacional provocaram debates acesos na opinião pública 

e no Parlamento, como os que diziam respeito à expulsão das irmãs de caridade e a 

extinção dos morgadios (1863), o monopólio do tabaco (1864), a pena de morte (1867) 

e a escravatura (1869).  

Chega-se ao final do século XIX e ganha projecção a oratória republicana, mais 

estruturada e amadurecida ideologicamente. Um marco desta oratória republicana foi o 

comício republicano de 17 de Março de 1880, no Teatro dos Recreios, com oradores 

como Manuel de Arriaga, Elias Garcia e Magalhães Lima. Entretanto, dos púlpitos, o 

clero lançava violentos sermões que tinham grande efeito, sobretudo nas populações 

rurais. Sucediam-se os comícios e contra comícios, com grande empenho de oradores 

capazes de convencer e motivar multidões de milhares de cidadãos de várias camadas 

sociais. 

Estava-se na fase final de um regime, a monarquia, e agitavam-se os novos ideais 

republicanos. Depois, com a implantação da República, em 1910, e a liberdade de 

expressão, houve um notável desenvolvimento da oratória política, tendo como palco as 

Constituintes de 1911.      

Entretanto, voltando ao Mar, os discursos políticos sobre a Economia do Mar reflectem 

a fluidez do próprio conceito de Economia do Mar. Conceito que se foi alterando no 

tempo, com os quadros histórico, científico, ideológico, geopolítico e cronológico, 

apropriando-se e, sobretudo, enriquecendo-se com a evolução científica e tecnológica de 

cada época e, também, ganhando maior eficácia na transmissão das mensagens. 

O conteúdo do discurso, em geral, foi sendo adaptado a um objectivo essencial, a 

eficácia, mas também oscila com a premência de temas que, no momento, em cada 

época, preocupam a opinião pública ou publicada. Pode ser intencionalmente vago para 

evitar comprometimentos e pode ser redutor, enquadrando-se em ideologias, épocas, 

contextos e até modas.  

A visão estratégica em relação à Economia do Mar foi-se alterando gradualmente ao 

longo dos tempos, no preenchimento e diversificação dos seus conteúdos. Alteraram-se 

os factores globalizantes, reposicionaram-se os países na globalização. 

                                                   
20 Id. pág. 455. 
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Os discursos políticos serviram a chamada diplomacia historicista, “recurso mais 

comum da política externa salazarista”. Álvaro Garrido, a propósito das políticas de 

Pesca, cita Eduardo Brazão, embaixador de Portugal no Canadá, entre 1962 e 1966, que 

afirmava que a “um país pequeno como o nosso”(…) a invocação da grandeza passada 

seria o discurso diplomático que se impunha, porventura o único capaz de dar força às 

nossas fraquezas”.    

Não estando condicionado pela perspectiva de Hannah Arendt, julgo oportuno referir a 

sua obra “Verdade e Política”21 em a que a mentira é citada como instrumento da 

política: “Nunca ninguém teve dúvidas que a verdade e a política estão em bastante más 

relações e, ninguém, tanto quanto se saiba, contou alguma vez a boa fé no número das 

virtudes políticas. As mentiras foram sempre consideradas como instrumentos 

necessários e legítimos, não apenas na profissão de político ou demagogo, mas também 

na do homem de Estado”. 

A propósito, na actualidade e pragmaticamente, cito o eurodeputado Paulo Rangel, 

dirigente político e docente do Departamento de Direito da Universidade Católica do 

Porto, numa entrevista e declaração política marcadamente ideológica – como seria 

expectável -- concedida ao semanário “Expresso”22: 

-- “Temos tido uma redução económico-financeira do discurso político que é negativa. 

Mas não é só Portugal, é em toda a Europa e essa é a verdadeira vitória de Marx: a ideia 

de que o económico-financeiro está primeiro e determina tudo o resto. Continuo a não 

acreditar no abcesso económico”.      

A clássica definição – que já vem da Agora ateniense, do debate e da oratória – vai no 

sentido de que o discurso político é um “texto argumentativo, fortemente persuasivo, 

em nome do bem comum, alicerçado por pontos de vista do emissor”.  

O discurso político, por sua própria definição, apresenta-se em consonância e 

complementaridade com discursos religiosos, empresariais, militaristas, ideológicos, 

míticos, científicos, economicistas e de marketing empresarial. 

Um exemplo para melhor entendimento, acerca do que aqui se afirma: 

Na luta política-militar-religiosa – e estou a pensar nas vicissitudes no Médio Oriente – 

o discurso político transforma-se em “retórica intransigente e belicista contra o 

terrorismo”, terrorismo de que ambas as partes se acusam para justificarem iminentes 

intervenções militares por proclamada legítima defesa. 

                                                   
21 ARENDT, Hannah -- Verdade e Política, pág. 9. Lisboa. 
22 “Expresso”, Lisboa, de 03/11/2012. 
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Refiro-me, neste caso, ao posicionamento de Israel e da Palestina mas acrescento, como 

acima, a Imprensa que, na generalidade, comentava:  

“O Egipto, apesar da retórica mais dura do seu presidente, parece estar a fazer o que 

sempre fez, em conflitos entre Israel e Gaza: negociar, nos bastidores, através dos seus 

serviços secretos, com as forças dos dois lados”.   

Fundamentos, objectivos, linguagens, argumentos e formas diferem mas podem centrar-

se, circunstancialmente e no que aqui procuro, na perspectiva da Política do Mar.  

Para além da bondade da argumentação dos discursos em si próprios, a sua força e 

capacidade de intervenção pública e política dependem sempre do orador, na sua 

capacidade dialéctica e de comunicação -- hoje acrescentaríamos sounds bytes – e até 

reconhecimento público do prestígio profissional e pessoal. Isto é, na linguagem 

vulgarmente utilizada, que tenha carisma.  

Dizer que o político tem que ter uma linguagem acessível a quem o ouve é um conceito 

que pode ser, afinal, generalizado ao jornalismo: quando se fala ou se escreve para um 

amplo público é para se ser entendido. O orador tem que possuir ideias arrumadas, tem 

que saber, claramente, o que quer “daquele” público. Público que o condiciona porque 

tem necessidades e preocupações próprias da opinião pública. 

Vocabulário demasiado técnico, pouco claro e frases rebuscadas ou longas contrariam a 

capacidade da mensagem ser aceite, compreendida e capaz de motivar o ouvinte para a 

acção. A falta de adesão dos discursos políticos à realidade compromete, no imediato ou 

a termo, a relação comunicacional e a capacidade mobilizadora, criando também o 

descrédito acerca do agente político. 

O discurso político menos preocupado com a demagogia e, portanto, menos eleitoralista 

mas com maior sentido de responsabilidade e ética não pode ignorar: 

--primeiro, a capacidade de comunicação, clara e pedagógica, das propostas idealizadas; 

--segundo, que qualquer proposta séria que parta da definição de uma estratégia e 

objectivos implica a consciência de que haverá que dispor, de modo realista, de meios 

humanos, financeiros, instrumentais e capacidade operacional para se conseguir traduzir 

as promessas em realidades, em tempo útil. 

É utópico esperar que assim seja? Porventura será. E, a propósito, recordo-me de ouvir 

um político arguto e habituado a intervir em comícios de rua e de forte contestação, que 

me referia regras clássicas, sempre actuais: o discurso, no início, deve apresentar ideias 

essenciais, sendo dirigido aos manifestantes de maior exigência cultural; seguidamente 
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deve traduzir essas ideias em frases curtas e incisivas; finalmente, o discurso passa a 

“slogans”, palavras fortes para serem repetidas, emocionalmente, por todos.  

Na obra “Os Discursos que mudaram a História”, de Addis Fredie 23 foram 

inventariados e parcialmente transcritos discursos de figuras históricas que, dos tempos 

bíblicos à actualidade, tiveram importância directa no comportamento dos povos e 

nações. 

Mas se há discursos políticos que, nos seus circunstancialismos se traduziram numa 

força mobilizadora imediata, no caso de discursos políticos sobre o Mar o que constato 

é que esses discursos podem somente ter uma função de combate político parlamentar, 

que se esgota quase no imediato ou, na melhor das hipóteses, uma função pedagógica 

para o médio prazo. 

Dificilmente se poderá ver o tema Mar aparecer numa campanha eleitoral, 

provavelmente por ter pouca capacidade mobilizadora em relação às massas eleitorais. 

A menos que se trate de comícios muito localizados, perante estratos profissionais – 

pescadores e estivadores, por exemplo – com problemas pontuais mais agudos. 

Citando Addis, torna-se evidente que perante “discursos que mudaram a História” há 

discursos que poderão, gradual e pontualmente, ir contribuindo para mudar a História. 

Depende dos oradores, depende dos temas em questão, depende da oportunidade 

conjuntural, depende daquilo que, efectivamente, as pessoas querem ouvir.     

Dos discursos transcritos por Addis citam-se oradores com peso pessoal e político de  

figuras da História que deixaram, para sempre, a existência e a obra na memória 

colectiva, mas nenhum deles teve o Mar como tema central: Jesus da Nazaré (O Sermão 

da Montanha); Oliver Cromwell (A Dissolução do Parlamento); M. Robespierre (A 

Filosofia Política do Terror); Napoleão Bonaparte (Adeus à Velha Guarda); Abraham 

Lincoln (Discurso de Gettysburg); M. Gandhi (Não há Salvação para a Índia); A. Hitler 

(Primeiro Soldado do Reich); W. Churchill (Três Discursos em tempo de guerra); 

Charles de Gaulle (Apelo de 18 de Junho); José Estaline (Discurso na Comemoração do 

Aniversário da Revolução de Outubro); general G. Patton (Discurso antes do Dia D); H. 

Macmillan (Ventos de mudança); Martin Luther King (Eu tenho um Sonho); Nelson 

Mandela (Que reine a Liberdade); Osana Bin Laden (Declaração de guerra aos Estados 

Unidos) e Obama (Discurso da Vitória). 

                                                   
23 FREDIE, Addis --  “Os Discursos que mudaram a História”. Edição Leya, Lisboa, 2012. 
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Para além das capacidades pessoais dos oradores – estes e outros – há que ter em conta 

as circunstâncias em que os discursos foram proferidos, isto é o momento histórico em 

que os cidadãos estavam emocionalmente mais receptivos e até ansiosos para receberem 

as mensagens e se motivarem para a acção. Naturalmente que a capacidade de liderança 

de cada orador, no momento e no local certos, se traduz nos resultados. 

Também a utilização de meios mais ou menos sofisticados que a tecnologia foi criando 

e aperfeiçoando, acaba por levar a mensagem a ouvintes, cidadãos e multidões mais 

numerosas, valorizando-se factores de ordem psicológica, como a própria Psicologia das 

Multidões. Há aqui uma distinção a ter em conta, considerando os discursos pontuais, 

eventualmente nos Parlamentos, em épocas e momentos sucessivos, e os discursos de 

campanhas eleitorais, organizadas e profissionalizadas. 

Neste segundo caso reporto-me aos finais do século XX e início do século XXI, com o 

aperfeiçoamento de meios tecnológicos, enormes volumes de financiamento e 

mobilização de milhares de activistas partidários. Tão diferente outros, em diferentes 

circunstâncias e tempos, quando prevalecia a elegância da retórica e até o eruditismo. 

Mas também há a considerar a cenografia, cada qual na sua época, com os seus meios e 

perante multidões motiváveis pela política, pela religião ou, simplesmente, pela 

sensibilidade e a arte. De exemplos cito um, para além da política mas extremamente 

marcante para quem teve o privilégio de vivê-lo: no final dos anos (19)90 foi encenada 

na nave principal da majestática Igreja de S. Francisco, no Porto, a “Tragédia Castro”, 

de António José da Silva,  o Judeu. 

O actor de excepção João Mota, perante uma igreja completamente cheia, com 

iluminação propositadamente escassa e de penumbra em que o auditório se espalhava 

por todos os espaços disponíveis, fez o esmagador “discurso” do alto do púlpito de 

granito trabalhado, personificando a afirmação política de D. Afonso IV ao condenar D. 

Inês de Castro pelos perigos da conjura dos irmãos Castro. 

Como seriam convincentes os sermões dirigidos aos cristãos, com voz e conteúdos de 

grande força, a partir do púlpito senhorial, na monumentalidade naquele contexto 

arquitectónico e com o misticismo do tempo e do lugar! Não lhe chamariam assim mas 

não se tratava de cenografia construída pela criatividade de quem conhecia os ouvintes, 

sabia tirar proveito do contexto e tinha uma mensagem bem definida que era capaz de 

transmitir, porventura com intuição teatral e eficácia? 

A diferença – sem heresia, certamente – não era muita perante a afirmação de Noam 

Chomsky (MIT) que acusa ambas as campanhas eleitorais estadunidenses (democratas e 
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republicanas) de “contratarem gestores que tanto vendem políticos como dentífricos ou 

carros”. 

Um director de televisão português afirmou, em tempos, a sua “capacidade para fabricar 

um presidente da República” mas exagerou as suas capacidades – e da “sua” televisão – 

falhando os objectivos. 

Voltemos a Chomsky, na entrevista divulgada quando da campanha que levou à 

reeleição do presidente Obama: 

-- As campanhas são concebidas para evitar os assuntos essenciais, porque os gestores 

de campanha sabem que o público discorda de ambos os partidos em assuntos 

fundamentais. De ambos os lados lideram empresas de marketing habituadas a vender 

pastas dentífricas ou automóveis. A principal consequência da publicidade comercial é 

criar uma massa de consumidores desinformados, incapazes de tomar decisões 

racionais. O mesmo acontece aos eleitores quando se transpõe o mesmo modelo para as 

campanhas eleitorais. É a democracia que sai fragilizada. 

De Chomsky acrescento: 

-- Vários estudos de ciência política indicam que três quartos da população não têm 

qualquer influência nas decisões governamentais, logo são alienáveis. Ao invés, os mais 

ricos conseguem sempre o que desejam. A compra de eleições cria uma população 

alienada. 

A propósito, cito o livro Victory Lab, The Secret Science of Winning Campaigns, de 

Sasha Issemberg24, colunista político e jornalista que investigou no “mundo secreto e 

subterrâneo das campanhas eleitorais”, nos Estados Unidos, em tempos das duas 

campanhas presidenciais de Barak Obama. 

O livro de Sasha chegou a Portugal em 2012, através de uma entrevista que concedeu à 

jornalista Rita Siza.  

Sasha considera que após “campanhas relativamente estáticas vindas dos anos 70 e 80” 

(século XX) evolui-se para a utilização de “dados informáticos, o chamado 

microtargeting, ao recurso a modelos científicos para prever o comportamento 

individual de cada leitor”. O que, naturalmente, passou a condicionar e moldar o 

discurso político, nomeadamente porque passou a haver o “recurso à psicologia, às 

ciências do comportamento e à utilização de bases de dados”. 

Explica Sasha, cotejando opiniões e comportamentos condicionados pelos discursos: 

                                                   
24 ISSEMBERG, Sasha -- Vitory Lab, The Secret Science of Winning Campaigne. Segundo entrevista a 

Rita Siza. Jornal “Público”, Lisboa, 2012. 
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-- “Não se trata tanto de mudar as opiniões dos eleitores mas antes modificar os seus 

comportamentos”. 

Os discursos políticos visam conseguir mudar os comportamentos, partindo de 

“trabalhos prévios de ordem científica”, em que o “foco estratégico mudou para a 

identificação dos eleitores”. 

São então equacionados elementos partindo do cruzamento de dados referentes a grupos 

demográficos, actividade política passada, geografia, registo dos eleitores onde constam 

nomes, moradas, idades, etnias, filiação partidária, carácter político da área, demografia 

e economia dos respectivos bairros, estatuto socioeconómico das mesmas áreas de 

residência, rendimentos pessoais, qualificações académicas e hábitos de consumo. 

Os contactos com os eleitores são previamente preparados em função das bases de 

dados, nos seus pormenores. 

As campanhas – em que os discursos políticos são, na generalidade, redigidos por ghost 

writers – são organizadas em função de padrões, atributos e variáveis. Na entrevista a 

Sasha fala-se em cobertura mediática, em blocos (mulheres, hispânicos, militares e 

reformados), sondagens e informatização de bases de dados mas, significativamente, os 

subalternizados discursos políticos, em termos de oratória, estão bem distantes dos 

padrões de alguns decénios anteriores, mas porventura ainda em uso em outras paragens 

de menores tecnologias e maior engenho pessoal e arte oratória.   

Toda esta sofisticação de instrumentos, tecnologia e ciência vimo-la, entretanto, 

reduzida a um cinismo simplista mas que, porventura, apresenta resultados: 

- No discurso político há aquilo que os eleitores querem ouvir. Há aquilo que os 

oradores querem dizer. E há a verdade. 

Recordo-me de ouvir de um político, em off record, quando de vivências jornalísticas, a 

“sua” doutrina: “Quando é preciso discursar, discursa-se; quando é preciso cantar, 

canta-se; quando é preciso dançar, dança-se”. 

E recordo também a frase de um juiz de grande reputação pelo seu combate à corrupção, 

que alertava: “Quando fala o dinheiro, a verdade cala-se”      

Mas como neste mundo de grandes e onerosas campanhas eleitorais tudo tem resposta, 

florescem (para já nos EUA) empresas de factchecking, para verificação de factos, 

detectando onde os adversários faltaram à verdade ou foram menos exactos na 

apresentação e citação de pretensos factos, nomeadamente no âmbito da Economia.  
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Na previsão de resultados de votações próximas de empate há também escritórios de 

advogados especializados em tácticas e processos jurídicos sobre recontagem de votos, 

procurando situações locais, porventura decisivas, de irregularidades. 

Os eleitores são cada vez mais catalogados em bases de dados com todos os pormenores 

quanto aos gostos pessoais, chegando-se a acumular centenas de dados pessoais de cada 

eleitor. 

“Com rigor informático e matemático são previstos comportamentos eleitorais, os alvos 

são identificados e programa-se a campanha directa”25 (citando John Aristotle, 

especialista em Marketing político, nos EUA). 

--“A evolução tecnológica permite analisar quantidades imensas de informação digital, 

em tempo recorde, segmentando o eleitorado e, por fim, apontando quem é relevante 

para determinada acção de campanha”.  

O conjunto destes circunstancialismos pode levar a que “o discurso apropriado converta 

uma tensão emocional incoerente numa irrupção de actividade afirmativa e orientada” 

(Addis). O discurso pode ser apresentado a partir de uma ribalta, transformando-se, de 

modo teatral, grandiloquente e pleno de emotividade.   

Mas o leitor, autenticamente bombardeado por campanhas intensas e acutilantes que lhe 

chegam directa e pessoalmente, pela televisão, internet, mails, rádio, telefone, cartazes e 

manifestações de rua e comícios, veio a criar o já chamado “eleitor cansado”, vítima 

indefesa de overdose de campanhas de que não consegue escapar.    

Tenho dificuldades – ou impossibilidade – em encontrar em discursos sobre a Estratégia 

do Mar esta capacidade de mobilização emocional. A menos que, em sectores mais 

sensíveis, como por exemplo das Pescas e actividades portuárias, haja, como é 

frequente, ressentimentos pessoais, de classe, ideológicos, profissionais ou sindicais, 

resultantes de injustiças sociais ou incompetências na gestão empresarial. Em 

circunstâncias desta tipologia os estados de espírito são mobilizáveis. Onde há injustiça 

o discurso político pode alijar aspectos técnicos para se tornar de exaltação, emotivos e 

exacerbados e menos de serenidade pedagógica. É o discurso produto da cultura do 

desentendimento em que se procura sempre alguém que teve a “culpa” que não o 

próprio. Alguém o classificava do “discurso inquisitorial”. Trata-se de um argumento 

discursivo muito usado na política portuguesa e até mesmo generalizado no quotidiano, 

                                                   
25 R.L. -- “Expresso”, Outubro de 2012. 
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quando se procede, por sistema, à transferência de responsabilidades: há sempre alguém 

que se usa como bode expiatório.    

O discurso político que, entretanto, aqui se procura é o discurso coerente, 

fundamentado, articulado, com objectivos claros, propostas de planos de actuação para 

curtos, médios e longos prazos, abrangendo multisectores de actividades ao longo da 

cronologia que demarquei. Com simplismo e até cepticismo poderia dizer-se que “Isso 

não há!”. 

Pretendo referenciar discursos – no citado sentido amplo -- com conteúdos sólidos, 

abrangentes, consequentes, de concretização viável e realista quanto a meios humanos e 

financeiros, fundamentando e possibilitando oportunas decisões políticas, nos contextos 

nacional e internacional. Mas não posso ignorar discursos porventura menos objectivos 

e mais emotivos e apelativos porque existem, podem ter projecção política, são 

representativos na sociedade e visam objectivos mobilizadores.   

Cuidarei da demarcação – não da exclusão -- dos discursos de propaganda política, com 

utilização de artifícios de “sedução, manipulação, técnicas discursivas próprias, 

interrogações retóricas, expressões ambíguas e repetições”.26 . 

Como dizia Adriano Moreira na sua obra “Ciência Política”27, “por vezes o mais 

importante do discurso político é aquilo que os detentores do poder não dizem ou não 

deixam que seja dito”. Situa-se aqui “a prática da mentira razoável, que se traduz numa 

diferença entre o que o Poder diz a aquilo que o Poder faz e escreve”. Conjugam-se, 

então, a mentira “razoável” e o silêncio do Poder.  

Por natureza, os discursos de estratégia global são discursos de elites. Elites porque têm 

poder político, económico, empresarial, comunicacional/editorial ou científico, ainda 

que as consequências atinjam extractos muito mais alargados ou a totalidade das nações. 

Uma ressalva: um levantamento das questões do Mar em discursos de elites afigura-se 

redutor porque, frequentemente, às elites carece pisar e sentir o chão da fábrica. 

Os discursos políticos, com conteúdos abrangentes, implicarão cruzamentos com 

subsectores da Economia do Mar e também com outra tipologia de discursos que, aliás, 

citei acima, mas acerca dos quais não entrarei em detalhes. Surgirão ocasional e 

oportunamente mas não me parece que o detalhe sobre os mesmos acrescente aos 

objectivos aqui perseguidos. 

                                                   
26 philosttwo.blogspot – 29/11/2008. 
27 MOREIRA, Adriano -- “Ciência Política”. Pág. 142, Lisboa, 2009. 
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A propósito dos discursos poderia também resvalar para questões linguísticas, de 

retórica e muito formais, o que seria sempre enriquecedor mas que são de outro âmbito 

que não os desta tese. 

Na expressão discurso político acentuei o entendimento sobre o discurso. E qual o 

entendimento, aqui considerado, sobre o político? A questão pode ser e tem sido, 

certamente, objecto de longas dissertações, invocando autores e opiniões dos mais 

diversificados, ao longo da História das Ideias, da Filosofia Política, da Ética, da 

Psicologia Comportamental e do Direito, nomeadamente pela relação deste com a 

comunicação política e a consequente responsabilização dos políticos. 

Considerei que, a propósito, seria útil e clarificador invocar e sintetizar um trabalho de 

pesquisa, na área do Direito, constante de um recente (15/12/11) Acórdão do Supremo 

Tribunal de Justiça (STJ)28, tendo em conta o seu conteúdo doutrinal. 

O Acórdão “debruça-se sobre a competência do governo e estabelece que este tem 

competências políticas (Constituição da República Portuguesa, artigo 197, CRP, art.º 

198) e CRP, art.º 199) sem contudo definir qual o conteúdo concreto que assume cada 

uma delas, já que se limita a indicar alguns dos actos ou medidas em que as mesmas se 

podem traduzir, sem preocupação exaustiva, pelo que esta indicação, não resolvendo a 

dificuldade em saber em que consiste cada uma dessas competências é, no entanto, útil 

para se poder erigir um conceito global de cada uma delas - designadamente da que ora 

nos importa, que é a competência política”. 

Assume o STJ que sendo “facto que a atribuição ao governo de funções políticas 

resultar não só directamente do texto constitucional mas também da lei ordinária, 

importa recorrer à construção doutrinal que incide sobre o tema, nomeadamente sobre 

os poderes que se consideram reunidos na função política”. 

Especifica o STJ que “ que se pode afirmar que o exercício da função politica consiste 

na escolha das grandes opções destinadas à melhoria, preservação e desenvolvimento de 

um determinado modelo económico e social, por forma a que os cidadãos se possam 

sentir mais seguros e, livremente, possam alcançar os bens, materiais e espirituais, que o 

mesmo é susceptível de proporcionar e que o exercício da função administrativa se 

traduz na materialização dessas opções”.  

                                                   
28 Acórdão respeitante ao Processo 7/10. OY GLSB. SE – A, da 3ª Secção, do Supremo Tribunal de 

Justiça, tendo como Relator o juiz Santos Cabral, respeitante a Crimes Praticados no Exercício de 

Funções Políticas e que obteve aprovação unânime do Plenário do Tribunal. 
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Na afirmação do STJ é consequente que “só os órgãos superiores do Estado podem 

exercer a função política, pois só eles têm competência para definir, em termos gerais, 

os fins que a sociedade deve almejar, os meios que cabe utilizar para ao alcançar e os 

caminhos que, para o efeito, será necessário percorrer”. 

Prossegue o STJ: “ Porém, estamos em crer que o exercício da função política (…) 

implica não somente a decisão, e o respectivo processo de formação, mas a capacidade 

de a transmitir ao cidadão comum em nome do qual o acto político é praticado. Dito por 

outras palavras, o exercício das funções” (políticas …) “engloba todos os actos que têm 

na sua génese tal qualidade, e como tal assumidos perante a opinião pública, e que só 

em virtude dela tem existência”. 

A relação, nos tempos actuais, entre a Política e a Comunicação, merece especial 

atenção do STJ, afirmando-se no capítulo VI do Acórdão que venho citando: 

“A política, tal como se pratica nos nossos dias, implica uma zona de interface com a 

comunicação. Historicamente, o interesse por estas matérias foi suscitado pela extensão 

gradual dos direitos de voto e pela crescente percepção pela relevância dos meios de 

comunicação na sociedade em geral e, em particular, no processo político. Estas 

mudanças, mais recentemente, estão a dar lugar à emergência de novos fenómenos que 

levam alguns autores a falarem de democracia mediática, um conceito que inclui uma 

poderosa referência ao público dos media, às estratégias de comunicação desenvolvidas 

pelos actores políticos e à interferência de um corpo de profissionais especializados em 

comunicação. A cultura mediatizada tornou-se, assim, parte da cultura política. A 

cultura política, para o bem e para o mal, é orientada de forma crescente pelos ritmos e 

exigências estéticas dos mass media”. 

Partindo destas premissas o STJ considera que esta “confluência de participação cidadã, 

qualidade da esfera pública, papel da opinião pública e utilização de técnicas, práticas e 

metodologias” (…) “ultrapassa, expande e ajuda a repensar as observações formuladas 

ao nível da filosofia política”. Isto a ponto de “uma opinião pública informada” (…) se 

“tornar a base de um sistema legítimo de normas obrigatórias e de leis”. 

O STJ, no capítulo IX do Acórdão, concretiza a leitura feita anteriormente, referindo-se 

aos tempos actuais. Não obstante o STJ apontar para os tempos de “hoje” considero do 

maior interesse essa leitura para uma comedida transposição para tempos anteriores.  

Cito, do capítulo IX: 

“Hoje, a formação política da vontade inicia-se nas esferas públicas não-institucionais, 

constituídas por redes de comunicação espontâneas e interconectadas da sociedade civil, 
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responsáveis não apenas pela identificação dos novos problemas sociais como também 

elaboração discursiva de tais problemas, pela articulação de identidades colectivas e 

pela selecção dos melhores argumentos apresentados, para constituir a partir daqui 

verdadeiras pautas políticas destinadas às instituições político-decisórias, e exigir nestas 

a devida representação Por este processo é designado como um modelo a duas vias, na 

medida em que se procura articular as deliberações orientadas para a decisão, com os 

procedimentos informais no espaço público: o que inclui tanto o poder político nas suas 

formas institucionais, como os cidadãos – num processo em que as instituições 

“formais”, como o Parlamento, proporcionam um enquadramento institucional para uma 

comunicação mais vasta, descentrada, anónima, dispersa pela esfera pública e 

envolvendo todos os cidadãos”.      

No que diz respeito, directamente, à definição que aqui procuro, torna-se evidente que 

os discursos políticos têm a sua legitimidade, como “modelo a duas vias”, tanto “nas 

instituições formais, como o Parlamento, como na esfera pública, envolvendo todos os 

cidadãos”. Verdade também que, conforme as circunstâncias, os tempos e a correlação 

de forças, umas poderão ter maior influência que outras na obtenção de resultados finais 

concretos.                                    

Do que se afirma ou se transcreve pretendo voltar a deixar claro que os discursos 

políticos que pretendo referenciar e analisar são aqueles que podem proporcionar debate 

e contraditório, sendo baseados em conceitos fundamentados, estudos credíveis, 

propostas concretas e viáveis. Se as propostas forem apresentadas com argumentação 

científica e pedagógica melhor ainda. 

Não procuro a organização do discurso, muito menos a investigação linguística, mas 

sim a reflexão e a afirmação de estratégias e opções. 

Subalternizo, na generalidade, os discursos comicieiros, oportunistas, eleitoralistas, 

populistas e demagógicos. Condiciono-me aos discursos de conteúdo sustentável, de 

fundamentação, de sensibilidade, de tese, de princípios, de ideologias como quadros de 

valores, de projectos, de debate, enfim, de dignidade.   

Os discursos políticos sobre a Economia do Mar, com conteúdo – retomo a questão -- 

não são limitados aos auditórios especificamente políticos como os Parlamentos e os 

governos. Bibliografia publicada, arquivos especializados, discursos proferidos algures, 

artigos de publicações académicas, conferências, seminários, iniciativas de partidos 

políticos e comunicação social constituem campos fecundos de pesquisas.  
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Há toda uma imensidade de materiais de pesquisa, estudo e análise. Progressiva mas 

rapidamente tomei consciência disso mesmo. O que se traduz numa maior certeza da 

necessidade de demarcar os limites, neste trabalho, quanto à cronologia e ao tema, com 

maior preocupação na identificação e selecção para maior eficácia.  

Frequentemente se considera que no país há pouca tradição de produção de pensamento 

estratégico mas por aquilo que se me afigura, quanto ao Mar, têm sido criadas 

expectativas positivas no último decénio do século XX, princípios do século XXI, com 

base em estudos de qualidade. 

Já mais discutível é se têm sido traduzidos em acções concretas. Há reflexão mas a 

repercussão não está garantida. As explicações são múltiplas e vão desde a 

caracterização sociológica e psicológica nacional, à falta de recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos.  

Os estudos fundamentam – ou devem fundamentar -- o pensamento estratégico 

traduzido e publicitado através dos discursos políticos de conteúdo ideológico. Mas aos 

discursos políticos faltarão os consequentes planos de acção. Planos de acção em que a 

linguagem já é outra, com condicionantes determinados pelo realismo dos instrumentos 

e recursos materiais, financeiros e tecnológicos disponíveis.     

Desta feita fica aqui o que se espera do discurso político, “tout court”, proclamado no 

hemiciclo parlamentar, tendo em conta que os discursos políticos não se esgotam na 

cenografia do palanque parlamentar. Irei encontrá-los em outros cenários e com outras 

proclamações, quiçá de conteúdos mais sólidos, “cumprindo” as estratégias clássicas de 

manipulação, desviando a atenção do público dos assuntos importantes mas delicados, 

para a informação da insignificância; ou criando problemas para depois oferecer 

soluções ansiosamente esperadas; ou apresentando medidas sensíveis a conta-gotas; ou 

dando conta de medidas mais duras mas que poderão ficar para o futuro, aliviando o 

presente; ou procurando esvaziar o sentido crítico dos ouvintes, levando para 

perspectivas emocionais e menos racionais; ou apresentando “culpados”, que são os 

“outros”, enquanto os “presentes” são as vítimas. São conhecidas estas habilidades, 

referidas atrás como transferência de responsabilidades. 

Perante todo este quadro ficam referenciadas as cautelas, sem que aceite o esvaziamento 

das “narrativas” pretendido pelo político (internacional) que justificava muita “coisa” ou 

tudo com a frase tão simples mas cheia de conteúdo: “É a vida!”     
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Qualquer dissertação sobre o entendimento acerca do discurso político não pode excluir 

uma referência, mesmo que muito sumária, a Michel Foucault. Refiro-me ao texto que 

intitulou de “A Ordem do Discurso”29. 

O autor refere-se ao discurso político como um “ritual de circunstância que pode estar 

sempre a modificar-se, manifestando ou escondendo o conteúdo” (…) porque o discurso 

“oculta a verdade ou anuncia o futuro”.   

 

3.4                HYPERCLUSTER DO MAR  
 

 

      Frequentemente vai aparecer nesta tese a expressão Hypercluster do Mar, motivo 

para que me pareceu oportuno procurar uma definição prévia, dado o seu, de certo 

modo, carácter inovador.  

A expressão ganhou espaço a partir da utilização pelo professor Ernâni Lopes, 

responsável pelo Relatório do Hypercluster do Mar30.  

O próprio considera que, “muito mais do que uma simples aglomeração de empresas 

operando em actividades inter-relacionadas, um cluster é constituído por um conjunto 

de actores -- empresas, centros de investigação, entidades de interface, facilitadores, etc. 

– cuja actividade se organiza em torno de um conjunto de sectores com fortes relações 

económicas e tecnológicas e que, pela interacção dos seus membros, gera um potencial 

de inovação e desenvolvimento que, separadamente, esses membros não poderiam 

ambicionar ter”. 

E prossegue31, explicando:  

“Um Hypercluster é, por seu lado, um conjunto de clusters que, não tendo, 

necessariamente, todos entre si relações de intercâmbio económico e tecnológico 

estreitas, existem em torno da exploração de um mesmo recurso ou de um mesmo 

património de grandes dimensões e que suporta uma grande variedade de funções”. 

A partir de uma presença comum no meio marítimo/aquático; tendo diferentes pontos e 

aplicação numa unidade articulada; conseguindo o aproveitamento sinergético das 

especializações; e beneficiando do imprescindível apoio de implicações políticas e 

empresariais, o HM deve tornar-se uma “unidade inteligível e com dinâmica própria”.                                

                                                   
29 Lição inaugural, no Collège de France, em 02 de Dezembro de 1970, e que veio a ser publicada pelas 

Éditions Gallimard, de Paris, em 1971.  
30 LOPES, Ernâni -- Hypercluster do Mar, pág. 105, 2009. 
31 Id. pág.105. 
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O conjunto de clusters da actividade económica constitui-se num cluster dos clusters, 

isto é, o Hypercluster da Economia do Mar. 

“Um Hypercluster tem como base a variedade de utilizações que o mar suporta (defesa, 

transportes, logística, energia, pesca, aquacultura, turismo, desportos), bem como a 

concepção e o fabrico dos equipamentos e obras que permitem viabilizar essas mesmas 

utilizações e salvaguardar a permanência das bases de recursos, e proteger as 

populações dos riscos que o mar envolve” Inclui actividades de ensino, formação e I & 

D”. 

Seguindo o raciocínio de Ernâni Lopes verifica-se que o HM integra componentes 

estratégicas e económicas, oferece serviços públicos, gera oportunidades de negócios e 

contribui para a afirmação nacional. 

O desenvolvimento e afirmação do HM exige “compreensão da Geopolítica do país; 

definição da estratégia económica para a globalização por parte dos agentes 

empresariais e dos poderes públicos; compreensão e aproveitamento dos quadros 

jurídicos internacionais que envolvem os oceanos; forte capacidade de investigação 

científica e produção tecnológica; existência de um quadro institucional forte e 

conhecimentos sólidos de Hidrografia e Oceanografia”32 . 

O contexto cultural participa nao “capital simbólico associado aos oceanos”. 

Foi em torno dos mares do Norte e Báltico que se organizaram as maiores 

concentrações de clusters marítimos. 

No capítulo IV voltarei aos clusters do mar, para referenciar, com algum detalhe, a sua 

evolução no anos 70, 80 e 90 do século XX e na transição para o século XXI. 

                                 

  4. ESTADO DA ARTE: MULTIPLICIDADE DE INFORMAÇÃO  

 
                                                        
      Há uma muito abundante Bibliografia que procurei referenciar e seleccionar e que 

diz respeito, específica e/ou pontualmente, a questões condicionadoras da Economia do 

Mar, do Direito do Mar e das Ciências do Mar. Inclui estudos de elaboração técnica, 

institucional ou académica, visando a problematização e a reflexão.  

A abundância de Bibliografia (Geral) respeitante aos mais diversos sectores das 

actividades marítimas é um facto, mas acontece o mesmo, hoje em dia, nas múltiplas 

áreas da investigação. Tornou-se normal estarmos perante situações paradoxais, pela 

                                                   
32 Id. pág. 108. 



72 

abundância mas também pela impossibilidade em abranger os materiais 

disponibilizados. Aqui entra Raymond Quivy e a exigente contenção.  

Em recente conferência, na Fundação António José de Almeida, no Porto, sobre a I 

Guerra Mundial, o professor Jorge Fernandes Alves, acentuava o paradoxo e alencou a 

existência de uma autêntica avalanche informática, de fontes traduzidas em relatórios, 

testemunhos, Imprensa, cinema, televisão, fotografias, literatura, multiplicidade de 

estudos e diagnósticos informação oficial, justificações, apologias, conclusões, pontos 

de vista parciais e imparciais, militares, civis e de ordens profissionais.         

De um modo ou outro trata-se de Fontes e Bibliografia de conveniente consulta, leitura 

e estudo. Trata-se conteúdos essenciais para se conhecer o estado da arte respeitante à 

relação Economia, Política e Ciências do Mar, todas estas sob a cobertura da 

investigação da História contextualizante. Isto traduz-se numa enorme quantidade de 

elementos de consulta. Sobretudo quando dispomos das facilidades de acesso 

resultantes da avançada tecnologia contemporânea. Daí o paradoxo intransponível 

Evolução tecnológica com melhor e mais acesso a fontes de informação e bibliografia, 

em geral, obrigam, portanto e paradoxalmente, a limites muito mais rigorosos nos temas 

e nas cronologias.   

O estado da arte respeitante ao Mar terá que incluir bibliografia académica, com 

investigação científica elaborada em Centros de Investigação científica públicos, 

privados e ou associados; empresas, abrangendo áreas diversas como a da gestão; 

bibliografia sobre actividades dos diferentes ministérios, das Marinhas, de guerra, 

mercante e de recreio, com a evolução tecnológica concentrada nos portos, nos navios, 

sua construção e manutenção e nos meios de comunicação electrónica e informatizada. 

Há, por outro lado, a apontar fundos, arquivos e bibliografia geral e especializada. 

Considero com especial interesse, para o caso presente, os materiais existentes na 

Assembleia da República, com amplo espólio somado ao longo de muitas dezenas de 

anos, grande parte já digitalizado.  

Quanto ao Arquivo e à Biblioteca da Marinha, em Lisboa, contêm abundante 

bibliografia estritamente especializada, enquanto o processo de digitalização ainda está 

por completar e, eventualmente, em parte, por estudar. 

Como caso exemplar, a que aqui se dá relevo, há que referir, com algum detalhe, a 

Sociedade de Geografia de Lisboa.  

Considerei também fontes que apresentam zonas plenas ou circunvizinhas do estado da 

arte, num sentido lato, tornando-se objecto de consulta e estudo. Como sejam: 
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-- as Constituições Políticas (de 1933 até 2010, com revisões), com definições 

ideológicas e opções políticas e matrizes identitárias;  

-- o Arquivo e a Biblioteca da AR, com o espólio das assembleias parlamentares onde 

estão depositadas transcrições dos debates político-partidários, actas, pareceres e 

relatórios de comissões, propostas e projectos legislativos discutidos e votados, bem 

como edições de livros da iniciativa e responsabilidade dos Parlamentos; 

-- Edições de especialistas/docentes universitários, estudos publicados por 

universidades, teses de mestrado e doutoramento; relatórios, estudos técnicos, projectos 

de investigação, conferências, seminários, planos curriculares fundamentados e 

circunstanciados;  

-- Relatórios e estudos técnicos de suporte a decisões políticas, elaborados por serviços 

oficiais, nomeadamente dependentes de ministérios, a nível de capacidade de decisão 

hierárquica; 

-- Conferências e relatórios/propostas da responsabilidade de instituições da sociedade 

civil, como sejam associações empresariais e sindicais; e também autarquias. 

-- Convénios e tratados internacionais, oriundos da ONU e organismos respectivos 

especializados, União Europeia, OTAN, e outros; 

-- A bibliografia “obrigatória”, de autores “obrigatórios”, de História Geral e História de 

Portugal, para visualização panorâmica de linhas evolutivas do tempo largo; 

-- Bibliografia que pode ser classificada “simplesmente” como Literatura mas que 

contribui para que melhor se identifique e perceba sensibilidades e comportamentos 

com vivências de homens e mulheres que sofreram e lutaram para construir, na terra e 

no mar, os projectos de uma época e de um tempo.   

 Nas Constituições encontramos o quadro jurídico, básico e fundamental, dos contextos, 

como causa e efeito, das opções políticas. Os poderes dos Parlamentos, frequentemente, 

não são claramente decisivos, inclusive pela divisão e importância política de poderes 

expressas nas próprias constituições, mas são elemento essencial para a pesquisa. 

Mesmo quando as constituições não referem, concretamente, as opções sobre o mar – a 

economia, etc. – vinculam opções e caminhos políticos. 

É o caso, por exemplo, do artigo 2º da Constituição de 1911 quando deixa bem claro, 

em duas linhas, que o território da República corresponde às fronteiras existentes no dia 

5 de Outubro de 1910. O que traduz a coincidência com a Monarquia quanto às opções 

coloniais. As colónias que continuavam determinantes e implicando as maiores 
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afinidades na política e na economia portuguesas, tanto na Monarquia Constitucional 

como na I República. 

Estas opções coloniais, sem que tal se dissesse ali, expressamente, traduziam-se num 

relacionamento político e económico metrópole--colónias que tornava imprescindível o 

relacionamento directo e permanente com o mar, com disponibilidade e utilização de 

meios convenientes.  

Ao invocar as colónias será necessário considerar a sua existência no quadro da História 

Geral do Século XX, não ignorando, nos séculos XIX e XX, as guerras, em África, de 

ocupação, as viagens de exploradores como Serpa Pinto, Capelo e Ivens, a Questão do 

Mapa Cor- de-Rosa e o Ultimatum. 

Aqui virá a propósito dar algum detalhe à Sociedade de Geografia de Lisboa pelo papel 

histórico que tem desempenhado há mais de um século – desde 1875 -- actuando 

transversalmente e com meios dos mais diversos na relação do Mar com a Economia, as 

Ciências e a Política. 

No Capítulo IV desta tese, a par de outras institutições como os centros de investigação 

científica, apresento um pouco do historial da Sociedade, na medida em que centrou a 

sua atenção em temas, de algum modo, relacionados com o mar.                 

Voltando à Assembleia da República (AR). Proporciona, hoje em dia, o acesso ao 

Arquivo, à Biblioteca e às diversas edições de obras de autores convidados, na 

generalidade, nos quadros universitários. Acompanhando as tecnologias mais recentes, a 

AR já digitalizou grande parte do seu espólio documental, tornando-o acessível, on line, 

a quem pretenda trabalhar sobre o mesmo.  

Quanto aos debates que decorreram nos sucessivos parlamentos, ao longo de decénios, 

há que constatar que existe tudo ou quase tudo, e em boa parte digitalizado. Mas trata-se 

de muitos milhares de páginas, sem dúvida da maior relevância, mas em que a maioria 

não diz respeito a esta tese.  

A Base de Dados da AR está estruturada em função dos regimes políticos – Monarquia 

Constitucional, I República, Estado Novo e III República -- incluindo textos integrais de 

intervenções parlamentares. 

Abrange Actas e Diários que vão desde as Cortes Gerais de 1821 e 1822, às Câmaras 

dos Senadores e Câmaras dos Pares do Reino, todas estas no século XIX.   

A própria Assembleia da República (AR), através dos Serviços competentes, tomou a 

iniciativa e tem promovido o estudo dos seus arquivos por académicos, mas resta todo 

um enorme trabalho por fazer.    
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 O Catálogo Bibliográfico da AR vem sendo enriquecido, gradualmente, e constitui 

fonte de informação inalienável. Do Catálogo da AR, cito: 

  -- Actas de Sessões Parlamentares; Biografias de Deputados; Catálogos de Exposições, 

de Fotografias e de Livros; Colecção Parlamento; Colecção Portugal e o Brasil; 

Colóquios e Conferências Parlamentares; Constituição e Legislação Parlamentar; 

Programas de Governo, Apresentação e Debates; Relações Internacionais e Assuntos 

Europeus; Relatórios, Pareceres e Audições das Comissões Parlamentares; e Trabalhos 

Preparatórios da Leis. Um índice de respeito pela qualidade e valor intrínseco, mas 

também em função da quantidade. 

Não se esgota aqui a produção editorial da AR. A dificuldade será proceder à selecção 

criteriosa da abundantíssima informação disponível. Entre os 34 livros publicados pela 

AR, até 2010, somente no âmbito da Colecção Parlamento, poderia seleccionar várias 

obras, integrando-as no estado da arte, citando-as na Bibliografia final e delas tirando 

proveito para diversos capítulos. 

Cito, a título de exemplo mas, sobretudo pelo interesse próprio no âmbito do estado da 

arte e pela sua relevância específica, duas obras editadas pela AR, respeitantes ao 

Projecto “Os grandes debates parlamentares – 1820 -- 1974”:33                                                                    

A Assembleia da República tinha, em 2013, em fase de concretização, o volume III do 

Projecto referido acima (“Os Grandes Debates Parlamentares – 1820 –1974”), dedicado, 

desta feita, ao período da III República, de 1926 a 1974.  

A abrangência deste título e o conteúdo das obras citadas valoriza o estado da arte.  

Com este Projecto a AR encetou uma pesquisa no sentido de “recolher e sistematizar, 

por temas, os grandes debates parlamentares, tornando possível esclarecer a posição dos 

diferentes grupos políticos e a contribuição do Parlamento na definição das linhas 

estruturantes das diferentes políticas sectoriais”34- 

A AR contribui, assim, para que se perceba até onde o Parlamento, ao longo de 

sucessivos regimes políticos que vigoraram desde 1820 (Monarquia Constitucional – I 

República – Estado Novo/II República e III República) teve papel interventivo e 

decisivo, na definição das políticas, geral e sectoriais, do país. Onde se incluem, 

naturalmente, questões respeitantes às políticas públicas respeitantes ao Mar. 

                                                   
33 ALEXANDRE, Valentim – A Questão Colonial no Parlamento, vol. I, 1821-1910. Assembleia da 

República, Lisboa, 2008. Contem CD-ROM, com debates.   

PROENÇA, Cândida – A Questão Colonial no Parlamento, vol. II, 1910-1926. Assembleia da República, 

Lisboa, 2008. Contem CD-ROM, com debates. 
34 Id. Nota prévia do II volume. 
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O quadro cronológico do Projecto da AR tem a ver com o facto de somente a partir de 

1820, com a revolução liberal e a divisão constitucional tripartida de poderes, existir 

uma Assembleia Legislativa, Assembleia que teve diferentes formatos e diferentes 

designações políticas mas idênticos objectivos. Como sede do poder legislativo foi 

recolhendo ao longo dos tempos as actas, os arquivos e a biblioteca que testemunham, 

para a História, a sua intensa, específica e fundamental actividade.  

Nos dois volumes citados estão espelhadas as grandes linhas que definiram as políticas 

coloniais do fim da Monarquia Constitucional e da I República. Políticas coloniais que 

sempre condicionaram a definição e desenvolvimento da Economia e das Ciência do 

Mar, nessas épocas e seguintes.  

Não obstante o Projecto ainda não estar concluído em 2013 – ou, pelo menos, publicado 

em livro – o conteúdo dos dois volumes citados (1821 – 1910 e 1910 – 1926) é 

imprescindível como elemento de estudo quando se pretende equacionar e perceber os 

contextos em que, porventura, se desenvolveram a Economia do Mar e as Ciências do 

Mar no século XX: entre outros condicionalismos, as opções políticas de cada um dos 

regimes políticos que se desenvolveram desde 1820 a 1926 estão espelhadas nos dois 

volumes. 

As Assembleias Legislativas, com os debates parlamentares, constituíram (e 

constituem) palco apropriado para governos e partidos políticos expressarem as suas 

perspectivas e propostas sobre estas temáticas. 

Nas obras citadas estão referenciados os debates sobre “A Questão Colonial”, questão 

evidentemente condicionadora e fundamental na organização da Economia, em geral, e 

Economia do Mar, especificamente, do país. Como diz Cândida Proença na mesma 

Nota do II volume, no período republicano “os problemas coloniais foram 

omnipresentes nos trabalhos parlamentares e estiveram no cerne de acaloradas 

discussões”.  

Acrescenta a autora que isso mesmo seria de esperar “se pensarmos no papel que a 

crítica à política colonial da Monarquia desempenhou na propaganda republicana, 

imbuída de um discurso profundamente colonialista”. Isso explica, por sua vez, como as 

“questões coloniais se estenderam por algumas dezenas de milhar de páginas das actas 

da sessões parlamentares”. Naturalmente que toda esta quantidade de material obrigou a 

autora a um critério que classificou de “restritivo na escolha dos debates”. Opção que 

constitui um aviso e um alerta para acautelar e condicionar quem quiser pesquisar nestas 

áreas. 



77 

À documentação da AR e acompanhando a Assembleia Nacional (até 1974) poderão 

juntar-se Relatórios e Pareceres da Câmara Corporativa, dos tempos do Estado Novo.  

Diferente mas com a sua importância, pretendo citar também o Arquivo Técnico do 

Instituto de Hidrografia que, no seu conteúdo, demarca uma linha cronológica 

significativa: o Arquivo “conserva, na sua grande maioria, os processos de elaboração 

de cartas náuticas (levantamentos, pranchetas, etc.) existentes, de uma forma constante, 

a partir de meados do século XX. Trata-se, principalmente, de processos respeitantes a 

Portugal continental e ilhas mas também a um vasto conjunto pertencente aos antigos 

territórios ultramarinos”. 

O Arquivo Técnico do IH inclui “estudos da dinâmica dos oceanos, como temperatura, 

pressão, correntes de marés e oceânicas, perfis acústicos, etc.”.        

Voltando a autores de períodos anteriores particularizo, para já no capítulo do estado da 

arte e para eventual estudo do final do século XIX e início do século XX, o engº. Adolfo 

Loureiro, que no princípio do século XX era inspector-geral das Obras Públicas. 

Nas suas funções oficiais, como especialista, estudou quase toda a costa portuguesa, nas 

estruturas respeitantes a portos comerciais e de pesca, fazendo-o de modo extenso mas 

com o maior detalhe e rigor. Sobre estes portos publicou três livros, em 1904, com mais 

de 600 páginas. 

Estendeu os seus trabalhos à capacidade portuária de Macau, onde ainda existe uma 

importante avenida com o seu nome.  

Para o estudo e perspectiva panorâmica do final do século XIX e início do século XX, 

outro autor imprescindível é o capitão de mar-e-guerra António Artur Baldaque da 

Silva, que nos deixou importantes estudos, de grande rigor técnico e económico-

financeiro, sobre portos, canais, farolagem e hidrografia.  

O seu primeiro trabalho, “Roteiro das Costas e Portos do Continente do Reino”, data de 

1886, mas deixou obra relevante sobre o “Estado das pescas em Portugal” 

compreendendo a pesca marítima, fluvial e lacustre em “todo o continente do reino”, 

com referência ao ano 1886.     

A bibliografia legada por Adolfo Loureiro e Baldaque da Silva integrei-a no estado da 

arte respeitante ao final do século XIX e início do século XX, dado o amplo tratamento 

rigoroso e fundamentado, que podemos dizer científico/técnico e analítico, dos temas 

relacionados com a Economia do Mar e as Ciências do Mar. São dois autores cujo 

prestígio e autoridade se mantêm, mais de um século depois de as suas obras serem 

publicadas.  
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Entre as publicações especializadas devo referir os “Cadernos Navais” (CN), da 

responsabilidade editorial do Grupo de Estudos e Reflexão Estratégica (GERE), da 

Comissão Cultural da Marinha e na dependência directa do Almirante Chefe do Estado- 

Maior da Marinha (CEMA). No âmbito das suas competências específicas, o GERE 

promove a publicação de estudos sobre assuntos estratégicos de especial interesse para a 

Marinha. Frequentemente citarei estudos publicados nos CN, na sua oportunidade, 

actualidade e qualidade. 

A “Revista de Marinha”, com outras características em que junta informação, opinião e 

debate, merece ser considerada e motivo de estudo, tendo em conta diverso e rico 

conteúdo somado desde a sua fundação, em 1937. São 77 anos – de 1937 a 2014 – de 

milhares de páginas e fotografias que acompanharam e testemunham a História do país 

nas suas ligações às actividades marítimas.                 

Muito mais jovem é a revista “Cluster do Mar”. Nasceu em data muito recente, em 

2012, mas o seu conteúdo, sendo abrangente e da autoria de especialistas qualificados 

ou políticos experientes, tornou-se leitura obrigatória para o debate sobre a Economia 

do Mar. 

Entre as publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS)35, com obras 

que podemos classificar de divulgação pela capacidade de síntese mas que têm a 

qualidade que resulta de um escolha criteriosa dos autores convidados, cito algumas que 

podem ser incluídas no estado da arte, a propósito dos “Discursos Políticos sobre a 

Economia do Mar”. 

É o caso da “Economia Portuguesa, As últimas Décadas”, de Luciano Amaral; 

“Portugal: os números”, de Maria João Valente Rosa e Paulo Chitas; “A Ciência em 

Portugal”, de Carlos Fiolhais; e “Portugal e o Mar”, de Tiago Pitta e Cunha. 

Quanto a relatórios institucionais, acordos internacionais e legislação específica, trata-se 

de enquadramentos jurídicos essenciais oriundos das Nações Unidas, União Europeia e 

órgãos de governação portugueses. Ao longo da tese encontraremos, com maior ou 

menor detalhe, referências a estes documentos. 

Quanto a conferências, seminários, debates e exposições recordo que nos últimos quatro 

anos acompanhei de perto – em regra, presencialmente – mais de duas dezenas deste 

tipo de iniciativas. 

                                                   
35 Edições da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de Lisboa. 
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Iniciativas, entre outras, promovidas pelo CITCEM/FLUP/UP, pela Faculdade de 

Direito da UP, Instituto Superior de Administração do Instituto Politécnico do Porto, 

Universidade de Aveiro, pelo ISCIA, pela APDL, pela Fundação de Serralves, pela 

AEP, pela AR, por autarquias e por jornais, como o “Expresso” e o “Diário de 

Notícias”. 

Como é normal, estas iniciativas contaram com a participação de 

conferencistas/cientistas portugueses e estrangeiros, bem como de representantes 

(técnicos e políticos) do governo português e de organismos, como a Comissão 

Europeia. 

Na maioria destas conferências foram abordados temas científicas mas também questões 

de interesse político e empresarial. Esteve presente a ciência pura mas também a ciência 

aplicada. Naturalmente que a produção científica foi, preferencialmente, apresentada 

por representantes de Centros de Investigação e Laboratórios Associados. Isso mesmo 

está presente nesta tese. 

O estado da arte da Economia do Mar não pode ignorar as autarquias costeiras. Daí ter 

procurado recolher depoimentos de autarcas de concelhos do litoral.  

Não fora as limitações impostas por Raymond Quivy -- contenção, contenção – haveria, 

além do mais, que citar a produção de papel impresso de Bruxelas, com pareceres e 

estudos técnicos intermináveis. Bem me recordo que, na sede da União Europeia, me 

fizeram percorrer salas e salas e me disseram: “Escolha o que quiser e leve”. O limite 

era o peso que aguentasse. Reconheço que então ainda não estava generalizado o uso da 

internet nem a digitalização de documentos. 

Mas hoje em dia a sensação é idêntica quando se entra nos sites de Centros de 

Investigação e Universidades internacionais com vocação para o Mar. Por limitações 

pessoais acedi, somente e ocasionalmente, a instituições espanholas, sul-americanas e 

francesas. Impossível aprofundar pela quantidade, face a uma diversidade e qualidade 

de deslumbramento. Isso mesmo: de deslumbramento!     

Como referi de início, é vasta a Bibliografia, incluindo referências concretas a teses de 

mestrados e doutoramentos, apresentadas em Universidades 

Na suposição de que apresentei uma perspectiva esclarecedora a propósito do estado da 

arte, para maior inventário de obras de interesse procurarei complementar-me no final, 

na Bibliografia.     

Nos “clássicos” da História Geral e de Portugal a leitura de cronologias específicas 

proporciona a recolha de informação sobre o caldo cultural e histórico onde se 
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enquadraram e desenvolveram, na segunda metade do século XX, os Discursos Políticos 

sobre a Economia do Mar. 

A terminar este subcapítulo um apontamento da vivência pessoal: “navegando” 

ocasionalmente, pelas bibliotecas digitais, deparou-se-me um livro intitulado 

“Economia do Mar”, editado em 193236. De imediato me dirigi à Biblioteca da 

Faculdade de Economia do UP, onde o livro estava referenciado. Face ao meu pedido e 

perante o precioso livro foi-me dito: “Estou aqui, ao serviço, há mais de 20 anos e este 

livro nunca foi requisitado!”  

Uma questão central, a terminar este subcapítulo: perante uma certa euforia sobre o Mar 

como “salvação” da Economia do país, em tempos de crise, há que acautelar e ter 

sempre presente a crítica das fontes. Grande parte destas pode estar influenciada -- ou 

mesmo inquinada – por opções de imediatismo político, populismo, eleitoralismo e 

raízes ideológicas, por preconceitos quanto a modelos de economia, por critérios 

marcadamente tecnocratas ou por interesses de grupo. Como, afinal, é normal e 

previsível. Nomeadamente quanto aos interesses de grupo – que até podem ser 

perfeitamente legítimos – mas que, com frequência têm tendências para se resguardarem 

da luz do dia, por opção táctica, escolhendo o momento de intervenção mais tardia mas 

oportuna. Existem neste Mar português e fortemente no internacional, mas podem 

preferir a discreção.                              

Uma última palavra a propósito das Fontes e da Bibliografia consultadas: ao longo da 

elaboração desta tese fui somando referências cronológicas que entendi poderiam 

contribuir para um melhor e mais coerente entendimento e encadeamento de factos 

históricos. Factos de algum modo relacionados com o contexto em que se desenvolveu a 

Economia do Mar, nas suas vertentes e relações polidiversificadas. 

Em resultado desta compilação fiquei a dispor de um “Quadro-síntese cronológico e 

contextual” que, não obstante a sua secura e, certamente, insuficiência, pode ajudar – ou 

ajudou-me – a relacionar desenvolvimentos e relacionamentos históricos.  

Dada a sua extensão e o facto de conterem informações que dizem respeito a diferentes 

capítulos desta tese, optei por deslocar o “Quadro” para o final deste trabalho     

 

 

 

                                                   
36 PEREIRA, Armando Gonçalves – Economia do Mar”. Lisboa. 1932. Biblioteca da FEUP. 
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                  05. PRODUÇÃO DE PENSAMENTO ESTRATÉGICO 

  

                   PARA A AFIRMAÇÃO DA ECONOMIA DO MAR    

       

     “A produção do pensamento estratégico é fundamental para a sobrevivência e  

       desenvolvimento de qualquer economia”.  

                                                                                                                    Ernâni Lopes 

                       (Relatório Final O Hypercluster da Economia do Mar, Fevereiro de 2009) 

 

 

         Na sequência da apresentação genérica do tema central desta tese, correspondente 

contenção cronológica e temática, sua pertinência e utilidade social e definição prévia 

de conceitos como Economia do Mar, Desígnio Estratégico nacional, formas e 

conteúdos de Discursos políticos e abrangência do Hypercluster do Mar, coloco, num 

capítulo II e seus consequentes, as condições históricas em que se tem processado a 

“Afirmação da Economia do Mar” na segunda metade do século XX e transição para o 

século XXI. 

Para se proceder à articulação dos temas destes dois primeiros capítulos parece-me 

oportuno deter-me, previamente, na questão da “Produção do Pensamento Estratégico 

para a afirmação da Economia do Mar”. Acompanharei aqui, na generalidade, Ernâni 

Lopes. 37   

Começa o professor por reconhecer que, quando as práticas anteriores, na condução da 

Economia, “já não permitem atingir resultados satisfatórios, quando se entra num 

período de incerteza, quando a alterações nas condições de acção exigem a adaptação de 

actividades e comportamentos para se conseguir manter a sua viabilidade e 

sustentabilidade, o pensamento estratégico fica colocado no primeiro plano e da sua 

qualidade dependerá a diferença ente o sucesso e o fracasso, entre a autonomia e a 

subordinação, entre o crescimento e a estagnação, entre o progresso e a decadência”.  

Esta a diferenciação em relação a períodos e condições de estabilidade, de rotina e 

repetição.  

O pensamento estratégico implica “ajustamentos em relação às condições reais dos 

campos de acção”, com “descrições objectivas da realidade” e em oposição ao 

                                                   
37 LOPES, Ernâni -- O Hypercluster da Economia do Mar. Lisboa. Págs. 281 e sgts. Fevereiro de 2009.  
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“pensamento ilusório e aos equívocos em que se confundem os desejos com as 

realidades”. 

Nestas circunstâncias é feita distinção entre o “pensamento estratégico e o pensamento 

programático, doutrinário e ideológico”. Este último pode ou pretende promover e fazer 

convergir interesses diversos que “podem ser desejáveis mas não assegura que sejam 

realizáveis e concretizáveis nas condições objectivas” existentes. 

Já, por sua vez, o pensamento estratégico (…) pode assumir valores desejáveis que 

aumentem a mobilização da sociedade (…) e reforcem o potencial de realização”. Isto é, 

compatibilizando o desejável (pensamento programático, doutrinário e ideológico) com 

o compatível (pensamento estratégico). Ernâni Lopes, invocando situações históricas 

concretas, afirma que esta coincidência do possível com o desejável é rara e, quando 

existe, é de curta duração. “As tensões e incompatibilidades entre o desejável e o 

possível “ resultam de situações em que a “ilusão se sobrepõe à realidade”. 

Referindo-se objectivamente aos tempos actuais, o professor reconhece-os como tempos 

de mudança e de instabilidade, o que “significa que são muito mais tempos de estratégia 

do que tempos de programa, mais tempos do real do que do ideal, sendo muito mais 

tempos de observação das diferenças do que tempos de reprodução do que já se 

conhece”.  

Decorre daqui que estamos em tempos em que as doutrinas e as ideologias são 

permanentemente submetidas aos testes de concretização. Como afirmavam, com forte 

convicção, diversos empresários de PME, em recente (Novembro/2014) mesa-redonda 

promovida, em Vila Praia de Âncora, pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, 

os “seus objectivos mantinham-se focalizados em resultados”. Interpreto-os como a 

sabedoria da simplicidade feita da realidade vivida no terreno. 

Formalmente dir-se-ia que o “pensamento estratégico está directamente dependente dos 

resultados que obtém (…) e que o registo dos resultados estratégicos é a melhor 

informação para avaliar a qualidade do pensamento estratégico e, portanto, também para 

se avaliar o que tem que ser corrigido”. 

Ernâni Lopes, a propósito, reporta-se, especificamente, ao caso português -- escrevia em 

2009 -- lembrando que o país viveu “dois momentos críticos que constituíram 

oportunidades estratégicas importantes para reformulação das linhas de orientação da 

economia das empresas e da sociedade: a integração europeia e a integração no sistema 

de moeda única”. 
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Mas estas oportunidades de “aplicação de programas estratégicos de modernização e de 

inserção no padrão de globalização competitiva, não foram aproveitados com sucesso”. 

Acrescenta que também a “política de privatizações não foi bem sucedida (…) e antes 

agravou a insuficiência das dotações de capitais das empresas portuguesas. Em lugar de 

reconversão, a economia portuguesa não se ajustou às exigências estratégicas da 

globalização competitiva da modernidade económica da época”. 

O professor, perante este panorama, refere-se a uma “longa trajectória de perda de 

vitalidade da economia portuguesa (…) sem interrupção desta linha de tendência 

decepcionante” No entanto a aspirada linha de desenvolvimento “esteve várias vezes ao 

seu alcance, no início da década de 70, com a integração europeia em meados da década 

de 80 e na fase de integração no sistema de moeda única europeia, na segunda metade 

da década de 90”: (…) os interesses estabelecidos no passado resistiram à adaptação às 

novas condições estratégicas” e o “Estado não apareceu como agente de modernização”. 

Partindo destas premissas, no Hypercluster da Economia do Mar considera-se que para 

se identificar o que pode ser a “nova configuração das actividades económicas, o 

pensamento estratégico terá de identificar o que são as especialidades de especialização 

com possibilidades de expansão em mercados alargados, a nível ibérico, europeu e 

mundial”.  

Um factor relevante na definição de linhas de actuação do poder político tem a ver com 

as desigualdades sociais que não são aceitáveis nos quadros culturais das sociedades 

desenvolvidas mas que são aceites nas sociedades emergentes em que o poder político, 

beneficiando de altas taxas de crescimento, as utiliza como tampão às reivindicações 

sociais.  

Em linhas gerais Ernâni Lopes apela a uma reacção à crise de grande intensidade” -- 

dizia, em 2009 -- que “atinge a estrutura económica tradicional, a qual perdeu a 

capacidade de regeneração endógena” (…). Para tanto haverá que promover “a 

formação de plataformas empresariais que tenham recursos próprios e dimensões 

adequadas para operar em mercados competitivos alargados”. 

Com evidenciada capacidade de previsão confirmada pelo futuro imediato, Ernâni 

Lopes afirmava que não seria realista considerar que seria possível absorver uma “crise 

de grande intensidade induzida pelas pressões da globalização competitiva e pelos 

choques externos da subida de custos de matérias-primas (…) mantendo a estrutura da 

economia portuguesa” e não procedendo a uma alteração profunda. “Mantendo o 

mesmo sistema de relações que gerou o contexto de crise, mantém-se a estrutura e o 
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ajustamento será apenas conjuntural, reaparecendo os desequilíbrios logo que as 

medidas de contenção ou de redução forem levantadas”. 

Procurando definir alternativas que correspondam à afirmação da necessária Estratégia 

Nacional para a Economia do Mar, no Relatório que venho citando, perante a “falta de 

recursos naturais” do país que possam ser valorizados nos mercados mundiais ou que 

possam ser atrair os investimentos externos com vocação modernizadora”, considera-se 

que a “reconversão e modernização da economia portuguesa deverá basear-se nas 

vocações naturais que possam operar nos mercados externos, escapando às limitações 

do pequeno mercado interno”.  

A par destas circunstâncias é também apontada pouca qualificação da população activa, 

o que implica baixa produtividade e, proporcionalmente, “altos custos unitários do 

trabalho”.  

Perante a situação sumariada à Economia do Mar, parecem restar alianças com 

operadores internacionais, participação em redes multinacionais para se ter acesso a 

equipamentos e meios apropriados disponibilizados por parceiros internacionais. Aqui 

acrescento, aparece a Lei de Ordenamento e Gestão Marítima, aprovada na Assembleia 

da República por proposta do XIX Governo. A Lei abre o caminho a regimes de 

concessões para detecção e exploração de recursos minerais e hidrocarbonetos 

existentes nos mares sob jurisdição portuguesa. Claramente é esta a Estratégia que os 

poderes políticos, económicos e empresariais têm em vista para o futuro imediato.  
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                                    CAPÍTULO II 
                                 

                 

           PARA A AFIRMAÇÃO DA  ECONOMIA DO MAR  

 

 
              

                    CONTEXTOS E ENQUADRAMENTOS POLÍTICOS 
 

 

                         ECONÓMICOS – CIENTÍFICOS -- JURÍDICOS 
                                                       

 

         

     “Uma nova visão dos oceanos está a despertar em todas comunidades dos 

estados costeiros. Todos querem assumir uma posição de liderança que lhes 

permita ganhar ascendente em termos de condições para a exploração deste 

enorme espaço, ainda desconhecido. Portugal (…) procura o seu próprio 

caminho (…) e o rumo a percorrer (…) mas temos muito a fazer (…) num 

caminho longo e sem resultados imediatos”. 

 

                                                                                               Manuel Pinto de Abreu 

                                                    (Actas do III Fórum da FLAD, Faial, Açores, 2012) 

 

 

   

                  1.1            SOBERANIA DO ESTADO NO MAR: 

                       

                     GEOESTRATÉGIAS DE MAHAN E TRUMAN  
   

       

                               

     A afirmação da Economia do Mar na 2ª metade do século XX e na transição para o 

século XXI tem as suas causas e os seus contextos, próprios e imediatos, com raízes e 

antecedentes, mais remotos ou mais próximos. Como tem efeitos e consequências que 

poderão contribuir para o entendimento e a validação de discursos políticos anteriores. 

A compreensão dos discursos políticos, formulados a várias vozes e em tons mais 

contundentes, mais ideológicos ou mais técnicos, por diversos meios comunicacionais, 

em épocas sucessivas, torna conveniente ou mesmo necessário referenciar e, pelo 

menos, enumerar contextos. 

Por outro lado a compreensão das linhas evolutivas dos discursos, no tempo e nos 

conteúdos, torna também útil referenciar raízes, pelo menos genéricas, que venham de 

décadas anteriores. Será também útil, a bem do entendimento e validação dos discursos, 
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atender a períodos seguintes em que a transição de modelos se processe e afirme, no 

concreto. 

A focalização, com a proximidade cronológica, pode ter riscos ou até distorcer o objecto 

da observação mas também não é discipienda. Haverá situações em que existirá uma 

certa coincidência, no tempo e/ou no espaço, entre o observador e o observado e isso, 

naturalmente, condiciona, procurando-se que não descredibilize as observações.  

A expansão dos Estados no espaço marinho, com base na afirmação teórica sobre o 

poder marítimo, coincide, no final da II Guerra Mundial, com um consequente marco 

imediato e evidente: a Proclamação Truman, de 1945.38 

Mais exactamente, as duas proclamações Truman e duas ordens executivas relativas à 

jurisdição dos EUA sobre os recursos naturais existentes nas áreas costeiras adjacentes 

ao seu território terrestre. A 1ª Declaração marcou o início da apropriação, pelos 

Estados, do espaço submerso adjacente ao seu território terrestre, enquanto a 2ª 

Declaração é relevante para a matéria da conservação e gestão dos recursos naturais 

marinhos vivos.  

As Declarações “representam o reconhecimento jusinternacional dos poderes aos 

Estados costeiros, legitimando a apropriação dos recursos marinhos existentes no alto 

mar que, anteriormente, era comum e de acesso livre a todos”39.  

Na sequência destas Declarações vulgarizaram-se conceitos como a Plataforma 

Continental, a Zona Económica Exclusiva e as águas arquipelágicas, sendo ampliadas 

zonas como as águas interiores, o mar territorial e a zona contígua. Estava feita a 

promoção da aquisição de poderes que permitiriam aos Estados prosseguir actividades 

no espaço marítimo. 

Ficava claramente afirmado que a atribuição de poderes resultava de uma base de 

actividades e não em espaços de exclusão, com acontecia com os territórios terrestres. 

Algum desenvolvimento para aspectos jurídicos sobre a apropriação dos recursos 

marítimos deixei-o para o subcapítulo sobre quadros jurídicos, onde inclui a CNUDM, 

de 1982/1994. Convenção que prevê, no Preâmbulo, a “necessidade de ser criada uma 

ordem jurídica para os mares e oceanos que promova a utilização equitativa e eficiente 

                                                   
38 MATIAS, Nuno Vieira -- Os Grandes Mestres da Estratégia – Mahan e o Poder do Estado no Mar. 

Lisboa. Cadernos Navais, pág. 38. Em 2010. 
39 Id, pág. 39. 
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dos seus recursos, a conservação dos recursos vivos e o estudo, protecção e preservação 

do meio marinho”40. 

Mas volto ao final da II GM, em 1945, quando predominavam dois conceitos: o mar 

territorial e o alto mar. A partir daí criam-se e acentuam-se as mudanças. 

Vejamos uma questão essencial que fora privilegiada no final do século XIX e, 

sucessivamente, recuperada: a teoria do poder marítimo. Poderia recuar muito mais mas 

isso seria excessivo no âmbito do trabalho e da cronologia a que me propus. 

Ignoram-se, aqui, os “séculos XII a XIV quando Portugal era caminho privilegiado 

entre o Mediterrâneo e o Norte da Europa; e os séculos XV a XIX, quando o país era 

uma plataforma bem colocada e uma ampla base naval para os descobrimentos e o 

comércio”41. Tempos em que Portugal “criou o primeiro Estado europeu, fora da 

Europa, sustentado pelo poder naval, graças à mais poderosa Marinha oceânica da 

época”. 

É consensual que a defesa das terras ultramarinas sempre esteve ligada à Marinha, 

motivo porque se encontra, histórica e permanentemente, a ligação Mar – Marinhas 

(Militar e Mercante) e Colónias. Economia e Política coloniais, que se cruzam com o 

Mar. O que se traduzia, na orgânica governamental, na existência de Ministérios da 

“Marinha e Colónias”. Na sequência disto, quando se procuram referências ao Mar nos 

debates parlamentares da I República, a palavra surge nas intervenções dos deputados 

sobre o Orçamento anual do Ministério de Marinha e Colónias.    

O desenvolvimento do poder naval nacional permitiu vitórias, conquistas, difusão 

cultural e económica e o aparecimentno de potências marítimas rivais42. Está fora do 

âmbito desta tese ir tão longe, inclusive na cronologia, e mesmo em relação a factos 

muito mais próximos não será oportuno ou possível enveredar por exposições muito 

detalhadas. É de discursos políticos sobre a Economia do Mar que tratei, num tempo e 

face a um desígnio.    

E porquê, então e especificamente, considero o final do século XIX? Porque data de 

então, em 1890, a publicação de uma obra ainda hoje tida como de referência e já citada 

acima: “A Influência do Poder Marítimo na História”, do almirante americano Alfred 

Thayer Mahan.  

                                                   
40 Id, pág. 41. 
41 BARATA, Manuel Themudo --Estado Novo e a Política de Defesa na II Guerra Mundial. In  Portugal 

e a Guerra. UNL, pág. 128. 1998. 
42 AFONSO, Patrícia Viana -- A Importância do Hypercluster do Mar para Portugal. In Cadernos Navais, 

Lisboa: nº 33, pág. 54. Em 2010. 
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Anoto a contemporaneidade do almirante com a expansão da Revolução Industrial na 

Europa, as ambições imperiais das grandes potências, as necessidades de importação de 

recursos naturais (matérias-primas) e, no caso específico do tráfego marítimo, a 

substituição dos navios de madeira e à vela, por navios de casco de aço e impulsionados 

por máquinas a vapor. Acresce-se a necessidade dos países industrializados colocarem 

os produtos manufacturados em mercados alargados. 

Foi Mahan quem deixou escrito: “Quem dominar o mar dominará o comércio do 

mundo; quem dominar o comércio do mundo dominará as riquezas do mundo; e quem 

dominar as riquezas do mundo dominará o mundo”.  

Foi com Mahan que o “mar passou de um meio para um fim”. 

Estamos perante um alteração qualitativa fundamental: o mar, para além de uma via 

rápida, é reconhecido pelo seu potencial específico. Potencial que, progressivamente, a 

investigação científica vai evidenciar, abrindo novas perspectivas.  

Reportei-me a três estudiosos destas matérias, conhecedores das teorias do almirante 

Mahan: o almirante Nuno Vieira Matias, autor de “Os grandes mestres da Estratégia – 

Mahan e o poder do Estado no Mar”; Patrícia Viana Afonso, analista nas áreas de 

Defesa e Intelligence e autora do artigo “A Importância do Hypercluster do Mar para 

Portugal”43; e António José Telo, coordenador da “História da Marinha Portuguesa” 

44.   

As teses de Mahan contrariam aqueles que consideram que a continentalidade favorece 

o poder. Este almirante estudou as estratégias políticas, económicas e militares da 

Inglaterra, procurando perceber os factores que a levaram a tornar-se uma potência dos 

mares. Centrou a sua atenção no facto da Inglaterra ter adquirido poder naval para 

controlar os mares e localizar pontos de apoio que transformaram em colónias, 

nomeadamente nas Caraíbas. A guerra com a Espanha beneficiou a estratégia americana 

de colonização e o desenvolvimento da maritimidade. Tudo isto favorecendo as trocas 

de riquezas, trocas que geravam o desenvolvimento e o poder. O mar, no conceito de 

Mahan, era “fonte geradora de poder”, funcionando como “uma via rápida para as 

trocas comerciais”, já que o transporte marítimo era “sempre mais fácil e mais barato”. 

                                                   
43 Cadernos Navais, nº 33, págs. 54 e segts, de Junho de 2010. 
44 TELO, António José, coordenador da História da Marinha Portuguesa, tomo I, da Academia da 

Marinha, Lisboa, 1999. 
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Para tal, na concepção afirmada por Mahan, “era necessário saber tirar partido do mar, 

desenvolver o saber e a técnica para que o mar servisse os interesses estratégicos do 

país, tornando-se uma mais-valia para a sua população”. 

Alfred Mahan identificou elementos essenciais do poder marítimo, acentuando a 

importância dos portos e das orlas marítimas, bem como a existência de meios para 

financiar esquadras e a construção naval.    

Para Mahan, a base do poder marítimo estava no comércio. Citava, a propósito, a 

expansão marítima portuguesa, em que as rotas comerciais contavam com o apoio de 

colónias estrategicamente colocadas, o que permitiu “controlar os mares e usufruir das 

riquezas “.  

O almirante americano elogiava os portugueses das rotas marítimas longínquas, 

designando-os por “valentes, empreendedores, moderados, pacientes perante o 

sofrimento, entusiásticos e dotados de um intenso sentimento nacional”. 

Referia-se à favorável posição geográfica e à existência de bons portos, mas lamentava 

que o “povo português não reunisse todas as características exigíveis para a 

transformação de uma potencial riqueza em poder efectivo”. Um velho tema, uma actual 

questão. 

A “procura descontrolada de riqueza”, continuava Mahan, “o desejo de lucro, a aventura 

sem plano”, acabaram por ser “fatais para o crescimento da agricultura, do comércio e 

da indústria e logo para o desenvolvimento da  Marinha”45.  

Para Mahan um outro “factor determinante para a aquisição do poder marítimo e para a 

sua conservação”, era o “carácter do Governo”46, cabendo a este contribuir 

decisivamente para transformar a “conceptualização geopolítica do poder naval que 

atribui ao mar um papel preponderante na obtenção do poder e na concretização dos 

interesses nacionais”. 

Na sua condição de almirante e na sequência dos princípios que defendia, Alfred 

Mahan, evidenciou o poder naval como factor de potencial económico, estabecendo a 

ligação entre poder naval e poder económico. Falava na “boa ordem no mar” e antevia a 

necessidade de defesa contra novas ameaças que podiam comprometer a liberdade e 

legítimo uso do mar. Hoje diríamos que há sempre o receio de que a globalização 

somada à “competitividade dê lugar a um nacionalismo e proteccionismo reforçados”.        

                                                   
45 Citado por ALMEIDA, Políbio F. A. Valente, in “Poder do pequeno Estado”, p.147. 
46 Id., de TELO, António José, pág. 58. 
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A “vitória dos mahanistas” afirmou-se, gradualmente, até 1914 e, segundo António José 

Telo, isso ficou a dever-se à “corrida para o poder naval, ao crescimento da esquadra 

espanhola (…) e ao desaparecimento da esquadra britânica do Mediterrâneo”47. Isto a 

coincidir com o início da I Guerra Mundial. Mas que acontecia, mais tarde, no início de 

novo conflito generalizado, com a II Guerra Mundial, nos antecedentes imediatos da 

“minha” cronologia? 

As circunstâncias, de guerra generalizada, impuseram forte alteração na correlacção de 

forças, mudaram os conceitos “sobre o poder naval e a forma de o exercer”48 nos 

disputados oceanos e nas rotas marítimas. Veja-se que, até 1939, a esquadra norte-

americana era a segunda a nível mundial mas, rapidamente, se tornou a primeira, em 

tonelagem e aptidão tecnológica. 

Enquanto a esquadra britânica se tornava obsoleta, os americanos evoluíam e, no final 

da guerra, em 1945, tinham ganho capacidade aeronaval para actuar nos mais 

longínquos palcos de guerra. 

A capacidade militar, neste caso naval, dos americanos, condicionou, a seu favor, o 

poder político sobre os mares. O peso esmagador dos EUA nos mares levou António 

Telo a considerar 49 que na década de (19)40 houve uma “transição para um mundo 

unipolar, em termos de poder aeronaval, com uma única grande Marinha no fim do 

conflito”, em 1945.  

Em termos comparativos, a França, com alguma capacidade para “exercer uma função 

global no pós-guerra, tinha, no entanto, vinte vezes menor capacidades que os EUA”. 

Já a URSS, “ em 1946, era, fundamentalmente, uma Marinha de defesa da costa e acção 

em mares fechados, sem capacidade nem tradição de exercício de poder oceânico longe 

das costas”. 

Mas se alterações comparativas se situavam nos volumes de tonelagem e na quantidade 

de unidades navais, maiores foram, a partir de 1946, as diferenças qualitativas, com três 

“novidades: a maturidade do poder aeronaval e anfíbio; as primeiras aplicações 

electrónicas aos navios; e as armas atómicas”. 

Com a ressalva de que os primitivos radares, muito incipientes, tinham sido instalados a 

bordo de couraçados e cruzadores britânicos e alemães nos finais dos anos (19)30. Mas, 

de facto, foi com o avanço das necessidades militares que se foram apurando as 

                                                   
47 Id. TELO, pág. 229. 
48 Id, TELO, pág. 369. 
49 Id, TELO, pág. 370. 
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tecnologias e, consequentemente, os poderes militares que lutavam pelo domínio dos 

mares.  

Recordo, a propósito, a estratégia japonesa que, com o inesperado ataque aeronaval a 

Pearl Harbour, em 1942, pretendia surpreender os americanos, destruindo, numa 

batalha, grande parte da capacidade naval dos EUA que lhe garantia o controlo do 

Oceano Pacífico. 

De facto, a correlação de forças poderia ter ficado completamente alterada, não fora a 

quase imediata reacção americana, com os meios ainda disponíveis, na grande batalha 

naval junto às ilhas Midway, no Pacífico central. 

Seguiram novas confrontações aeronavais, decidindo-se o futuro dos continentes e as 

vitórias ou derrotas, consequentemente, em relação às opções político-ideológicas dos 

povos. Muitos milhões de homens anónimos morreram nas batalhas navais oceânicas, 

costeiras e terrestres no arco ocidental do Pacífico, restando figuras e imagens míticas, 

que me limito a enunciar, porque basta meia dúzia de nomes para se sentir toda a sua 

carga emocional e histórica relacionada com as grandes batalhas oceânicas da II GM: 

Pearl Harbour, Midway, Guadalcanal, Guam, Mar da China, ilhas Filipinas e estreito de 

Singapura, numa lista tão interminável como dolorosa. Nomes como o general Mac 

Arthur e o almirante Nimitz recordam figuras míticas das batalhas terrestres e oceânicas 

do Pacífico, nos anos 40.   

Quarenta anos depois (1985) destas confrontações pude visitar o Cemitério Americano 

de Manila, nas Filipinas, e percebi e senti como é esmagador o pesado silêncio que 

envolve milhares de cruzes, alinhadas com rigor e imaculadamente brancas, que 

assinalam as sepulturas de militares vitimados na II G.M., nas terras do arquipélago das 

cerca de sete mil ilhas das Filipinas e nos mares do, paradoxalmente chamado Oceano 

Pacífico. 

Sem sair do contexto e das circunstâncias históricas dos anos 40, contexto que continua 

a reflectir-se muitos anos depois, nos tempos subsequentes, deixo aqui duas outras 

comparações e invocações pessoais: a esmagadora visão das cruzes de Manila, tem 

paralelo no choque físico e psicológico sentido no Cemitério de S. Petersburgo, antes 

Leninegrado, na Rússia, onde estão sepultadas 700 mil vítimas dos bombardeamentos e 

da fome, provocados pelo destruidor cerco à cidade, ao longo de mais de um ano, pelas 

tropas hitlerianas; e tem comparação com choque sentido no campo de concentração de 

Dachau, com câmaras de gás, nos arredores de Munique, na Alemanha, também 

símbolo da intolerância tornada selvagem.           
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Mas deixemos o Pacífico para referir, de passagem, outros mares, outras batalhas e 

outros condicionalismos, no Índico e no Atlântico. 

Na II Guerra Mundial – 1939 –1945 – os mares foram palco decisivo de grandes 

batalhas oceânicas, envolvendo enormes efectivos militares, poderosos meios, em 

esquadras navais e aviões de caça e bombardeio.  

No Atlântico – a Batalha do Atlântico, que atingiu o auge em 1942 -- os submarinos 

alemães, os U2, perseguiram e afundaram comboios de numerosos navios mercantes 

que, protegidos por navios da Esquadra americana, tentavam atravessar o oceano, 

transportando efectivos e equipamentos militares, inclusive para a preparação do Dia D, 

o desembarque da Normandia, em 1944. Frequentemente esses comboios flectiam para 

sul da rota mais directa EUA--Inglaterra, navegando entre a Madeira e a costa 

continental portuguesa, procurando furtar-se às “alcateias” de U2. A actuação dos U2 

tornou-se tão devastadoras que, em 1942 o Almirantado Britânico considerava que a 

capacidade construtiva de novos navios mercantes era insuficiente para compensar as 

perdas. 

É conhecida a aproximação dos U2 às costas portuguesas, inclusive através de pesquisas 

de arqueólogos que localizaram um U2 que foi afundado, no final da guerra, em 1945, a 

norte de Matosinhos, a poucas centenas de metros da praia.   

O afundamento do cruzador inglês “Wood” e a perseguição e destruição do “invencível” 

alemão “Bismark” ficaram na História das grandes batalhas navais oceânicas, do 

Atlântico. 

Menos intensamente e mais esporadicamente, também no Oceano Índico se 

confrontaram navios dos beligerantes. Pessoalmente recordo, numa memória bem viva 

apesar da idade de então, a recolha, por um navio costeiro português onde viajava, de 

uma baleeira com náufragos andrajosos e em forte sofrimento, de um navio mercante 

inglês afundado junto à costa sul de Moçambique, entre Lourenço Marques (Maputo) e 

a Beira. O navio fora afundado por um submarino U2 alemão. Estávamos, presumo, em 

1944.  

A Batalha do Atlântico atinge a sua “fase decisiva nos primeiros meses de 1943”50. 

“Nessa altura as perdas da navegação aliada atingem o máximo. Só a partir de Maio de 

1943 a tendência é contrariada e os submarinos são claramente contidos e derrotados, 

                                                   
50 TELO, António José -- A Neutralidade Portuguesa na II Guerra Mundial. Edições Colibri, UNLisboa, 

pág. 119. Em 1998.   
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sendo expulsos das principais rotas do Atlântico, praticamente até ao fim da guerra, sem 

tornarem a representar uma ameaça séria”.   

Portugal não podia ser, naturalmente, mero espectador da II G.M.. A relação Portugal -- 

II G.M. passou por várias fases que cito, invocando António Telo51: 

“Inicialmente, em 1939 e 1940, os Aliados consideravam vantajoso que Portugal 

mantivesse a neutralidade, mas os EUA e a Inglaterra manifestavam preocupações com 

a capacidade de defesa do “porta-aviões” atlântico, os Açores”. 

A situação ameaçou alterar-se com a queda da França (1940), a invasão da URSS 

(1941) e os planos de Hitler para “lançar uma grande ofensiva na direcção de Gibraltar, 

do Norte de África e do Atlântico português”. Foi a fase mais delicada, com a 

possibilidade da Espanha se envolver, directamente, na guerra e dos EUA entrarem em 

novos palcos militares. 

Entretanto, voltando a António Telo52, a “Inglaterra prepara planos” para o momento em 

que o “primeiro soldado alemão passe os Pirinéus, ou a Espanha entre na guerra ou a 

Alemanha pretenda avançar para os Açores”. 

A Inglaterra tomou decisões em Maio de 1940, no sentido de se preparar para retirar a 

esquadra de Gibraltar e “ocupar” a Madeira, Cabo Verde e os Açores. 

Nesta fase da guerra, os EUA e a Inglaterra estavam decididos a avançar para os 

Açores, enquanto a Alemanha ponderava e receava ser incapaz de defender os Açores - 

se os ocupassem – frente às esquadras americanas e inglesas. 

A invasão da URSS e as operações no Norte de África, onde a Alemanha tinha 

dificuldades logísticas, retardou qualquer decisão dos beligerantes em relação aos 

Açores, mantendo-se a perspectiva de neutralidade.   

A situação militar evoluiu e, em Maio de 1943, os EUA e a Inglaterra consideram 

necessário dispor dos Açores para apoiarem as operações e as rotas marítimas na região 

designada por “buraco negro” do Atlântico, isto é a zona central do Atlântico onde a 

aviação baseada em terra, nos EUA e na Europa, não tinha capacidade técnica para 

actuar, devido às distâncias excessivas. 

Portugal cedeu as bases pretendidas pela Inglaterra mas aos EUA somente cedeu o 

direito de uso.  

Após o desembarque da Normandia e o avanço dos Aliados para a Europa Central, os 

EUA, com o apoio da Inglaterra, exigiam as bases dos Açores. Portugal acaba por ceder 

                                                   
51 Id., pág. 401. 
52 Id., págs. 402 e sgts. 
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com a garantia de que os EUA “nada tinham a opor ao Império português e que Timor, 

ocupada pelos japoneses, seria devolvida no fim da guerra”. 

Estes factos, com o final da II G.M., correspondem à transição do poder inglês para a 

hegemonia americana. Mas, de seguida, o mundo vê-se perante as disputas ideológicas 

entre a URSS e os EUA, que se traduziram na Guerra Fria. Disputas ideológicas, a par 

de disputas económicas e políticas, confrontação de poderes militares e ameaças latentes 

de armas nucleares.  

Segundo António José Telo53, até ao ano de 1945 o “poder naval foi a única forma de 

controlar os oceanos e, logo de dominar as comunicações e os transportes mundiais e de 

projectar poder para além da costa, mas com a guerra surgem, pela primeira vez, pontes 

aéreas intercontinentais”. A par destes factos, também em meados de 1945, aparecem as 

armas atómicas, “modificando, por completo, a maneira de pensar a guerra, o poder 

naval” e toda a correlação das forças políticas internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
53 Id, pág. 445. 
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             1.2                 PÓS -- II GUERRA MUNDIAL (1945):  

 

 

 

           RECONSTRUÇÃO EM TERRA--LIBERDADE NOS MARES       

                                         

             

          GLOBALIZAÇÃO--GUERRA FRIA--DESCOLONIZAÇÃO 

 
      

      Finda a II Guerra Mundial, em 1945, o quadro histórico alterou-se profundamente, 

com a Europa a procurar reconstruir-se sobre as cinzas, enquanto os mares voltavam a 

ser livres para o comércio marítimo favorecido pela globalização da Economia mas, 

entretanto, surgiam e acentuavam-se as tensões provocadas pela Guerra Fria, pelas 

guerras regionais e pelas lutas pela descolonização dos impérios britânico, francês, 

belga e português.   

Com o final da II Guerra Mundial, o acesso ao espaço marítimo voltou a ser livre, em 

conformidade com o princípio da liberdade dos mares, como constava das regras 

costumeiras e era do interesse dos Estados, no sentido da livre circulação dos navios 

mercantes, de guerra e de pesca. 

A partir de 1945 e durante a década de 50, os povos europeus atingidos pela guerra 

reuniram forças para o rescaldo e a reconstrução das cidades e da economia. 

Como acontecera após a I GM, também em 1945 a actualidade que a Europa enfrentava 

a era de pobreza, miséria, destruição, morte, populações em fuga e em sofrimento 

extremo, devastação económica de uma economia de guerra.   

A década de 60 já foi de resultados na recuperação e de desenvolvimento económico 

intenso, depois de 45 e 50 serem de rescaldo e início da reconstrução, apoiada pelo 

Plano Marshall. 

Mas no mundo surgira a violência das guerras regionais e dos grupos extremistas. As 

décadas de 50, 60 e 70 correspondem ao desenvolvimento dos processos de 

descolonização dos impérios britânico, francês, belga e português. 

Volto a enunciar alguns nomes -- e enunciar porque somente com a citação dos nomes e 

pela carga que transportam, plena de significado histórico -- que marcaram a época e o 

futuro, nas relações internacionais: Bandung/Terceiro Mundo, Nasser, Gandhi, Nehru, 

Indochina/DienBien Phu, Saigão, Médio Oriente (Palestina, Israel, relações israelo-

arábes), Pérsia/Irão, Canal do Suez, Grande Marcha de Mao, Congo/Katanga, 
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Nigéria/Biafra, Tibete… É a época em que regimes ditatoriais, com várias fórmulas, 

nascem, crescem e se reproduzem em África e nas Américas (as repúblicas das 

bananas).  

A Guerra Fria e a apropriação de matérias-primas por parte dos países consumidores e 

com prejuízo/exploração dos produtores, favorecia o novo colonialismo, o 

neocolonialismo, os regimes locais ditatoriais e tirava proveito das guerras regionais 

e/ou tribais incontroláveis e capazes de genocídios espantosos. Aliás, frequentemente, a 

descolonização somente criava independências (africanas) de “hino e bandeira”, na 

expressão que pela primeira vez ouvi referenciada por Óscar Monteiro, quadro desde a 

primeira hora da FRELIMO e depois ministro do Governo de Transição de 

Moçambique, em 1974/75.       

Na década de 70, em 1974, Portugal atingiu o fim de um ciclo político e económico de 

várias décadas e procurou novos rumos, tendo como objectivos a Democratização, a 

Descolonização e o Desenvolvimento, os três D´s. 

Entretanto, as Universidades e Politécnicos, adaptando-se aos novos tempos, 

procuraram afirmar-se de modo inovador e criativo.  

Na década de 80, com o fim do PREC e na sequência das negociações encetadas em 

1977, Portugal aderiu à CEE (1986). Já anteriormente ao 25 de Abril/74 houvera na 

economia portuguesa defensores do europeísmo, como José Silva Lopes, que apoiava o 

caminho da integração europeia – EFTA e CEE – contra a opção africanista e a favor da 

democratização e a descolonização54.  

Com a integração na CEE, na segunda metade da década de 80 e na década de 90, 

desaguaram em Lisboa, substanciais fundos comunitários. Foi uma época de 

expansionismo económico mas também de apoio ao desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

Chegados ao fim do século XX e à transição de séculos e milénios constata-se que o 

contexto favoreceu uma evolução/transição na relação com o Mar, dadas as 

potencialidades “descobertas”, aprofundando-se ou criando-se uma nova ligação da 

Ciência com a Economia e a Política.  

A Política reafirma o apoio à investigação científica, que se acentuou fortemente no 

último decénio do século XX, com a Ciência e a Tecnologia a fazerem surpreendentes 

descobertas e evoluindo na exploração dos mares e dos fundos dos oceanos. 

                                                   
54 LOPES, José Silva -- A integração económica europeia: implicações sociais em Portugal”, in Revista 

Análise Social, Lisboa, 1964. 
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Alguns sectores empresariais, entretanto, perceberam a oportunidade que a Ciência, 

pura e a aplicada, lhes proporcionava e procuraram desenvolver a exploração de 

potencialidades. 

No século XXI, a partir da 1ª década mas acentuando tendências que vinham do final do 

século XX, instituições empresariais e universitárias, abrangendo as mais diversas áreas 

empresariais e científicas, como a biologia, a geologia, as engenharias, a química, a 

física e as ciências sociais, dedicaram-se à investigação científica, focalizando a atenção 

nas potencialidades do mar e na sua relação com o desenvolvimento económico e o 

progresso das populações. 

Acentuei acima aspectos pragmáticos da reflexão e da actuação políticas com vista à 

definição e afirmação do poder marítimo, quantas vezes feita com grandes meios 

militares. Mas o Mar -- e a Economia do Mar -- estando sujeito à Paz e à Guerra, suscita 

reflexão geoestratégica.  

Procurei contextualizar para melhor se compreender o espaço (nacional e internacional) 

e o tempo onde se movimentaram os protagonistas e as instituições: a relação entre a 

Política e a Economia do Mar, que se dá, naturalmente, em determinados circunstâncias 

históricas. 

Mas se há uma soma e interrelação de opções políticas, com observância e compreensão 

de acontecimentos e factos localizados num tempo, as opções são antecedidas e até 

permanentemente seguidas por reflexão, em busca de pensamento estratégico 

apropriado para a definição de objectivos específicos. 

Nuno Rogeiro tem investigado nesta área e publicou um artigo intitulado “O Mar entre 

a Paz e a Guerra”55 onde invoca polémicas opiniões sobre a relação entre o mar e a 

terra, sobre o direito internacional e a geopolítica, sobre o papel dos oceanos na 

existência do homem, incidindo maior atenção sobre a estratégia dos estados costeiros 

em contraste com os estados continentais. Ao invocar o filósofo alemão Carl Schmitt 

(com obra publicada desde 1942), Nuno Rogeiro recria o conceito de “filosofia do mar”, 

no que, aparentemente, se traduz numa polémica entre a “potência marítima ou 

talassocrática e o colosso terrestre ou geocrático”. 

Reconhece Nuno Rogeiro os “espantosos avanços da ciência e da tecnologia” mas que, 

em contrapartida, o mar permanece “imprevisível, volátil e enigmático”, pretendendo a 

“terra comandar politicamente”, nas suas ambições. 

                                                   
55 ROGEIRO, Nuno -- O Mar entre a Paz e a Guerra. Revista Cluster do Mar”, de Setembro/Outubro,     

    Lisboa; págs.27 e sgts.. 2012. 
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O Nuno Rogeiro reporta-se a autores-filósofos que, no final do século XX e inícios do 

século XXI, publicaram obras cujos títulos, só por si, são significativos: “Sobre o mar 

como fronteira, num contexto político-cultural e literário-filosófico” (S. Stelzer, GRIN 

Verlag, 2011); “Sobre as ideologias do pensamento talassocrático” (H. Coutau-

Bégarie, Paris 1994-2000); “Sobre a língua, a formação da ficção e o mar” (S. Mentz, 

Continuum, Londres, 2009).  

No quadro desta dissertação referir, de modo sumaríssimo, a existência de preocupações 

“filosóficas” sobre o mar onde se centram as reflexões de Nuno Rogeiro e os autores 

que cita, já me parece suficiente: fico a saber que existem estas preocupações e 

reflexões mas não pretendo alhear-me do que, para a tese, é central: a relação objectiva 

entre discursos políticos e a actuação do poder que os possa concretizar, com as 

marinhas e os centros de investigação científica a exerceram serviço público e as 

estruturas empresariais a perseguirem caminhos de sucesso.            

Há, no entanto, no artigo de Nuno Rogeiro uma listagem de riscos com que se deparam 

aos estados costeiros empenhados na viabilização da sua talassopolítica. São sete os 

riscos que Nuno Rogeiro designa por sete “P”´s: 

-- Poluição: destruição ou envenenamento da vida dos mares; 

--Pirataria: com a pirataria pós-moderna, organizada, com motivações políticas, 

ideológicas, por necessidade ou por opção; 

-- Pilhagem: pesca ilegal, destruição do ecossistema; 

-- Proliferação: luta contra a criação de áreas marítimas protegidas; 

--Passagem perigosa: trânsito do narcotráfico, escravatura, contrabando, navios 

problemáticos ou em risco; 

--Pressão: sobre linhas de comunicação vitais e pontos focais, sujeitando-os a bloqueios;  

--Penalizações: intervenções militares em portos e sobre navios, sob falsas motivações 

humanitárias. 

Nuno Rogeiro considera que Portugal continua sem capacidade de resposta eficaz 

perante os desafios de dimensão científica, tecnológica, securitária e empresarial 

colocados, agora no futuro próximo, pela extensão da Plataforma Marítima Continental. 

Relembro uma afirmação pública do professor Adriano Moreira, no sentido de que 

Portugal ainda tem, nos primeiros decénios do século XXI, duas grandes oportunidades 

históricas para o seu desenvolvimento e crescimento económico – o aproveitamento da 

Plataforma Marítima Continental (se a ONU …) e as relações culturais, políticas e 

económicas com os países da CPLP. Em relação a outras oportunidades históricas para 
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Portugal, Adriano Moreira tem opinião muito clara: nos casos dos impérios do Oriente, 

do Brasil e das colónias africanas Portugal perdeu sempre em situação de bancarrota.   

Esta tese incide no período posterior ao final da II Guerra Mundial, em 1945, quando se 

desencadeou uma época de reorganização política e reconstrução económica, não só na 

Europa mas em outros continentes, com reflexos no modelo e na produção económica, 

nos reajustamentos sociais e políticos, favorecendo a globalização e o desenvolvimento 

do comércio marítimo, através de mares mais seguros. Na expressão de Vasco Polido 

Valente houve um “glorioso crescimento económico da Europa entre 1947 e 1973”. 

Para melhor entendimento sobre o período de 1945 a 2010, no que diz respeito à 

Economia, Ciências e Política do Mar, procuro a contextualização, partindo do quadro 

imediatamente anterior.  

Este enquadramento está espelhado em autores/actores desde o final da Monarquia 

Constitucional, I República e 1º período do Estado Novo (1926 – 1945), desaguando no 

período central da tese, isto é 1945 – 2010. O método de trabalho incide nas obras 

“clássicas” de historiadores representativos que estudaram e publicaram sobre estas 

épocas, mas pretendo acentuar as pesquisas na bibliografia das épocas em questão e em 

documentação da segunda metade do século XX. A memória, o testemunho pessoal e a 

vivência directa de factos poderão dar o seu contributo, sempre aferido e condicionado.  

Quanto ao 1º decénio do século XXI a intenção é referenciar desenvolvimentos práticos 

das intenções, teorias e discursos que vinham dos últimos decénios do século XX: como 

se concretizaram em actos, as palavras tão proclamadas                                    

Aparentemente, a partir de 1945, com o potencial nuclear, terminavam as guerras 

mundiais, por excesso de força destruidora das partes, mas entra-se numa fase, que 

também afectou, directamente, Portugal nos anos 50, 60 e 70, com tensões regionais e 

“conflitos periféricos, de guerras de tipo subversivo e de tácticas de destabilização de 

regimes com apoio popular”56. 

A Guerra Fria não impediu um “ambiente de crescimento económico rápido até 1973, 

quando existiu uma anormal situação de liberdade de trocas e de comércio. Os 

transportes marítimos desenvolveram-se muito rapidamente neste contexto” 

nomeadamente devido às transacções de petróleo.  

A partir de 1950 o “desenvolvimento é ainda mais espectacular e em 1973 o comércio 

marítimo (…) é seis vezes maior do que em 1950”. Entretanto decorre uma alteração 

                                                   
56 Id. TELO, António José, pág. 446. 
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das rotas comerciais marítimas, com o Atlântico a perder supremacia a favor do 

comércio internacional dos EUA e da Ásia, no Oceano Pacífico. Afirmam-se tempos 

decisivos, com a tendência para a internacionalização e a globalização da economia e 

dá-se “uma ampla renovação técnica das frotas” . 

Com os reajustamentos da economia, a dimensão das frotas mercantes e os enormes 

interesses envolvidos, os navios passam a ser, em grande parte, registados em países 

como a Libéria e o Panamá, que ofereciam grandes vantagens fiscais. Na expressão de 

António Telo, a “marinha mercante cresce de forma gigantesca sob o impulso da idade 

do ouro do desenvolvimento económico”, surgindo novos tipos de navios e uma nova 

realidade jurídica. 

Desenvolve-se, entretanto, o transporte aéreo de passageiros, isto a partir dos anos 50, 

mantendo-se o papel fundamental das marinhas de comércio, com “mais de 95% do 

transporte de carga, a longa distância, assegurado por mar”. 

Tudo isto tem implicações nas formas de exercer o poder marítimo, acentuando-se 

novos factores. Como sejam, a crescente importância dos recursos marítimos, a 

protecção das reservas naturais, do ambiente, dos sistemas ecológicos e das zonas 

costeiras.   

É na sequência de todo este enquadramento que os EUA promovem a criação da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN/NATO). Portugal foi um dos 

fundadores da Aliança Atlântica mas, internamente, havia opositores que receavam que 

os EUA não dessem garantias suficientes de apoio na defesa do Império Ultramarino e 

poderiam vir a exagerar nos direitos sobre as bases dos Açores. A Espanha também não 

via com bons olhos a adesão de Portugal. 

A entrada de Portugal na OTAN implicou reajustamentos na orgânica governamental, o 

que foi antecedido por polémicas políticas internas, com os ministros do Exército e da 

Marinha, respectivamente Santos Costa e Américo Tomás, a serem arbitrados pelo 

presidente Fragoso Carmona. 

Quanto a apoios militares, a OTAN proporcionou a Portugal, sobretudo entre 1950 e 

1955, o recebimento de equipamentos dos mais diversos, inclusive navios de guerra em 

vias de desactivação pela Inglaterra e pelos EUA, terminada a guerra. Isto aconteceu 

depois de ter sido aprovada, em 1950, a concepção da OTAN sobre o papel de Portugal 

no esquema geral de defesa da Europa, e depois de ter sido assinado um acordo 

específico sobre a ajuda militar dos EUA. 
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O envolvimento de Portugal na OTAN ficou afirmado internacionalmente, de modo 

público, quando, em 1954, a Cimeira da Organização se reuniu em Lisboa, para 

proceder a reajustamentos estratégicos.  

Para além do recebimento de equipamentos, a participação de Portugal na OTAN 

proporcionou um factor relevante na evolução e maturidade dos quadros militares do 

país e, consequentemente na respectiva perspectiva e mesmo actuação política. 

Porventura este factor está por avaliar, no concreto, mas é natural que o facto de 

centenas e centenas de quadros terem tido oportunidade de frequentar cursos e estágios 

em países da OTAN não é despiciendo. Isto aconteceu, nos anos 50 e 60, sobretudo, 

com quadros superiores da aviação militar e da Armada, também integrados em missões 

da OTAN. 

O capitão-de-mar-e-guerra Saturnino Monteiro, na sua monumental obra de oito 

volumes sobre a “História da Marinha”, enfatiza, politicamente, esta circunstância.   

A adesão de Portugal à OTAN constituiu como que uma ponte militar e política entre o 

país e os seus aliados. Mas os países parceiros não viam com o mesmo entusiasmo o 

Império português. 

O capitão-de-mar-e-guerra Saturnino Monteiro 57 afirmou que, para “reforçar a nossa 

capacidade militar” ultramarina “teria sido indispensável começar por reduzir ao 

mínimo a nossa participação na NATO”. E acrescenta que, “infelizmente a maioria dos 

oficiais das nossas Forças Armadas, por razões de ordem profissional facilmente 

compreensíveis, estavam muito mais interessados nas actividades da NATO que na 

defesa do ultramar, que para uns parecia desnecessária e para outros inútil”. 

O autor comprova as suas afirmações sobre os equipamentos disponíveis, citando 58 os, 

diria que poderosos, meios da Marinha de Guerra portuguesa postos à disposição da 

NATO (“ao todo 39 navios destinados a operar exclusivamente no âmbito da NATO”), 

enquanto no mesmo período, entre 1949 e 1958, “não foi adquirido um único navio 

destinado a prestar serviço no Ultramar”, para além dos navios-hidrográficos e um 

“aviso” em Macau e outro na Índia. Somente em 1959 foram compradas duas fragatas 

inglesas usadas, sendo compradas outras duas em 1961. Finalmente destinavam-se a 

Angola e a Moçambique.    

                                                   
57 MONTEIRO, Saturnino -- Batalhas e Combates da Marinha Português. Livraria/Editora Sá da Costa, 

Lisboa, 1993. VIII volume, pág. 153.  
58 Id. págs. 153 e 154. 
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A partir de 1963 a situação inverteu-se e entraram ao serviço da Marinha, lanchas de 

fiscalização e desembarque (mais de uma dezena), fragatas (4), submarinos (4), 

patrulhas e corvetas (10), mas destas algumas só entraram ao serviço depois da guerra 

colonial acabar, em 1974.     

Saturnino Monteiro acrescenta que o “Exército não foi mais previdente” e que a Força 

Aérea, criada em 1952, avaliou mais “correctamente a situação estratégica decorrente da 

descolonização, começando a preparar, em 1958, o envio de meios consideráveis para 

África”59. 

Recordo que já em Fevereiro de 1950 a Índia apresentara um pedido no sentido de 

Portugal lhe entregar Goa, Damão e Diu, o que Salazar recusou, invocando argumentos 

jurídicos. 

A 14 de Fevereiro de 1953 a Índia renovou o pedido, com a mesma resposta de Salazar. 

Este fez ainda preparar um plano de acção, com a possibilidade de envio de uma frota 

para o Índico. Pretendia Salazar utilizar o canal do Suez mas a Inglaterra pressionou o 

Governo português e o plano gorou-se. 

Estava criado todo um quadro geopolítico internacional que a obstinação portuguesa 

não entendeu, com todas as consequências dramáticas que se conhecem.    

Considera António Telo que depois da guerra se acentuou “a tendência (…) de reforçar 

a a presença da Armada no Império”. As preocupações prioritárias eram então as 

colónias de Goa, Damão e Diu, situadas na Índia, que se tornara independente em 1948; 

Macau, na China, em que os comunistas tinham sido vitoriosos em 1949: e Timor, que 

abandonada pelos derrotados japoneses, estava sujeita à cobiça da, então turbulenta, 

Indonésia.     

Mas como poderia Portugal manter e impor a sua vontade imperial se, nos anos 50, em 

tempos em que a força naval era essencial, a “cobertura do Império continuava a ser 

assegurada pelos seis “avisos” dos anos 30, a que se somava um número diminuto, e em 

queda, de velhas canhoneiras, lanchas e navios hidrográficos, lembra Antonio Telo 

(p.497). Com tão longas distâncias e com a incapacidade de meios navais – os únicos 

possíveis na circunstância de territórios dependentes das ligações marítimas -- eram 

evidentes as previsões acerca dos tempos que se avizinhavam.   

Entretanto começavam a soprar, cada vez mais fortes, os “ventos da História”, com o 

Terceiro Mundo – Nehru, Sukarno, Tito, Nasser e Nkruman -- a ganhar força 

                                                   
59 Id pág. 154. 
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reivindicativa e a assumir, progressivamente, mais e mais votos nas Nações Unidas. 

Concretizaram-se as irreversíveis descolonizações dos impérios inglês, francês e belga, 

com os exemplos mais significativos na Índia e no Paquistão; no Norte de África, em 

Marrocos, Argélia e Tunísia; e nos Congos. 

Mas também nas costas ocidental e oriental de África, com Angola, Moçambique e 

Guiné-Bissau, nas décadas de 50 e 60 a ficarem cercados pelos novos países -- Guiné-

Conakry (1958), Senegal (1960), Congo Brazaville (1960), Congo Leopoldville (1960), 

e Tanzânia (1961) -- fortemente reivindicativos no apoio à independência generalizada 

de África.  

Constata-se que a descolonização também teve a ver, directamente, com a II G.M., na 

medida em que povos africanos e asiáticos integraram os exércitos dos Aliados na luta 

contra o nazismo, o que favoreceu o seu capital político e reivindicativo no sentido da 

autodeterminação e independência. A factura demorou mas acabou por ser apresentada. 

Após a II G.M., a partir de 1945, e no espaço de vinte anos – 30 se considerarmos a 

descolonização portuguesa – os povos colonizados acederam à independência. Primeiro 

num decénio asiático e depois num decénio africano. A Conferência de Bandung 

(Indonésia), de 1955, com a participação de 29 estados independentes, é tida como o 

momento de viragem, formando-se o Grupo dos Não-Alinhados. O Cairo torna-se o 

ponto de confluência dos movimentos independentistas, como lembra Marc Nouschi, no 

“Atlas Histórico do século XX”60, que acompanho.  

Neste quadro um alvo privilegiado era, certamente, Portugal que, à data, no final da II 

G.M., era ainda a terceira potência colonial no Mundo. 

Com múltiplos contextos -- o esgotamento da Europa com a II G.M., os interesses e as 

ideologias americana e russa, a existência de elites reivindicativas e em vias de 

organização nos territórios colonizados – a “descolonização asiática e africana 

prolonga-se por três decénios, com incidentes, tumultos, repressões e, por vezes, guerras 

longas e sujas”. 

Após os três decénios da descolonização asiática e africana, com maior ou menos 

turbulência, as perturbações, a nível mundial, centraram-se na “contestação à pax 

americana”, face à expansão imperial, à derrota no Vietnam, às exigências de “polícia” 

do mundo, às tensões ideológicas, às dificuldades do dólar e às flutuações dos preços 

das matérias-primas. 

                                                   
60 Editora Piaget, Lisboa, 1999. 
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A guerra e a paz armada no Médio Oriente, com tendência a alargar-se e intensificar-se, 

com naturais consequências nefastas, prolongam-se desde o final da II G.M., pelos anos 

60 – 70 -- 80 – 90, sem limite à vista quanto à utopia da segurança colectiva. Com 

ingredientes cíclicos como, por exemplo, a religião como “actor político”. Ou como a 

revolução das telecomunicações, que se tornam instrumentos perigosos em relação aos 

direitos dos cidadãos. 

Todo este quadro é extenso e complexo mas decido-me a ficar por aqui para não me 

desviar demasiado dos objectivos iniciais.  

Entretanto, como evoluiu a construção europeia, contexto fundamental pelos seus 

discursos políticos quanto à Economia do Mar? 

Caminhou-se em torno de desafios económicos, procurou-se estruturar uma ordem 

jurídica e incentivou-se uma integração política. As questões relacionadas com o 

carvão, o aço e a energia atómica foram questões prioritárias, mas com o Acto Único 

Europeu (1986) o objectivo evidenciado foi a criação de um mercado comum unificado. 

Sucederam-se crises e bloqueamentos Bastará lembrar que Portugal foi aderindo ao 

projecto europeu, até que, em 1986, concretizou a adesão. Subordinando-se às 

Directivas limitativas, nomeadamente quanto à agricultura e as pescas, mas recebendo 

os fundos comunitários. Fundos a que deu uso polémico e cujo balanço final está por 

fazer. Pela negativa e pela positiva. Nesta está, certamente, a internacionalização e a 

transferência de conhecimentos na área da investigação científica.   

António Telo afirma a opinião (p. 519) de que Portugal “começou a preparar-se para 

enfrentar uma guerra de guerrilhas em África, desde muito cedo e ao contrário do que 

normalmente se pensa”. 

Nesta questão permito-me discordar de António Telo: não sei, exactamente, em que se 

fundamenta, mas o autor cita textos preparados pelo general Botelho Moniz para 

Salazar, textos aprovados pelo Conselho Superior de Defesa Nacional. 

Discordo por quatro motivos: primeiro porque é contraditória a posição de Botelho 

Moniz, tendo em conta esses documentos de 1956 e 1959 e a sua opinião, expressa com 

a Abrilada de 1961, quando para “avançar” para Angola, Salazar teve que o demitir de 

ministro da Defesa Nacional; segundo porque se a preparação invocada por António 

Telo estava em curso, mas a mesma não se notou, com a chocante evidenciada 

incapacidade de resposta, quando eclodiram os acontecimentos nas cadeias de Luanda e 

no norte de Angola, em 1961; terceiro, se Bandung acontecera em 1955, que faltava ao 

Conselho Superior de Defesa Nacional para perceber o que aí vinha? E quarto -- esta 
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questão não é subjectiva – na minha vivência pessoal intensa, como oficial miliciano, a 

partir de 1962, não encontrei, no terreno, europeu e africano, manifestações da 

“preparação atempada” referida por António Telo. 

O general Themudo Barata, que teve funções no topo da hierarquia militar quando e 

depois das guerras coloniais, afirmava num artigo que publicou numa edição da 

Universidade Nova de Lisboa,61 que a “grande reestruturação, de 1937, do Exército, 

viria a durar, quase sem alteração, até 1960”. 

Com esta reforma foi reforçada a guarnição dos Açores, enquanto nas colónias a 

preocupação foi criar uma dupla dependência hierárquica quanto às tropas ali 

estacionadas: dependência administrativa, do Ministério das Colónias; e dependência 

operacional, do Ministério da Guerra. Em 1942 processou-se a unificação do Exército 

metropolitano com o Exército estacionado nas colónias.  

A reestruturação de 1937 – durou até 1960 -- “caracterizava-se pela implantação de um 

dispositivo territorial constituída pelas chamadas unidades de fronteira (…) e unidades 

de linha”. 

A par deste facto, Themudo Barata acrescentava (p.142) que, “mais uma vez, a 

geoestratégia foi factor decisivo no posicionamento de Portugal durante a gestação e 

depois, do eclodir da II Guerra Mundial. Desde sempre aquela nos tornou dependentes 

do mar. Ou seja, nos aconselhou, na Península Ibérica a valorizar a especificidade deste 

privilégio geográfico, como apoio e reforço da nossa independência nacional; e, no 

plano externo, nos forçou a um alinhamento inevitável com a potência marítima de cada 

momento histórico. No período em causa essa hegemonia estava a transferir-se, pouco a 

pouco, da Inglaterra para os EUA”.   

Os tempos foram evoluindo e a geoestratégia portuguesa foi ficando acomodada aos 

parceiros da OTAN, com o conceito estratégico da Organização a ser ampliado nos 

objectivos e na geografia. No final do século XX Portugal acabou por participar em 

opções políticas e envolvimentos militares, que nada têm tido a ver, directamente, com 

interesses nacionais ligados ao Mar. Isto sob o chapéu do “Direito de ingerência 

humanitária”, usando a expressão do ex-ministro da Defesa Nacional e ex-comissário 

europeu, António Vitorino.  

Voltando à “estratégia” de Botelho Moniz: no final da década de 50 e início de 60, teria 

feito sucessivas diligências nos EUA – ele que é apontado como representante da 

                                                   
61 BARATA, general Themudo -- Estado Novo e a Política de Defesa na II Guerra Mundial. UNLisboa, 

1998. 
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geração NATO – para obter apoios em equipamentos pesados mas não percebeu que a 

administração Eisenhower estava em processo de revisão da política para África, no 

sentido da autodeterminação dos povos. Este era o interesse ponderado dos EUA, em 

plena Guerra Fria, quando evitava criar inimigos na África em vias de descolonização. 

Começada a guerra nas ex-colónias, a França teve outra postura e forneceu, a Portugal, 

blindados, helicópteros, caças T 6 (utilizados na Argélia) e aviões de transporte. A 

Argélia, entretanto independente, por sua vez formou guerrilheiros da FRELIMO que 

iniciariam a guerra, em 1964, no norte de Moçambique.   

O cerco era evidente e as consequências previsíveis. Lembra, a propósito, António 

Telo62, que “com a concentração dos meios navais na Ásia, as colónias de África 

ficaram praticamente ao abandono até finais dos anos 50”. Era esta a preparação do 

Conselho Superior de Defesa Nacional ou, em contrapartida, uma definição política e 

estratégica que previsse a descolonização pacífica, negociada atempadamente? 

Em Moçambique restava pouco mais que a lancha-canhoneira “Tete”, que cito no 

Prefácio, e que integrava a “esquadrilha do Zambeze”, só se mantendo essa designação 

“devido à tradição”. 

Em Angola a presença naval ainda era inferior até 1959, data em que o Congo ex-belga 

estava prestes a obter a independência. Na Guiné-Bissau praticamente não existia 

Armada. 

No final dos anos 50 dá-se uma viragem, com novas e generalizadas preocupações de 

Portugal e alguns dos seus parceiros internacionais e tradicionais, em relação à 

estratégia para a política marítima. Nomeadamente, depois do fecho do canal de Suez, 

em 1956, quando os navios-petroleiros oriundos dos países árabes – ou vice-versa -- 

para a Europa e as Américas, tiveram que passar a utilizar a alongada rota marítima do 

Cabo da Boa Esperança, contornando a África, pelo sul. Face a estas circunstâncias 

realizou-se em Junho de 1958, a Conferência Naval do Cabo, fazendo-se Portugal 

representar. Entretanto, os mares da costa oriental de África, no Índico, desde 

Moçambique e para sul, eram permanentemente patrulhados pelos caças-bombardeiros 

Camberra, da Força Áérea Sul-Africana, afirmando a jurisdição em relação à marinha 

mercante -- incluindo a portuguesa -- e procurando garantir a segurança dos mares.  

                                                   
62 TELO, António, id. págs. 501 e 502. 
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A participação de Portugal traduziu-se na permanência prolongada de meios militares 

navais, sempre escassos, nas colónias e nas rotas marítimas internacionais que 

circundavam a África.    

Em todo este contexto Portugal partiria de um marco fundamental da política marítima 

mercante: a assinatura do Despacho 100, em 15 de Agosto de 1945, pela significativa 

coincidência de datas, pela sua importância política e económica e por decorrer da 

pacificação verificada no mar e em terra.  

O Despacho 100 certamente não teria existido sem que a II Guerra Mundial terminasse, 

sobretudo pelos impedimentos impostos pela presença efectiva militar, no Atlântico, de 

poderosas forças navais em confronto permanente.  

Mas se há um dia exacto para a assinatura política governamental do Despacho, já 

quanto ao final da Guerra, em 1945, há diversos factos a considerar, ainda que com 

maior ou menor repercussão internacional, o que salvaguarda a indefinição que 

invoquei. Assim cito algumas circunstâncias e situações que, entretanto, atestam esta 

latitude cronológica: 

-- a entrada vitoriosa das tropas soviéticas em Berlim dá-se a 30 de Maio de 1945 e, no 

mesmo dia, o líder nazi alemão suicida-se. Os russos ocupam a parte Oriental da 

Alemanha, enquanto as tropas americanas (e outras), desembarcadas na Normandia, 

avançam na parte Ocidental.  

-- na primeira quinzena de Agosto de 1945 os americanos lançam duas bombas 

atómicas sobre cidades japonesas, provocando centenas de milhares de mortes. O Japão 

rende-se aos EUA, quase de imediato;    

-- ao longo de 1943, 1944 e 1945 foram assinados Acordos de Armistício, 

respectivamente com a Itália (Setembro de 1943); Roménia (12 de Setembro de 1944); 

Bulgária (28 de Outubro de 1944); e Hungria (20 de Janeiro de 1945); 

-- em Junho de 1945 o governo alemão deu ordens aos comandantes dos seus 

submarinos, responsáveis pela destruidora Batalha do Atlântico, para abandonarem as 

operações nas rotas marítimas entre os EUA e a Europa e para recolherem às bases 

navais, inclusive na costa francesa; excepção foi a opção do comandante do U2 que 

deliberadamente afundou o seu submarino a cerca de 200 metros das praias de 

Matosinhos.  

 -- a Conferência de Berlim, que refez o mapa da Europa, realizou-se em Potsdam, em 

Julho/Agosto de 1945. 
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Reconheça-se, entretanto, que terminada a II G.M. em meados de 1945, a partir daí foi 

sendo definido um novo contexto internacional, nos aspectos ideológico, político, 

económico e social, com repercussões generalizadas e específicas, naturalmente 

também em Portugal. 

Firmada a Paz, vieram à superfície os antagonismos entre os EUA e a URSS, líderes dos 

blocos capitalista e comunista e cria-se um clima mundial, duro e longo de cerca de 40 

anos (1945/ 1989): a Guerra Fria.   

Entretanto a Europa, devastada pela mortandade e a destruição da guerra, procurou 

sobreviver e recuperar. 

Os EUA, empenhados em conter o comunismo que se firmara na Europa Central e 

Oriental, apresentam dois planos ambiciosos: um de natureza política, a chamada 

Doutrina Truman, proclamada em 12 de Março de 1947, perante o Congresso, pelo 

presidente Harry Truman. Com um violento discurso, Truman assumiu o compromisso 

de “defender o mundo livre contra a ameaça comunista”. Com o discurso ficou 

proclamado, perante o Mundo, o início da Guerra Fria. 

O segundo plano ficou conhecido por Plano Marshall e, estrategicamente, decorria do 

primeiro, tendo sido apresentado pelo secretário de Estado dos EUA, George Marshall. 

Foi anunciada a intenção dos EUA de participar, de modo significativo, na recuperação 

económica e financeira dos países europeus atingidos pela guerra. Com o apoio 

financeiro, os EUA esperavam fortalecer os países europeus, tornando-os capazes de 

conter o avanço do comunismo. 

O Plano Marshall, designado por Programa de Recuperação Europeia, foi recusado pela 

União Soviética e países do Bloco Oriental sob a sua influência 

Inicialmente foi também recusado por Portugal, provavelmente por não ser compatível 

com conceitos de “patriotismo político” de Salazar, baseado num isolacionismo 

puritano. 

Salazar acabou por ceder face aos condicionalismos e limitações económico-financeiras 

do país. A historiadora Maria Fernanda Rollo dedicou a sua atenção a este tema, 

desmistificando a inicial intransigência de Salazar e apresentando provas concretas que 

contrariam teses anteriores. 

O Plano Marshall, implementado durante quatro anos, a partir de Julho de 1947, 

resultou no crescimento das economias apoiadas para níveis acima dos níveis pré-

guerra. Necessidades organizativas e logísticas implicaram anulação de barreiras 
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comerciais e a obrigação de coordenação e entendimentos entre países europeus, com 

benefício mútuo. 

Entretanto os EUA, para além de atingirem os seus objectivos relacionados com a 

defesa política – e também militar – obtinham o retorno dos biliões emprestados ou 

doados, vendendo à Europa devastada, significativa percentagem da sua produção 

agrícola e industrial e aproveitando o facto das suas estruturas económicas não terem 

sido atingidas, directamente, pela guerra, em solo americano. 

Vejam-se alguns números elucidativos, respeitantes às ajudas económicas prestadas 

pelo Plano Marshall (totais somados do conjunto de 1948/49; 1949/50; 1950/1951): 

Alemanha – 1,448 mil milhões de dólares; França – 2,296 mil milhões; Reino Unido – 

3,297 mil milhões; Suécia – 347 milhões; Suíça – 250 milhões; Grécia – 366 milhões e 

Portugal – 70 milhões (1950/51). 

Surpreendente foi ouvir o editor de Economia da Televisão SICN afirmar, em directo,  

que ainda em 2013 continuava a existir uma instituição do governo norte-americano que 

dispunha de 200 mil milhões de dólares oriundos do Plano Marshall e que os aplicava 

em projectos diversos. 

Após o primeiro impacto do pós-guerra e entre 1960 e 1975, o crescimento da 

Economia portuguesa acompanhou os “gloriosos anos pós-guerra” e atingiu médias 

anuais de 6%. 

Trata-se de uma época em que se acentua, internacionalmente e em Portugal, o processo 

de globalização e o aprofundamento tecnológico e científico. O comércio marítimo 

duplica na década de 60. 

O crescimento da economia portuguesa, entre 1975 e 1990, atingiu os 4% anuais. Entre 

1990 e 2007 a percentagem ficou nos 2,1% (vice-almirante Rebelo Duarte)63.   

Entretanto, a fiscalidade “saltou de 21% do PIB (1975) e para 38%, em 2007. “Sem 

economia, sem margem de manobra fiscal, só restava o endividamento” (id). 

O endividamento externo líquido do país, saltou de 10% do PIB em 1995, para 50% em 

2000; e 100% em 2005. No ano de 2010 atingiu os 105%,7%, tudo isto segundo o 

Relatório de Outono de FMI, de um de Outubro de 2009. Sabe-se como ultrapassou, em 

2012, os 120%, chegando aos 132% em 2014. 

Quanto ao crescimento global, e segundo Medina Carreira e Ricardo Costa (“O dever da 

verdade”, D.Quixote, 2ª ed., 2005, p.16-19), os números são: 80%, na década de 60; 

                                                   
63 DUARTE, vice-almirante Rebelo -- A Plataforma Continental, o Mar e a Economia. Para um Futuro 

com História. Cadernos Navais, Lisboa,  nº 33, págs 30 e segts. Junho de 2010. 
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57% na década de 70; 43% na década de 80; 30% na década de 90; e 4% entre 2000 e 

2005. 

Nos gastos públicos dá-se uma situação inversa, com três fases distintas e conforme a 

mesma obra de Medina Carreira:  

1ª fase – entre 1960 e 1973, com o Estado Social provocou um crescimento explosivo 

das despesas públicas, sem sacrifícios fiscais, face a elevadíssimas taxas de crescimento 

económico dos “gloriosos anos”; 

2ª fase -- 1973 e 1990, a fase aberta pela crise do petróleo, em 1973, com as economias 

a diminuírem o ritmo e a cobertura das despesas sociais apenas viabilizada através de 

sucessivos agravamentos fiscais; 

3ª fase – no começo da década de 90, período onde “irrompem acentuadas debilidades 

económicas e a já excessiva sobrecarga de impostos, fazendo soar o alarme europeu: 

uns países compreenderam-no e reformaram-se (Suécia, Dinamarca e Países Baixos); 

outros não (França e Itália) e as estes deparou-se o inevitável, com o Estado Social a 

viver do endividamento, caminho sem saída nem futuro”. 

Destes números decorre que Portugal, nas últimas quatro décadas64 “não dispôs de uma 

estratégia adequada às alterações da economia nem logrou vencer a batalha da 

modernização competitiva e das reformas fundamentais “. 

Joaquim Aguiar65 defende que o “país repetiu o falhanço de duas esperançosas épocas 

históricas, como foram a Regeneração e o Fontismo”: (…) “prevaleceram as estruturas 

tradicionais e o intervencionismo do Estado contra a abertura modernizante ao mundo e 

à competição”. 

É abundante a literatura sobre as vicissitudes da Economia portuguesa na 2ª metade do 

século XX e início do século XXI. Como são abundantes, concludentes e catastróficos 

os Relatórios e as estatísticas, inclusive certificadas por entidades como a OCDE e o 

FMI. Citei aqui exemplos dessa documentação e os seus números, que vieram a 

propósito da contextualização da perspectiva histórica da Economia do Mar, 

considerando a “implacável tirania das circunstâncias”.    

A invocação do fontismo oitocentista, comparativamente feita, em 2005, por Joaquim 

Aguiar, fora já referida, em 1991, por A.H. de Oliveira Marques na sua “História de 

                                                   
64 Id. REBELO, Duarte, pág. 31. 
65 AGUIAR, Joaquim --Fim das Ilusões, Ilusões do Fim. Lisboa. Alêtheia, págs. 244 a 255. Em 2005.  
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Portugal”66 onde escrevia que, “comparável em tantos aspectos ao fontismo 

oitocentista, o Estado Novo levou a efeito um amplo programa de obras públicas”, com 

“(…) estradas, pontes, redes telegráfica e telefónica, barragens, desportos (estádios), 

justiça (tribunais e cadeias), hospitais, quartéis, pousadas, restauro de monumentos, 

edifícios para serviços públicos, hospitais, bairros operários, etc..”. 

Oliveira Marques estabelecia a ligação entre a política de obras públicas do Estado 

Novo e o “desenvolvimento económico do país nos anos 50 e, sobretudo, 60”. 

Nesse período as “exportações de produtos têxteis e químicos, papel, maquinaria, etc., 

aumentaram 28 vezes, entre 1926 e 1967, enquanto as importações só aumentaram 12 

vezes no mesmo período”, tendo como consequência que o “costumado défice da 

balança diminuiu em relação ao volume das transacções”. Entretanto a “participação da 

indústria nas exportações subiu de um terço em 1926 para dois terços ao findar a década 

de 60”. As importações verificavam-se – como se verificam decénios depois – 

sobretudo nas matérias-primas, produtos manufacturados, carvão e petróleo. 

Não obstante estes números e “as grandes transformações e realizações verificadas na 

área económica” após a II G.M., o “Estado Novo não conseguiu transformar Portugal 

num país desenvolvido, em termos europeus” e não soube encontrar soluções políticas, 

sociais e económicas para que o país se integrasse no convívio da Europa democrática.  

Na década de 60, face às condições de vida precárias, à intransigência política do 

regime e ao início das guerras, nas colónias, que provocaram uma quase mobilização 

geral da juventude, acentua-se, fortemente, a emigração. 

A agricultura continuava a não garantir a auto-suficiência alimentar, se bem que tenham 

“expandido as produções de azeite, cortiça, fruta e peixe, neste último caso com 

resultados de monta na indústria conserveira”67. 

Entretanto, o Estado Novo “jamais concedeu prioridade” à Educação/Ensino 

generalizada das populações: a escolaridade obrigatória somente passou de três para 

quatro anos em 1960 e, de quatro para seis anos em 1967.  

Acerca do ensino superior, Oliveira Marques recorda o “intrometimento político, a 

desconfiança oficial e as expurgações periódicas”, mas recorda também a criação da 

Universidade Técnica de Lisboa, em 1930, e o aumento dos contingentes de alunos a 

partir da década de 50.  

                                                   
66 MARQUES, A.H. Oliveira --História de Portugal, Edição Imprensa Nacional – Casa da Moeda, pág.. 

153. Lisboa, 1991. 
67 Id pág. 154. 
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Na década de 60, e volto a citar Oliveira Marques, “nos campos da Medicina e da 

Engenharia obtiveram-se alguns progressos notáveis, com a criação de alguns 

excelentes laboratórios e centros de investigação e o desenvolvimento de outros já 

existentes”. 

A Medicina Tropical e outras áreas de investigação científica, como a Botânica e a 

Hidrografia, relacionadas com as colónias tiveram também incremento significativo. 

Devo também referir a criação de Universidades, em Moçambique e em Angola, na 

década de 60.   

Data de então a Fundação Calouste Gulbenkian e a criação da Universidade Católica de 

Lisboa.     

Até à década de 60 Portugal “seguiu uma típica política colonialista, de fomento de 

produção de matérias-primas mas de desencorajamento de quaisquer actividades 

industriais nos territórios do Ultramar”. 

O começo das guerrilhas veio modificar todo o panorama, trazendo consigo um rápido 

desenvolvimento da indústria”68. Vem a propósito recordar as instruções secretas das 

autoridades de Lisboa, quando proibiram, cerca de século e meio antes, que no Brasil 

fossem autorizadas actividades industriais.     

Recapitulando, verifica-se que o contexto histórico português do período que se alongou 

desde o 25 de Abril de 1974 até ao final do século XX pode ser dividido em três fases, 

considerando a sua relação com o mar: 

1º fase, de 74 a 80 -- o país viveu a agitação militar, social e política do PREC (Período 

Revolucionário em Curso), com o desmantelamento do regime anterior  e procura da 

definição de um novo regime político e económico. Terminara o colonialismo político e 

económico, surgira nova crise petrolífera e havia uma “alergia ao culto dos heróis do 

mar”, contrariando-se o conceito de Império do Estado Novo. Alguns destes factores 

contribuíram para o desmantelamento dos sectores marítimos tradicionais. 

2ª fase -- corresponde aos anos 80 e parte dos anos 90, mantendo-se o distanciamento 

político e empresarial em relação ao valor estratégico do mar. Com a adesão à CEE há 

como que uma decisão de substituir o mar pela Europa. 

3ª fase – corresponde ao final do século XX, mas há que registar a realização da Expo 

98 (1998), e a adesão de Portugal  à Convenção das Nações sobre o Direito do Mar 

(1997). 

                                                   
68 Id. pág.161. 
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      1.3       UM TEMPO E UM PAÍS: 

                       

                                     

                                O PORTUGAL EUROPEU DE 1986… 

                                                              
          

 

          “Não é possível existir desenvolvimento económico sustentado sem um 

sistema científico sólido e fortemente ligado ao tecido empresarial” (… ) “e o 

sistema científico nacional foi uma das poucas áreas onde os progressos das duas 

últimas décadas são indiscutíveis (…). 

                                         Prof. Arlindo Oliveira, presidente do IST, in “Expresso”/2013 

                                               

 

      A formalização da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), 

em 1986, constituiu um marco na História de Portugal, com repercussões, no caso 

específico a que aqui dou maior atenção, isto é, na Economia do Mar, na sua amplitude 

e diversificação. 

Para se perceber a informação compatível, acompanhar-se a reflexão e interpretar-se o 

manancial de informação a propósito do Portugal Europeu que nasceu em 1986, há hoje 

em dia (2013) um documento que não é possível ignorar, pelo rigor técnico e científico. 

Trata-se do estudo “25 anos de Portugal Europeu – a Economia – a Sociedade e os 

Fundos Estruturais”69, da AMA. 

As muitas centenas de páginas de texto da investigação que constituem o Relatório 

final, enriquecidas por inúmeros mapas, gráficos, tabelas e estatísticas, abrangem uma 

multiplicidade de temas que obrigariam a “esforços adicionais de aprofundamento e 

análise” que ultrapassam, de muito longe, a presente tese. 

No entanto, a partir da chamada de atenção para a existência deste trabalho da AMA –

“uma avaliação do caminho percorrido, pelo nosso país, nestas quase três décadas de 

integração -- procurei no estudo de Augusto Mateus aquilo que, mais directamente, 

poderia ajudar a compreender o contexto histórico em que se tem desenvolvido a 

Economia do Mar, no final do século XX, entroncando no início do século XXI.  

Os objectivos do estudo encomendado pela Fundação podem ser enunciados tendo em 

conta perguntas que nele próprio são formuladas: “Que se passou em Portugal, na 

sociedade e na economia, durante este 25 anos (1986-- 2010)? Quais foram os efeitos da 

                                                   
69 Estudo encomendado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, então presidida por António 

Barreto, à AMA (Sociedade de Consultores Augusto Mateus Associados, com coordenação de Augusto 

Mateus, ex-ministro da Economia). 
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integração europeia? Fizemos o que tínhamos que fazer? Valeu a pena? (…) Que 

fizemos de errado? Havia outros caminhos? Aproveitámos todas as oportunidades? A 

União Europeia cumpriu as suas promessas?”. 

Indo ao encontro da afirmação de António Barreto, de facto Augusto Mateus “ajuda a 

responder e a perceber o que se passou”. 

No Prefácio do Estudo, António Barreto, traça, em linhas muito esquemáticas, o 

panorama do contexto histórico do país, ainda considerando os anos (19)60 e (19)70 e 

quando a “Europa era um atalho para todas as virtudes, uma palavra-passe para a 

liberdade, o desenvolvimento e a cultura, assim, como para o Estado social, com o bem-

estar, a segurança, a saúde e a educação”. 

Enquanto “isto” era a Europa – ou que se pensava da Europa – “Portugal era um país 

em guerra e vivia sob ditadura há várias décadas”. 

António Barreto cita mudanças que, nos anos 60, já se iam verificando como “a adesão 

à EFTA, em 1960, que trouxera entusiasmo e crescimento mas, sobretudo, crescimento 

estrangeiro”.  

António Barreto refere-se à transição da África para a Europa: 

“A economia portuguesa deixava, gradualmente, de olhar para África e virava-se para a 

Europa. Mais de um milhão e meio de portugueses partiu para outros países, muitos 

deles europeus. Milhões de estrangeiros passaram a vir de férias a Portugal. Antes da 

União, antes da Comunidade, houve a EFTA, a emigração e o turismo. Era uma maneira 

de ser europeu. Europeu antes de o ser (…) mas a liberdade estava ausente”. 

Com o 25 de Abril de 1974 veio a democracia e os “sonhos pareciam estar ao nosso 

alcance”, prossegue António Barreto. Os portugueses acreditavam que a “Europa de 

todas as virtudes” estava a chegar e os “primeiros anos foram de euforia”. 

Mas não se “cicatrizaram feridas políticas” e a “saída de África deixara tormentos”. 

Entretanto o primeiro período de pertença à Comunidade, mais tarde União, parecia 

contemplar todas as esperanças e satisfazer todas as aspirações”, acrescenta o autor. Em 

relação a estas “esperanças”, em que se incluía o próprio Barreto, as “esperanças” não 

terão durado muito, se recordarmos os tempos em ele próprio foi secretário de Estado 

do Comércio Externo e depois ministro da Agricultura: os conturbados tempos da 

Reforma Agrária e da Contra Reforma Agrária, com confrontações de rua e 

intervenções policiais. 

Referindo-se ao segundo período de integração, situado já na segunda parte e final da 

década de (19)90 e primeiro decénio do século XXI, a “sensação é diferente”(…) 
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porque depois de se ter aproximado da Europa, “Portugal afasta-se” (…) “conforme 

quase todos os indicadores”, com “estagnação e retrocesso” (…): a economia não 

cumpre, o Estado social mostra fragilidades, a política fraqueja, a dependência do 

exterior e dos credores é de rigor”. A emigração recomeçou com força, a fazer lembrar a 

dos anos 60. O desemprego é um espectro omnipresente. Portugal parece perdido e os 

portugueses vivem na incerteza”70. 

Barreto é da opinião de que nem tudo o que aconteceu em Portugal se “fica a dever à 

integração europeia: muito ocorreria de qualquer modo, muito dependeu da revolução 

política, muito derivou da globalização (…) como colossal força de transformação do 

mundo, nas últimas décadas”. 

O dossiê da AMA foi organizado ao longo de dois anos, desde 2011 a 2013, em quatro 

grandes capítulos71, a saber:  

1. Olhares, como “um filme de 50 olhares sobre a evolução de economia e da sociedade 

portuguesas, entre 1986 e 2010, tanto no plano da dinâmica interna, quer considerando 

os restantes 26 estados membros da União Europeia. 

Somente enunciar os temas dos “50 olhares” representaria uma longa listagem, a que 

teria que juntar um desenvolvimento pormenorizado e especializado produzido por mais 

de duas dezenas de consultores de diversas áreas da ciência económica. O que obriga a 

uma cuidadosa e exigente depuração, em função dos próprios objectivos que persigo, se 

bem que seja neste capítulo do estudo que possamos encontrar material de maior 

interesse para o caso específico.  

2. Retratos, em que se compara o posicionamento do país em relação ao referencial 

europeu, considerando o ponto de partida, em 1986; o ponto de chegada, em 2010; e o 

ponto intermédio, na viragem para o século XXI, em 1999. 

3. Fundos, com um quadro síntese da evolução dos financiamentos dos fundos 

estruturais à economia portuguesa. Cito aqui um número e conclusões expressas no 

estudo: “Somando os fundos estruturais e de coesão, a contrapartida pública e a 

contrapartida privada nacional, o montante global de investimento estrutural de 

investimento programado para Portugal para o período posterior a 1989 ascendeu a 178 

mil milhões de euros, tendo sido executados 156 mil milhões de euros até ao final de 

2011”. 

                                                   
70 Id. pág. 8. 
71 Id. pág.20. 



118 

Augusto Mateus considera 72 que “a principal responsabilidade dos fundos estruturais 

nas insuficiências e desequilíbrios do desenvolvimento económico e social de Portugal, 

nestes “25 Anos de Portugal Europeu” corresponde a uma insuficiente orientação para a 

mudança estrutural do país, capaz de forçar a sua saída da situação de “país de coesão”. 

E conclui: 

“A ideia de querer sempre maximizar os fundos para Portugal exprime este 

enviesamento. Teria sido bem mais útil querer um país mais capaz, mais competitivo e 

mais coeso, que pudesse dispensar uma dose tão elevada de fundos estruturais”.       

4. Roteiros, com um conjunto de respostas a questões-chave sobre o desenvolvimento 

de Portugal, considerando as grandes transformações ocorridas. Os Roteiros centram-se 

na interpretação dos indicadores objectivos que revelam as mudanças mas pretende 

também identificar uma agenda para acção futura, baseada em insuficiências detectadas 

no passado. 

Dada a extensão e profundidade do trabalho de investigação realizado pelo professor 

Augusto Mateus e as mais de duas dezenas de consultores especializados que o 

acompanharam, procurei referenciar, no projecto de investigação, informações, 

situações, análises, reflexões e conclusões mais directamente relacionadas com o 

enquadramento histórico e político relacionado com a Economia do Mar no Portugal 

europeu, isto é, posteriormente, à adesão à União Europeia, em 1986. 

Consultando, com detalhe, o estudo da AMA diria que é difícil falar em Economia (do 

Mar) sem analisar ou pelo menos citar questões ali equacionadas, como sejam 

convergência real, contexto da UE, disparidades regionais, evolução da produtividade, 

política monetária, cambial e orçamental, energia, comércio internacional (globalização 

e intensificação de circulação de bens e serviços, maiores relacionamentos entre 

parceiros comerciais), banca, bolsa, empresas públicas, investimento estrangeiro, 

viagens e turismo, procura interna e procura externa, consumo e modelos de comércio 

(maior nível de consumo e menor capacidade de criação de riqueza), investimento, 

actividades económicas (especialização, globalização, tecnologias e competitividade) e 

produções primárias. 

A propósito das produções primárias, a AMA considera que, com a “adesão à “UE a 

agricultura e as pescas nacionais foram enquadradas por uma política e uma organização 

                                                   
72 Id. pág. 25 
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comum a nível europeu, que catalisaram mudanças estruturais num sector produtivo da 

economia portuguesa até então abrigado da concorrência internacional”.  

Que se passou então, em Portugal, entre 1986 e 2008, por exemplo nas pescas? Diz-nos 

Augusto Mateus: 

“Entre 1986 e 2008 o volume de mão-de-obra utilizado na pesca e na agricultura caiu 

para metade. (…) A capacidade da frota pesqueira caiu para metade nestes 25 anos, 

tendo, entretanto, desaparecido quatro de cada cinco embarcações sem motor que 

pescavam em 1999” (p.111) (…) Entre 1986 e 2008 a produção real, no sector das 

Pescas, caiu 7%”.  

Em 2007, entre os produtos em que Portugal apresentava maior dependência das 

importações para consumo, situava-se o peixe, com 93%73. 

No estudo da AMA é feita referência à Investigação e Desenvolvimento (I & D) e à 

Inovação74, apresentando estatísticas e observações favoráveis no sentido de um “claro 

processo de aproximação ao padrão europeu”. Preferi, no entanto, remeter os elementos 

respeitantes à I & D e a Inovação para um subcapítulo posterior sobre “Ciência do Mar 

– potencialidades científicas”.     

O estudo da AMA inclui, nos capítulos seguintes, extensa e densa laboração científica 

sobre as características e evolução da Economia e a Sociedade portuguesas, bem como 

os Fundos Comunitários. 

Tudo isto constitui um manancial precioso como fonte de informação e trabalho, mas 

dada a sua especialização, excessiva para o que pretendo aqui, limito-me a citar 

elementos que recolhi. 

Um acrescento: no estudo da AMA foram acrescentados comentários – “Pequenos 

ensaios”, da autoria de António Barreto, Daniel Bessa, Manuel Villaverde Cabral, Elísio 

Estanque e Pedro Pita Barros. 

Há convergências e divergências nas opiniões, o que é natural quando, como diz 

António Barreto, as “mudanças ocorridas, desde os anos de 1980, tanto na Sociedade 

como na Economia são profundas e resultam, em boa parte, do novo enquadramento 

internacional”. Termina António Barreto com aquilo que se poderia designar como 

Considerações Finais: 

“Sempre que penso no que seria de Portugal e dos portugueses, desde a década de 1960, 

sem a Europa, à margem da Europa e fora da Europa, mais sinto que este nosso destino, 

                                                   
73 Id, pág. 112. 
74 Id, pág. 163. 
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embora nunca tenha sido referendado, foi o mais certeiro. E o mais adequado a um povo 

que queria, isso sim, explicitamente, construir a sua liberdade”.  

 A leitura destes comentários, com quase duas centenas de páginas, é da maior utilidade, 

mas somente os utilizei, pontualmente, em situações concretas.  

Em relação ao ensaio de Daniel Bessa a opção ficou condicionada, à partida, pelo facto 

do próprio declarar, que concordando, na generalidade, com Augusto Mateus, decidira 

manter-se numa perspectiva económica. 

Passei a Manuel Villaverde Cabral (MVC), tendo em conta a formulação apresentada, 

de modo pedagógico e clarificador, dos quatro períodos – periodização e factos mais 

notórios – dos 25 Anos. Em traços largos fica indicado o contexto das relações 

Portugal--Europa, nos 25 anos, na objectiva perspectiva, de MVC. 

Quais os quatro grandes períodos e factos mais notórios apontados por MVC? Vejamos: 

1º Desde a democratização do regime político (1974 – 1976) até à adesão à CEE, em 

1985, com efeitos a partir de um de Janeiro de 1986, tratando-se de um período em que 

a Europa desempenhou, simultaneamente, um papel político-ideológico favorável à 

consolidação do novo regime representativo e um papel preparatório do ponto de vista 

económico (o melhor exemplo desta preparação para a adesão foi a revisão 

constitucional de 1982); 

2º Desde a adesão inicial até à adesão à moeda única, criada em 1999, e posta em 

circulação a 1 de Janeiro de 2002, decorreu um período de transformação vivido de 

modo globalmente positivo consubstanciado na expressão: ”Estamos no pelotão da 

frente”, correspondente a uma modernização socioeconómica que se verificaria, 

posteriormente, ser mais aparente do que real; 

3º Desde 2002 até 2008 temos um período de perda generalizada de competitividade, 

confirmando aquilo que vinha acontecendo desde a adesão ao Tratado de convergência 

nominal ou monetária (Maastricht, 1992), marcado pela estagnação económica paralela 

ao crescimento das dívidas pública e privada, bem com às despesas improdutivas ou 

escassamente produtivas em obras do regime. Do ponto de vista da falta de crescimento 

já se tratava -- percebe-se melhor agora -- de um período de pré-crise. 

4º Por último, desde a crise mundial de 2008 até hoje (2013), altura em que Portugal 

entrou numa crise financeira profunda que alastrou à actividade económica e à própria 

sociedade. Decorreu “até à bancarrota de 2011 um processo de fuga para a frente”, 

seguida de uma intervenção dos credores internacionais (troika) que colocou em causa 
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não só os benefícios sociais da referida modernização como o princípio da pertença à 

zona monetária do euro e à própria União Europeia. 

Na sequência do enunciado e das sumárias características dos 25 Anos, MVC lembra e 

acentua que “nenhum acto relativo à adesão europeia foi sancionado, em Portugal, por 

qualquer referendo popular (…) numa fuga deliberada do sistema partidário a submeter 

as suas principais decisões político-constitucionais à soberania popular”. O que 

prejudica, certamente, a ideia de existência de democraticidade nas próprias instituições 

europeias.       

O quarto e último ensaio anexado ao relatório da AMA é da autoria de Pedro Pita 

Barros e tem como tema preferencial o padrão de crescimento da economia, 

desdobrando-o em consumo e produtividade. 

Na capacidade produtiva da Economia, Pedro Pita Barros inclui as “capacidades de 

utilização de equipamentos e máquinas, investimento na sua aquisição e invenção, 

capacidade de gerar novos produtos e novas máquinas que resultem da investigação e 

do desenvolvimento”.  

A relação taxas de juro, altas em 1992, e baixas, em 1999, com produtividade e decisões 

racionais em diferentes contextos económicos, naturalmente, mesmo para um leigo, 

trazem sempre consequências que poderiam interessar quanto à Economia do Mar, 

numa perspectiva que não é aquela que persigo. Deixemos a questão para os estudiosos 

do tema capacidade de consumo – capacidade produtiva. Pita Barros cita várias 

hipóteses que contribuem para se entender as causas da baixa produtividade de 

empresas portuguesas75.  

Vários – ou muitos – são os temas que integram o Relatório da AMA, “25 Anos de 

Portugal Europeu” e que tive que decidir manter ausentes deste estudo. Conforme, aliás, 

fui explicando oportunamente. Ficam as referências e as pistas para pretensões de outros 

estudos. 

Há ainda uma observação final em relação aos conteúdos do Relatório: apresenta 

análises específicas sobre o sector das Pescas, contendo princípios gerais onde as pescas 

também têm cabimento, sem qualquer referência concreta à expressão Economia do 

Mar. Em contrapartida, como diz Adriano Moreira, Portugal tem hoje duas janelas 

essenciais para o seu desenvolvimento e seu futuro: os países da CPLP e a Plataforma 

Marítima Continental. 

                                                   
75 Id, pág. 160. 
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O Relatório da AMA, de 2013, culmina as intenções políticas expressas, em 2003, que 

levaram à criação da Comissão Estratégica dos Oceanos, quando se acentuavam as 

virtudes de promover, de facto e gradualmente, o debate sobre as potencialidades 

económicas do mar. Debate que, a princípio estava quase limitado a circunscritos meios 

académicos, políticos e empresariais, com uma repercussão pública menor. Com 

algumas excepções, nomeadamente nas questões tradicionais relacionadas com as 

pescas, os portos e a polémica gestão laboral. 

A transcrição de um quadro-síntese cronológico em que se apontam factos, de um modo 

ou outro relevantes e condicionadores, ocorridos, nomeadamente, no período 1945 a 

2010, ou integrados num caldo de cultura, pode contribuir para melhor situar o contexto 

histórico em que se partilha um palco e que venho a considerar, “tentando dar um 

sentido, à escala global”, com abstenção de juízos de valor. 

Na recolha de elementos cronológicos segui, frequentemente, Martin Gilbert76, na sua 

“História do Século XX”, recorrendo também a outras fontes dispersas.  

Ponderei ser ou não conveniente remeter o Quadro-síntese cronológico, pela sua 

extensão e frieza, para o final desta tese, onde poderia ter fácil consulta sem 

sobrecarregar o texto central com uma listagem. Foi esta minha opção.  

   

 

 

           1.4         “NASCE” UMA POLÍTICA EUROPEIA 

 

 

                            PARA OS ASSUNTOS MARÍTIMOS  

 
 
      --GLOBALIZAÇÃO E PLATAFORMA CONTINENTAL CRIAM EXPECTATIVAS 

 

 

             “A investigação é a base da inovação e só a inovação pode garantir, a longo 

prazo, a competitividade externa da União Europeia face à crescente globalização 

económica”. 

                         (João Mira Gomes, secretário de Estado dos Assuntos do Mar, em 2008)  

 

       “O peso das actividades económicas relacionadas com o mar, no total da economia 

portuguesa, continua a ser de difícil medida e avaliação. Os indicadores existentes não 

                                                   
76 GILBERT, Martin -- História do Século XX. Publicações D. Quixote, Lisboa, tradução de Francisco 

Agarez, com edição original inglesa de 1989. 
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permitem medir, com total precisão, o real impacto destas actividades na economia 

nacional”.  

Esta afirmação reporto-a ao Barómetro PwC da Economia do Mar – LEME, elaborado e 

editado em final de 2011 pela consultora para assuntos económicos, Pricewaterhouse 

Coopers International. Por maioria de razão são acrescidas as dificuldades em 

quantificar e avaliar tempos anteriores, de menos rigor ou menor capacidade de 

organização estatística.      

Entretanto e com referência ao ano de 2004, o Centro de Estudos da Universidade 

Católica apontava, para Portugal, os seguintes números, atendendo aos “efeitos 

indirectos” da Economia do Mar: 11% do PIB; 12% do emprego e 17% dos impostos 

indirectos.  

Os cerca de 70.000 navios mercantes que navegam pelos oceanos de todo o mundo 

transportam 17 milhões de contentores e 5.000 milhões de toneladas de carga, por ano, 

para 10.000 destinos em todo o mundo. O valor destas cargas é superior a 4 milhões de 

milhões de dólares (vice-almirante Lopo Cajarabille, in “Debates Parlamentares na 

AR”, Maio de 2008). Cerca de “95% do tráfego mundial afunila em apenas nove pontos 

de grande convergência de navegação, os chamados pontos focais” (fonte id.). Isto 

permite considerar os problemas de segurança suscitados. Segurança a que dedicamos 

atenção específica em subcapítulo próprio.    

A ZEE, de Portugal, tem 1.700.000 quilómetros quadrados, o que corresponde a 18 

vezes a área terrestre do país. 

Com o estudo designado por LEME, a PwC pretende contribuir para se “clarificar a 

actual situação deste recurso em Portugal, assim como as perspectivas de evolução no 

futuro”. É um projecto de longo prazo que pretende funcionar “como uma compilação 

de dados” (…) integrando “variáveis relevantes” (…) e “notas de conjuntura” de 

diversos subsectores. Subsectores que já têm peso na Economia Portuguesa e outros, 

como as energias renováveis offshore, os recursos minerais depositados no fundo do 

mar e a biotecnologia que, tendo grande potencial ainda levarão o seu tempo de 

viabilização económica.   

Dos dados compilados pela PwC em 2011, e com a devida vénia, fui buscá-los ao 

Barómetro LEME.  

Comecemos pelo comportamento dos Índices, por subsector, tendo em conta que os 

índices têm base 100, a 31 de Dezembro de 2008. 

No quadro transcrito ressalta a evolução dos subsectores em 2009 e em 2010. 
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        Economia do Mar: comportamento de subsectores, por índices 

 

 

Fonte: Índice PwC da Economia do Mar em Portugal. 

“Leme – Barómetro PwC da Economia do Mar, p. 13. Dezembro de 2010. 

Carlos Lourenço, José Alves e Miguel Marques.   

 

Voltarei aos dados compilados e analisados pela PwC, quando, no subcapítulo desta 

tese tiver em conta os subsectores do Hypercluster do Mar que, já no início do século 

XXI e na linha de evolução das estratégias definidas desde os dois últimos decénios do 

século XX, foram sendo traduzidas, no concreto. 

Terminada a II Guerra Mundial, a meados de 1945, retomada a livre circulação 

marítima e incrementada a recuperação económica, industrial e comercial, as rotas 

voltaram a receber a marinha mercante. Vivia-se uma época de expansionismo 

económico, beneficiado pelo Plano Marshall 

Ernâni Lopes afirma que a segunda metade do século XX “assistiu a uma profunda 

transformação das funções económicas dos oceanos e a uma alteração da geografia 

mundial das actividades a eles ligadas” (Relatório do Hypercluster do Mar, pág. 92). 
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Na área da Defesa os oceanos não perderam a sua importância ou até a aumentaram. 

Veja-se a importância dos dissuasores submarinos nucleares, por um lado, e a 

importância da presença policial dos navios militares, de vários países, na protecção das 

rotas comerciais, face ao incremento, hoje em dia, dos piratas que sequestram navios e 

tripulações mercantes, em mares que vão das ilhas indonésias e da Malásia, às costas da 

Somália e ao Golfo da Guiné.  

Não comparo -- mas muito poderia comparar -- os corsários “autorizados” de outros 

séculos e, mais recentemente, no final do século XIX, com a política europeia das 

canhoneiras, na Ásia e em África. 

Refiro-me a corsários de outros séculos mas recordo que, para as esquadras portuguesas, 

em meados do século XIX, por falta de oficiais da Marinha de Guerra, foram 

contratados corsários franceses77 .      

Hoje em dia os oceanos perderam, em grande parte, a função de transporte de 

passageiros, em benefício da aviação. Restaram-lhe os passageiros de cruzeiros 

marítimos, uma área do Turismo que ganha, progressivamente, maior incremento.  

O transporte de mercadorias passou a ser partilhado pelos navios e pelo transporte 

rodoviário e o ferroviário, mas o transporte de combustíveis é feito, na quase totalidade, 

pelos petroleiros.  

A próxima (2015?) conclusão das ciclópicas obras de alargamento e aprofundamento do 

Canal do Panamá vai trazer modificações significativas nos transportes marítimos: o 

“novo” canal vai permitir a passagem dos super porta-contentores, pretendendo tornar 

mais rápidas as ligações e os custos do transporte de mercadorias entre a Europa, a costa 

Oeste da América e do Canadá, a Ásia-Pacífico, incluindo, por conseguinte, a China, a 

Coreia do Sul, o Japão a Indonésia, a Índia, os países da Indochina, as Filipinas e a 

Austrália. 

Portugal tem estado expectante, tanto quanto se sabe, quando o porto de Sines é um 

porto europeu de águas profundas (16/17 metros de calado) em posição geográfica 

privilegiada para servir de placa giratória entre a Europa e o canal do Panamá. Falta, a 

Sines, uma ligação ferroviária com a Europa para o transporte de mercadorias, com 

bitola europeia e velocidade compatível. Dificuldades de financiamento? Mas há 

expectativas de uma comparticipação financeira, por parte da União Europeia, que se 

situa entre os 85% e os 95% dos custos previstos. Ouvi isto mesmo em afirmação 

                                                   
77 SILVA, Jorge Moreira, “Das Naus à Vela às Corvetas de Ferro”, Edição Tribuna da História, Lisboa, 

2012. 
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pública, numa conferência que decorreu em Cascais, em 2012, da boca do secretário de 

Estado dos Transportes … mas passados dois anos não é conhecido nenhum avanço no 

projecto.   

Voltando ao aproveitamento, realizado, das potencialidades dos oceanos depois de 1945 

verifica-se que se desenvolveu a exploração do petróleo e do gás offshore, 

nomeadamente após a crise de 1973. 

Autênticas revoluções organizativas beneficiaram o trabalho dos portos e generalizou-

se, na década de 80, o transporte por contentor de carga manufacturada. 

As regiões litorais beneficiaram largamente do incremento da indústria do Turismo, 

malgrado o preço que, por vezes, tiveram que pagar quanto à qualidade ambiental. 

As plataformas continentais marítimas e a região do Árctico, cada uma com as suas 

características e potencialidades específicas estão na Agenda dos projectos 

(internacionais) de desenvolvimento. 

Acontece o mesmo com a pretendida exploração dos nódulos minerais dos fundos 

marinhos, com a expectativa de que a evolução da investigação científica e tecnológica 

venha a proporcionar e viabilizar resultados. 

A Biotecnologia, a Geologia e a Química têm um papel crucial no estudo das 

potencialidades do mar, havendo desde já resultados promissores que trataremos em 

capítulo adequado. 

O comissário europeu para as Pescas e Assuntos Marítimos, Joseph Borg, num discurso 

que proferiu numa conferência parlamentar, na Assembleia da República, em Lisboa, 

em 15 de Maio de 2008, fez uma síntese da evolução da política comunitária sobre as 

questões da sua área de responsabilidade. Disse então Joseph Borg que, depois de ter 

sido indicado o seu nome para comissário europeu, em 2004, o então recentemente 

indigitado presidente da Comissão, Durão Barroso, o convidou para responsável pelas 

Pescas, mas também lhe perguntou se estaria disponível para liderar um ciclo de debates 

europeus com vista ao desenvolvimento de uma futura política marítima europeia, 

criando uma “Força Operacional de Assuntos do Mar”. 

Ao aceitar este convite J. Borg “centrou-se em tentar construir as bases de uma cultura 

na própria Comissão, ao mais alto nível”.  

Foi então criado um grupo de trabalho constituído por nove comissários, “todos eles 

incluindo no seu próprio portfólio, na sua área de responsabilidade, alguns aspectos 

particulares ligados aos oceanos e aos mares”. 
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Em resultado deste trabalho conjunto, J. Borg promoveu a elaboração do “Livro da 

Comissão sobre uma política marítima futura para a União Europeia”, Livro publicado 

em Junho de 2006. 

O texto final do Livro, com a aprovação pela Comissão, garantia, pela primeira vez, 

“uma visão única para os oceanos e mares”, preconizando uma “política marítima 

integrada para a União Europeia”.  

Levantaram-se, então, algumas questões de partida: Qual a forma de gestão da política 

marítima? Quais as áreas que deveriam ser incluídas? Deveria haver formas de gestão 

específicas ou uma gestão conjunta? Como se fazer a coordenação de toda a actuação?  

Na afirmação, em Lisboa, de J. Borg, estas foram as questões abordadas na elaboração 

do Livro Azul mas, entretanto, prosseguiram, durante um ano, consultas alargadas e 

diversificadas: a Comissão das Regiões elaborou o seu próprio Relatório sobre o Livro 

Azul; o Parlamento Europeu apresentou cinco relatórios separados, tendo sido estes 

coordenados com vista à elaboração de um único Relatório; a Comissão Social e 

Económica produziu o seu Relatório, enquanto o Gabinete do Conselho de Ministros 

acompanhou os debates em curso, acontecendo o mesmo com o Conselho Europeu. 

Centenas de instituições europeias, não públicas, apresentaram também contributos 

escritos, tidos como enriquecedores para o debate. 

Na convicção de J. Borg, o Livro Azul definiu a perspectiva da União Europeia e 

incluiu um Plano de Acção: nascia, assim, uma política europeia para os assuntos 

marítimos, política que foi sendo – ou vai sendo – progressivamente valorizada. Coube 

à presidência francesa da Comissão desenvolver o Plano de Acção, desenvolvendo 

iniciativas piloto, testando métodos e abordagens nas áreas da vigilância, da gestão, no 

planeamento, no mapeamento dos mares, nas múltiplas utilizações dos mares e suas 

consequências. 

Num segundo discurso de Joe Borg na conferência que venho citando, o comissário 

europeu voltou ao sector marítimo para acentuar que se trata de um “sector dinâmico e 

em contínuo crescimento na economia europeia” e que se traduz no facto da Europa, em 

muitos casos, ser líder mundial (os europeus são detentores de 40% da frota mundial de 

contentores e as actividades marítimas, sem incluir petróleos, turismo e pescas, são 

responsáveis por 3 a 5% do PIB europeu). 

Pergunta-se: quais as vantagens práticas do Livro Azul da UE? 

Respondeu o comissário J. Borg, na Assembleia da República, em 2008, perante os 

deputados portugueses, que o primeiro objectivo era reunir “várias áreas marítimas e 
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tratá-las como um todo inter-relacionado (…) criando sinergias e ferramentas comuns”, 

procurando-se “assegurar a eliminação de tensões existentes entre a Economia e a 

Ecologia (…) mantendo padrões de qualidade”. 

Em relação ao Plano de Acção da UE este indica medidas como a melhor regulação do 

transporte marítimo, medidas globais para os portos de comércio marítimo nacional e 

internacional, a aplicação de legislação ambiental a par do desenvolvimento económico, 

e o lançamento de uma estratégia europeia para a investigação marítima, visando-se 

“um compromisso com a excelência na investigação científica, tecnológica e na 

inovação”. 

Com estas e outras medidas, a UE pretende apoiar “actividades comerciais que 

explorem novas utilizações do mar”, tais como recursos vivos e não vivos. 

Joe Borg enunciou em Lisboa, no seu discurso de 2008, um melhor aproveitamento de 

fundos comunitários, melhor coordenação da segurança marítima e a valorização de 

bases de dados referentes a espaços marítimos na EU. 

A propósito, o comissário europeu referiu-se, de modo elogioso, à estratégia portuguesa, 

citando o trabalho do Centro de Análises e Operações contra o Narcotráfico Marítimo e 

também o Fórum Permanente para os Assuntos do Mar, grupo de reflexão criado em 

Lisboa mas integrando políticos, académicos e empresários do país. 

Joe Borg alongou-se em detalhes do Plano de Acção78 , terminando com a afirmação de 

que “tudo isto é o começo de uma viagem em direcção a uma estratégia integrada para 

os nossos mares e oceanos”.  

Tendo em conta que este discurso do comissário europeu aconteceu em Maio de 2008, 

em Lisboa, na Assembleia da República, não será exagero afirmar-se que o ano de 2008 

ficou a constituir um marco no processo de valorização económica dos mares e de 

“afirmação da consciência colectiva da necessidade de superação das tensões entre 

valores e direitos ambientais/ecológicos e as dinâmicas do crescimento e do 

desenvolvimento económico sustentável. Não que esses valores tenham surgido, em 

2008, do nada, mas porque se confirma, no topo de órgãos políticos da maior 

responsabilidade, um claro processo de aculturação.             

Portugal -- e isso foi lembrado pelo deputado Miranda Calha na mesma conferência – 

“já na década de (19)90 apoiou e concretizou documentos visando uma aproximação 

global às questões referentes ao mar, e mais recentemente (…) o Conselho de Ministro 

                                                   
78 BORG, Joe -- Plano de Acção, Assembleia da República, Lisboa, págs. 34 e sgts. 
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determinou a elaboração” de um estudo e de uma proposta designada por Estratégia 

Nacional para o Mar. Acrescento: finalmente o país tinha, em meados de 2013, uma 

Estratégia. Faltará o Plano de Acção e a sua execução. O que, normalmente, é a 

dificuldade maior. Que não seja um novo Mapa Cor-de-Rosa, como em plena 

Assembleia da República foi questionado por um deputado da Oposição. 

Na sua intervenção Miranda Calha distinguiu dois eixos essenciais: o primeiro onde 

incluiu a estratégia nacional para o mar, a política marítima da União Europeia e a 

segurança dos oceanos. O segundo eixo, correspondendo à questão económica mais 

global, diz respeito aos recursos vivos e não vivos e à gestão do litoral.                                        

Num contexto de globalização é fundamentalmente do interesse de Portugal o 

reconhecimento dos direitos do país quanto à Plataforma Continental Marítima, tendo-

se criado uma expectativa de forte relançamento das actividades económicas de base 

oceânica a partir do reconhecimento e aprovação do dossiê entregue, em 2009 à ONU. 

Este dossiê foi elaborado tendo em conta as definições programáticas da Convenção da 

ONU, de Mondego Bay, de 1982, adoptada por Portugal em 1996.    

A primeira afirmação política, com projecção internacional e poder efectivo, do valor 

das plataformas marítimas continentais, recordo-o, foi feita em 1945, nos Estados 

Unidos da América (EUA), um mês antes da constituição oficial da Organização das 

Nações Unidas (ONU). Trata-se da chamada e já referida Proclamação Truman 

(presidente Henry Truman), que antecipava e afirmava a jurisdição sobre os recursos 

naturais do subsolo marítimo. Naturalmente com vista a benefício dos EUA. O debate 

ficou em aberto no âmbito do Direito do Mar mas somente em 1994 entrou em vigor a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). 

Estavam em jogo questões políticas, económicos, jurídicos, científicas, de segurança e 

de soberania.   

Conforme o artigo 76º e seguintes da CNUDM -- aprovada em 1982, em Montego Bay, 

que entrou em vigor em 1994 mas a que Portugal aderiu em 1996 -- “os estados 

costeiros têm um direito de soberania sobre uma plataforma marítima continental, isto é, 

sobre o “leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar 

territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até 

ao bordo exterior da margem continental ou até uma distância de 200 milhas marítimas 

das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em 

que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância”.  
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Nestas circunstâncias o entendimento vai no sentido de que os estados costeiros podem 

reclamar direitos exclusivos de soberania sobre novas áreas de leito e de subsolo das 

áreas submarinas mas que, “para além das 200 milhas a exploração de recursos 

minerais, na plataforma continental, obriga ao pagamento, em dinheiro ou em espécie, a 

uma Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos que distribuirá essa receita (…) 

pelos países signatários da Convenção beneficiando os Estados menos desenvolvidos e 

os que não têm acesso ao mar (…) podendo essa montante atingir os 7% do volume da 

exploração”  

Para além desta reserva dos 7%, decorre da CNUDM que os direitos soberanos do 

Estado ribeirinho se limitam ao solo e ao subsolo, não incluindo a respectiva coluna de 

água. Os Estados costeiros ficam obrigados “à prevenção e controlo da poluição” e só 

eles “podem autorizar, regulamentar e realizar a investigação científica” na sua PC” 

(art.º 207. e 246º da CNUDM).     

A invocação destes pretensos direitos e deveres abrange aspectos jurídicos, científicos e 

tecnológicos que têm a ver com a investigação científica, exploração económica e 

conservação dos recursos vivos e não vivos (recursos energéticos, biológicos e 

genéticos) das plataformas marítimas. Nos organismos vivos estão incluídas as espécies 

sedentárias. 

As primeiras sondagens realizadas com o “objectivo deliberado de conhecer a 

fisiografia do fundo marinho foram efectuadas em meados do século XIX”79. O 

conceito de margem continental corresponde à zona compreendida entre a linha da costa 

e os grandes fundos oceânicos. 

A margem continental, segundo o mesmo autor, é constituída por três elementos 

principais: a plataforma continental, termo usado pela primeira vez em 1887 e que 

“corresponde à zona imersa de declive suave imediatamente adjacente à linha média da 

baixa-mar, estende-se até à região de rápida variação. A plataforma tem uma 

profundidade média de 130 metros e termina, geralmente, a uma profundidade situada 

entre os 130 metros e os 200 metros, com oscilações entre os 50 e os 500 metros. A sua 

largura média é de 78 quilómetros (kms.), podendo variar entre escassas dezenas e 

várias centenas de quilómetros”. 

Os outros dois elementos que integram a margem continental são: “o talude continental, 

que vem no seguimento da plataforma continental, tendo uma largura inferior a 200 

                                                   
79 COELHO, Paulo Neves, págs. 17 e 18. Em 2006. 
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Kms. e atingindo, no seu limite exterior, profundidades da ordem dos 1.500 a 3.500 

metros; e a elevação ou rampa, que corresponde à transição para os grandes fundos 

oceânicos, tendo uma largura entre os 100 e os 1.000 kms.  

A plataforma continental portuguesa (PCP) corresponde actualmente, isto é, enquanto 

as Nações Unidas não tomarem decisão noutro sentido (2015?) aos fundos marinhos 

referentes à ZEE, com uma área aproximada de 1,7 milhões de quilómetros quadrados 

(1,7 Mkm2). 

Com ambicionado crescimento da PCP (cerca de mais 2,1 Mkm2), a soma final poderá 

ir até uma extensão total de 3,8 Mkm2. A PCP atingiria, então, 4,5% do Oceano 

Atlântico.  

O reconhecimento de direitos portugueses à plataforma cria expectativas de um forte 

relançamento das actividades económicas de base oceânica, com possibilidade de 

coordenação de todas as actividades oceânicas, o que inclui a exploração e a protecção.   

A entidade que avalia e certifica as pretensões dos estados costeiros sobre as 

plataformas marítimas continentais é a Comissão de Limites das Nações Unidas. 

Portugal entregou o seu processo de candidatura, em Maio de 2009, à ONU, tendo sido 

preparado pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 

(EMEPC). 

Aguarda-se a decisão das Nações Unidas para data posterior a 2015. Entretanto, o 

dossiê com que se procura provar que a parte continental do território português se 

prolonga para além das 200 milhas marítimas, vai sendo, gradualmente, valorizado, com 

novos dados técnicos e estudos científicos. 

 A equipa da EMRPC, dependente do Ministério da Defesa Nacional, continua a reunir 

dados sobre aspectos geológicos, geofísicos e hidrográficos do fundo do mar, 

promovendo campanhas oceanográficas. Beneficia da utilização de um veículo, operado 

remotamente, o ROV, capaz de mergulhar até 6.000 metros de profundidade.   

A par das campanhas oceanográficas portuguesas, verifica-se que outros países 

promovem as suas próprias campanhas nos mares dos Açores, com objectivos 

científicos e económicos. Cerca de 30 navios estrangeiros fizeram investigação 

científica, naqueles mares, em 2010.  

Um eficaz aproveitamento dos recursos da PCM depende, para além da decisiva e 

prévia sentença da ONU, e como refere Cajarabille80, do “binómio potencialidades e 

                                                   
80 Id. CAJARABILE, Vítor Lopo, págs. 14 e 15. 
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vulnerabilidades (…) requerendo vontade, conhecimento e meios (…). Só assim as 

nações “transformam potencial estratégico em poder efectivo (…), só assim são ouvidas 

na sociedade internacional e obtêm benefícios”. Porque as carências de recursos levam à 

competição internacional e, facilmente, as regras são desrespeitadas. Em função do 

maior valor dos recursos encontrados maiores serão as ameaças. 

A vontade diz respeito à sensibilização da sociedade e ao papel das elites e dos órgãos 

de soberania. O conhecimento desdobra-se na investigação científica que possibilita o 

aproveitamento das potencialidades e na informação estratégica para localização de 

ameaças e vulnerabilidades. Os meios são diversos, desde os financeiros e 

instrumentais, tendo em conta os objectivos, os recursos suficientes e os disponíveis. Ou 

então terá que se “reduzir os níveis de ambição”.  

 

 

                 2. QUADRO JURÍDICO/INSTITUCIONAL DO MAR 

 

                              --  ONU -- CEE/UE – PORTUGAL   
 

 

       A jurisprudência relacionada com o Mar têm vindo a ganhar acentuada relevância 

tendo em conta princípios tornados universais, preocupações ambientais e a convivência 

de perspectivas políticas e de interesses de grupos económicos. 

Isto porque a Ciência e a Tecnologia evoluem; a Economia utiliza as potencialidades e 

os meios inovadores; a Defesa sofistica os meios de segurança e preservação dos 

recursos humanos e materiais; e cabe à Política decidir, estimular, enquadrar e regular a 

capacidade produtiva da sociedade. 

A relação da Ciência com a Economia e a Política exigem, permanentemente, a 

definição de princípios fundamentais mas também novos quadros jurídicos.    

O desenvolvimento aprofundado e diversificado das ciências e das tecnologias 

relacionadas com o mar; as disputas jurídicas em que se confrontam interesses 

poderosos de países e empresas multinacionais que pretendem o acesso e a exploração 

das cobiçadas potencialidades da economia do mar; e a segurança das rotas marítimas 

de interesse estratégico, comercial, pesqueiro e outros, tudo isto com repercussões na 

segurança militar e, num sentido amplo, na geopolítica dos mares, torna imprescindíveis 

a definição, implementação e valoração de novas áreas do Direito Internacional, o já 
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individualizado e designado Direito Marítimo. E outras áreas que se desdobram em 

convénios internacionais, regionais e nacionais, e ainda regulamentos específicos, para 

que se antecipem e disciplinem procedimentos e se ponderem conflitos e situações que, 

envolvendo grandes interesses, facilmente resvalem em contenciosos. 

O porquê do Direito Marítimo parte de um princípio muito simples: o Mar é um 

património comum da Humanidade que, além de condicionar a qualidade de vida das 

populações e a saúde do planeta, encerrando grandes e diversificadas riquezas, tem que 

ser protegido na sua utilização, regulando-a e até condicionando-a. 

O Mar é um recurso natural e um activo estratégico de cada um e de todos os países, 

reconhecido nas palavras da VdAtlas (uma “plataforma internacional de assessoria 

jurídica especializada”, com sede em Lisboa) como um “potencial para novos usos 

geradores de vantagens competitivas sustentáveis que não poderão comprometer valores 

essenciais, como sejam os ambientais”. 

Cada um à sua maneira e com os seus objectivos específicos “cobiça” o Mar: a Ciência 

(os académicos) para aceder aos bens marinhos, investigando em termos de ciência pura 

mas disponível para aplicar os conhecimentos adquiridos; os Estados para garantirem os 

poderes políticos e económicos; e as empresas para terem acesso e explorarem, 

economicamente, as potencialidades do Mar. A convivência e a harmonia entre estes 

interessados tornaram necessária a existência de quadros jurídicos próprios.   

É constatação geral, que foi evoluindo no decurso da segunda metade do século XX, 

que o Mar encerra, em si, bens materiais que, fundamentais como matérias-primas e 

pesqueiros, interessam à Economia das nações; que a sanidade do Mar e das suas 

riquezas potenciais ou de exploração já efectiva, corresponde a valores universais de 

preservação obrigatória, na medida da real capacidade de intervenção da Humanidade, 

como os valores ambientais, da biodiversidade e climatéricos; e que, com a evolução da 

Ciência e da Tecnologia, com a relação Ciência Pura -- Ciência Aplicada, novas 

questões práticas foram colocadas quanto ao acesso, pesquisa, exploração e utilização 

dos bens potenciais do Mar, por exemplo à superfície, na coluna de água e no leito dos 

oceanos. A tudo isto há que juntar um conceito, a globalização, com amplitude 

geográfica e de conteúdos abrangentes. 

Novas e dinâmicas situações implicam novas soluções, como é o caso da necessidade de 

novos quadros jurídicos, com âmbito mundial, nacional e regional. Daí as convenções 

promovidas a partir da Organização das Nações Unidas e legislação específica e 
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temática, traduzida nas directivas da União Europeia que constituem o regime 

comunitário da UE e, por sua vez, transcritas para a legislação portuguesa.  

A legislação portuguesa relacionada com o Mar tornou-se especialização de escritórios 

de advogados que focaram a sua intervenção profissional em temas como a Directiva 

Europeia de Gestão do Espaço Marítimo e a Lei de Bases da Política de Ordenamento e 

de Gestão do Espaço Marítimo, esta última actualizada em 2014. 

Vejam-se exemplos concretos, partindo de algum detalhe sobre a Constituição Politica 

dos Oceanos, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (CNUDM). 

Recorde-se que Portugal depositou, nas Nações Unidas, o documento de ratificação em 

1997.  

Ao terminar o século XX, Portugal aderia, formalmente, ao quadro internacional da 

Constituição Política dos Oceanos. Não foi dos países mais lestos mas começou, assim, 

a integrar-se nos novos quadros internacionais respeitantes a direitos presumidos e a 

vantagens que pretendia obter.   

Consideremos um pouco de detalhe explicativo sobre a Convenção, como quadro 

jurídico para os mares e que contem 320 artigos e 20 anexos. Posteriormente foi 

incluído um Anexo que visava regular o acesso aos fundos submarinos, para além da 

Plataforma Continental estendida. 

A Convenção estabelece “regras para os usos dos oceanos e seus recursos, delimita as 

zonas marítimas, visa o controlo ambiental, promove a investigação científica, regula as 

actividades comerciais e económicas e a transferência de tecnologia e regulamenta as 

disputas. 

A Convenção inclui definições e regras para o mar territorial, a zona económica 

exclusiva, a plataforma continental e a exploração dos seus recursos, desde os vivos 

como de tudo que nos seus fundos exista. 

A CNUDM criou o Tribunal Internacional dos Direitos do Mar para dirimir litígios 

sobre a interpretação e aplicação do conteúdo da própria Convenção.  

A partir da Convenção, com a evolução de conceitos novos, especializações no Direito 

Marítimo, novos mapas políticos e de soberania, a Convenção tem sido sujeita, ao longo 

dos anos, a polémicas difíceis de gerir. 

O regime das águas territoriais tem sido uma das questões mais susceptíveis, quando se 

parte de um conceito ancestral, que vem do século XVII, o conceito da liberdade dos 

mares. Estabelecia-se então, que para além do alcance de um tiro de canhão – cerca de 

três quilómetros a partir da praia -- se estava em águas internacionais. Surgiu o conceito 
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de Zona Exclusiva Económica (ZEE, com 200 milhas), a reivindicação de zonas de 

pesca protegida e a soberania sobre as plataformas marítimas continentais estendidas. 

Na conferência de Haia, de 1930, começou a manifestar-se, sem êxito, a vontade de 

estender a soberania a novas áreas dos oceanos com vista à exploração de recursos 

naturais. 

A Conferência foi inconsequente, mas a “materialização de tal vontade” começou a ter 

lugar em 1945, com a Proclamação Truman que, “unilateralmente, reclamou para os 

Estados Unidos da América o controlo dos recursos naturais da plataforma continental, 

estendida, como o prolongamento natural do território emerso e cuja extensão 

geográfica incluía todo o espaço sobre o qual cada Estado possuía capacidade para levar 

a cabo a sua exploração”.  

A Proclamação de Truman, porventura contendo arbitrariedades resultantes da sua 

posição de força militar, político e económica -- os EUA acabavam, em 1945, de ganhar 

a guerra – veio despoletar todo um longo processo internacional em relação aos Direitos 

sobre o Mar, nomeadamente em relação à Plataforma Marítima Continental. É o que 

veremos de seguida, tendo em conta o renovado e expectante interesse de Portugal. 

Mas consideremos, previamente, qual o entendimento sobre o conceito de Direito do 

Mar. É simples a definição da professora da UP, Marta Chantal Ribeiro81  

“A área cientifica denominada Direito do Mar é, correntemente, identificada com o 

repositório de normas constantes da CNUDM, integrando, numa análise mais vasta, os 

antecedentes históricos do dispositivo em vigor e os instrumentos internacionais 

adoptados com relação interna com a dita Convenção”.  

Num sentido mais amplo, o Direito do Mar, hoje em dia observado em Portugal, inclui 

três vertentes, que se cruzam e relacionam entre si: normas internacionais que resultam 

do CNUDM; Direito Comunitário, a partir da adesão, de 1986; e Direito regional, com 

normas internas. 

Para mais desenvolvimentos, mais específicos e obtidos em especialistas de Direito 

qualificados nesta área, invoco Armando Marques Guedes e Fernando Loureiro Bastos.   

Perante as exigências e argumentos de Truman, outros Estados costeiros “com 

plataformas continentais geomorfologicamente semelhantes às da costa leste dos EUA”, 

também reclamaram novos direitos. Foi o caso da Argentina 82 

                                                   
81 RIBEIRO, Marta Chantal -- O Direito do Mar, sua Evolução e Repercussões, in Políticas Públicas, p. 

267, Ed. Esfera do Caos, Lisboa. 2012. 
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 Ainda na sequência da Proclamação Truman, os “estados da costa ocidental da América 

do sul”, como o Chile, o Peru e o Equador, proclamaram, em 1952, a chamada 

Declaração de Santiago, reivindicando a “exclusividade de direitos soberanos até às 200 

milhas, tendo por base a necessidade de garantirem e integridade e conservação dos 

recursos naturais”. 

O “contexto geopolítico explica a génese da Proclamação” (…): terminara a II Grande 

Guerra e, na Conferência de Potsdam, os vencedores – EUA, Reino Unido e URSS – 

definiram uma nova ordem mundial. As novas tensões e disputas políticas, ideológicas, 

económicas e militares, traduziram-se na Guerra Fria e na implementação do Plano 

Marshall. 

 A reconstrução da Europa e a recuperação económica traduziram-se num aumento das 

necessidades de matérias-primas e isso acabou por ter repercussão na procura e disputa 

de matérias-primas. Daí chegar-se à Proclamação de Truman, com o “governo dos EUA 

a decretar a sua jurisdição sobre os recursos naturais do solo e do subsolo da sua 

plataforma continental”. A Proclamação não refere os recursos vivos da Plataforma, 

mas somente os recursos minerais.    

Perante aquilo que Manuel Pinto de Abreu classifica de “indefinição e insegurança de 

conceitos, regimes e extensão dos espaços marítimos, nomeadamente do mar territorial, 

da zona contígua e da plataforma continental, bem como a prática da pesca ou a 

preservação dos recursos vivos”, vem a realizar-se, em Genebra, em 1958, a I 

Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

Nesta I Conferência foi aprovada a Convenção de Genebra e estabeleceu-se um conceito 

jurídico de plataforma continental. 

Da Convenção inicial resultaram quatro Convenções, com desenvolvimentos 

específicos: 

-- Convenção sobre o Mar Territorial e Zona Contígua, em vigor desde 30 de Setembro 

de 1960; 

-- Convenção sobre a Pesca e a Conservação dos Recursos Biológicos do Alto Mar, em 

vigor desde 20 de Março de 1966; 

-- Convenção sobre a Plataforma Continental, em vigor desde 10 de Junho de 1964; 

-- Convenção sobre o Mar Alto, em vigor desde 30 de Setembro de 1960.  

                                                                                                                                                     
82 SILVA, capitão-tenente Jaime Ferreira da -- A Plataforma Continental Portuguesa. In Cadernos da 

Marinha, nº43, pág. 30. Dezembro de 2012, Lisboa. 
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Na prática veio a verificar-se que as condições expressas nas Convenções vinham a 

originar tratamentos desiguais, beneficiando os países costeiros mais desenvolvidos e 

tecnologicamente mais apetrechados. Onde estaria a surpresa, num ponto de vista 

político? 

A “tendência expansionista” manteve-se e, “em 1967, somente 25 países tinham a 

extensão do mar territorial nas três milhas, enquanto 66 tinham fixado este limite nas 12 

milhas e oito reclamavam as 200 milhas”.  

O claro benefício dos Estados mais apetrechados, tecnologicamente, levou o 

embaixador de Malta, Arvid Pardo, a apresentar nas Nações Unidas, uma séria de 

propostas que visavam “contrariar a apropriação continuada dos grandes fundos 

marinhos por estados costeiros”. 

Nas propostas de Malta ficava prevista a “criação de um regime de partilha dos recursos 

e dos fundos oceânicos situados para além da jurisdição nacional”. 

As propostas de Pardo, em 1967, “conduziram à realização, a partir de 1973, da III 

Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O mecanismo de decisão foi o 

consenso, prolongando-se os trabalhos até 1982, com a aprovação do CNUDM”.       

Interesses e vontades, na comunidade internacional, não ficaram resolvidos na 

totalidade e, assim, certamente, continuará a acontecer. Daí que vários foram sendo os 

motivos invocados para se proceder a sucessivos reajustamentos do quadro 

“constitucional” dos oceanos. Foi sempre o caso dos EUA e da maioria dos países mais 

industrializados. Inclusive quando os EUA mantiveram o argumento de que, face aos 

seus interesses económicos se juntavam, em tempo e até ao final dos anos (19)80, as 

contingências da Guerra Fria e, sempre, da sua segurança nacional.  

Os direitos invocados quanto ao domínio e exploração das riquezas dos fundos 

marinhos mantiveram-se nas três últimas décadas do século XX e estiveram sempre em 

questão, nos palcos internacionais, mais clara ou mais discretamente, equacionando-se 

questões relevantes de natureza política, de soberania, de economia, de ciência e 

capacidade tecnológica, de preservação ambiental, de exploração de recursos vivos e 

não vivos, de pesquisa e mineração marinha de reservas geológicas, bem como de 

desenvolvimento, livre e seguro, do comércio internacional. 

Segundo Ferreira da Silva 83 a “Declaração de Pardo constitui um pilar do processo de 

construção do regime da plataforma continental, pois visa impedir que os fundos 

                                                   
83 Id.  SILVA, Jaime Ferreira da. Pág. 31. 
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marinhos fiquem sob jurisdição dos Estados costeiros com maior capacidade 

tecnológica, passando aquela região a ser considerada como património comum da 

humanidade. Os princípios de Pardo foram aceites pelas Nações Unidas. 

Os consensos, as alternativas e os compromissos têm sido sempre delicados, mantendo-

se um debate permanente, com reajustamentos consecutivos dos quadros jurídicos de 

definição e salvaguarda de direitos. Já no século XXI, em Fevereiro de 2011, foi 

chamada a dar pareceres sobre situações potencialmente de contencioso, a Câmara de 

Disputas do Fundo Marinho do Tribunal Internacional para a Lei do Mar (ITLOS).  

Manuel Pinto de Abreu considera (p.39) que as “perspectivas de sucesso económico, 

rápido e de grande valor, na exploração de recursos naturais do oceano profundo, foram 

a primeira razão para o desenvolvimento da nova ordem dos oceanos ditada pela 

CNUDM”. 

Em 1982, em Montego Bay, na Jamaica, acabou por ser definido o texto 

“constitucional” da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (p.32 e sgts.).    

A maior ou menor procura de recursos minerais tem, no entanto, flutuado nos mercados 

internacionais, em conformidade com as maiores ou menores – mas sempre relevantes -

- necessidades das economias emergentes e da existência de reservas tradicionais 

disponíveis. Como acontece com o petróleo e minérios de maior consumo industrial. 

“Houve uma euforia com a descoberta de novos recursos naturais (…) no início do 

último quartel do século XX (…) mas essa euforia foi refreada pelo abrandamento na 

procura desses recursos”84. 

A União Europeia tem vindo a envolver-se e posicionar-se nesta “luta” jurídica, 

económica, científica e política. Portugal acompanha e pressiona esse processo.  

O maior objectivo que Manuel Pinto de Abreu aponta para Portugal, e com relação com 

o CNUDM, é a valorização do dossiê sobre a Plataforma Marítima Continental que está, 

desde 2009, em apreciação nas Nações Unidas. Apreciado e eventualmente aprovado – 

até 2015? – pela ONU, o país terá pela frente, um desafio e uma tarefa ciclópicas. 

A par, ou como complemento das Convenções internacionais de ambição mais alargada 

e de defesa de princípios e valores, há toda uma legislação específica, nomeadamente da 

União Europeia, que visa regulamentar situações pontuais e concretas mas de interesse 

geral. 

                                                   
84 Id. pág. 38. 
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Não pretendo entrar em demasiados detalhes jurídicos, que estariam, aqui, deslocados e 

para os quais não tenho vocação, mas pode melhor entender-se todo um quadro, com 

alguns apontamentos sobre aspectos específicos e concretos do Direito do Mar.  

Vejamos a Directiva 95/21/CE, de 19 de Junho, com base em normas já de 1982, que 

estabelece o “Controlo de Navios pelo Estado, no porto”. 

Esta directiva constitui um instrumento para o controlo técnico e acesso de navios de 

bandeira não nacional a portos da União Europeia, numa afirmação da soberania e 

permitindo uma maior vigilância dos navios com perfil de risco elevado, por falta de 

certificações ou de tripulações qualificadas e que integrem listas negras ou listas 

cinzentas. 

Questões mais polémicas, implicando os chamados direitos adquiridos, situam-se na 

legislação do trabalho portuário. Esta legislação tem sido periodicamente revista e 

reformulada em função das opções políticas dos governos nacionais da ocasião e da 

confrontação com os sindicatos. 

 Também a legislação sobre o modelo de gestão portuária, mais centralizada ou não, 

depende das políticas públicas e da correlação de forças, mais ou menos regionalistas ou 

centralistas.      

Ao longo da segunda metade do século XX e inícios do século XXI, instituições e 

convenções internacionais procuraram corresponder às necessidades de enquadramentos 

jurídicos relacionados com o Mar e actividades aí decorrentes.   

Um documento jurídico essencial e muito recente, já de 2013, merece ser citado e, ainda 

que brevemente, explicitado. Trata-se da Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do 

Espaço Marítimo, aprovada pelo XIX Governo Constitucional em 13 de Março de 2013. 

Esta Lei parte dos princípios definidores (ideológicos) do XIX Governo e organiza o 

Ordenamento do Espaço Marítimo. Direi que corresponde ao discurso político do XIX 

Governo, comprometendo critérios e decisões político-administrativas para o futuro. 

Daí que tenha suscitado forte polémica parlamentar, com os partidos de Oposição a 

contestar a proposta governamental, nomeadamente sobre o prolongamento dos 

períodos de concessão de uso de espaço marítimo nacional por períodos de 75 anos, o 

“espaço de três gerações”. 

No ponto de vista da Oposição isto significa a nacionalização do espaço marítimo, 

enquanto o XIX Governo afirma a necessidade de criar condições que proteger, 

incentivar e atrair investimentos avultados. Isto vai no sentido de que a Lei de Bases “é 

um instrumento fundamemtal para atrair investidores”. 
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Os antagonistas dos períodos muito longos argumentam que este prolongamento retira 

capacidade de intervenção aos poderes públicos, “deixando aos sectores económicos 

mais poderosos benefícios indiscriminados e não controlados, com prejuízo do interesse 

público e das empresas de menos escala”: fica assegurada a legitimidade de grandes 

negócios mas de “duvidosa solidariedade nacional”.   

A similar Lei espanhola apresenta períodos de concessões muito menores.   

Esta Lei, apontada pelo XIX Governo como indispensável para viabilizar a Estratégia 

Nacional para o Mar (2013-2020), deveria suscitar consensos alargados para ser 

viabilizada mas, como se viu acima, contem aspectos politicamente polémicos. Além da 

questão dos alargados períodos de concessões, as divergências políticas situaram-se 

também nas maiores ou menores preocupações ambientais e na valorização da 

investigação científica, ambas condicionadas pelas limitações financeiras invocadas 

pelo Governo.    

Um “pormenor” mais: a Lei do Ordenamento fica preparada para abranger a 

possivelmente alargada Plataforma Continental, haja decisão da ONU. 

As susceptibilidades do Ordenamento Marítimo espelham-se numa outra legislação 

muito recente e de pormenor: o Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo, que visa 

ordenar, localmente, os usos e actividades do espaço marítimo, de modo a permitir uma 

gestão integrada do oceano e da zona costeira e garantir uma utilização sustentável dos 

recursos marinhos.   

Vem também a propósito citar o Plano de Acção para o Litoral 2007-2012, aprovado em 

2006 pelo XVII Governo Constitucional. Até 2011 somente houve uma execução 

financeira correspondente a 21% da globalidade das acções previstas. 

Data do mesmo ano –2006 – o Projecto SIAM (Climate Change in Portugal, Scenarios, 

Impacts and Adaption Measures) que analisou as susceptibilidades do litoral português 

face aos fenómenos de erosão mas nos anos imediatos, apesar dos agravamentos 

sucessivos, não voltou a ser feito nenhum estudo semelhante.       

Há situações muito específicas de particular interesse de Portugal. É o que acontece a 

propósito da pretendida extensão da Plataforma Marítima Continental (PMC), com o 

dossiê de candidatura portuguesa apresentado à ONU -- mas também elaborado e 

apresentado por outras dezenas de países -- e acerca do qual se aguarda decisão político-

jurídica, e o estatuto jurídico das Ilhas Selvagens. 
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Estes são dois exemplos concretos em que o país está directamente interessado e em que 

se entrecruzam princípios de Direito Internacional Marítimo, motivações históricas, 

políticas, económicas e ambientais. 

Portugal e a Espanha têm perspectivas e interesses divergentes quanto aos limites 

exteriores da PMC e à definição jurídica das Ilhas, ainda que mantenham os 

contenciosos num plano diplomático, diria que soft. 

Dada a importância destes dois temas – PMC e Selvagens – para Portugal, voltarei ao 

assunto, em subcapítulos próprios. 

Outros países, com outras circunstâncias e capazes de opções mais musculadas, mantêm 

as divergências sobre a soberania de ilhas num plano que resvala para as provocações 

políticas e até confrontações militares. É o que acontece em áreas do Pacífico Ocidental, 

conforme referirei mais adiante.             

A construção institucional da Política para o Mar assenta, como já referenciei, em três 

pilares: a Organização das Nações Unidas, a União Europeia e a legislação nacional, 

neste caso a portuguesa. 

Como se disse a Política para o Mar é condicionada por determinantes como a defesa do 

Ambiente e da Biodiversidade, evolução da Ciência e da Tecnologia, a Economia, 

quadros jurídicos internacionais e, naturalmente, circunstâncias dependentes de 

interesses de cada país, com benefício maior de quem tem poder para impôr argumentos 

e exigências. 

Os três pilares estão ligados transversalmente, formando um quadro institucional. Isto 

para além de todo o contexto histórico, nacional e internacional que, mais clara ou mais 

discretamente, proporciona uma rede de interligações influentes e complexas. 

Dados os interesses em jogo o quadro institucional, sujeito a adaptações sucessivas, 

constitui uma relação complexa, sujeita a delicadas sensibilidades, entre a Política, a 

Economia, a Ciência e o Direito. 

Pode dizer-se que nesta rede complexa em que as partes procuram completar-se, que a 

Política decide sobre os interesses públicos e os meios; a Economia explora e promove 

as potencialidades; a Ciência investiga, descobre e inventa instrumentos; o 

Direito/Justiça define e actua através dos quadros reguladores; e a Defesa procura 

garantir a segurança dos protagonistas, no terreno e face às regras comumente aceites. 

Como documento estruturante fundamental do Direito Marítimo Internacional, há que 

considerar a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, a CNUDM, que 

Portugal passou a cumprir a partir de 1998.                                            
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Até à elaboração do texto final da CNUDM, em 1982, e sua ratificação por 60 países -- 

com a consequente entrada em vigor em 1994 -- enquanto a soberania dos Estados 

estava juridicamente definida para os territórios continentais, em relação ao Mar, ao mar 

territorial (cerca de seis milhas náuticas) e ao mar alto, com toda a sua vastidão, havia 

um vazio jurídico. Episodicamente, conforme interesses nacionais específicos, foram 

invocados conceitos como o mare nostrum e o mare clausum   

A Convenção veio trazer, à partida, ajustamentos de conceitos como o Mar Territorial 

(que passou a ter 12 milhas, da Zona Contígua (agora com 24 milhas) e a ZEE (com 200 

milhas náuticas de largura). Entretanto, ficou em aberto o exercício do poder de 

soberania dos estados costeiros sobre a Plataforma Continental Marítima.          

Entretanto e até 2004, a União Europeia, um dos três pilares que referi no início deste 

capítulo, não possuía uma “justificação política e formal sobre a importância de uma 

política europeia para o mar”, se bem que actuasse – polemicamente -- em alguns 

sectores, como no caso das pescas com o Programa Comum de Pescas (PCP). Aliás, no 

âmbito da Política Comum de Pescas, a União Europeia reconhecia com uma das suas 

cinco competências exclusivas, “a conservação dos recursos biológicos do mar”. 

Alegando que a Política de Pescas não incluía a Plataforma Continental, Portugal pode 

reivindicar direitos específicos quanto aos recursos da Plataforma. 

Quando iniciou as funções de presidente da Comissão Europeia, em 2004, Durão 

Barroso nomeou o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Malta, Joseph Borg como 

comissário dos Assuntos do Mar e das Pescas. Encarregou-o de organizar um debate, à 

escala europeia, com vista à criação de uma política para o Mar. Em Março de 2005 foi 

criado um grupo de comissários para acompanhar o debate, sendo apoiado por um 

Intergrupo de Trabalho para os Assuntos do Mar. 

A Comissão deveria publicar, até Junho de 2006, resultados, num Livro Verde que 

promovesse a “análise pública sobre uma futura política marítima europeia”85.  

Até então, como se disse acima, “faltava uma justificação política e formal sobre a 

importância de uma política europeia para o mar, “nada constando do Tratado de Roma, 

nem nas suas sucessivas modificações”. Em Março de 2005 a CEE procurou justificar a 

sua mudança de orientação e declarou que o mar “tem um papel-chave na vida 

económica, social e cultural da Europa”. Considerou então a CEE que o “mar é uma 

                                                   
85 CUNHA, Tiago Pitta-- Portugal e o Mar. Lisboa, págs.71 e 72. 
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fonte importante da riqueza gerada no continente europeu e apresenta um grande 

potencial de desenvolvimento”. 

Acrescentava o documento comunitário que é “fundamental assegurar a protecção do 

ambiente marinho, pois ele é um pré-requisito para aquele potencial poder ser 

aproveitado na plenitude”. 

No conjunto das justificações lembrava-se que a Geografia da Europa, a vastidão das 

linhas de costa e ainda o facto de que, dos seus 25 países membros, havia 20 com costas 

marítimas. 

A importância dos transportes marítimos era acentuada, dada a sua relevância para a 

“cadeia de comércio da União Europeia”, quando “mais de 90% do seu comércio 

externo e mais de 40% do comércio interno circula por mar”. Isto quando 40% do 

transporte marítimo mundial é “dominado por interesses europeus” nas frotas de 

marinha mercante. “Com mais de 1.200 portos, a EU possui a maior e mais competitiva 

rede de portos, ainda que os lugares de topo, em volume, estejam, cada vez mais, a 

localizar-se na China, no Japão e outros países da Ásia--Pacífico. 

Factor e argumento decisivos foi ter-se assumido, então, isto é em 2005, a precaridade 

dos ecossistemas e dos recursos pesqueiros, o que “exigia uma resposta conjunta da 

União Europeia”. 

Face a todas estas e outras razões, a Comissão Europeia incluiu nos seus objectivos 

estratégicos para o mandato de 2005/2009 uma declaração em que afirmava a 

“necessidade de a Europa se dotar de uma política integrada, com o fim de desenvolver 

uma economia marítima pujante, que fosse ambientalmente sustentável e que assentasse 

na excelência da sua investigação científica, da tecnologia e da inovação”. 

A partir da afirmação desta “visão europeia para os oceanos e os mares”, estava 

encontrado o caminho para se “criar uma nova Política Marítima Integrada Europeia”86 .    

O comissário J. Borg teve ocasião de explicitar, em 2008, na Assembleia da República, 

em Lisboa, a política da UE para os mares, fazendo-o, num debate perante os deputados 

portugueses. Neste trabalho tive oportunidade de incluir uma síntese da intervenção, no 

Parlamento português, do comissário europeu para ao Assuntos do Mar. Ficaram aí 

apontadas as questões essenciais sobre o historial do tema, na Comissão, bem como o 

posicionamento político da UE e são referidos os Livros (Verde e Azul) e relatórios 

produzidos e publicamente apresentados. 

                                                   
86 Id. pág. 73 e 74 



144 

Acrescente-se a questão central do Livro Verde que aponta no sentido da exigência de 

se acabar com o modelo de governação sectorial, tipo de governação que provocava que 

adoptassem medidas contraditórias, com consequências penalizantes e negativas, 

desperdiçando-se sinergias. 

A nova política da EU traduzia a necessidade de se englobarem todas as variantes 

respeitantes aos assuntos do mar, tratando-se de uma “política integrada, intersectorial e 

multidisciplinar e não uma simples compilação de políticas sectoriais verticais” A 

importância e mesmo a exigência de investigação científica era – e é – tida como da 

maior relevância. 

No Livro Verde é feita uma descrição da Economia do Mar, na Europa, tornando-se 

evidente a importância do seu potencial, já realizado ou viável num futuro próximo. 

Segundo o Livro Verde a Europa “é a maior potência marítima mundial”, 

especialmente, no que diz respeito ao transporte marítimo, à construção naval (com 

especialização em navios de maior sofisticação e equipamentos de recreio), ao turismo 

de cruzeiro, à energia offshore e aos serviços associados” (seguros, banca 

consultadoria...). 

Apontam-se como sendo os maiores sectores de potencial crescimento, o turismo de 

cruzeiro, o sector portuário, a aquicultura, as energias renováveis, as telecomunicações 

submarinas e a biotecnologia marítima. Especialmente relevantes são os transportes 

marítimos e os portos, ambos com efeitos multiplicadores positivos nos outros sectores. 

Mas o sector das pescas e da conservação e transformação do pescado merece também a 

maior atenção no Livro Verde. 

A apologia do modelo de clusters marítimos é também evidenciada no Livro Verde, que 

cita o facto de, na construção naval moderna, “mais de 70% do navio acabado resultar 

da colaboração de uma rede alargada de fornecedores de componentes”.  

O planeamento marítimo espacial é mais uma exigência relevante do Livro Verde, na 

defesa da abordagem ecosistémica, isto é, da preservação dos sistemas marinhos sobre a 

exploração económica. Esta mesma posição foi expressa na Estratégia Temática 

Europeia para o Meio Marinho, mas suscitou fortes reservas de alguns países da União 

Europeia, o que obrigou a acautelar as propostas de avanço. 

A ligação da Europa ao mar, no que diz respeito à identidade marítima e ao património 

comum, é apresentada no Livro Verde em termos cuja sensibilidade Pitta e Cunha 

enaltece, por ser feita numa linguagem que não a tecnocrática, própria dos 

funcionários/técnicos da UE: “Os cidadãos europeus cresceram com as histórias dos 



145 

grandes exploradores que nos fizeram compreender que a terra é redonda e nos 

ensinaram a saber a localização exacta dos continentes (… )“. 

O texto prossegue no mesmo tom. Pitta e Cunha aconselha a sua leitura completa mas 

somente não o transcrevo aqui devido à extensão.   

Constata-se uma evidente sintonia entre os “princípios e os objectivos da Comissão 

Europeia “e as posições desenvolvidas, em Portugal, pela Comissão Estratégica dos 

Oceanos”. Posições estas consagradas na Estratégia Nacional para o Mar I e, também, 

na II.     

Como se disse acima, o Livro Verde foi adoptado em Junho de 2006. Seguiu-se um ano 

de discussão pública e depois a reformulação do texto. Em Outubro de 2007 a Comissão 

adoptou o seu Livro Azul, com ele apresentando a nova Política Marítima Integrada da 

União Europeia. Ficava consagrado o princípio de que a governação dos assuntos do 

mar deve ser feita de modo inovador e integrado e que é imprescindível a inovação 

científica e tecnológica. 

O Livro Azul integra um Plano de Acção, em que Pitta e Cunha acentua a importância 

das seguintes medidas87: 

“Criação de um espaço comum de transporte marítimo europeu sem barreiras; 

elaboração de uma estratégia europeia para a investigação marinha; desenvolvimento de 

uma rede europeia de vigilância marítima; redacção de linhas directrizes para a 

elaboração pelos estados-membros das suas próprias políticas marítimas nacionais 

integradas; um guião para o desenvolvimento, pelos Estados-membros, do planeamento 

e ordenamento do espaço marítimo; uma estratégia de adaptação às alterações 

climáticas nas regiões costeiras da Europa; redução das emissões de CO 2 e da poluição 

causadas por navios; a eliminação da pesca pirata (ilegal e não regulamentada) e das 

práticas destrutivas do arrasto de fundo, no alto-mar; uma rede europeia de clusters 

marítimos; e o reexame das exclusões previstas na legislação laboral da União Europeia 

para os sectores do transporte marítimo e das pescas”.     

Em relação à Gestão das Áreas Marinhas Protegidas foi criada a chamada Rede Natura 

2000 que, na própria definição da Rede, pretende “contribuir para a conservação dos 

habitats naturais e das espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis”. Esta Rede, 

preparada no final dos anos 90 para entrar em vigor no ano 2000, traduz o 

empenhamento dos países europeus na conservação dos seus recursos naturais, tendo 

                                                   
87 Id. CUNHA, Tiago Pitta, págs. 83 e 84. 
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em conta dois tipos de zonas: as Zonas Especiais de Conservação (ZEC), que incluem 

habitats naturais e espécies de flora e fauna; e as Zonas de Protecção Especial (ZPE), 

que incluem populações significativas de aves selvagens”. 

A Rede Natura 2000 tem reunido esforços na conservação do património costeiro e 

marinho, dos arquipélagos dos Açores, Madeira e Canárias. 

Há, no entanto, outros quadros mais específicos, especializados e complementares que 

têm a ver com a Economia do Mar e que funcionam como causas e efeitos. É o caso, 

assaz importante da Organização Mundial do Comércio (OMC), fundada em 1995, com 

sede em Genebra e responsável pela regulação das trocas comerciais no mundo. A OMC 

tinha, em 2013, um total de 159 Estados membros. 

Ao chegar ao século XXI, a principal constatação e queixa pública do seu director-geral, 

um diplomata brasileiro – portanto de um país economicamente emergente -- Roberto 

Azevedo, eleito com o apoio dos países emergentes e em desenvolvimento, que expõe 

com clareza: 

--“ Temos um sistema de regras que reflecte a realidade do mundo de negócios de 30 

anos atrás, isto é da década de (19)80. O que significa que o que deveria ser o motor do 

comércio mundial parou”.  

Esta situação acentuou-se com as medidas proteccionistas adoptadas pelos países 

membros da COM depois da crise financeira internacional de 2008, e “as negociações 

não avançam com a velocidade desejada”. De facto “apenas cerca de 20% das medidas 

consideradas proteccionistas, introduzidas em 2008, já foram retiradas”, acrescentava o 

responsável da OMC, em 2013. O que significa que “80% das medidas anteriores, em 

2013 ainda estavam em vigor, “o que deixa adivinhar que se trata de processo lento e 

gradual”. 

Cabe à OMC reactivar as negociações de 2001, da Ronda de Doha, no Qatar, com vista 

à liberalização do comércio mundial, negociações que são tidas como estagnadas há 

anos: a OMC reconhece que tal “não é nada fácil apesar de vital para o comércio global, 

isto numa altura em que a OMC atravessa um momento crítico de recuperação de 

credibilidade nas negociações multilaterais”.   

Ao retomar, em Bali, em finais de 2013, as negociações de 2001 (Qatar), a OMC 

pretendia conseguir a abertura de mercados, a queda da barreiras fiscais e o fim de 

subsídios e taxas excessivas praticadas pelos países ricos que impedem o progresso dos 

países em desenvolvimento.         
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Quanto a Portugal e em datas mais recentes, na transição do século XX para século XXI 

como têm flutuado o envolvimento e o empenhamento nacionais? Recolhi uma resposta 

de Tiago Pitta e Cunha mas antes de a referenciar recordo o calendário das medidas 

políticas mais significativas relacionadas com o Direito Internacional Marítimo.  

No final do século XX e nos inícios do século XXI situa-se, de facto, uma fase crucial, 

nos níveis nacional, europeu e internacional, para a definição estratégica da gestão dos 

oceanos porque têm surgido iniciativas medidas políticas que se constituíram como 

estruturantes com vista à implementação do Desígnio Estratégico Nacional, na sua 

construção concreta. 

Isto mesmo se acentua a partir de 2003 mas vem na sequência de uma maturidade 

progressivamente clarificada e enriquecida nos dois últimos decénios do século XX: 

Com repercussões a nível nacional veja-se este sumário que integra o quadro 

estruturante jurídico/institucional: 

 

2003 – Comissão Estratégica para os Oceanos.    

2004 –“Oceano, um desígnio nacional para o século XXI”, Relatório com 250 medidas.    

2005 – Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar criada em 2005.   

            Produziu a Estratégia Nacional para o Mar (2006/2013) 

2007 – Comissão Interministerial para ao Assuntos do Mar criada com o objectivo de 

coordenar, acompanhar e avaliar a implementação da Estratégia Nacional para o 

Mar. A Comissão elaborou um Plano de Acção Detalhado da Estratégia     

             Plano Estratégico Nacional para as Pescas (2007—2013)     

             Política Marítima da União Europeia       

2008 – Directiva-Quadro para a Estratégia Marinha 

            Estratégia Europeia para a Investigação Marinha 

            Estratégia Europeia para a Protecção dos Oceanos e Exploração dos Recursos 

2009 – Hypercluster do Mar: Relatório coordenado por Ernâni Lopes     

            Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental: preparou o 

dossiê respectivo para a ONU. 

2013/14 -- Estratégia Nacional para o Mar 2014/2020 

             Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo 
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Volto à opinião de Tiago Pitta e Cunha sobre a questão, no caso português e em datas 

mais recentes, na transição do século XX para o século XXI, como tem flutuado o 

envolvimento e o empenhamento nacionais quanto à Política para o Mar?   

 “Durante três décadas -- desde 1974 a 2004 – houve um relativo desinteresse por parte 

dos portugueses, em relação ao Mar. Depois, desde 2004 e nos oito anos seguintes”, 

“muito se tem dito e escrito sobre o mar”. 

Com esta afirmação de Tiago Pitta e Cunha 88 o autor, sinteticamente, demarcou a 

cronologia da não afirmação e a da afirmação política da Economia do Mar, em 

Portugal, no período de 1974 a 2012. 

Considera Pitta e Cunha que somente a partir de 2004, a “sociedade portuguesa parece 

ter voltado a despertar para um assunto que é omnipresente na História e na Geografia 

do país”. O autor regozija-se com o facto de haver, de novo, um debate sobre as 

potencialidades do mar, num “percurso de consensualização da sociedade portuguesa 

sobre o mar”. 

Mas de quando vem, de tempos anteriores, o interesse ou o desinteresse? De modo 

esquemático, lembro que, com a “tomada de Ceuta, em 1415, Portugal iniciou um 

império ultramarino assente no comércio marítimo que iria manter, embora em 

geometria variável, até 1975, com ciclos económicos ora longos ora curtos. 

O mar foi o veículo que permitiu a afirmação internacional do país, assumindo-se como 

a via por onde chegaram, em épocas diferentes, as especiarias da Índia, o ouro do Brasil 

e as matérias-primas de Angola, riquezas de uma importância fundamental”89 . Não sei 

se o autor incluiu nas “matérias-primas de Angola” os escravos que foram levados, 

através do Atlântico, para as Américas, mas não posso ignorá-los aqui. 

Entretanto pretendeu-se implementar a evangelização, construiu-se o “imaginário no 

povo português e valorizou-se a identidade nacional”. 

A propósito da evangelização também não posso deixar de fazer uma citação e de 

invocar a minha observação directa, em meados do século XX, em África. 

                                                   
88 Relatório Blue Growth for Portugal – uma visão empresarial da Economia do Ma”. Coordenado por 

Tiago Pitta e Cunha, em 2012, para a COTEC – Portugal – Associação Empresarial para a Inovação.  
89 SILVA, capitão-tenente Jaime Carlos V. Ferreira da Silva -- Análise do Processo de transformação do 

Potencial Estratégico em Poder Nacional. Tese de mestrado em Estratégia, p. 15, Universidade Técnica 

de Lisboa, Março 2012. 
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Quanto à citação fui buscá-la a João Paulo Oliveira e Costa, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, autor de 

“Mare Nostrum – Em busca de Honra e Riqueza”90 .  

No artigo de Oliveira e Costa afirma-se, a propósito de “D. Duarte Nunes O.P., o 

primeiro bispo português da Índia”91: 

“Dentre as muitas lacunas da historiografia portuguesa, conta-se a ausência de estudos 

sistemáticos sobre a acção dos bispos ultramarinos portugueses e mesmo sobre o 

funcionamento das dioceses do Império Português. Existem textos dispersos sobre 

muitos dos bispos (…). A acção geral da Igreja no primeiro século da expansão lusa 

também carece de estudos sistemáticos, mau grado a existência de importantes 

colecções documentais publicadas há mais de meio século, referentes sobretudo aos 

séculos XV e XVI (…) vive-se predominantemente das informações veiculadas por 

documentação administrativa ou por crónicas religiosas tardias que, para lá do seu 

carácter laudatório, narram a acção dos primeiros clérigos à luz de conceitos 

missionários que vingaram por meados do século XVI e que são anacrónicos para os 

primórdios da centúria”92.  

A propósito do bispo da Índia, D. Duarte Nunes, o historiador Oliveira e Costa acentua 

nas motivações do clérigo “um certo espírito aventureiro e um desejo confessado da 

ascensão social e política assente numa rede de ligações pessoais (…) no seio da corte 

manuelina”.  

Não se atrevendo a conclusões peremptórias, Oliveira e Costa acrescenta93:  

 “Para o século XV não me parece que se perceba a existência de uma política 

ultramarina por parte das ordens religiosas” (…) apesar de muitas participarem 

pontualmente em expedições, sobretudo ao serviço da Coroa”.  

Referi acima a minha experiência directa, em Moçambique, na segunda metade do 

século XX. 

Serei muito sucinto, citando factos e sem a pretensão de tirar conclusões excessivas: na 

capital, na então cidade de Lourenço Marques, havia colégios de ordens religiosas 

católicas, com os irmãos maristas e freiras católicas; nas zonas populosas do sul rural 

pontificavam “missões” protestantes, suíças e anglo-saxónias, que tiveram entre os seus 

alunos Eduardo Mondlane e Samora Machel (FRELIMO); na província da Zambézia – 

                                                   
90 Edições Temas e Debates, Círculo de Leitores, Lisboa, Março de 2012.  
91 COSTA, João Paulo Oliveira. Id. págs. 419 e sgts.. 
92 Id pág. 420. 
93 Id. pág. 421. 
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porventura com uma área superior ao continente português -- no único colégio liceal, 

predominavam, entre as professoras, freiras católicas inglesas, irlandesas e brasileiras; 

no “mato” as missões católicas estavam entregues a padres italianos; no norte de 

Moçambique acontecia o mesmo, mas acrescento que o primeiro ataque mortal da 

guerrilha (maoista e não da FRELIMO), em Agosto de 1964, no Planalto dos 

Macondes, vitimou um missionário católico holandês. Entretanto, nas sedes das 

dioceses, nas principais cidades, os “quadros”, isto é os bispos e o cardeal, eram 

portugueses. Por vezes, raramente, havia visitas do topo da hierarquia católica, 

representada por um cardeal italiano, vindo de Lisboa ou de Roma.  

O estudo de todo este quadro está por fazer e constitui um desafio para os 

investigadores.                      

Retomo o passado próximo, invocando a I República. Foi então dada preferência às 

questões políticas europeias. Preferência que levou ao envolvimento na I Grande 

Guerra, na Europa, mas em que dezenas de milhares de soldados portugueses lutaram, 

no sul de Angola e no norte de Moçambique, contra exércitos alemães. 

Durante o Estado Novo o mar “reaparece em lugar de destaque, surgindo como um 

elemento de propaganda do regime e como um factor de coesão nacional”.  

Com o 25 de Abril de 1974, com a ruptura com o sistema político anterior e a 

descolonização, o mar é associado ao Estado Novo. Ou, pelo menos, perde a 

importância pelas vias política e económica: com a descolonização política perde-se o 

comércio marítimo com as ex-colónias. 

A adesão de Portugal à CEE, em 1986, “acentuou a alteração dos interesses geopolíticos 

portugueses” mais poderosos, com a Europa a substituir o relacionamento com a África 

colonial.  

O ponto de viragem a favor de um novo ciclo de ligação política, económica e mesmo 

afectiva com o mar, dá-se, deliberadamente, com a ratificação, em 1998, por Portugal, 

da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a efectivação da Expo 98.   

A Expo 98, a Exposição Mundial de Lisboa, foi subordinada ao tema “Os Oceanos, um 

Património para o futuro” e foram criadas a Comissão Oceanográfica Intersectorial, a 

Comissão Interministerial para a Delimitação da Plataforma Continental (CIDPC) e o 

Programa Dinamizador das Ciências e Tecnologias do Mar. 

Vejam-se, de seguida, quais as linhas gerais das fases do “desinteresse” do país político 

e empresarial pelo mar e as afirmações de reconciliação. 
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Pitta e Cunha, no Relatório da COTEC e na sua obra “Portugal e o Mar” (FFMS), toma 

como ponto de referência os portos e os transportes marítimos, apontando-os como os 

“dois principais pilares do sistema marítimo-portuário dos estados costeiros” e “o cerne 

de um cluster do mar”. Mas esse pode também ser o “pecado original” da Economia do 

Mar, em Portugal. 

Lembra Pitta e Cunha que, desde “tempos imemoriais”, o país contou com, “pelo 

menos, um grande porto, o de Lisboa, enquanto o porto da Foz do Douro desde a Idade 

Média” crescera, para o porto de Leixões ganhar dimensão no século XIX” (p.41). 

A partir de meados dos anos (19)70, o país “deixou de olhar os portos como peças-

chave da sua estratégia de desenvolvimento económico” (…) coincidindo esse período 

com o afastamento do mar da sua agenda político-económica e com o seu 

desaparecimento da lista de prioridades nacionais”.  

Os resultados destas opções políticas e empresariais resultaram em que “os portos 

portugueses tenham sido pouco competitivos nas últimas décadas do século XX e que 

tivessem estagnado ao longo dos anos 80 e 90, não obstante o forte crescimento da 

economia nacional”.          

Veja-se o exemplo do porto de Sines, uma aposta estratégica do Estado Novo, que foi 

apontado, nas décadas de 80 e 90, como um “elefante branco” herdado do regime 

anterior ao 25 de Abril. Durante décadas esteve reduzido à condição de terminal 

energético e petroquímico, enquanto já no século XXI é apontado como porto de águas 

profundas com fortes mais valias, sobretudo em tempo de superportacontentores e 

petroleiros gigantes e de novas perspectivas com as grandes obras de alargamento e 

aprofundamento do Canal do Panamá. 

Na transição da década de 70 para a década de 80 sucessivas confrontações laborais 

traduziam fortes reivindicações salariais, nos portos nacionais, nomeadamente no porto 

de Leixões. As reivindicações não eram tidas, pelas administrações, como viáveis, 

argumentando-se que punham em risco a produtividade portuária, tornando-a 

incompatível com a concorrência do porto de Vigo. 

Este contencioso recaíu nas competências do ministro das Finanças, cargo 

desempenhado por Aníbal Cavaco Silva no governo de Sá Carneiro (até final de 1980). 

A delicadeza do problema, em si, em época em que o país ainda vivia o PREC, e a 

própria postura pessoal do ministro, levaram este a recusar-se a prestar declarações 

públicas à Imprensa, sobre este assunto. Recorda-me de questionar o então ministro 

sobre a política governamental relacionada com os portos, quando de uma reunião no 
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velho edifício do Governo Civil do Porto, em 1980, na presença do também então 

primeiro-ministro Sá Carneiro, e somente ter recebido, como resposta, um olhar pouco 

amigável. 

As consequências na Marinha de comércio, face às opções políticas e empresariais da 

décadas de (19)80 e 90, foram também de destruição quase total, com os navios e as 

companhias de navegação a serem desmanteladas.  

Neste período a Expo 98 foi autêntica ilha nas opções negativistas, tornando-se 

precursora da tese de que o mar deveria favorecer novos usos e tecnologias do futuro. 

Na generalidade, o mar era visto como sinónimo de pesca, não passando de um meio. 

No final do século XX houve boas notícias quanto aos portos: voltou-se a investir em 

infraestruturas dos mesmos e modernizou-se a sua gestão. Já quanto à Marinha 

Mercante as notícias são insuficientes ou más porque, na prática, continuava a “não ser 

uma aposta nacional”94. 

Considerarei mais alguns aspectos do contexto, nacional e internacional, da 2ª metade 

do século, que contribuem para melhor situar a política do mar 

A partir de 1945 prevaleceu a doutrina política e o plano de acção do Despacho 100, de 

15 de Agosto de 1945, quando era ministro da Marinha o então capitão de mar-e-guerra, 

Américo Tomaz. 

Mais adiante dedicarei maior atenção a este documento fundamental. 

Os princípios então defendidos eram simples: aproveitar as lições recolhidas nos 

Relatórios da I Grande Guerra para não se criarem dependências, garantindo o 

transporte de alimentos (o racionamento …), produtos petrolíferos e o transporte de 

passageiros militares e civis. Era o auge do colonialismo e dos conceitos, típicos e 

enraizados, de soberania sobre o Império.  

Em 1945 terminou a II Grande Guerra e o mar voltou a ser livre e aberto ao comércio 

marítimo internacional. Portugal privilegiava as ligações marítimas com as colónias por 

questões de soberania (incluindo transporte de tropas) e de interesse económico, com as 

importações e as exportações a atingirem relevância significativa.  

Esta situação manteve-se até ao 25 de Abril de 1974, porque a partir daí acabavam-se as 

trocas comerciais, perdera-se a soberania e estava finda a relação colonial. Isto traduziu-

se na desafectação da Marinha Mercante, tornada desnecessária com a descolonização. 

                                                   
94 Id. CUNHA, Tiago Pitta, pág. 42 
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Após o 25 de Abril o quadro tornou-se completamente diferente, interrompendo-se a 

anterior relação colonial nos aspectos económicos e políticos. E acabou – aparentemente 

– a necessidade da Marinha Mercante.  

Entretanto, em 1977, começavam as negociações para a adesão à CEE.  

No último decénio do século XX e primeiro decénio do século XXI, avolumaram-se as 

reflexões sobre o passado imediatamente anterior, ganhando maturidade a análise do 

“papel do mar para a economia e para o desenvolvimento do país”. Surgiram estudos, 

diagnósticos, projectos, propostas e acções de que cito as mais significativas, numa 

sequência cronológica: 

 

1997 – “Livro Branco: Política marítima-portuária rumo ao século XXI”, organizado pelo 

Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território.  

-- Portugal adopta a CNUDM 

1998 – Exposição Mundial de Lisboa, subordinada ao tema: “Os Oceanos, um Património 

de futuro” 

--Criada a Comissão Oceanográfica Intersectorial (COI), da Comissão Interministerial para 

a Delimitação de Plataforma Continental (CIDPC) e do Programa Dinamizador das 

Ciências e Tecnologias do Mar 

– A Comissão Mundial Independente para os Oceanos, no âmbito da Comissão 

Oceanográfica Intergovernamental da ONU para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

aprovou o Relatório “Oceano, nosso Futuro”, 

2000 – Livro Verde, sobre o sector do Mar e dos Recursos Marítimos, do Conselho para a 

Cooperação Ensino Superior-Empresa. 

2003/4 – Criada a Comissão Estratégica dos Oceanos (CEO), cujo Relatório, “O oceano um 

desígnio nacional para o século XXI”, foi publicado em 2004.  

 

O Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos (CEO) foi publicado pela Presidência 

do Conselho de Ministros, em 2004. Este documento é tido como um “texto fundador” e 

um “marco fundamental na viragem da orientação de Portugal em relação ao mar. O 

Relatório da CEO merece que se lhe dê maior detalhe. Trata-se de um elemento 

fundador, como já fora elemento fundador a Expo 98. 

Na posse da Comissão Estratégica dos Oceanos (CEO), em Junho de 2003, Durão 

Barroso, então primeiro-ministro do XV Governo Constitucional, evidenciou a 
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estratégia de actuação da CEO, afirmando: “Há que pensar o mar como parte 

verdadeiramente integrante do país, isto é, como uma extensão do nosso território 

terrestre”. 

A CEO terminou os trabalhos de que foi incumbida em 2004, com a publicação do 

documento designado por “O oceano, um desígnio nacional para o século XXI”. O seu 

objectivo era indicar os elementos de definição de uma estratégia nacional para o mar. 

Neste documento revela-se o potencial da Economia do Mar e indicam-se acções para o 

concretizar. Com carácter inovador, o Relatório “pensava” o mar como um todo, 

propondo-se indicar os caminhos de uma política a adoptar. 

Mas Pitta e Cunha 95 considera que, não obstante o valor e o conteúdo do Relatório da 

Comissão, tem “havido inércia, tem faltado acutilância e um plano de conjunto para 

explorar o mar, dele tirar riqueza e gerar maior desenvolvimento”.  

O Relatório, em si, da CEO, é classificado como um “texto fundador e um marco 

fundamental na viragem da orientação de Portugal relativamente ao mar”.  

De certo modo marca a viragem do século XX para o século XXI e é como que a síntese 

e o somatório das reflexões que vinham a ser produzidas, ainda que de modo mais ou 

menos avulso, no final da década de (19)90. 

A importância do estudo da CEO é relevada pela COTEC, onde se afirma que “antes 

não existia, verdadeiramente uma percepção do mar como objecto holístico da 

governação e da estratégia” (…) existindo diferentes tutelas governamentais, 

actividades económicas distintas e desligadas entre si (…) mas não existia uma visão de 

conjunto e integradora das actividades económicas”96. 

A tendência que se ia verificando nos discursos políticos visava ultrapassar-se a ideia 

redutora de se ficar na soma das partes: a nova visão tem a ver com o interligar das 

actividades económicas e o aproveitamento de sinergias.      

Quando da tomada de posse da CEO, a realidade internacional continha dois factores 

importantes: a globalização e o alargamento da União Europeia a países de Leste e 

Centro da Europa. 

Tanto a globalização como o alargamento da UE (uma globalização regional) 

colocavam novos e delicados desafios a Portugal, com uma economia vulnerável. 

A CEO considerou que havia que encontrar um novo posicionamento geopolítico e 

acentuava como elemento favorável o posicionamento geográfico, na fronteira de três 

                                                   
95 Id. CUNHA, Tiago Pitta-- Relatório da COTEC, p.31. 
96 Id. p. 33 
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continentes. A ampla dimensão marítima do país era – e é – factor imprescindível para 

proveito político e económico. 

Na sequência deste reposicionamento, a CEO acentuou as vantagens em melhor 

rentabilizar os recursos naturais disponíveis e em áreas de especialização em que o país 

beneficiasse de vantagens competitivas. 

O reforço da imagem exterior e interna do país foi também equacionado pela CEO. 

Na sequência de todo este contexto surgia, com naturalidade, o mar, sendo elemento 

aglutinador da identidade do país e portador de potencialidades económicas. 

A CEO encontrou no mar “conteúdo de modernidade e futuro”, com potencial favorável 

ao desenvolvimento sustentável e também como espaço de ciência e tecnologia. 

Para a CEO, o “paradigma do desenvolvimento sustentável, consagrado, 

internacionalmente, na última década do século XX, veio pôr em relevo, ainda mais, o 

valor e a importância que, ao longo do século XXI, serão reconhecidos aos oceanos e 

aos mares”97. 

Para a CEO, o Mar passava a ser um imperativo, como área de “especialização 

económica capaz de aumentar a competitividade e como factor de reforço da identidade 

nacional”. 

Na sequência da doutrina, a CEO apresentou (em 2004) 250 propostas. A maioria 

continua por cumprir. 

“O principal activo económico e sociocultural de Portugal é o oceano, saudável, 

sustentável e seguro”. 

A CEO apresentou no seu Relatório cinco grandes objectivos, com vista à concretização 

das suas propostas. Fiquemos pelos títulos, esclarecedores em si numa obra de centenas 

de páginas e de grande detalhe e continuemos a acompanhar Pitta e Cunha.  

Os cinco grandes objectivos da CEO, que constam do Relatório “O Oceano, um 

desígnio nacional para o século XXI”  são: 

1º Valorizar a associação de Portugal ao oceano, como factor de identidade, 

contribuindo para a criação de uma marca de qualidade. 

2º Assegurar o conhecimento e a protecção do oceano, de modo a que um melhor 

conhecimento leve a garantir a protecção das fragilidades dos mares e seres que os 

povoam. 

                                                   
97 CUNHA, Tiago Pitta – id. Portugal e o Mar”, FFMS, Lisboa, pág. 63. 
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3º Promover o desenvolvimento sustentado das actividades económicas. Neste capítulo 

a CEO identifica os sectores económicos mais directamente ligados aos objectivos que 

persegue, desenvolve uma análise sectorial e propõe medidas em ordem ao crescimento 

económico de cada sector. 

4º Assumir, internacionalmente, uma posição de destaque e de especialização em 

assuntos do oceano. Isto é, garantir uma plataforma de conhecimentos que garantam 

prestígio internacional e possibilitem meios de defesa dos interesses nacionais. O caso 

da Plataforma Marítima Continental pode constituir uma situação exemplar. Acrescente-

se que resta saber se um dossiê, cientificamente bem fundamentado, é factor suficiente e 

decisivo para uma deliberação positiva das Nações Unidas. 

5º Construir uma estrutura institucional moderna de gestão do oceano. 

A CEO fez acompanhar as suas 250 propostas dos contornos de um modelo de 

governação dos assuntos do mar, ficando o país a contar, pela primeira vez, com um 

“enquadramento geral e de longo prazo para todas as questões relacionadas com o mar”.  

As propostas da CEO “estão longe de se materializar”98, mas “estão plenamente 

actuais” (…) e “disponíveis como inspiração para os decisores do futuro”.    

No quadro da cronologia enquadradora referente a marcos determinantes na construção 

da Política do Mar, salvaguardo que se trata de documentos publicados já no século 

XXI: 

2004/2010 – Política Marítima Integrada da União Europeia, do Gabinete do 

Comissário Europeu para os Assuntos Marítimos. Responsável, Tiago Pitta e Cunha. 

2005 – Criada a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 

(EMEPC), que substitui a CIDPC. 

2006/2014 – A Estratégia Nacional para o Mar 2006/2014, (ENM I) baseado no 

Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos, Comissão que foi criada em 2005 pelo 

Governo Constitucional XVII, presidido por José Sócrates. 

Neste documento, aprovado no final de 2006, foram definidos princípios estruturantes, 

vindo a ser revisto pelo XIX Governo no primeiro semestre de 2013, com nova versão 

alargada (2014/2020). 

A Estratégia Nacional para o Mar (que designo por ENM I -- 2006/2014) foi elaborada 

com base no primitivo Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos e renova 

                                                   
98 Id.CUNHA, Tiago Pitta. Pág. 66. Em 2011. 
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princípios, estabelecendo calendários de acção estruturantes para a relação do país com 

o mar. 

Dar-lhe-ei aqui a importância que resulta de dois factores contraditórios: foi o primeiro 

documento com a ambição de se apresentar como definidor da ENM. Mas a ENM I 

ficou, na prática, ultrapassada, pelo menos politicamente, pela ENM II, com a revisão 

de 2013/14. 

A ENM I, da iniciativa do primeiro Governo Sócrates, foi apoiada pelo Governo 

Santana Lopes, que também manteve na sua orgânica, uma secretaria de Estado para a 

Defesa e para os Assuntos do Mar e criou uma Estrutura de Missão para os Assuntos do 

Mar. Estas iniciativas visavam o cumprimento dos objectivos que constavam do 

Programa de Governo e que preconizavam uma política integrada para os assuntos do 

mar. Política essa transversal e multidisciplinar. 

A ENM I, na sua Introdução, definia princípios gerais que a integravam no quadro da 

Política Marítima Integrada Europeia:  

“Só é possível dinamizar uma economia do mar forte, moderna e sustentada através da 

clarificação e da transparência dos processos de licenciamento das actividades, bem 

como da criação de mecanismos de atracção de investimentos baseados em informação 

sólida e credível”. 

Na ENM I defendia-se “uma abordagem integrada da governação dos assuntos do mar” 

e daí decorreu a criação da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar. 

Defendia a ENM I que a “construção de uma economia marítima próspera tem de ser 

suportada em três pilares estratégicos: o conhecimento, com a aposta na investigação 

científica e o desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas aos oceanos; o 

planeamento e o ordenamento espacial, relacionando com uma gestão integradora e com 

estabilidade jurídica que permita garantir investimentos avultados e a defesa activa dos 

interesses nacionais ”.     

A ENM I preconizava a formação tecnológica e científica, a investigação académica, o 

planeamento e o ordenamento espacial. 

Face à qualidade geralmente incontestada e mesmo elogiada por parte de especialistas, 

para a ENM I só parece haver uma crítica: “Passados anos ainda está, largamente, por 

executar” (Pitta e Cunha, “Portugal e o Mar”, pág.71).   

Sem querer ser céptico devo dizer que parece que estamos perante uma cadeia de 

instituições em cascata, procedimento utilizado no relacionamento accionista de 
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empresas quando se pretende diluir responsabilidades. Uma nota: este parágrafo foi 

redigido antes de 2014. 

Vejamos: o ordenamento do espaço marítimo cabia ao Ministério do Ambiente; a 

simplificação processual passou para o Ministério dos Transportes; os Laboratórios do 

Estado, a trabalharem na investigação científica, dependem do Ministério da Educação e 

Ciência; nos compromissos internacionais entra o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros; nos fundos comunitários actua o Ministério das Finanças, em conjunto 

com outros ministérios. E pergunto: com todos estes ministérios quantas direcções-

gerais interferem nos processos de decisão política, com todo o peso burocrático? 

O documento da ENM I reflecte as opções políticas relacionadas com o mar, do XVII 

Governo, e identificou, em síntese, oito estratégias: 

1. Sensibilização e mobilização face à importância do mar; 

2. Promoção do ensino e divulgação nas escolas de actividades ligadas ao mar; 

3. Promoção de Portugal como um centro de excelência de investigação das Ciências do  

    Mar da Europa; 

4. Planeamento e ordenamento espacial das actividades; 

5. Protecção e recuperação dos ecossistemas marinhos; 

6. Fomento da Economia do Mar; 

7. Aposta nas novas tecnologias aplicadas às actividades marítimas; 

8. Defesa nacional, segurança, vigilância e protecção dos espaços marítimos sob soberania 

ou jurisdição nacional.  

 

A par do calendário (português) a UE evoluía com a elaboração do “Livro Verde para 

uma Futura Política Marítima da União Europeia: uma visão europeia para os 

oceanos e os mares”; e com o “Relatório de Política Marítima Europeia e respectivo 

Plano de Acção”. 

No “Livro Verde”, com o “Roteiro Para a Ciência”, foram apresentados números 

elucidativos, por contextualizantes, sobre a importância da Economia do Mar no âmbito 

da União Europeia, aliás então ainda a maior potência marítima mundial. Vejamos: 

-- A Europa está rodeada por quatro mares e dois oceanos e tem o maior território 

marítimo do Mundo; 

-- As regiões marítimas da UE representam cerca de 50% do PIB europeu; 
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-- A UE detém 40% da frota mundial de transportes marítimos e os seus portos geram 

20.000 milhões de euros de valor acrescentado; o turismo marítimo atingiu, na União, 

um volume de negócios directo de 72.000 milhões euros/ano; 

-- As indústrias e os serviços do sector marítimo geram 3 a 5% do PIB da UE; 

-- Cerca de 90% do comércio externo e 40% do comércio interno é efectuado por via 

marítima.  

No Livro Verde da UE – que foi desenvolvido no sentido de uma Política Marítima 

Europeia Integrada, Intersectorial e Multidisciplinar -- são equacionados problemas 

concretos: as políticas “em matéria de transportes marítimos, a indústria marítima, as 

regiões costeiras, energia offshore, pescas e meio marinho foram desenvolvidas 

separadamente”. Isto pode “levar à adopção de medidas contraditórias” e, por outro 

lado, a “fragmentação do processo de decisão não permite compreender o impacto 

potencial de um conjunto de actividades noutro e impede de tirar proveito de sinergias 

inexploradas em diferentes sectores marítimos”. 

Reconhece-se que a “fragmentação de políticas não se compadece com fenómenos 

como a poluição, os hidrocarbonetos, as mudanças climáticas e a sobreexploração dos 

recursos, o que se traduz em riscos acrescidos sobre o mar e as regiões costeiras”. Tudo 

com repercussões globais.  

A Política Marítima Europeia Integrada inclui um Plano de Acção onde são 

preconizadas: um espaço marítimo sem barreiras; uma estratégia de investigação 

marinha; políticas nacionais integradas; uma rede de vigilância marítima; um guia de 

ordenamento do espaço marítimo europeu; a eliminação da pesca pirata e das práticas 

destrutivas de arrasto; a promoção da rede de clusters marítimos; revisão da legislação 

laboral para os transportes e as pescas; uma rede de observação e de dados sobre o meio 

marinho. 

Quanto à investigação, desenvolvimento e inovação, a UE identificou as Ciências e 

Tecnologias do Mar como prioridade transversal e avançou para a elaboração da 

Estratégia de I & D Marinha.  

Entretanto, no plano internacional, as Nações Unidas assumiam várias iniciativas 

relacionadas com áreas marinhas protegidas, regime jurídico de protecção do 

património cultural subaquático e da biodiversidade marinha em áreas fora da jurisdição 

nacional.  

2007 -- Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM), criada pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 40/2007, de 6 de Fevereiro. Tinha com o 
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objectivo coordenar a Estratégia Nacional para o Mar e garantir a articulação com 

outras estratégias. No mesmo ano, de 2007, foi criado o Fórum Permanente para os 

Assuntos do Mar (FPAM). 

-- Foi criada a primeira Área Marinha Protegida (AMP), no alto-mar, designada por 

Rainbow, seguindo-se novas AMP, que vieram a integrar o Parque Marinho dos Açores. 

2008 – Fórum Permanente para os Assuntos do Mar, tendo com o objectivos contribuir 

para o conhecimento, divulgação e sensibilização dos assuntos do mar, a par das 

questões de defesa e segurança marítimas e as de protecção do meio marinho e seus 

recursos. 

2009 – Hypercluster do Mar, publicado pela Associação Comercial de Lisboa, sob a 

coordenação do Prof. Ernâni Lopes. HM é tido como documento de referência para o 

estudo e o levantamento do potencial da Economia do Mar, em Portugal. Segui, 

frequentemente, este estudo do Prof. Ernâni Lopes, com quem tive a honra de trabalhar 

em outras tarefas. Em HM são analisados os diferentes clusters sectoriais do Mar, em 

relação aos quais Ernâni Lopes apresentou teorias e propostas fundamentadas, 

inovadoras e pertinentes para o contexto português.  

2009 – Dossiê de candidatura à ONU, sobre a Plataforma Marítima Continental. 

2012 –“Blue Growth for Portugal. Uma visão empresarial da Economia do Mar.” 

COTEC Portugal. Responsável Tiago Pitta e Cunha. 

2013 – A “Estratégia Nacional para o Mar-- 2014/2020” foi aprovada em Conselho de 

Ministros, em Março de 2013, na sua primeira versão. O texto foi colocado em debate 

público até 31 de Maio do mesmo ano para, seguidamente, ser reformulado, partindo-se 

de sugestões recolhidas. O texto definitivo, objecto de debate parlamentar, voltou ao 

Conselho de Ministros, para aprovação, Janeiro/Fevereiro de 2014. 

Um motivo impõe-se para não poder ignorar, aqui, a ENM 2014-2020: trata-se de um 

documento político fundamental na estratégia de desenvolvimento económico e social 

do país para os próximos anos. 

Mas há dois outros motivos que justifiquem que não me alongue na referenciação e 

menos ainda na análise, deste documento, de assaz importância: primeiro porque o texto 

definitivo somente foi oficializado em Fevereiro de 2014 e então passível de análise 

segura; e segundo, porque o documento somente entra em execução num prazo 

demasiado distante dos limites temporais (1945 – 2000 e transição dos séculos XX e 

XXI) determinados para o objecto em estudo nesta tese. 
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Com estes condicionalismos vejamos, no entranto, alguns princípios que nortearam a 

elaboração da ENM II, em questão: 

Na ENM 2014 -- 2020 pretende-se apresentar um “novo modelo de desenvolvimento do 

oceano e das zonas costeiras, de modo a que Portugal possa responder aos desafios 

colocados para a promoção, para o crescimento e para a competitividade da economia 

do mar, nomeadamente as importantes alterações verificadas no âmbito político e 

estratégico, a nível europeu e mundial”. 

Com vista ao regresso ao mar, Portugal está dependente, continua a ENM, da “execução 

de uma estratégia assente no conhecimento e progresso tecnológico e na dimensão e 

geografia do território nacional, emerso e imerso, incluindo a nova dimensão alargada 

resultante da submissão apresentada para a extensão da plataforma continental, além das 

200 milhas marítimas”. 

A ENM II identifica os domínios de intervenção e apresenta o “Plano de Acção que 

inclui os programas a executar e a desenvolver para a concretização de objectivos 

específicos e produção de efeitos concretos, estando sujeito a mecanismos próprios de 

monotorização, avaliação, revisão e actualização”. 

O Plano de Acção, o chamado Plano Mar-Portugal, visa, sobretudo, “a valorização 

económica, social e ambiental do espaço marítimo nacional, através da execução de 

projectos sectoriais e intersectoriais, assim como dos planos estratégicos de âmbito 

nacional já existentes ou em fase de preparação”. 

A ENM retoma questões como o ordenamento do espaço marítimo e a necessidade de 

simplificação dos procedimentos administrativos. 

O documento inclui um capítulo em que invoca o “Regresso de Portugal ao Mar: 

caminho percorrido (1997 - 2012)”, apresentando uma esclarecedora cronologia. Assim, 

considera, a ENM, que esse “regresso” resulta da adopção de um conjunto sucessivo de 

actividades e medidas, sobretudo após a ratificação, por Portugal, em 1997, do 

CNUDM. A partir desta cronologia completei cronologias apresentadas anteriormente.    

No decurso deste período, cientistas portugueses participaram em congressos e outros 

trabalhos internacionais relacionados com questões marítimas. O número de 

participações e a sua especialização, com muito detalhe, não tornam viável nem 

necessária a sua referenciação aqui. 

Considero que, dada a importância fundamental da ENM 2014–2020 para a 

compreensão do passado próximo e também para o futuro, no que diz respeito à 
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implementação da visão estratégica sobre a Economia Azul, se justificará a maior 

atenção sobre este documento.  

Marco decisivo nestas cronologias foi a apresentação, em 11 de Maio de 2009, da 

proposta portuguesa de extensão da Plataforma Continental, junto da Comissão de 

Limites da Plataforma Continental, da ONU. 

   

 

           2.2               I  CONFERÊNCIA INTERNACIONAL  

 

                                NA UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

                        SOBRE AMBIENTE E DIREITO MARÍTIMO             
                      

 

      A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, continua a 

constituir a referência basilar para a codificação e desenvolvimento do Direito 

Internacional do Mar. Permanece como modelo de negociação internacional multilateral 

mas são reconhecidas zonas cinzentas. Este foi o tema central da I Conferência 

Internacional sobre a Protecção do Ambiente e o Futuro do Direito do Mar (UP, Porto, 

2012) 

Não obstante a Convenção continuar a ser apelidada de Constituição (política) do Mar, 

com a evolução dos tempos e, sobretudo, da Ciência, passaram a ser apontadas lacunas, 

nomeadamente no que diz respeito à exploração dos recursos biológicos. A sua 

capacidade operacional também apresenta insuficiências porque requer forte cooperação 

internacional. Isto mesmo foi acentuado pelo professor João Coimbra, antigo presidente 

do CIIMAR/UP, em declarações recolhidas na Conferência Internacional sobre a 

Protecção do Ambiente e o Futuro do Direito do Mar, realizada no Porto, em 2012.       

O circunstancialismo exposto evidencia, nas relações do Mar com a Ciência e a 

Economia, um espaço efectivo do Direito Marítimo. Os especialistas, militares ou não, 

em Segurança, dirão que há aqui uma lacuna, faltando o relacionamento destas matérias 

com a Segurança. De facto, onde há Direito Marítimo há direitos e deveres a defender, 

havendo, portanto, que garantir a segurança de pessoas e bens, seja em terra seja no 

mar. É exacto mas optei por reflectir sobre a Segurança e a Defesa Marítimas em espaço 

próprio. É o que farei mais adiante. 

Os valores ambientais são os mais diversificados e, não se esgotando aqui, apelam ao 

Direito que os salvaguarde: a biodiversidade marítima, os recursos marinhos e não 
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renováveis, os impactos ambientais e climáticos, a relação do ser humano com o mar, os 

riscos naturais e a preservação das zonas costeiras e das margens continentais na sua 

dinâmica, os processos biogeoquímicos e a qualidade das águas.  

As preocupações dos investigadores das áreas científicas do Ambiente, nos seus 

aspectos pluridisciplinares, traduzem-se numa forte ligação com o Direito. Demarcando 

as especializações mas afirmando, empenhadamente, esta relação, a professora Isabel 

Sousa Pinto afirmou-a na sua intervenção na “Conferência Internacional sobre a 

Protecção do Ambiente e o Futuro do Direito do Mar”, quando se comemoravam, no 

Porto, os 30 anos da assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar (CNUDM).99  

A relação entre a Biologia e o Direito do Mar -- “Sou bióloga e não sei de Direito” -- a 

professora desenvolveu-a e explicou-a, sintetizando as preocupações sobre a relação do 

Ambiente e da Biodiversidade Marinha com os valores culturais, económicos e 

institucionais em jogo, invocando a premente e fundamentada necessidade da 

participação do Direito nas áreas cientificas estudadas pelos participantes na 

Conferência Internacional: 

-- A Ciência evolui e pede quadros jurídicos para que, à partida e na sequência das 

investigações, se clarifiquem as regras do jogo”. 

Esta a conclusão evidenciada, na Conferência100, pela cientista de Biologia (do Mar).     

O objectivo da Conferência foi reunir especialistas nacionais e internacionais para 

reflectirem em conjunto sobre a aplicação da CNUDM no domínio da protecção do 

ambiente marinho, identificação de necessidades e perspectivas de evolução do Direito 

do Mar.  

O discurso político, naturalmente, também foi privilegiado e chamado à Conferência 

Internacional do Porto, com intervenções – o discurso político! -- do secretário de 

Estado do Mar e da ministra de várias “coisas”, entre elas o Mar. 

No caso presente com a particularidade de se tratar de um secretário de Estado com um 

cv de suporte técnico e científico a par de vasta experiência profissional, no seu 

“terreno”, o mar – o que se traduz no seu discurso – e uma ministra estritamente 

política, dependente de relatórios e condicionada por opções ideológicas. E, no caso 

                                                   
99 A professora Isabel Sousa Pinto, doutorada pela Universidade de Califórnia e directora do Laboratório 

de Biodiversidade Costeira, do CIIMAR/UP, investiga nas áreas da Biodiversidade Marinha com 

impactos em factores como a pesca e as mudanças climáticas. É membro da Delegação Portuguesa para a 

Convenção das Nações Unidas para a Diversidade Biológica. 
100 A Conferência foi uma iniciativa conjunta da Faculdade de Direito/UP, do CIIMAR/UP e da Estrutura 

de Missão para a Extensão da Plataforma Continental. 
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presente, por impostas limitações financeiras. Sem dúvida campos estreitos de actuação 

concreta. 

A análise destes dois discursos confirma a constatação de que o modelo do discurso 

político não é único, dependente de vários factores. 

 O relevo que aqui se dá ao discurso ministerial tem, sobretudo, uma razão de ser: trata-

se de um discurso político, diria que ao vivo e em directo, sobre a Economia do Mar. 

Corresponde a opções ideológicas e políticas, inclusive anteriores ao próprio acto 

discursivo. Refiro-me, a título de exemplo, à orgânica inicial do XIX Governo 

Constitucional que remete as competências sobre o Mar para um Ministério que engloba 

a Agricultura, o Ambiente, o Ordenamento do Território e o Mar. Mais tarde, dois anos 

após persitência na “experiência”, foram feitos ajustamentos de pormenor. 

Só é possível esta amálgama de áreas por desconhecimento acerca da diversidade e 

amplitude das questões englobadas ou porque se desvaloriza, neste caso, a governança 

do Mar. De ninguém se pode esperar uma preparação técnica mínima tão abrangente e 

com conhecimento do “chão de fábrica”. 

Um Ministério tão heterogéneo só pode suscitar uma escolha de responsável de perfil 

exclusivamente político-partidário. Poderia alegar-se que cabe aos secretários de Estado 

o suporte técnico. É verdade mas insuficiente, sobretudo se ao técnico e cientista 

secretário de Estado faltar maior força de intervenção política. Já para não o reduzir ao 

lugar de mero “ajudante do ministro”, na conhecida e pouco hábil expressão de um ex-

primeiro-ministro.    

A recolha de elementos essenciais do citado discurso político ministerial começou a ser 

tipificado com a afirmação de que “tenho pena de não ter disponibilidade para 

acompanhar e aprofundar o saber aqui partilhado mas levo comigo as conclusões. A 

reflexão que fizeram não ficará sem consequências”, prometeu. 

Invocou a Estratégia Atlântica Europeia definida em Lisboa, teorizou sobre o conceito 

de mare liberum e afirmou que “Portugal está um passo à frente porque a sua História 

assim o determina e deve ser”. Citou expressões-chave, como Plataforma Continental, 

orgulho e responsabilidade, potencial real, determinação e voz activa, fronteiras 

jurídicas, incremento e empenhamento nas exportações, Agenda Europeia... 

Prometeu, para um próximo futuro, a “Lei de Bases de Ordenamento do Espaço 

Marítimo” (aprovada em 2014, sendo a primeira no âmbito da UE e como instrumento 

de segurança jurídica) e um trabalho prático que incluirá uma plataforma informática 

que inclua toda a informação sobre o mar, com incidência em temas como o Turismo, a 
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Aquacultura, as Pescas, a Geologia e outras actividades. “Tudo isto tendo em vista a 

passagem do potencial para o real”, explicou. 

No final abordou, sumariamente, temas incontornáveis: 66% dos peixes que 

consumimos são importados; a investigação hidrográfica vai continuar a beneficiar do 

apoio da Noruega; prosseguiremos na luta antipoluição e na defesa do Ambiente; 

trabalharemos na defesa costeira face à erosão; protegeremos e valorizaremos o litoral. 

Referiu a energia eólica offshore e a produção de energia das ondas nos mares do Pico; 

o aproveitamento empresarial das algas; acentuou as responsabilidades na segurança dos 

mares (tráfego de drogas e de seres humanos). 

Terminou, voltando a acentuar a plurifacetada relação de Portugal com o Mar.  

Ignoro, ou pelo menos tenho dificuldade em imaginar, o que ficou na mente dos 

cientistas que ouviram o discurso político. Entusiasmo, motivação, certezas, decepção, 

perspectivas futuras institucionais e corporativas? Porventura, um discurso político 

deveria ser também uma Agenda (viável) para o Futuro (próximo).   

As Conclusões da Conferência Internacional de Direito do Mar, do Porto, contendo três 

temas especialmente relevantes e específicos e ao celebrar os 30 anos da Convenção das 

Nações Unidas (1982 - 2012) correspondem ao âmbito da temática e da cronologia 

desta tese.  

O valor científico dos conferencistas, de reconhecimento internacional, pessoal e 

institucional, e das teses apresentadas, certifica as Conclusões da Conferência. 

A Conferência apresentou uma transversalidade em que se cruzaram temas e 

cronologias que contribuem para a dinâmica do conhecimento em áreas da Economia do 

Mar, o Direito, o Ambiente, a Economia (em geral), a Política, a Sociologia e a História. 

A Conferência (2012), teve a participação de cientistas internacionais que vivenciaram 

eles próprios e contribuíram para o debate científico e institucional sobre os mares e os 

oceanos nos últimos decénios do século XX. Várias gerações de cientistas, com 

conhecimentos acumulados na experiência e/ou na modernidade dos seus laboratórios 

apresentou os resultados da sua pesquisa, submetendo-a ao debate dos seus iguais e ao 

conhecimento dos recém-chegados. 

A Conferência proporcionou também, numa diversidade enriquecedor centrada na 

Convenção das Nações Unidas de 1982/1994, uma visão panorâmica da própria História 

dos conteúdos problemáticos suscitados no ante e pós aquelas datas, como, entre outros, 

a Biodiversidade, as pescas, as potencialidades e a protecção dos oceanos e o Direito 
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Marítimo, com os correlativos envolvimentos políticos. Envolvimentos políticos que 

ultrapassam os estados, as regiões e acompanharam os contextos globalizantes. 

Por todos estes motivos e circunstancialismos se dá aqui espaço e projecção a esta 

Conferência Internacional. 

Finalmente, porque é extremamente gratificante ter vivenciado, pessoal e directamente, 

um evento de grande relevância internacional, numa organização da Universidade do 

Porto (Faculdade de Direito e CIIMAR – da UP) e Estrutura de Missão da Plataforma 

Continental), em que a primeira responsável pela organização, a professora Marta 

Chantal Ribeiro, foi constantemente citada por cientistas de vários países, pelo trabalho 

realizado por ela própria e sua equipa. O reconhecimento internacional da UP é sempre 

gratificante para a Universidade e o país.        

Coube ao professor Wladimir Brito, catedrático de Direito na Universidade do Minho, 

apresentar as Conclusões da Conferência Internacional. Evidenciam-se as linhas forças 

da Conferência, sintetizando os condicionalismos actuais, definindo princípios e 

fazendo como que um apelo aos estudiosos do Direito Marítimo e aos políticos, para 

saibam respeitar a Convenção, sendo que respeitar a Convenção, de 1982, é garantir 

uma dinâmica de actualização jurídica que responda às novas situações com novas 

soluções.  

Vejamos as Conclusões e as Propostas da Conferência: 

“1. O equilíbrio entre a liberdade de navegação, a protecção e a preservação do 

ambiente marinho resulta difícil e fica aquém dos desafios actuais, nomeadamente no 

que respeita à Protecção do Ambiente Marinho para além dos limites da jurisdição 

nacional. Adicionalmente terão que ser tidos em conta na Protecção do Ambiente os 

impactos negativos provocados pela pesca. 

2. Em conjunto com a Convenção, outros instrumentos internacionais poderão fornecer 

esse equilíbrio, uma vez que a Convenção não oferece a protecção adequada, 

designadamente no que concerne à gestão e à conservação dos recursos vivos. As 

alternativas poderão passar pela avaliação das medidas existentes e verificação da 

respectiva eficácia, assim como pela criação das MPA (Áreas Marinhas Protegidas), 

dentro e para além da jurisdição nacional. Os esforços feitos no quadro de UE 

relativamente à protecção do ambiente marinho dos impactos negativos provocados pela 

pesca têm igualmente prosseguido. A Convenção enquadra, no âmbito do mecanismo de 

resolução de disputas, a possibilidade de tribunais internacionais apreciarem conflitos 

relativamente à protecção de recursos vivos e à pesca em alto mar. A esse respeito a 
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aplicação das medidas provisórias poderá, igualmente, mostrar-se útil. No que concerne 

à actividade na Área é fundamental a aquisição de dados base e a posterior 

monitorização do impacto ambiental. A este propósito, foi lembrado o recente parecer 

que considerou a variação do impacto ambiental como fazendo parte do Direito 

Costumeiro.   

Foi salientada a insuficiência da densificação de alguns conceitos consagrados na 

Convenção, o que dificulta, quer a sua concreta aplicação quer a sua compatibilização 

com outros instrumentos jurídicos, nomeadamente a Convenção sobre a Diversidade 

Biológica  

As Áreas Marinhas Protegidas, para além da jurisdição nacional, são um instrumento 

essencial para preservação do ambiente marinho. 

Apesar do seu processo de criação não estar expressamente previsto na Convenção, tal 

poderá resultar de uma leitura dinâmica das suas disposições.   

O acesso aos recursos genéticos e a partilha de benefícios decorrentes da sua utilização 

são outro dos desafios actuais do Direito do Mar que as Nações Unidas têm vindo a 

tratar através do grupo de trabalho informal para a conservação e utilização sustentável 

da diversidade biológica em áreas para além da jurisdição nacional, tendo em vista um 

eventual acordo de implementação da Convenção, nesse domínio. 

Entendeu-se que o processo de extensão da Plataforma Continental poderá constituir a 

última oportunidade de ampliação dos territórios dos Estados. A este respeito foi 

referido que se torna necessária a clarificação dos critérios relativos à apreciação das 

submissões. O exemplo dessa necessidade é visível na actual situação do Ártico. Pese 

embora as facilidades e os resultados positivos dos mecanismos compulsórios de 

resolução de conflitos verifica-se uma certa contenção dos Estados no recurso a esses 

mecanismos. 

3. A cooperação entre Estados é um dos pilares do regime previsto na Convenção para a 

investigação científica marinha, sendo fundamental a partilha da informação científica. 

A interacção entre cientistas e juristas revela-se imprescindível para o aperfeiçoamento 

desse regime jurídico. O conhecimento do ambiente marinho e a apreciação das 

actividades nele desenvolvidas é dos aspectos fundamentais na normatividade 

internacional que vai encontrando acolhimento, quer em convenções quer na 

jurisprudência internacional.  

4. O trabalho desenvolvido, no âmbito do Direito do Mar, pelas organizações 

internacionais, com particular relevo para as Nações Unidas, tem resultado na 
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elaboração de diferentes instrumentos internacionais. Foram, assim, dados passos 

importantes para a regulamentação dos mares, incluindo os mares fechados e semi-

fechados, nomeadamente em matéria de poluição e de conservação das espécies. Pese 

embora não se possa ainda falar em modelos de governança regional ou mundial em 

matéria de utilização e preservação dos mares, são de registar os esforços feitos nesse 

sentido”. 

A CNUDM, celebrada, analisada e discutida na Conferência Internacional do Porto, é 

também designada Lei da Convenção do Mar ou Lei do Tratado do Mar. Resultou da 

Conferência sobre o Direito do Mar, promovida pelas Nações Unidas, em 1982, mas 

somente entrou em vigor em 1994. Em Outubro de 2012 eram 163 os países signatários 

da Convenção. 

A Lei da Convenção, ainda que promovida pelas Nações Unidas, não tem, da parte 

desta, uma intervenção operacional suficiente na sua implementação, mas é reconhecida 

como documento fundamental na estrutura jurídica internacional e na definição de 

princípios essenciais. Tem proporcionado iniciativas como a criação de normas jurídicas 

regionais ou específicas e a fundamentação de novos organismos internacionais que 

atalhem lacunas que se vão verificando. 

Há novas situações com novas descobertas científicas, novos quadros políticos, 

militares e económicos, novos problemas, novas disputas no acesso e exploração de 

potencialidades, novos contenciosos nacionais e internacionais, tudo isto tornando 

necessárias novas soluções.  

O reconhecimento da necessidade de novas soluções para o Direito Marítimo foi já 

equacionado no final do século XX mas mesmo então não era inédito: em 1930, com a 

preocupação de protecção dos recursos pesqueiros, a Liga das Nações promoveu uma 

Conferência Internacional em Haia, não sendo possível chegar-se a um acordo.  

Mas como o poder – político, económico e militar – decide de facto, em 1945 o 

presidente Harry Truman usou, unilateralmente, o Direito Consuetudinário para 

determinar a protecção dos recursos naturais marítimos das costas dos Estados Unidos. 

À semelhança de outras áreas do Direito Internacional, o Direito Marítimo desenvolveu-

se a partir de duas fontes: o costume e o contrato. Foi o que fez o governo de Truman.  

A Argentina, o Chile, o Peru e o Equador, entre 1946 e 1950, estenderam os seus 

direitos às 200 milhas marítimas, protegendo as zonas pesqueiras mais ricas. 

Progressivamente tornaram-se raros os países que se limitaram às três milhas, optando 

pela “propriedade” das 12 milhas ou das 200 milhas. 
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O conceito de propriedade dos mares evoluiu ao longo dos tempos, tendo a professora 

Alexandra von Bohm–Amolly apontado, num seminário organizado pelo Instituto de 

Defesa Nacional101, o mare nostrum romano; o mare clausum da época dos 

descobrimentos portugueses; o de mare liberum, criado no século XVII; e o res 

communis omnium, o mar para uso comunitário.  

Na opinião de Alexandra von Bohm – Amolly, as tensões internacionais determinadas 

por interesses políticos dominantes “poderão trazer alterações no quadro jurídico e, 

talvez, um retrocesso histórico no que diz respeito à forma dos estados verem os mares, 

num possível regresso a um mar liberum em que os espaços poderão ser facilmente 

presas de potências com maiores capacidades ou até uma nova forma de mare nostrum 

em que ditas potencias ou forças assimétricas tomarão conta dos espaços marítimos, 

explorando-os para seu próprio benefício e não para o bem comum”.  

Receio que esta perspectiva do futuro tenha consistência. Perante as potenciais e/ou 

efectivas riquezas das plataformas marítimas, os países politicamente mais activos e 

dispondo de meios financeiros, tecnológicos, científicos, económicos e mesmo 

militares, terão comportamentos de beneméritos? Inclusive quando outros países, menos 

dotados, não tenham capacidade material para desenvolverem a exploração dos mares. 

No caso português, sobretudo com a eventual aprovação, pelas Nações Unidas, da 

proposta Plataforma Continental, não são de esperar benemerências mas sim parcerias 

dinâmicas com países/empresas mais qualificadas, financeira e tecnologicamente.      

Com as plataformas marítimas continentais, cuja avaliação depende das Nações Unidas, 

estamos perante um enorme aumento das fronteiras dos países candidatos. Como é o 

caso de Portugal, que aguarda uma decisão das Nações Unidas, decisão prevista para 

2015, mas sempre adiada, face ao dossiê de candidatura apresentado em 2009. 

A definição jurídica da Plataforma Marítima Continental tem a ver com uma questão 

que, relevante, delicada e polémica, ficou sempre em aberto: qual a largura do mar 

territorial. Trata-se da conflitualidade permanente entre dois conceitos: a soberania 

territorial dos Estados e a liberdade dos Mares. Na opinião do professor Fernando 

Loureiro Bastos102, opinião expressa na Conferência Internacional do Porto, o “longo 

processo de repartição dos espaços marítimos entre os Estados, que foi iniciado em 

1945, ainda não terminou”.  

                                                   
101 Lisboa, 30/11/2011. 
102 BASTOS, Fernando Loureiro -- da FDUL, cooautor de “Políticas Públicas – Para um Novo Conceito 

Estratégico Nacional”, com o artigo “Operadores do Estado Português no Mar”, Esfera do Caos, 

Lisboa, 2012. 
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O professor Loureiro Bastos considera que o final do “processo de partilha dos espaços 

marítimos só terá, previsivelmente, lugar, em conformidade com os pressupostos do 

Direito do Mar em vigor, quando a Comissão de Limites da Plataforma Continental 

tiver terminado a apreciação de todas as submissões relativas à extensão das plataformas 

continentais além das 200 milhas marítimas”. 

Neste processo pesam também dois conceitos que se confrontam: a soberania nacional e 

permanente sobre os recursos naturais e o património comum da Humanidade. 

Loureiro Bastos acrescenta um terceiro ponto por haver uma “expressa intenção dos 

Estados criarem regimes jurídicos, nacionais e internacionais, aplicáveis à exploração de 

recursos minerais marinhos na Área, que garantissem a segurança necessária ao seu 

efectivo aproveitamento”. 

O professor de Direito Marítimo faz ainda um alerta decisivo: 

“A exploração que Estados venham a fazer de recursos minerais marinhos está 

dependente de um conjunto de variáveis de natureza muito diversa. Por um lado 

dependerá de variáveis de natureza jurídica, como as regulamentações ambientais e 

laborais que sejam aplicadas à exploração mineira terrestre e à exploração mineira 

marinha, tanto em termos de Direito Interno como de Direito Internacional. Por outro 

lado dependerá de variáveis de natureza não jurídica, como a efectiva escassez de 

minerais terrestres ou a constituição, pelos Estados, de reservas estratégicas de minerais 

e a instabilidade política e social que ocorra em Estados em cujo território terrestre 

possam ser explorados recursos minerais”.  
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          2.3               DIREITO INTERNACIONAL MARÍTIMO 

 

                                    E A SOBERANIA DOS OCEANOS 

 
 

    O Direito Internacional Marítimo é tido como demasiado dinâmico e fluído, 

pretendendo regular as relações e a conduta recíproca entre os Estados no que diz 

respeito aos mares e oceanos, e disciplinando a comunidade internacional em relação a 

um direito comum da Humanidade. 

Dada a relevância e especificidade deste tema, pareceu-me que, para melhor 

compreensão das regras respeitantes à soberania efectiva dos oceanos, haveria que ter 

em conta os seus ciclos longos históricos relacionados com essa mesma soberania dos 

oceanos. 

Nas pesquisas a que procedi referenciei um especialista nestas matérias, com 

informação e doutrina esclarecedoras. Optei por Jonatas E. M. Machado, que publicou a 

obra “Direito Internacional – Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro”103.    

Não me detenho em aspectos que, não obstante a sua importância, não se justifica que, 

no âmbito desta tese, sejam aprofundados. É o que acontece com capítulos como 

Clarificações conceptuais, Perspetivas teóricas, Teorias do Direito Natural, etc., etc.. 

Deixemos a maioria das mais de 700 páginas de Jonatas Machado para outros leitores e 

analistas. 

Constitui, no entanto, uma opção – emotiva e racional – deter-me no II Capítulo de 

J.Machado, que intitulou de “História e Fundamentos do Direito Internacional”, 

começando com a invocação de tratados celebrados entre cidades da Mesopotâmia e do 

Egipto, bem como entre cidades-estados gregas e, mais tarde na Índia. Vem depois a 

Idade Média e a Respublica Christiana, o trânsito para a Modernidade, a Época Ibérica, 

e a Escola Peninsular. E aqui aparece o Tratado de Tordesilhas        

J. Machado refere-se à derrota da “Invencível Armada de Filipe II, em 1588, que terá 

comprometido as “pretensões de domínio ibérico das terras e dos mares” (…) “e a 

doutrina do Mare Clausum, alicerçadas no Tratado de Tordesilhas”, o que “alterou o 

curso da História”. Novos poderes dominam o Direito Internacional e as regras sobre os 

mares e aqui refere também o Tratado de Paz de Vestefália (1648), terminando a Guerra 

dos 30 anos (1618-1648). 

                                                   
103 MACHADO, Jonatas E. M. -- “Direito Internacional – do Paradigma Clássico ao Pós-11de 

Setembro”. Coimbra Editora. 2004.  
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Mas avancemos para a teoria do Direito Público tradicional que caracteriza o Estado, a 

partir dos três elementos: o povo, o território e o governo soberano. Ultrapassadas as 

considerações sobre o “povo” e a nacionalidade dos indivíduos entremos nos chamados 

“elementos constitutivos”, detendo-me no subcapítulo do “Mar territorial” que aqui me 

interressa especificamente. 

Começa J. Machado por dizer que a Constituição Portuguesa (1976) “dispõe que a lei 

define a extensão e o limita das águas territoriais, a zona económica exclusiva e os 

direitos de Portugal nos fundos marinhos contíguos”. No entanto, explica, “o Direito 

Internacional regula a respectiva validade em face de outros Estados pelo que, na 

prática, os Estados devem sujeitar-se nesta matéria ao Direito Internacional” (…) 

Tradicionalmente adoptou-se como limite do mar territorial o alcance de um tiro de 

canhão, enquanto marca visível do exercício da soberania. 

Face à realidade de que há Estados que podem nem possuir canhões e outros detêm 

mísseis intercontinentais, o critério evoluiu do tiro de canhão para as três milhas 

marítimas (1,852 kms X 3) Mas hoje em dia -- 2004 -- o “critério geralmente válido é 

de 12 milhas, a partir do ponto mais baixo da baixa-mar. 

“O Direito do Mar contemporâneo tem sido conformado a partir das quatro Convenções 

de Direito do Mar de 1958, e da Resolução da Assembleia da República nº 60-B/97, que 

aprovou, para ratificação, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o 

Acordo Relativo à Aplicação da Parte XI da mesma Convenção 

A soberania do Estado, explica J. Machado, estende-se do seu território e das suas águas 

interiores e, no caso de Estado arquipélago, das sua águas arquipelágicas a uma zona de 

mar adjacente designada pelo nome de mar territorial, estendendo-se nos respectivos 

espaço aéreo sobrejacente, leito e subsolo”. A instabilidade da linha costeira pode 

dificultar a especificidade de limites, o mesmo pode acontecer quando se está perante a 

“foz de um rio, uma baía, portos, ancoradoiros e baixios a descoberto”104. 

O direito de “passagem inofensiva” ou pacífica de navios mercantes constitui uma 

restrição à soberania dos Estados, havendo circunstâncias tipificadas. 

Há “situações de alargamento limitado da jurisdição estatual”, com a Zonas Contíguas, 

a Plataforma Continental e a Zona Económica Exclusiva (ZEE). Trata-se de situações 

que têm a ver, nomeadamente, com medidas de fiscalização e prerrogativas policiais, 

                                                   
104 Id. págs. 169 a 175. 
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para controlo de imigração, aduaneiro, tráfico de drogas, protecção da saúde pública e 

protecção do ambiente.  

Quando entrar em detalhes, mais adiante, sobre a candidatura à extensão da PCM 

retomarei a “definição” jurídica da PCM. 

Quanto ao conceito de ZEE, “avançado pela primeira vez no Quénia, em 1972, numa 

reunião do Comité dos Fundos Marinhos da ONU”, corresponde a uma zona opcional 

para pesca e aproveitamento económico que tem que ser expressamente reclamada e que 

deve garantir aos Estados costeiros direitos de soberania para fins de exploração, 

aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos e não vivos das águas 

sobrejacentes ao leito do mar e seu subsolo e actividades relacionadas com o produção 

de energia a partir da água, das correntes e dos ventos105.  

A existência da ZEE constitui, na generalidade, a uma pretensão dos países do Terceiro 

Mundo como “forma de defesa contra os países tecnológica e economicamente mais 

desenvolvidos”. O regime jurídico das ZEE´s, segundo o autor que venho seguindo, 

estabelece um sistema complexo de direitos e deveres. 

No caso específico dos Estados membros da EU, a “Política Comum de Pescas, 

instituída em 1983, assenta na gestão em comum dois recursos haliêuticos, com regras 

comunitárias vinculativas de todos os Estados membros”. 

Com vista a assegurar a conservação dos recursos a UE promove programas de 

orientação plurianuais (POP´s), procurando evitar a sobrepesca. 

J. Machado incluiu no seu trabalho sobre Direito Internacional um outro subcapítulo 

que não posso ignorar: O “Regime dos Espaços Internacionais”. Começa por definir o 

mar alto como sendo o “conjunto dos espaços de água salgada em comunicação livre e 

natural”, isto com exclusão das ZEE´s, das águas interiores ou as águas arquipelágicas. 

O alto mar corresponde a “140 milhões de milhas quadradas, cobrindo 72% da 

superfície terrestre”. O Mar Morto, o Mar Cáspio e o Grande Lago Salgado têm regimes 

próprios. 

O autor cita a orientação política-normativa da ONU que se baseia na expressão “the 

oceans are the very foundation of human life”. Daí decorre que a “disciplina jurídica do 

mar alto se caracteriza pelo princípio da utilização para fins pacíficos, pela proibição de 

apropriação estadual e pela garantia de uma liberdade internacionalmente regulada”106  

                                                   
105 Resolução da Assembleia da República nº 60-B/97, artigo 2ª/3. 
106 Id. MACHADO, Jonatas, págs .453 a 455. 
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Ao proceder ao desenvolvimento histórico do regime jurídico anteriormente citado, J. 

Machado cita a doutrina do mare liberum, “formulada em oposição à tese sustentada 

pela bula Inter Caetera, do papa Alexandre VI (1453) e acolhida pelo Tratado de 

Tordesilhas, de 1494, celebrado entre Portugal e a Espanha, que assentava na pretensão 

de um direito divino de utilização do mar insusceptível de qualquer contestação”: as 

“potências protestantes recusavam, liminarmente, qualquer repartição das terras e dos 

mares, operada pelo Sumo Pontífice”. 

Esta nova tese aprecia sustentada em “ideais universalistas e racionalistas de direito 

natural mas, na verdade, favorecia as aspirações de um conjunto restrito de potências 

navais europeias”. Com o evoluir dos tempos aquilo que era apresentado como direito 

consuetudinário evoluiu através de convenções internacionais, como a Convenção de 

Genebra de 1858 e a Convenção de Montego Bay, de 1982. 

Verifica-se, entretanto -- e assim o recorda J. Machado – que, sendo a teoria do mare 

liberum um princípio fundamental, há “limites e restrições para que se evitem 

comportamentos abusivos, como a pirataria, a sobre pesca, actividades poluidoras, 

experiências nucleares e o tráfico de pessoas”. 

J. Machado cita as principais linhas de orientação do regime jurídico do mar, 

nomeadamente no sentido “de uma repartição nacionalista dos oceanos, do reforço da 

posição dos estados costeiros, da internacionalização do leito e do subsolo do alto mar e 

da afirmação dos espaços internacionais como património comum da Humanidade”. 

Destas circunstâncias resultam liberdades fundamentais que, no entanto se encontram 

hoje em dia objecto de disciplina e de algumas restrições. 

Estas liberdades fundamentais incluem a liberdade de navegação, ainda que com 

deveres de registo, jurisdição, garantia de segurança e atribuição de pavilhão (…); a 

liberdade de pesca, com restrições em benefício da protecção dos stocks de peixe; 

liberdade de instalação de cabos e ductos, com regras que já vêem da Convenção de 

Paris, de 1888; e a liberdade de sobrevoo;           

Para monitorização e cumprimento das regras internacionais tem evoluído a gestão 

internacionalizada, isto na dependência da Organização Marítima Internacional (OMI), 

agência das Nações Unidas criada em 1948. 

J. Machado sintetiza as funções da OMI: dar apoio à navegação e à segurança; 

supervisar e coordenar a navegação e o comércio marítimo; velar pela segurança 

marítima; garantir a observância de direitos jurídicos e proteger o ambiente marítimo.  
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No seu conjunto o Direito Marítimo inclui ainda um espaço internacional designado por 

Área: compreende o leito do mar, os fundos marinhos e o seu subsolo além dos limites 

da plataforma continental. 

Para além da OMI uma outra entidade, a “Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos (International Sea-Bed Authority), composta por todos os estados partes e 

sediada na Jamaica, elabora normas, regulamentos e procedimentos de exploração dos 

recursos e fiscaliza o seu cumprimento, emitindo também autorizações” (…) “e 

actuando em nome da Humanidade”.107 . 

Complementando as entidades que vimos citando no quadro jurídico respeitante ao Mar, 

o especialista em Direito Internacional Marítimo, Jónatas Machado dedica um capítulo 

(o X) à “Resolução dos Conflitos Internacionais”, começando pela “Resolução Pacífica 

dos Litígios”. Referindo instituições cita a Convenção de Haia para a Resolução 

Pacífica dos Conflitos, de 18 de Outubro de 1907, e os artigos 2º e 33º da Carta da ONU 

e o Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM). 108 . 

A arbitragem internacional no Direito do Mar é considerada como especialmente 

adequada “pela competência técnica, flexibilidade e celeridade”.    

Voltando um pouco atrás: o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Mário Raposo, 

apontado pelo professor Costa Gomes como o “magister navis” do Direito Marítimo 

Português109, desde 1984 se opunha à atomização do Direito. Outros autores falavam 

em “poluição legal” e em “hiperlexis”.  

Em 1996, Mário Raposo, como ele próprio lembra num artigo de opinião publicado em 

Fevereiro de 2011 (Ordem dos Advogados), “a publicação de um diploma legal por 

cada tema do vasto mar do Direito Marítimo tenderá a torná-los, a todos eles, um 

disperso somatório de textos, sem a desejável sistematização. 

Acrescenta Mário Raposo que, “em 1986, o Direito Marítimo legislado de que Portugal 

dispunha a nível interno, ser o Código Comercial de 1888 e alguns preceitos da 

Convenção de Bruxelas de 1924 (o 1º a 8º) tornados aplicáveis a todos os 

conhecimentos de carga emitidos em território português (…). Desconhecia-se então, 

quase por completo, o contrato de transporte marítimo e, no século XIX, apenas se 

conhecia o fretamento por viagem”. 

                                                   
107 Id. pág. 462. 
108 Id. MACHADO, J, p. 528 
109 GOMES, Costa -- O Ensino do Direito Marítimo. Pág. 109. Ed. Almedina, Coimbra, 2005. 
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Por iniciativa de Mário Raposo, que veio a ser ministro da Justiça no final da década de 

80, foi proposta uma “lei sobre a criação dos tribunais marítimos como tribunais de 

competência especializada”. 

Somente em 1986, com o decreto-lei 352/86, referente ao contrato do transporte 

marítimo e segundo a opinião de Mário Raposo, se “despoletou uma nova época”.     

 

 

      2.4                  Penúria em terra e riqueza nos oceanos ? 

 

                  UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO MAR   

             

                                DEPENDE DA CIÊNCIA E DA LEI          

 

                    

      Quando há escassez de minerais essenciais para a actual Economia/Indústria e daí 

decorre a necessidade de exploração do leito do Mar, colocam-se três questões: 

primeiro, durante quanto tempo ainda poderá a Humanidade explorar as riquezas das 

regiões não alagadas, isto é terra firme? Segundo, qual a capacidade da ciência e da 

tecnologia para poderem corresponder, utilmente, às necessidades da economia azul, a 

economia do mar? E, terceiro, como legislar, a nível internacional, para viabilizar o 

acesso e a utilização, de modo concertado, dos recursos naturais localizados nas regiões 

marítimas? 

Estão referenciadas 26 matérias-primas em relação às quais poderá chegar-se à penúria 

dentro de prazos fixos. Isto é, se não forem descobertas, a curto prazo, significativas 

jazidas ou se não forem inventadas novas técnicas substitutivos. 

Acontece que a procura mundial de minerais, desde o início do século XX, aumentou 27 

vezes (números publicados na Revista Science & Vie, em Maio/2012). A partir da 

mesma fonte e outras a mencionar, verifiquemos alguns números elucidativos que dão o 

panorama da situação: 

Petróleo: o petróleo convencional atingiu o auge de produção em 2006. A procura 

continua a aumentar mas os grandes picos de descobertas foram obtidos em meados dos 

anos (19)60. A exploração dos poços é cada vez mais difícil e mais cara e a produção 

dos grandes poços tem diminuído 6,5% ao ano, em média. Progressivamente tem 

aumentado a exploração nos offshores, no Mar do Norte e nas Caraíbas. 
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As reservas mundiais de petróleo, em 2013, dão para perto de “60 anos de produção e 

podem quadruplicar se forem tidas em consideração as fontes não convencionais, como 

o petróleo de xisto (EUA e China), as areias betuminosas (Canadá), o betume natural e 

o petróleo pesado” (este na bacia do Orinoco, na Venezuela) e a exploração a grandes 

profundidades oceânicas (sobretudo no Brasil), segundo um Relatório, de 2013, do 

Conselho Mundial de Energia (CME). Que acrescenta que, em 2013, as “reservas 

conhecidas são 25% maiores do que em 1993 e a produção aumentou em 20%”. 

Uma nova pergunta fica por responder: com as novas fontes energéticas, localizadas 

fora do Médio Oriente, quais serão, futuramente, os equilíbrios -- ou desequilíbrios – 

geoestratégicos? Haverá razões para preocupações para os grandes, actuais e potenciais, 

exportadores do Médio Oriente e de África? Razões para preocupações, certamente, 

haverá.     

No Relatório do CME conclui-se que “há, actualmente, uma maior abundância de 

recursos energéticos, no mundo, do que em qualquer outra época e, se forem 

convenientemente geridas, as reservas são suficientes para responder a um grande 

aumento da procura nas próximas décadas”.    

À entrada do século XXI empresas norueguesas, nomeadamente, têm procurado avaliar 

oportunidades para investirem em Portugal em áreas como transportes, procurando 

parcerias na área da biotecnologia marítima. 

Ciclicamente, desde os anos (19)70, as economias têm sofrido choques petrolíferos, 

consequência da flutuação de preços devido à ocorrência ou ameaça de acontecimentos 

político-militares graves, ou por alterações significativas na procura por parte dos 

importadores crónicos que abrandam ou acentuam o seu crescimento económico, ou na 

oferta, por parte dos produtores. A estratégia dos principais bancos centrais pode 

também provocar especulações que levam a ajustamentos inesperados do preço do barril 

internacional.  

No final da década de 70 e no princípio da década de 80 – em período de dois choques 

petrolíferos -- o estudo dos ciclos longos das principais fontes de energia “previa o 

declínio do peso do petróleo a partir dos anos 80, com o gás natural, o nuclear e as 

energias renováveis” a ganharem cada vez maior espaço. Fontes de energia a que se 

juntavam a madeira e o carvão. Mas surgiu então o conceito de eficiência energética, 

sobretudo nos países mais desenvolvidos, alterando as premissas dos especialistas. 

A par de tudo isto verificaram-se, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), 

dois factores novos, antagónicos mas de peso considerável: por um lado, a partir do 
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final dos anos 90, houve um “processo de digitalização e desmaterialização da 

economia e de muitas actividades humanas, o que beneficia a eficiência energética; mas 

por outro lado, a China e a Índia, com forte desenvolvimento da economia, passam a 

consumir quantidades maciças de carvão, usando tecnologias antiquadas e 

extremamente poluentes. 

A AIE situa estes problemas, com a China, na década de 90 e transição para o século 

XXI. Não sei se o faz por insuficiência de informação ou por cautelas políticas mas 

posso afirmar, como testemunho pessoal e presencial, que, já em meados da década de 

80 – exactamente em 1986 – era muito densa a poluição industrial, num autêntico e 

fechado nevoeiro, em cidades de cimenteiras do sul da China. Pelo menos no sul da 

China.        

No ano de 2008 registou-se um especulativo aumento dos preços, que atingiram um 

pico de 143,95 dólares em 3 de Julho, mas um acentuado abrandamento no crescimento 

na China e no EUA inverteu, de modo abrupto, a situação, com uma queda rápida de 30 

dólares, no Natal do mesmo ano especialistas nesta matéria reconhecem que a matriz de 

tendências de consumo e preços do petróleo, sendo muito complexa e por vezes 

imprevisível devido a factores terceiros, deve ser considerada em períodos alargados de 

décadas. 

Ruben Eiras, investigador em segurança energética do ISCTE, acrescentou, numa 

entrevista conduzida por Jorge Nascimento Rodrigues 110 que pode haver um declínio 

no volume de petróleo comercializado por factores como sejam “a descarbonização do 

uso de fontes de energia primária e de pressão para o uso de energias limpas e 

renováveis em virtude de políticas ambientalistas, bem como da gaseificação da 

economia com a ascensão do gás natural como uma das principais fontes energéticas 

nos transportes e na produção de electricidade”. 

Segundo a Agência Internacional de Energia (“World Energy Outlook 2011) o gás 

natural e as energias renováveis serão responsáveis por dois terços do aumento da 

procura de energia entre 2010 e 2035  

Com a ascensão geopolítica do Médio Oriente, favorecida pela produção do petróleo, a 

Organização dos Países Exportadores do Petróleo (OPEP), em 2012, dominava 81% das 

reservas provadas e 43% da produção mundial. 

                                                   
110 EIRAS, Ruben -- Entrevista publicada num Caderno Especial do semanário “Expresso”, em 

25/08/2012. 
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Como nos diz Jorge Nascimento Rodrigues, “a transformação capitalista do outrora 

mundo socialista desencadeou um outro processo nos anos 80 e 90, o que era até então 

impensável”, com a Rússia e o Casaquistão disporem de reservas vultuosas e tornarem-

se grandes exportadores. Com naturais consequência nos mercados, nas suas economias 

e na política internacional. Entretanto a China tem mais reservas provadas do que o 

Brasil e o México e quase tantas como os EUA111. 

A China, segunda potência económica em 2013 e, provavelmente, a primeira em 2020, 

tornou-se o segundo maior consumidor e importador, depois dos EUA. Mas a China 

também tem, desde sempre, as suas vulnerabilidades em relação às rotas marítimas, uma 

vez que 80% do petróleo que importa passa pelo Estreito de Malaca e por zonas do 

Pacífico onde permanece a supremacia naval americana. Um gasoduto e um oleoduto 

ligarão directamente, no futuro, a China a um porto da Birmânia, no Índico, permitindo 

diminuir a vulnerabilidade da China. 

Entretanto o carvão – tido como mais poluente dos combustíveis fósseis – deve 

equiparar-se ao petróleo como fonte mundial de energia, dentro de cinco anos. Segundo 

a Agência Internacional de Energia o consumo de carvão continuará a crescer a um 

ritmo de 2,6% ao ano, até 2017. O aumento situa-se, sobretudo, na China e na Índia. 

Mais de metade do carvão consumido no mundo tem sido utilizado nas centrais térmicas 

e fábricas chinesas. Os Estados Unidos têm vindo a substituir o carvão pelo gás de xisto 

e os excedentes estão a ser importados pela Europa, com melhores preços mas pior 

poluição. 

As reservas de carvão dão para uma centena de anos de produção e as de gás natural 

para 55 anos, segundo o CME. 

Cobre: com aplicações na electrónica e na joalharia, há recursos não determinados e 

uma produção anual de 10.000 toneladas/ano. As reservas existentes não estão 

quantificadas. 

Antimónio: utilizado na indústria e sendo a China o seu maior produtor, há reservas 

referenciadas somente para 11 anos. 

Urânio: aplicado na produção de energia e havendo um consumo anual de 54.000 

toneladas, as reservas correspondem a 46 anos.     

Ouro: aplicado na electrónica e na joalharia, as reservas existentes atingem as 51.000 

toneladas, o consumo anual é de 2.500 toneladas e as reservas darão para 20 anos.  

                                                   
111 Boletim Estatístico Anual, 2012, da OPEP. 
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 Zinco: utilizado, nomeadamente, na galvanização do aço, ao consumo actual (12 

milhões de toneladas) durará mais 20 anos. 

As pesquisas feitas no fundo do mar e susceptíveis de obtenção de resultados viáveis 

têm incidido, nomeadamente, no níquel, manganês, ferro, cobalto, ouro, prata zinco e 

chumbo, além dos hidrocarbonetos. Tudo isto implica alta tecnologia e financiamentos 

avultados, com o seu tempo de demora. Daí que a lista de países empenhados na 

exploração mineira, no mar, sejam a China, a Rússia, a Índia, a França, a Alemanha, a 

Grã-Bretanha e o Brasil. 

Dois exemplos elucidativos, o primeiro citado pelo professor Manuel Pinto de Abreu na 

Conferência Internacional: 

-- “O Brasil está a começar a tirar proveito e rendimentos das grandes reservas de 

petróleo descobertas nos últimos anos nas zonas marítimas de Santos. Mas o Brasil está 

a trabalhar nas pesquisas, de carácter científico, desde 1984. Em 2012 veio a descobrir 

uma enorme jazida de crude mas a 120 quilómetros da costa e a cerca de 2.000 metros 

de profundidade. Calculem-se os orçamentos e os meios tecnológicos necessários”.  

Entretanto estava previsto que a primeira mina digna desse nome, para extracção de 

minerais do fundo do mar, entrasse em funcionamento, na Papuásia, no ano de 2013, 

mas houve atrasos no calendário, por “dificuldades no financiamento”. 

Vejamos, a propósito, o contexto relacionado com a CNUDM.  

A anteceder a Convenção, a ONU realizara, em 1956, em Genebra, uma primeira 

Conferência Internacional (UNCLOS I), mas somente a partir de 1962 foram tomadas 

decisões respeitantes a quatro Convenções parcelares: sobre o Alto Mar (1962); sobre o 

Mar Territorial e Zona Contígua (1964); sobre a Plataforma Continental (1964); e sobre 

a Pesca e a Conservação do Recursos Vivos do Alto Mar (1966). 

A II Conferência sobre o Direito do Mar (UNCLOS II) teve lugar em 1960, em 

Genebra, mas foi inconsequente. 

Finalmente, com a III Conferência (UNCLOS III), convocada para Nova Iorque, foi 

possível chegar-se à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) 

A Conferência, com início em 1982, em Montego Bay, na Jamaica, incluiu 157 

signatários mas somente teve eficácia a partir de 16 de Novembro de 1994.  

Os Estados Unidos opuseram-se à Parte XI da Convenção no que diz respeito à 

exploração dos minerais no fundo do mar, alegando que ficariam desfavorecidas a 

economia e a segurança dos EUA.   



181 

A Convenção (de 1982/1994) definiu normas jurídicas para os mares e oceanos com 

vista ao fortalecimento da Paz, da Segurança e da Cooperação pacífica entre as nações, 

em conformidade com os princípios de Justiça e de Igualdade de Direitos, visando a 

promoção económica e social de todos os povos mas respeitando a soberania dos 

Estados. 

A Convenção estabeleceu o regime jurídico relativo ao mar territorial, à zona contígua e 

à zona económica exclusiva. Definiu normas relativas a estreitos, canais, golfos, baías, 

mares interiores, portos, ancoradouros, domínios fluviais e lacustres utilizados para 

navegação, águas dos arquipélagos estados e outras situações. Situações respeitantes, à 

gestão dos recursos marinhos, mineração no fundo do mar, resolução de diferendos e 

aos deveres e aos direitos dos estados costeiros.  

A par da Convenção do Direito Marítimo justifica-se invocar o paralelismo com o 

Protocolo de Quioto. Ainda que não se trate de um acordo no âmbito, especificamente, 

do Direito Marítimo, tem aspectos respeitantes às questões de defesa do Mar e seu 

Ambiente. Um pouco da sua História e objectivos não estarão deslocados. 

O Protocolo de Quioto pretende limitar as emissões de dióxido de carbono (CO2) mas 

somente condiciona os emissores de cerca de 15% das emissões industriais no mundo. 

Por decisão das Nações Unidas (Conferência da ONU, em Doha, no Qatar, 2012) o 

Protocolo, num segundo período, estará em vigor até 31 de Dezembro de 2020. A ONU 

pretende, entretanto, promover um novo Tratado Internacional Climático, na expectativa 

de se conseguir a participação da China, da Índia e do Brasil. 

Numa experiência directa recordo uma deslocação, em serviço, ao sul da China, a meio 

da década de (19)80, tendo transitado por uma cidade, pequena para a China mas com 

mais de um milhão de habitantes. A cidade – e naturalmente os seus habitantes – estava 

coberta por numa poeira espessa, provocada por cimenteiras de grande e permanente 

produção de cimento. Não era uma situação ocasional e não é arriscado dizer-se que se 

tratava de uma opção de política industrial e económica mas também cultural.    

Mas se invoco esta vivência pessoal também cito outro exemplo. Desta vez bem mais 

caseiro. Comparo afirmações de dois ministros portugueses acerca da política industrial 

e o ambiente. 

Um deles criticou, publicamente, a “excessiva defesa do ambiente por parte de alguns 

círculos da União Europeia, prejudicando-se o desenvolvimento industrial”. 

O segundo ministro afirmou, também publicamente, que a “poluição dos rios” era um 

“preço a pagar pelo desenvolvimento industrial”.  
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Quem foram os protagonistas e quais as datas das afirmações? O primeiro foi o ministro 

da Economia de Portugal, em 2012. O segundo foi o ministro das Obras Públicas de 

Portugal, em 1973. Parece que “culturalmente” estavam bem próximos. O discurso 

político é quase o mesmo. 

Voltemos ao Qatar, onde foi “reconhecido que a necessidade de se aumentarem o apoios 

financeiros e técnicos aos países mais vulneráveis, normalmente também os mais 

pobres, mas não foram criados mecanismos para se gerir esta ajuda”, nas palavras do 

jornalista Ricardo Garcia.112 . 

À semelhança das dificuldades, verdadeiramente por razões político-económicas, para 

se consensualizarem e se assinarem princípios gerais nas áreas do Direito Marítimo, 

também o Protocolo de Quioto acabou por ficar condicionado pelos interesses dos 

grandes poluidores, no que diz respeito às emissões de gases que contribuem para o 

aquecimento do planeta. Naturalmente, oceanos, Árctico e Antárctida incluídos. É de 

lembrança recente a visão dos enormes degelos da Gronelândia provocados pelo 

aumento das temperaturas nos mares do Árctico. 

O Instituto de Investigação do Impacto Climático de Potsdam (PIK), na Alemanha, num 

artigo publicado na Revista Nature, de Dezembro/2012, analisou as consequências do 

aquecimento global e concluiu que o aumento global do nível do mar é, provavelmente, 

maior que o calculado até ao final do século XX.   

Contrários às normas respeitantes às metas de redução de CO2 não assinaram estes 

compromissos os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, a China e a Índia. Afinal os 

chamados grandes poluidores. 

O Canadá abandonara o Protocolo e os Estados Unidos abandonaram-no em 2001, 

enquanto o Japão, a Rússia e a Nova Zelândia optaram por continuarem no Protocolo, 

não assumindo compromissos vinculativos de redução de emissões a partir de um de 

Janeiro de 2013. 

No final do século XX e na sequência das medidas e opções então tomadas, foram 

sendo criadas normas e instituições, como vimos, com o objectivo de se corresponder às 

novas situações e problemáticas. 

Considero que não tem cabimento, no âmbito deste trabalho, prosseguir com um maior 

tratamento e aprofundamento deste tema, -- o Direito e o Mar -- pelo volume 

exorbitante, diversificado e de pormenor de materiais de pesquisa existentes mas, 

                                                   
112 GARCIA, Ricardo – Jornal “Público”, 9/12/2012. 
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sobretudo, por excederem os objectivos essenciais e a cronologia correspondentes a esta 

tese. 

Permito-me aqui chamar a atenção para o “discurso político” do rei D. Fernando (século 

XIV), em apoio às actividades marítimas centradas no porto de Lisboa.113 . 

Na sequência desta opção metodológica procedi a um levantamento sumário de 

instituições e convenções com maior notabilidade e abrangência, decorrentes da Lei da 

Convenção da ONU. Incluo também instituições, convenções e produção jurídica com 

preocupações nacionais e internacionais progressivamente desenvolvidas na segunda 

metade do século XX e inícios do século XXI sobre estes temas. 

Apesar de se tratar de uma listagem – que, afinal, é sumária -- parece-me concludente 

apresentá-la para se entender a amplitude das instituições, convenções, quadros 

jurídicos e organizacionais, nacionais e internacionais, existentes: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --Tribunal Internacional do Direito do Mar (com a respectiva Câmara de Controvérsias 

dos Fundos Marinhos, que emite pareceres); 

-- Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e Oceânicos; 

-- Organização Marítima Internacional; 

-- Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (1974); 

-- Protocolo de 1988 relativo à Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida  

    Humana no Mar; e Texto Consolidado (502 páginas); 

-- Association International du Droit de la Mer; 

-- Sociedade Portuguesa de Direito Internacional; 

-- Center for Ocean Law and Policy; 

-- Mediterranean Science Comission; 

-- Convention on Biological Diversity Secretariat (Canadá); 

-- National Oceanography Center (Southampton);  

-- Comparative Public Law and International Law (Alemanha); 

-- Netherlands Institut for the Law and the Sea (NILOS – Utrecht); 

-- Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD); 

-- Protocolo de Nagoya (Japão, 18 a 29 de Outubro de 2010); 

-- Lei de Bases do Ambiente (de 1987, em revisão);  

-- Comissão dos Limites da Plataforma Continental (ONU). 

                                                   
113 MARTINS, J.P. OLIVEIRA -- Portugal nos Mares. vol. I, 1924. Este discurso político de D. Fernando 

foi estudado nesta obra. 
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-- Política Comum de Pescas (Complexa e controversa área do Direito do Mar) 

-- Estratégia Nacional para o Mar (I e II Lisboa) 

-- Directiva - Quadro de Estratégia Marinha 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Especificamente, no caso português e quanto ao Direito Marítimo, é reconhecido que, 

somente a partir do final do século XX, ganhou espaço e gradual projecção como 

especialização do Direito. 

De notar a presença, significativa e interessada, de atentos representantes de escritórios 

de advogados na Conferência Internacional Protecção do Ambiente e o Futuro do 

Direito do Mar, promovida pela Faculdade de Direito da UP.   

Na Conferência Internacional, a única conferencista (e organizadora) portuguesa 

doutorada em Direito do Mar foi a já citada professora Marta Chantal Ribeiro, que 

apresentou uma comunicação sobre a “Protecção das Áreas Marinhas”, nomeadamente 

as Plataformas Continentais.  

A professora Marta Chantal Ribeiro publicou114 um artigo elucidativo intitulado “Os 

limites do regime europeu da conservação dos recursos pesqueiros”. Abrange um dos 

vértices da legislação onde se incluem a Convenção de 1982, a lei nº 34/2006 e o 

Direito Comunitário.  

Segundo as pesquisas que encetei, somente uma editora, a Almedina, tem publicado, 

regularmente, bibliografia específica nesta área. Fá-lo desde 2005, com a obra do 

professor Manuel Januário da Costa Gomes intitulada o “Ensino do Direito Marítimo”. 

Sucessivos volumes foram sendo publicados, sendo último desta série, o IV volume, 

datado de 2008, conforme pude referenciar.    

Mário Raposo, ex-bastonário da Ordem dos Advogados, considera que se deve ao 

professor Costa Gomes, desde há vários anos, o ensino sistematizado do Direito 

Marítimo na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, “dignificando o saber 

jurídico português”. O ex-bastonário declara-se, no entanto e desde 1984, “frontalmente 

contrário à atomização do Direito”, receando que a “publicação de um diploma legal por 

cada tema do vasto mar do Direito Marítimo, tenderá a torná-lo disperso somatório de 

textos, sem a desejável sistematização”. 

                                                   
114 RIBEIRO, Marta Chantal – Os limites do regime europeu da conservação dos recursos pesqueiros. 

Artigo publicado em 2010, no livro “Políticas Públicas”, coordenado pelo almirante MATIAS, Nuno 

Vieira, e outros. Esfera do Caos, Lisboa, Págs. 66 e sgts. 
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Mas reconhece que, em 1986, o Direito Marítimo legislado em Portugal e disponível, a 

nível interno, era o “Código Comercial”, de Veiga Beirão, de 1888, promulgado por 

Carta de Lei de 28 de Julho de 1888, e alguns preceitos da Convenção de Bruxelas de 

1924 (1º a 8º), tornados aplicáveis a todos ao conhecimentos de carga emitidos em 

território português (…) e no século XIX apenas se conhecia o fretamento por viagem”.    

Mário Raposo, no seu artigo, invoca a paternidade de uma sua proposta no sentido de 

ser criado um Tribunal Marítimo, como Tribunal de competência especializada.  

O autor cita o decreto-lei 352/86 sobre o contrato de transporte marítimo como sendo o 

“despoletador de uma nova época (…) actualizada, informada e inconformada”. 

Acrescenta e conclui que “hoje (2011), com o lastro doutrinal já existente, será de dar 

corpo à ideia de Código de Direito Marítimo, organizado com critério científico e 

coerente”. 

Da editora Almedina e da responsabilidade do professor Costa Gomes, referenciei 

“Poluição Marítima por Hidrocarbonetos e responsabilidades civis” (2007); “Actas da 

I Jornada de Lisboa do Direito Marítimo – O navio” (2010); “Actas das II Jornadas de 

Lisboa de Direito Marítimo (2008) – O contrato de transporte de mercadorias”.  

Ambas as Jornadas foram promovidas pelo Centro de Direito Marítimo e dos 

Transportes, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Este mesmo Centro editou a tese de mestrado (2006), de Nuno Aureliano, subordinada 

ao tema “A salvação marítima”. Foi orientador da tese o professor Manuel Januário 

Costa Gomes. 

A complexidade do Direito Marítimo, nomeadamente no que diz respeito a situações de 

contencioso, com definição de propriedade e responsabilidades indemnizatórias na área 

dos Serviços Marítimos prestados aos Navios, está espelhada, mesmo para um leigo, 

numa situação exemplar, que cito, conforme foi noticiado: 

O navio-motor Merle encalhou na praia, entre a Torreira e S. Jacinto, em 19 de 

Fevereiro de 2013, quando viajava em lastro, do porto de El Ferrol para Huelva. Estava 

registado em Avatiu, numa offshore, nas Ilhas Cook, em nome de uma empresa com 

sede na Turquia. Viajava, normalmente, no norte da Europa e, provavelmente, estava a 

ser operado por uma firma holandesa. Foi construído na Holanda, em 1991, por 

encomenda de um armador alemão, mas foi fretado a outra empresa alemã e a uma 

empresa austríaca. Sendo propriedade de uma empresa alemã, o seu registo foi 

transferido para Lisboa em 1999, mas, em 2005 e até 2007, passou a navegar para outra 
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companhia alemã, sendo registado em Gibraltar. Acrescento que, provavelmente, a 

tripulação deveria incluir africanos, paquistaneses e indianos.        

Retomando o discurso anterior posso concluir que os professores Marta Chantal 

Ribeiro, Manuel Januário Costa Gomes, Fernando Loureiro Bastos, a nível universitário 

e no final do século XX e princípios do século XXI, são três dos pioneiros mais 

qualificados, em Portugal, do Direito Marítimo (em construção): a primeira mais 

vocacionada para as relações do Direito com o acesso, investigação e defesa dos 

recursos marinhos; o segundo mais vocacionado para aspectos pragmáticos das 

instituições empresariais que se relacionam com o mar, nomeadamente em questões de 

contencioso, envolvendo o mundo empresarial.  

Entretanto o professor Armando Marques Guedes, nascido em 1919, é considerado 

como o introdutor do Direito Internacional Marítimo em Portugal. Foi o primeiro 

presidente do Tribunal Constitucional e integrou a Academia da Marinha, a Comissão 

de Direito Marítimo Internacional, do então Ministério da Marinha, e participou nos 

trabalhos da Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que aprovou o 

Tratado de Montego Bay, em 1982. Foi professor de Direito Internacional Marítimo no 

Instituto Superior Naval e no Instituto de Altos Estudos Militares.  

Tiago Pitta e Cunha, um cientista do Mar e político, interventivo pelas funções que tem 

desempenhado, a nível nacional e internacional, é também um nome incontornável 

quando se analisam questões, as mais diversas, sobre o Mar. Em relação ao Direito 

Marítimo, em Portugal, deixo uma referência: Tiago Pitta e Cunha “acentuou” o seu 

interesse pessoal sobre os temas do Mar quando frequentou a cadeira de Direito do Mar, 

no mestrado na London School of Economics and Political Science115 . 

Entretanto e correspondendo à necessidade de quadros jurídicos na área do Direito 

Marítimo registe-se uma opção política traduzida em legislação consequente ao discurso 

político do Governo dos Açores. 

Trata-se de um diploma que, tido como de “carácter inovador e até exploratório das 

regras”, corresponde ao “Regime jurídico do acesso e utilização de recursos naturais da 

Região Autónoma dos Açores para fins científicos” que foi objecto do Decreto 

Legislativo Regional nº 9/2012/A, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. 

                                                   
115 Revista da Caixa Geral de Depósitos, 5ª edição, Julho/Setembro de 2011. 
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O Decreto 116 entrou em vigor a 21 de Março de 2012, seguindo-se a publicação das 

Normas Regulamentares. 

Está aqui a resposta – pelo menos parcial e/ou local/regional-- à exigência central dos 

conferencistas internacionais que se reuniram no Porto. 

Na Introdução do decreto açoriano reconhecem-se as preocupações generalizadas que já 

encontrámos na Conferência do Porto, afirmando-se que a Região dos Açores “não 

dispõe, no seu ordenamento jurídico, de normas que regulamentam, de forma específica, 

o acesso a amostras de recursos naturais, sobretudo quando em causa estão os fins 

científicos “. Isto apesar do “património genético e natural do Arquipélago dos Açores 

encerrar um enorme potencial que pode constituir uma das bases de desenvolvimento 

socioeconómico da Região e até do próprio país”. 

Os receios resultam também da constatação de que a “natureza insular, em conjunto 

com a ocupação humana e as formas de uso do solo, tornarem aqueles recursos muito 

vulneráveis”. Tudo se agrava quando as fronteiras do conhecimento se expandem e as 

“diversas áreas da ciência recorrem à utilização de amostras de microorganismos e 

também de fauna, flora, solo ou minerais, para análise dos seus constituintes e 

propriedades”.    

No decreto açoriano afirma-se “a insuficiência de instrumentos legislativos”, 

esclarecendo que “ as regras impostas pelos instrumentos vinculativos existentes, tanto 

a nível internacional como nacional, se prendem, sobretudo, com os resultados dos 

projectos de investigação (direitos de propriedade intelectual, patentes e outros) e não 

com as actividades subjacentes a montante desses processos, como a que se refere à 

recolha de amostras”. 

O decreto aponta como “única convenção internacional existente aplicável a todas estas 

matérias, nomeadamente sobre a biodiversidade, e à qual Portugal se encontra vinculado 

nos termos do Decreto nº 21/93, de 21 de Junho: a Convenção sobre a Diversidade 

Biológica (CBD)”. 

A CBD foi aprovada na Cimeira Mundial que decorreu no Rio de Janeiro, em Janeiro de 

1992, e entrou em vigor em Dezembro de 1993, tendo como objectivos “a conservação 

da diversidade biológica, o uso sustentável dos seus componentes e a partilha justa e 

equitativa dos benefícios provenientes da utilização de recursos genéticos”. 

                                                   
116 Decreto publicado no “Diário da República”, de 20 de Março de 2012, 1ª Série, nº57. 



188 

A legislação açoriana invoca também o Protocolo de Nagoya como contributo para o 

cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, dedicando extensas 

considerações aos objectivos do Protocolo: defesa da “partilha justa e equitativa dos 

benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos” (…). 

A Assembleia Legislativa dos Açores reconhece a importância do Protocolo de Nagoya 

mas pretende “não se cingir aos recursos genéticos, abarcando também todos os 

recursos naturais da região, sem que, contudo, deixem de ser seguidos as 

recomendações daquele Protocolo em todo o seu restante conteúdo”. 

Definidos os princípios, o diploma legislativo alonga-se em capítulos sobre o Acesso 

aos Recursos Naturais; Procedimentos para o acesso e amostragem; Transferência dos 

Recursos Naturais recolhidos; e Partilha justa e equitativa de benefícios. 

Na parte final o Decreto especifica a sua relação institucional com o Protocolo de 

Nagoya e com a Convenção sobre a Diversidade Biológica, documentos que não poderá 

contrariar, em função da sua transposição para a ordem jurídica nacional. 

Neste contexto e na procura de quadros jurídico que acompanhem o desenvolvimento e 

relação da Ciência do Mar com a Economia do Mar e a Política do Mar cito, a finalizar, 

casos exemplares que merecem, pelo menos, uma citação porque correspondem a 

situações tipificadas extremas que, suscitando questões diversas, tiveram ampla 

repercussão na opinião pública.  

Trata-se de casos exemplares de ofensas, muito graves, ao Ambiente marítimo, 

suscitando alarme social e mediático, bem como prejuízos materiais de grande 

dimensão. 

Estes desastres ecológicos ocorreram no final do século XX e início do século XXI, 

com riscos de vidas, ampla destruição de bens, derrame de milhares e milhares de 

toneladas de petróleo e poluição descontrolada dos mares, e cito o incêndio, que durou 

três dias, e naufrágio do petroleiro Jacob Maersk, que transportava 88 mil toneladas de 

crude, à entrada do terminal do porto de Leixões (1975); incêndio e afundamento do 

petroleiro Prestige, ao largo das costas da Galiza (2002); incêndio e naufrágio de um 

petroleiro, no Alasca; derrame descontrolado de petróleo de um poço de captação, no 

offshore das Caraíbas. 

Em todos estes casos interveio o Direito Marítimo, nomeadamente para apuramento de 

responsabilidades civis e criminais e para garantir indemnizações na área dos seguros. 

No caso do Prestige, 10 anos depois do afundamento ainda os tribunais espanhóis, 

franceses e americanos não tinham encerrado todos os processos existentes. Duas 
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questões surgiram e serão, porventura insolúveis: com o petroleiro afundado, a cerca de 

4/5000 metros de profundidade, os milhares de toneladas de petróleo ainda depositados 

nos tanques do navio teriam congelado e ficado aprisionadas no próprio navio. Que 

poderá acontecer no futuro – e que futuro? – se, pelas alterações climáticas, o petróleo 

vier a descongelar, sendo liberto e deslocando-se até à superfície? Outra questão, desta 

feita politica e tecnicamente delicada: foi correcta a ordem do governo espanhol para se 

deslocar o navio, que ardia e perdia petróleo, para o alto mar, não o rebocando e 

recolhendo numa refúgio localizado na costa? Mil milhões de euros é a estimativa dos 

prejuízos quantificáveis causados na faixa costeira da Galiza, implicando a 

responsabilização de indemnizações avultadas. 

Porventura os “se” e “se” nunca terão resposta.   

Não estamos, agora, perante situações respeitantes ao acesso e exploração de bens 

marítimos – como as que foram equacionadas na Conferência do Porto – mas, em todos 

estes casos, a ofensa marítima traduziu-se em autênticos crimes ambientais contra a 

biodiversidade, sobrevivência ou qualidade de vida das populações atingidas na sua 

indefesa situação. Populações piscícolas marítimas e populações humanas costeiras, 

certamente.      

 Quando se fala em controlar a poluição marítima e em defender o ambiente marinho 

convém ter uma noção de alguns números e situações, como sejam: há a navegar nos 

diferentes mares cerca de 70.000 navios mercantes, sem incluir barcos de recreio e de 

pesca artesanal. A maioria navega sob a bandeira (de conveniência) de países, como a 

Libéria, que fazem desse facto um negócio rentável mas que não assumam 

responsabilidades internacionais acerca do comportamento dos navios e tripulações. 

Mesmo quando lavam os tanques de petróleo, ocasionalmente vazios, próximo das 

costas, atingindo-as com toda a poluição que despejam.  

É também normal que os países de bandeira ignorem completamente as condições de 

segurança dos navios, quer quanto à sua estrutura quer quanto às mercadorias que 

transportam. 

Face a esta trilogia – Economia, Ambiente e Direito Marítimo – não poderá ficar 

ignorada e esquecida a investigação científica referente a biodiversidade genética. A 

Itália, no Mediterrâneo, os Estados Unidos, a China e Coreia do Sul estão interessados 

nos invertebrados, microrganismos, algas e esponjas, nas populações marinhas 

susceptíveis de aproveitamento industrial.  
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No Departamento de Química do Instituto Superior de Engenharia do Politécnico do 

Porto procede-se à investigação nestas áreas, em ligação com empresas dos sectores de 

cosmética e saúde.  

Números avançados pelo professor Ricardo Serrão Santos, da Universidade dos Açores, 

sobre esta matéria, são elucidativos quanto aos desafios que se colocam à Ciência: 

-- O número de espécies de seres vivos existentes nos oceanos é espantoso. Há mais de 

dois milhões de espécies no mar e somente 10% estão estudadas. São espantosas as 

criaturas que habitam o fundo do mar. Os oceanos representam a dimensão da nossa 

ignorância e o caminho do crescimento do conhecimento. O mar profundo deve ser 

prioridade da investigação científica.          

Ouvindo, ou lendo, o professor Serrão Santos, da Universidade dos Açores é oportuno 

fazer a ligação com o diploma legislativo açoriano que referenciei acima, e que resulta 

da preocupação de se definir um quadro jurídico que permita o acesso e a exploração 

dos recursos marinhos pela investigação científica, bem como o aproveitamento 

económico das potencialidades do mar.        

Neste subcapítulo de Direito Marítimo, considerada a perspectiva e evolução na 

segunda metade do século XX, invoco, ainda que muito sumariamente, aquilo que 

poderia apontar como primórdios da História do Direito Marítimo.  

Cito -- e somente cito – a tese apresentada na FDUL -- por Madalena Marques dos 

Santos 117, sob o título “Júpiter, Marujos e Pimentas – o Direito a Bordo das Naus e 

Caravelas Portuguesas nos séculos XV e XVI”.  

A partir da tese, a autora publicou um artigo, em 2003, em “Estudos em Homenagem ao 

Prof. Doutor Raul Ventura” (UL), sob o título “Os Direitos Marítimos da Antiguidade e 

as Manifestações das suas Influências na Formação de Alguns Costumes, Leis e 

Institutos do Direito Português -- Breves Notas”. Começa por recordar que “Já alguém 

afirmou que o Direito Marítimo é tão velho como o próprio Direito”. 

Mas Madalena Marques dos Santos faz uma advertência: “A utilização do conceito 

Direito Marítimo aos quadros normativos da Antiguidade e mesmo da Idade Média é 

terrivelmente escorregadia, porquanto, na verdade, a efectiva maioria da sua incidência 

releva mais do que hoje se situaria no âmbito do Direito Comercial”. Invoca o facto de 

que se trata de “conflitos de índole comercial surgidos no âmbito da actividade 

marítima”. 

                                                   
117 SANTOS, Madalena Marques – Júpiter, Marujos e Pimentas – O Direito a Bordo das Naus e 

Caravelas Portuguesas nos séculos XV e XVI. Tese de mestrado na FDUL, 1996. 
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Marques dos Santos recorda que fenícios, egípcios, cartaginenses e as repúblicas 

italianas tiveram marinhas muito desenvolvidas, sendo legítimo presumir que tivessem 

“leis destinadas a proteger os interesses da navegação, embora escasseie 

documentação”. 

Do Direito grego são recordadas, não como documentação específica, orações forenses 

que referiam questões marítimas. De Roma cita disposições de Direito Marítimo, o 

mesmo acontecendo do Direito Marítimo Bizantino. Datam de “309 as primeiras 

tentativas de organização marítima dos romanos”.  

Em Portugal as primeiras medidas legislativas sobre contratos de seguros marítimos 

datam do reinado de D. Fernando, mas somente no século XIX o regime será 

pormenorizado. A História da codificação comercial do século XIX consta da “História 

do Direito Português” (edição em Lisboa, em 1983) da autoria de Ruy de Albuquerque 

e de Martim de Albuquerque.  

No artigo que venho citando, Marques dos Santos alonga-se em questões muito 

específicas e diversas de Direito, puro e duro, como sejam as Ordenações de D. Duarte e 

as Filipinas, as competências e responsabilidades dos pilotos, a legislação francesa das 

costas atlânticas, mediterrânicas, do Báltico, de Mancha e do Mar do Norte.  

Citei acima a legislação fernandina e retomo-a agora, seguindo Marques dos Santos: 

“Em Portugal, na segunda metade do século XIV, especialmente no reinado de D. 

Fernando, foram publicados importantes diplomas sobre franquia de embandeiramento, 

prémios de construção, prémios de navegação e estatística naval. Fernão Lopes, na sua 

Crónica de D. Fernando, relata com pormenores exaustivos o contributo essencial que 

este monarca deu na organização e desenvolvimento da Marinha portuguesa” (…) com 

incentivos necessários à Marinha Mercante e à Marinha de Guerra”. Isto apesar das 

vicissitudes militares porque passou e tendo morrido, após relativamente curto reinado, 

aos 38 anos.  

A autora que venho referindo, cita, longamente e em páginas sucessivas, o cronista 

Fernão Lopes e faz um apanhado das medidas fernandinas118 e das competências da 

Companhia das Naus. É reconhecido que foi na legislação fernandina que se baseou a 

estrutura económica e o ordenamento jurídico, enquanto a estrutura profissional e 

política teve a ver com o Regimento do Almirantado. 

                                                   
118 Id. SANTOS, Helena Marques, pág. 590. 
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A influência do Direito Costumeiro Malaio e a Importância dos Pilotos Árabes merece 

também o pormenor da autora mas, não obstante o interesse histórico evidenciado, 

limito-me a citar a existência do capítulo por não me parecer que aqui se justifique o 

detalhe. 

Como Nota Conclusiva, Marques dos Santos reconhece a abundância de documentação 

sobre Direito Comercial Marítimo mas aponta um “defeito fundamental: a falta de 

coordenação”. Como primeiro modelo unificador refere a Ordenança sobre a Marinha, 

publicada em 1681, em França, no reinado de Luís XIV. Gradualmente o Direito 

Marítimo foi resultando das necessidades das populações e do direito consuetudinário.    

O capitão-tenente Jaime Carlos do V. Ferreira da Silva, no seu artigo “Análise do 

processo de transformação do Potencial Estratégico em Poder Nacional,119, apresenta 

com algum detalhe a realidade jurídico-política sobre a Plataforma Continental, 

antecedendo-a de um histórico em que aponta como ao longo dos tempos “os poderes 

dominantes, sempre atentos às riquezas intrínsecas dos oceanos e das mercadorias que 

por eles circulavam, tudo fizeram para adaptar as leis que regiam os mares aos seus 

interesses”. 

Alguns pormenores que o capitão-tenente invoca são exemplificativos de um dualismo 

de critérios que somente tinha a ver com a defesa de interesses materiais e pouco com 

princípios: Portugal, quando “defendia uma política de mar fechado para o Atlântico Sul 

e o Índico, por outro lado defendia a tese do liberalismo de navegação no Atlântico 

Norte”. 

Nos tempos modernos, e voltamos ao capitão-tenente Ferreira da Silva, a “primeira 

referência à designação de plataforma continental”, surge em 1942, quando o Reino 

Unido e a Venezuela assinaram o Tratado de Paris. Estavam em jogo as águas 

territoriais de Trindade e Tobago, território então administrado pelo Reino Unido.               

O capitão-tenente Ferreira da Silva segue doutrina generalizada quando afirma que o 

marco histórico que determinou o início do conceito jurídico de Plataforma Continental 

no Direito Consuetudinário Internacional resulta da Proclamação Truman, assinada em 

28 de Setembro de 1945. 

Na Proclamação ficava evidenciado que a plataforma continental deveria ser 

considerada como uma extensão da massa terrestre da nação costeira e, por isso, lhe 

pertencendo. O Governo americano decretava a sua jurisdição sobre os recursos 

                                                   
119 SILVA, Jaime Carlos do V. Ferreira -- Cadernos Navais, nº 43, da Comissão Cultural da Marinha, 

Lisboa, págs. 26 e sgts. Dezembro de 2012.  
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minerais do solo e do subsolo da sua plataforma continental, omitindo-se os recursos 

vivos. Estava aberto o precedente. Portugal seguiu o caminho aberto pelos EUA, em 

1956 (lei nº 2080, de 21 de Março), em relação à Plataforma Continental.   

O contexto da Proclamação foi muito específico: terminara poucas semanas antes a II 

Guerra Mundial e a Conferência de Potsdam, realizada entre 17 de Julho e 2 de Agosto 

de 1945, juntara os vencedores, a URSS, os EUA e o Reino Unido, como “duplo 

propósito de estabelecer a forma de administração da Alemanha e de criar uma nova 

ordem mundial que garantisse uma paz duradoura”. Mas os interesses e as ideologias 

rapidamente vieram à superfície e criou-se um ambiente de Guerra Fria.  

Criada nova situação de confrontação, os EUA conceberam o Plano Marshall, 

oficialmente o Programa de Recuperação Europeia. 

Considerado um aprofundamento da Doutrina Truman, o Plano foi implementado a 

partir de Julho de 1947, visando a reconstrução e a recuperação económica da Europa 

destruída pela guerra, mas também o escoamento das exportações americanas e a 

contenção política da URSS para Ocidente.     

Na perspectiva de Fernando Loureiro Bastos 120 (“A Soberania do Mar”) o Direito do 

Mar “sofreu uma transformação radical a partir da 2ª metade da década de (19)70, ainda 

em resultado das posições que foram sendo adoptadas pelos Estados no decurso do 

longo processo negocial da Convenção de 1982”. Questão crucial continuava a ser a 

fixação dos espaços marítimos.  

Já na 2ª metade da década de 80, com a adesão, em 1986, à CEE, este facto “implicou 

uma limitação consentida dos poderes de Portugal no espaço marítimo adjacente”. A 

integração originou, estatutariamente, uma delegação ou transferência de poderes 

Em 1997, como já ficou lembrado, Portugal assumiu a Convenção de 1982, mas 

somente em 2006, pela lei nº 34/2006, se determina a extensão das zonas marítimas sob 

soberania ou jurisdição nacional e os poderes que o Estado português nelas exerce, bem 

como os poderes exercidos no alto mar”.  

Conjugam-se, assim, em Portugal, a Convenção Internacional de 1982, a lei 

(portuguesa) nº 34/2006 e o Direito Comunitário.  

Loureiro Bastos considera, no entanto, que a lei 34, de 2006, nos seus 20 artigos e 

ocupando duas páginas do “Diário da República”, é demasiado “sintética e que o seu 

conteúdo só poderá ser devidamente compreendido se se tiverem em consideração as 

                                                   
120 BASTOS, Fernando Loureiro -- A Soberania do Mar. Coimbra Almedina,, págs . 50 e sgts. 
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repetidas remissões para o Direito Internacional e a assunção de uma genérica obrigação 

de interpretação do Direito interno conforme o Direito Internacional e a Convenção de 

1982”.    

O autor entra, depois, em detalhes sobre a lei de 2006, nomeadamente no que respeita a 

águas interiores, mar territorial, zona contígua, ZEE e Plataforma Continental, mas aqui 

me fico para não exceder, demasiado, a cronologia prevista (1945-2000). 

Para encerrar este subcapítulo sobre o quadro jurídico respeitante ao mar e a que 

Portugal está subordinado – Convenção de 1982 – Lei nº 34/2006 e Directivas 

Comunitárias -- parece-me elucidativo transcrever um texto, da União Europeia, sobre a 

“densificação das competências exclusivas nos espaços marítimos”, e que recolhi num 

artigo de Marta Chantal Ribeiro, em “Políticas Públicas” 121:   

“A Comunidade recorda que os seus estados-membros transferiram competências a seu 

favor no que respeita à conservação e gestão de recursos marítimos vivos. Assim, neste 

domínio, compete à Comunidade adoptar as regras e regulamentações úteis (que os 

Estados-membros aplicarão) e, no âmbito da sua competência, assumir compromissos 

externos com Estados terceiros ou com organizações competentes. Esta competência 

aplica-se em relação às águas sob jurisdição nacional em matérias de pesca em alto 

mar”. 

 

           2.5     DIREITO E CIÊNCIA E AS ILHAS SELVAGENS 

 

 
       Imediata e ciclicamente, após a II Guerra Mundial, têm sido suscitados conflitos 

internacionais, na generalidade por via diplomática mas com demonstrações de força 

militar, provocados pela disputa e reivindicação de ilhas ou pequenos arquipélagos. As 

tensões têm sido mais agudas no Oceano Pacífico, nas águas internacionais das regiões 

vizinhas da China, da Formosa, do Japão, das Coreias e da Rússia oriental. Mas trata-se 

também da defesa de hipotéticos direitos históricos, de (sobretudo) interesses 

económicos ou de defesa e segurança militares 

Frequentemente trata-se da delimitação de águas territoriais de países geograficamente 

muito próximos mas de claro distanciamento político.  

                                                   
121 RIBEIRO, Marta Chantal –Os limites resultantes do regime europeu da conservação dos recursos 

pesqueiros. In  Políticas Públicas, já citado, pág. 71. 
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Os direitos históricos são, com maior frequência, invocados pelos países, mas potenciais 

interesses económicos que poderão vir a beneficiar do melhor conhecimento científico 

das plataformas marítimas poderão estar subjacentes nas reivindicações.   

A disputa diplomática, com a invocação do Direito Internacional (Marítimo) e de razões 

de ordem científica, tem prevalecido, mas em alguns casos, nomeadamente nas águas da 

Ásia-Pacífico por vezes chega-se à ameaça militar, com a presença e patrulhamento de 

navios de guerra e da Força Aérea. 

Nos conflitos diplomáticos em que o potencial contencioso tem sido tratado no âmbito 

do Direito Internacional, cito os casos do arquipélago de S. Pedro e S. Paulo (Brasil), a 

ilha Heard e as ilhas McDonald (Austrália), as ilhas Serpente (Ucrânia), as ilhas 

Howland e Baker (EUA), a ilha Clippereton (França), as mediatizadas ilhas do círculo 

exterior do arquipélago do Japão. Também as ilhas Sacalina (Rússia – Japão), 

ocasionalmente voltam às páginas dos jornais. O arquipélago das Malvinas/Falklands, 

que foi palco de uma violenta confrontação militar, nos anos 80, entre a Argentina e o 

Reino Unido, é governado pelo Reino Unido mas a Argentina mantem as 

reivindicações. 

Na disputa das ilhas Senkaku, a China, em 2012, entrou nas respectivas águas com 

cerca de 60 barcos de pesca, enquanto o Japão criava uma barreira defensiva com 30 

navios. Por sua vez, a China protegia os seus barcos de pesca com a presença de 

corvetas e submarinos. Os EUA declararam não interferir, mas acrescentaram não 

permitir o bloqueio dos seus navios mercantes, reivindicando a passagem pacífica dos 

mesmos, conforme a lei internacional.  

Boa parte das ilhas que são objecto de situações de conflito político, militar e 

económico não passam de ilhotas, recifes, rochedos e atóis desertos e de pequena 

superfície. Spratly, por exemplo é um conjunto de 750 ilhotas desertas, somando uma 

superfície de 5 kms2, dispersas por 425 mil kms2 de oceano. Para quem sobrevoa o 

Pacífico, entre o Camboja e as Filipinas (país que têm cerca de 7.000 ilhas) deparam-se, 

no meio do imenso oceano azul, ilhotas circulares de brancura de corais.     

Recorde-se que no Mar do Sul da China, entre o conjunto Japão – China -- Coreias e a 

Península da Indochina, a Malásia, a Indonésia e Singapura, transita mais de um terço 

do comércio marítimo internacional. É a chamada auto--estrada marítima da Ásia -- 

Pacífico.  

Tudo isto é agravado pela enorme presença de petroleiros e porta-contentores; 

existência actual e, porventura, futura, de plataformas petrolíferas e gasodutos; disputa 
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de áreas se soberania; existência de bases militares e navais de vários países; e 

localização da 7ª Frota Americana na Ásia Oriental. 

Um parêntesis: ao escrever estas linhas ocorreram-me as palavras (“Marília de Dirceu”, 

1792) do poeta luso-brasileiro, Tomás António Gonzaga, que nasceu em Miragaia, na 

Ribeira do Porto, no século XVIII -- está lá a lápide, em frente à Alfândega -- e que 

assim sintetizo: “Alexandre, Marília …”. Alexandre era o “Grande”, que se apoderara 

do mundo de então, desde a Grécia ao Egipto e à Índia, e por isso foi Imperador. Porque 

se se tivesse limitado a um pequeno roubo seria estigmatizado e condenado como 

ladrão, e certamente não ficaria para História. Mas passemos adiante. 

O Direito do Mar também tem estado nas agendas governamentais e científicas de 

Portugal e Espanha, a propósito das ilhas Selvagens. Ilhas que, situadas no Atlântico, a 

280 Kms. da Madeira e a 165 kms. das Canárias, integram a zona de segurança do 

Estreito de Gibraltar, sendo constituídas por dois pequenos grupos de origem vulcânica, 

a Selvagem Grande e a Selvagem Pequena e o ilhéu de Fora. Na ilha Grande, onde estão 

vigilantes do Parque Natural da Madeira, existe uma casa-alojamento, um farol, 

cisternas para recolha de água e uma rampa para acostagem de pequenos barcos.     

A soberania de Portugal em relação às Selvagens não é contestada pela Espanha, mas 

esta recusa, perante a Organização das Nações Unidas (ONU), que Portugal possa ter ali 

uma Zona Económica Exclusiva (ZEE), com 350 milhas a partir da costa. O Governo de 

Madrid declarou à ONU que apenas aceita que a zona seja declarado mar territorial, o 

que obrigaria Portugal a reduzir a sua zona para apenas 12 milhas.  

A posição da Espanha, dada a conhecer à ONU por via diplomática, foi encaminhada 

para a Divisão de Assuntos Oceânicos e do Direito do Mar das Nações Unidas.   

A divergência tem a ver com a classificação das Selvagens que, no conceito de Portugal, 

são ilhas e no de Espanha, que as classifica como rochedos, não tendo condições para 

habitabilidade humana. Face ao Direito Internacional há ilhas quando garantem 

condições para habitabilidade e vida económica, e quando têm capacidade de 

armazenamento e utilização de água fresca, tendo possibilidade de manter uma 

comunidade mínima de 50 pessoas. 

Entre os argumentos, de resposta, de Portugal, afirma-se que se as ilhas não têm vida 

económica é porque, desde 1973, foram consideradas Reserva Natural, integrando o 

Parque Natural da Madeira, o que implica um estatuto de preservação. Nas ilhas vivem, 

por períodos curtos e em rotação, vigilantes da natureza, sendo condicionada a visita de 

turistas (900 turistas e cientistas, em 2012). 
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Nas ilhas foram desenvolvidos 17 projectos científicos, suscitando 22 artigos científicos 

publicados em revistas científicas.  

Até ao final dos anos (19)50 as ilhas, recorda Luísa Meireles122, eram “visitadas por 

pescadores da Madeira, que caçavam as famosas cagarrras que ali fazem santuário. A 

sua carne era, até ao final dos anos 50, a principal fonte de proteínas dos madeirenses, 

enquanto as penas eram usadas para fazer colchões”. As cagarras são hoje, em 2014, 

uma espécie em vias de extinção, sendo a colónia existente nas Selvagens a de maior 

densidade em todo o mundo.  

A posição da Espanha já vem, também, de 1978, tendo então protestado quando foi 

publicado o decreto que fixou a ZEE portuguesa.      

Segundo Fátima de Castro Moreira,123 “é irrelevante o estatuto de ilhas ou rochedos” 

porque, segundo dossiê apresentado à ONU, a “extensão da PC foi efectuada com base 

no prolongamento natural da ilha da Madeira e não no das ilhas Selvagens”. Mas se o 

estatuto de ilhas ou rochedos, nas Selvagens, “é perfeitamente irrelevante (…) no 

entanto tal estatuto poderá vir a ser relevante, por exemplo, para a delimitação da ZEE” 

(Castro Moreira). 

Para marcarem publicamente a soberania política de Portugal em relação às Selvagens, 

o ministro da República para a Madeira, Lino Miguel, visitou as ilhas em 1987, fazendo 

o mesmo, os presidentes da República, Mário Soares (em 1991), Jorge Sampaio (em 

2003, acompanhado pelo presidente do Governo da Madeira, Alberto João Jardim) e 

Cavaco Silva (em 2013). 

Nestas visitas houve objectivos comuns: reafirmar a soberania nacional; assinalar a 

importância científica, ambiental e estratégica do arquipélago; e, no caso da visita de 

2013, assinalar o 50º aniversário (1963) da primeira expedição científica às Selvagens. 

Com estas visitas pretendia-se, politicamente, valorizar a investigação científica, 

relevando a importância do mar e do património natural.  

Para além da núvem de revindicações políticas e históricas qual é a importância e 

riqueza económica das Selvagens? Socorri-me de um trabalho de síntese publicado por 

Virgílio Azevedo124, trabalho de síntese que teve por fonte a Estrutura de Missão para a 

Extensão da Plataforma Continental (EMEPC). 

                                                   
122 MEIRELES, Luísa – Expresso, 7/9/2013, p.11. 
123 MOREIRA, Fátima de Castro – Notas de Direito Internacional a propósito das Ilhas Selvagens. 

Mestre em Direito Internacional Público e doutoranda em Direito do Mar. Universidade Católica, Lisboa. 

2013. 
124 AZEVEDO, Virgílio –  Expresso, 7/9/2013, pág. 10. Em 2013. 
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Esta fonte inclui uma infografia onde são apresentados os Limites e os Recursos 

Minerais da PCP. 

A primeira expedição científica organizada que se deslocou às Ilhas Selvagens data de 

Julho de 1963. Incluiu um pequeno número de cientistas ingleses, belgas e franceses e 

portugueses, que observaram espécies nidificantes e recolheram uma colecção geológica 

e também espécies botânicas.  

A partir de 1971, as Selvagens tornaram-se a mais antiga Reserva Natural do país. 

O navio hidrográfico “Gago Coutinho” iniciou em 2011 o levantamento da 

biodiversidade das Ilhas, no âmbito do programa Marbis, com utilização do robô 

submarino ROV.   

A EMEPC é “ambiciosa” na enumeração das vantagens das Selvagens: grande 

biodiversidade em terra e no mar; espécies desconhecidas; recursos pesqueiros 

abundantes; numerosos organismos marinhos com interesse para indústria da 

biotecnologia; minerais metálicos no fundo do mar; investigação científica; turismo 

náutico e posição geoestratégica. 

A informação existente, concreta, é tida como escassa mas o Ministério da Agricultura, 

Ordenamento e Mar considera “fortemente expectável a existência de crostas 

ferromagnesíferas, tipicamente ricas em cobalto, níquel e cobre”. 

No que diz respeito a recursos vivos a EMEPC, na campanha de 2010, “identificou 20 

novas espécies a 600 metros de profundidade e registou 100 espécies marinhas cuja 

presença na zona era até então desconhecida”. 

Nos recursos pesqueiros são abundantes peixes como a garoupa, o sargo, a tainha, a 

boga, o atum e o peixe-espada preto. 

Considera o MAM que “nos ecossistemas submarinos os organismos que aí se 

desenvolvem são verdadeiro manancial ecológico, científico e económico, com recifes, 

tapetes de algas calcárias e jardins de esponjas e de corais”.  
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                 2.6                   DEFESA E SEGURANÇA 

                      

                           INSTRUMENTOS DO QUADRO JURÍDICO 

 

 
           Quando há internacionalização da Economia, tendendo para a globalização, há 

acrescidas preocupações com a segurança dos transportes e, naturalmente, com os 

transportes marítimos. Nomeadamente o transporte de pessoas, combustíveis, produtos 

industriais e agro-alimentares e matérias-primas. A NATO inclui nas suas maiores 

preocupações a pirataria e o os ciberataques, pelo que, periodicamente, a NATO procura 

actualizar os seus conceitos estratégicos e agregando meios militares e de vigilância 

cada vez mais sofisticada.  

Aspectos essenciais destas questões são apresentados, na actualidade, no “Mapa Anual 

de Terrorismo e Violência Política”, elaborado pela especializada Aon Risk 

Solutions.125. 

No caso da pirataria marítima são relevantes as ameaças às linhas de abastecimento 

mundiais, como na Somália e no Golfo da Guiné. Segundo a Câmara de Comércio 

Internacional os piratas somalis, em 2011, tinham sequestrados 277 tripulantes, como 

reféns e 15 navios. A nível mundial havia então 35 navios sequestrados 

O Relatório apresenta indicadores de riscos em 200 países, identificando padrões de 

riscos para apoiar decisões de gestão relativamente à internacionalização empresarial. 

Os riscos analisados pela Aon dizem respeito à situação de vulnerabilidade interna de 

países, sobretudo localizados em África e no Médio Oriente (28% dos atentados 

ocorridos em 2013 tiveram lugar nestas regiões), com ameaças de terrorismo, tendência 

para insurreições e golpes de Estado, intervenções militares estrangeiras, formas de 

violência política, tumultos, agitação social e sabotagens. 

A Aon aponta 19 países com situações graves, responsabiliza grupos extremistas mas 

também identifica situações isoladas, de “lobos solitários”. 

Algumas das situações dizem respeito à segurança nos mares, afectando o comércio 

marítimo internacional, predominando os ataques a navios. São também alvos 

privilegiados as instalações petrolíferas e os depósitos e linhas de transporte terrestre de 

gás, os pipelines. 

                                                   
125 Disponível, gratuitamente, no site www.aon.pt 
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Como seria expectável as turbulências regionais afectam a segurança marítima e, 

consequentemente a economia internacional. Veja-se, em tempo oportuno e agora 

genericamente, a pirataria no Índico (Somália e Eritreia), no Golfo da Guiné e na 

passagem do Índico para o Pacífico.     

A pirataria nos mares afecta as rotas mercantes, na actualidade, de modo preocupante 

mas, a verdade é que não têm grande ineditismo. Os meios navais e tecnológicos são 

diferentes, com prejuízo dos “maus”, mas a verdade é que há grande coincidência 

geográfica, mas não tanto nos ciclos cronológicos: entrada do Mar Vermelho, ilhas 

Querimbas na rota da Índia, passagem de Gibraltar, rotas do Brasil e da Índia para a 

Europa, mares circunvizinhos dos Açores, Caraíbas, ilhas da Indonésia, e objectivos 

comuns (as riquezas locais, as cargas transportadas e os sequestros rentáveis). 

A leitura do capitão-de-mar-e-guerra Saturnino Monteiro, na sua monumental obra de 

oito volumes, com um total de cerca de 2.500 páginas, “Batalhas e Combates da 

Marinha Portuguesa”126  é elucidativa: com uma cronologia que vai de 1139 a 1975, e 

onde apresenta, em pormenor, um rol de situações e descrições que oscilam entre 

actuações heróicas e situações de verdadeira pirataria. E nem sempre os “bons” e os 

“maus” mantêm o posicionamento. Já em Oliveira Martins encontramos, sumariamente 

apontados, procedimentos pouco ou nada nobilitantes.  

Saturnino Monteiro cita constantemente Diogo do Couto (“Décadas”), o almirante 

Botelho de Sousa (“Subsídios para a História Militar Marítima da Índia”), o almirante 

Ignacio da Costa Quintella (Annaes da Marinha Portugueza”) e o almirante Marques 

Esparteiro (“Três Séculos no Mar”). 

Em relação ao almirante Marques Esparteiro, não posso deixar de fazer uma anotação 

especial pelo facto o ter conhecido pessoalmente e, na minha juventude me ter feito seu 

atento ouvinte das “histórias” que me relatava. Eram então tempos africanos. Admito 

que, de então, como ouvinte de perplexidades, me ficaram fortes motivações em relação 

à História Marítima.   

A necessidade de existência de quadros jurídicos, nacionais e internacionais, implica a 

criação e o funcionamento de meios de Defesa e Segurança que garantam direitos e 

deveres. No caso específico da Política e da Economia dos Mares a função de Defesa e 

Segurança diz respeito, tradicionalmente, à segurança costeira, protecção das rotas 

                                                   
126 MONTEIRO, Saturnino – Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa. Livraria/Editora  Sá da 

Costa, oito volumes. Lisboa, 1993—1998. 
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marítimas comerciais, policiamento das zonas pesqueiras e salvamento e evacuação de 

sinistrados. 

No final do século XX e na transição para o século XXI ganharam relevo as chamadas 

novas ameaças, a par das ameaças clássicas. 

Na sequência da “globalização, como sistema económico interdependente expresso na 

crescente troca de bens e de informações, com o livre tráfego, nomeadamente marítimo 

(que é responsável por 90% do comércio mundial) e com a essencial existência de cabos 

submarinos responsáveis por grande parte das ligações de voz e dados”, evidencia-se a 

importância do mar na economia globalizada”127. 

No artigo acima citado, de Nuno Sardinha Monteiro, são claramente abordadas questões 

como as tendências de aplicação do poder marítimo no início do século XXI; o ênfase 

nas actividades destinadas a prevenir guerras e a estabelecer parcerias; as preocupações 

com a segurança marítima e autoridade do Estado, a defesa militar e o apoio à política 

externa; assistência humanitária para resposta a crises ou catástrofes; o desenvolvimento 

económico, científico e cultural. Tudo isto implica o conceito pós-moderno de 

utilização do poder marítimo, o chamado duplo uso da Marinha, com vantagens 

operacionais e aproveitamento de sinergias várias (pessoal, infraestruturas, logística, 

possibilidade de cooperação internacional.  

O artigo de Sardinha Monteiro, para além do mais, inclui uma extensa Bibliografia 

sobre assuntos relacionados com o mar, especialmente decorrentes do “duplo uso” da 

Marinha.        

Face à gravidade da situação internacional, no que diz respeito à segurança marítima, a 

partir de 1991 o International Maritime Bureau (IMB) passou a controlar a actividade 

pirata, a nível global, elaborando relatórios, cabendo depois a organismos internacionais 

com capacidade de análise mas também de actuação militar, tomar as decisões políticas 

convenientes e possíveis. 

Para além dos Relatórios do IMB têm vindo a ser divulgados outros estudos, como 

sejam a “Segurança Marítima do Golfo da Guiné: Lições aprendidas no Oceano 

Índico”, estudo onde são referenciadas as rotas comerciais do Golfo da Guiné e as 

condições de acesso aos portos da região. Recorde-se que entre as potências da região se 

contam a Nigéria e Angola, que estão entre os 10 maiores exportadores de crude do 

                                                   
127 MONTEIRO, Nuno Sardinha; MOURINHA, António Anjinha. -- Marinha de Duplo Uso, Revista da 

Armada. Lisboa. 2011. 
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mundo. O próprio Gabão tem sido exportador de crude e foram referenciadas grandes 

potencialidades nos mares de S. Tomé e Príncipe. 

A segurança do Golfo da Guiné – sobretudo em frente à linha de costa que vai do 

Senegal a Angola -- está também relacionada com o facto de se tratar de uma região 

onde frotas europeias e asiáticas conseguem pescarias de forte peso económico. Pelo 

Golfo transitam outras rotas que importa controlar, no sentido da prevenção do tráfico 

de droga, seres humanos e armas. 

Entretanto nos mares, do Índico, ao largo da Somália, as tendências foram-se 

alternando, conforme a capacidade dos governos da região actuarem com maior eficácia 

jurídica, policial e militar no interior os seus países. De qualquer modo, relatórios 

internacionais indicam que na transição dos séculos XX e XXI, os “ataques localizados 

nos mares da Somália constituíram 50% do total dos ataques nos mares do mundo”128 . 

Acontece que “o volume de tráfego internacional na região, incluindo o Golfo de Aden, 

corresponde a 95% do comércio da UE e 20% do comércio global”. 

Face a estes perigos efectivos, o Conselho de Segurança da ONU, a partir de 2008, 

aprovou propostas no sentido de permitir a países terceiros que actuassem com meios 

militares para imporem “no mar, a lei ausente em terra”. Assim, veio a ser constituída a 

força naval EUNAVFOR, a que se juntaram outros países como a Rússia, a Índia e a 

China. 

No Índico foi possível mobilizar, conjuntamente, forças de vários países, mas no Golfo 

da Guiné isso pode ser inviável porque “não é fácil imaginar que os países do Golfo da 

Guiné autorizassem navios estrangeiros a impor a lei nas suas águas territoriais”.  

A UE tem tomado iniciativas militares, com a participação e comando na força naval no 

Índico, e está a elaborar um estudo sobre o “Enquadramento Estratégico para o Golfo da 

Guiné”     

Para além das respostas militares, já no decurso do século realizaram-se, em África, 

conferências internacionais para análise da situação e mobilização de recursos. Foi o 

que aconteceu com a Cimeira de Yaoundé, nos Camarões, que reuniu países da África 

Ocidental e Central, e na conferência de Lagos, na Nigéria, com o objectivo de 

“Combater a pirataria”. Ambas as conferências tiveram lugar em 2013. 

No ano anterior, em 2012, o Conselho de Segurança aprovou uma proposta no sentido 

de se instar que os países da África Ocidental se mobilizassem contra a pirataria. Mas 

                                                   
128 PERES, Cristina -- Segurança Marítima. Semanário “Expresso”, pág. 29, de 10/8/2013. 
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“organizações como a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 

(CEDEAO) e a Comissão do Golfo da Guiné (CGG) ainda não conseguiram que os 

países implicados” incluíssem nas suas agendas políticas a prioridades efectiva da 

segurança marítima”.  

Os relatórios do IMB tornaram-se anuais, estudando o “Custo humano da pirataria”, 

elaborando estatísticas, constatando as tendências, a incidências geográficas, a tipologia 

dos navios atacados e das embarcações piratas, bem como as motivações e objectivos 

dos atacantes. 

Há quem roube simplesmente o que encontra, há assaltos com vista a sequestrar 

tripulações para exigir resgates, há roubos de carga, inclusive combustíveis, há roubos 

violentos.  

As novas ameaças “caracterizaram-se por serem consubstanciadas por agentes não-

estatais, não delimitados geograficamente, com capacidades” muito diferenciadas129 . 

A evolução tecnológica disponível beneficia o terrorismo transnacional, aliás também 

combatido por meios tecnológicos de ponta que podem reduzir, sem complacências, 

direitos dos cidadãos anónimos. 

Se aqui se colocam hipóteses de actuação violenta está sempre subjacente a violação de 

direitos como a exploração ilegal de recursos e os depósitos ilegais de resíduos. E não 

estou a invocar resíduos de dimensão doméstica: basta lembrar as ilhas referenciadas no 

oceano Pacífico, com quilómetros e quilómetros de resíduos plásticos, praticamente não 

degradáveis. Também lembro as descargas com águas altamente poluídas, com a 

lavagem de tanques de petroleiros, descargas feitas, ilegalmente e quase sem controlo, 

em alto-mar.        

A segurança das rotas marítimas constituiu, desde sempre, uma função tornada 

tradicional. Recorde-se o episódio do draga-minas comandado por Carvalho Araújo que, 

em plena I Guerra Mundial, em 1916, na zona atlântica entre a Madeira e Lisboa, 

procurou, com êxito, salvar o navio de passageiros S. Miguel, permitindo-lhe a fuga, 

mas enfrentando, fatalmente, um submarino alemão. 

Na II Guerra Mundial, sobretudo com a entrada dos Estados Unidos na guerra, depois 

do ataque de Pearl Harbour (ataque com que os japoneses pretendiam garantir o 

domínio do Pacífico Central), os extensos “comboios” de navios mercantes americanos, 

vulneráveis porque carregados de equipamentos militares e tropas, tinham que ser 

                                                   
129 CAJARABILLE, Victor Lopo – A Relevância da Segurança no Mar. In Políticas Públicas, coord. 

MATIAS, Nuno Vieira; e outros . Págs .181 a 200, Esfera do Caos, Lisboa, 2010. 
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escoltados por poderosos contingentes das Armadas aliadas, isto face aos submarinos 

U2 alemães que, partindo de bases das costas francesas, se emboscavam nas águas do 

Golfo de Biscaia, no Atlântico.   

Mais tarde, após a II Guerra Mundial, com o incremento exponencial do transporte 

comercial marítimo, alongamento das rotas, vicissitudes e tensões políticas 

incontroláveis, ganhou nova e perigosa dimensão a pirataria e o sequestro de navios, 

com tripulações e cargas. Na transição do século XX para o século XXI, este quadro 

foi-se acentuando no Índico, sobretudo à entrada do Mar Vermelho, nas costas da 

agitada Somália, com prolongamento para, a Norte, o Iémen e, a Sul, a Tanzânia e até 

Moçambique; no Golfo da Guiné, bordejado por países com menor capacidade para 

policiarem as suas costas marítimas; as regiões insulares situadas a Norte da Austrália e 

de Singapura e a sul da Península da Indochina e das Filipinas. 

Acerca da pirataria no Índico já Saturnino Monteiro relata a actuação de piratas, 

inclusive piratas europeus, que se resguardavam em pequenas enseadas das costas 

orientais da Madagáscar, para dali partirem para o ataque aos galeões da carreira da 

Índia, isto nos século XVI e XVII. 

Ciclicamente a situação passa por picos mais difíceis, a ponto de, porventura caso único, 

se terem concentrado nos mares da Somália navios de guerra de diversos países da 

OTAN – incluindo Portugal – mas também da China, da Índia, da Rússia e do Irão, em 

missão de patrulhamento concertado.    

As próprias alterações climatéricas, quase surpreendentemente, têm provocado novos 

condicionalismos: começa a verificar-se que as águas polares, no Árctico, entrando em 

novos ciclos de degelo, proporcionam o aumento do tráfego marítimo em rotas mais 

curtas e, por conseguinte, mais económicas. 

Muitos perigos subsistem, sobretudo com mais icebergues à deriva, em mares cada vez 

mais a sul. 

As distâncias acabam alongadas, o que provoca novos encargos com a disponibilização 

de quebra-gelos, maiores taxas nos seguros e adaptações nos navios. Trata-se de uma 

nova face no capítulo da Segurança Marítima, agora já não militar mas, sobretudo, 

tecnológica. Daí o desenvolvimento de empresas que proporcionam informação 

permanentemente actualizada. Com a Carta de Localização por Satélites acompanha-se 

a movimentação dos icebergues e propõem-se, a todo o momento, rotas mais seguras, 

tanto no Árctico como no Antárctico.      
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Algumas regiões mais vulneráveis, por maior movimentação de navios mercantes, têm 

tradição de longa data no que diz respeito à pirataria. Os exemplos são inúmeros e 

procurando no espaço temporal mais recuado, um pouco como amostragem, cito a 

professora Amélia Polónia, na sua obra “A Expansão Ultramarina numa Perspectiva 

Local – O Porto de Vila do Conde no Século XVI” 130 que, no capítulo referente à 

Defesa Militar de Vila do Conde, dedica a atenção às ameaças marítimas e ao corso.  

A mais antiga referência documental que Amélia Polónia encontrou sobre “presumíveis 

ataques de corsários” a Vila do Conde “, com consequências de vulto”, “remete para um 

período anterior a 1519”. Os piratas, segundo Amélia Polónia (p.175) eram franceses, 

ingleses (durante o domínio dos Filipes, em Portugal), e flamengos, passando os turcos 

a dominar nas duas primeiras décadas do século XVII. Houve um “generalizado 

aumento do corso muçulmano desde a expulsão dos mouros de Espanha” (p. 175).  

A pirataria frequentemente manifestava-se pelo confisco de barcos ancorados no porto, 

“invasão do espaço urbano, apresamento de nativos, saques, violações” e mortandades. 

Amélia Polónia cita ataques de piratas na Foz do Mondego, em Buarcos (1602) e 

também em Baiona, Vigo (1585), Corunha e Faro. Há notícia, de 1625, de que os turcos 

ameaçavam a costa portuguesa, partindo de Argel.   

Na obra citada, a autora recorda que as navegações ultramarinas sempre conviveram 

com factores de risco, “dinamizando vectores de prevenção sob a forma de iniciativas 

privadas ou políticas institucionalizadas que minoraram (…) os efeitos negativos da sua 

incidência económica (…), quer com procedimentos mutualistas (…) quer com 

iniciativas legislativas que, desde o reinado de D. Sebastião, visavam diminuir os riscos 

de ataques de corsários (…), quer com equipamento militares, quer com obrigatoriedade 

de navegação conjunta, ou em conserva”. 

Ainda em termos de amostragem invoco Jorge Moreira Silva, na sua obra “Das naus à 

vela às corvetas de ferro – A Marinha de Guerra e a evolução da sociedade portuguesa 

– 1807 – 1857”,131 que, no capítulo referente a “Estrangeiros na Marinha Portuguesa”, 

cita o “corsário francês Gilles L’Hedois du Bocage, avô do poeta com o mesmo apelido, 

                                                   
130 POLÓNIA, Amélia – A Expansão Ultramarina numa Perspectiva Local – O Porto de Vila do Conde 

no século XVI. Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 2007, págs. 174 e sgts., do I volume, e vol.II 

pág.  81. 
131 SILVA, Jorge Moreira – Das Naus à Vela às Corvetas de Ferro – A Marinha de Guerra e a Evolução 

da Socieadade Portuguesa – 1807 – 1857. Tribuna da História, Edição de Livros e Revistas, Unipessoal, 

Lda. Lisboa/Parede, 2012. 
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que, a convite de D.Pedro II, passou a servir a Coroa portuguesa, tendo comandado uma 

nau durante a batalha do cabo Matapan”132.  

Em época de escassez de oficiais experientes e qualificados para a Marinha de Guerra o 

recrutamento era feito onde os havia. “No quadro de conflitos e alianças da época foi a 

Inglaterra a dar o contributo mais significativo” e, “durante o exílio da Corte no Brasil, 

mais concretamente entre 1810 e 1812 (…) dois almirantes ingleses exerceram a chefia 

militar da Armada” portuguesa.   

As circunstâncias foram evoluindo e as responsabilidades (das Marinhas de Guerra) 

abrangidas pelo conceito de Defesa e Segurança Marítima passaram a incluir a Defesa 

do Ambiente (conservação dos recursos naturais e combate à poluição), e a própria 

Protecção Civil, numa dupla função e actuação contra redes internacionais, de grande 

operacionalidade, de tráfico de drogas. 

Se analisarmos o documento apresentado pelo XIX Governo Constitucional para 

discussão pública (discussão até 31 de Maio de 2013) sob a designação “Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional” (substituindo a versão de 2003), encontramos 

novíssimos conteúdos como a Segurança Cibernética, na luta antiterrorista 

Tudo isto implica uma panóplia de meios cada vez mais onerosos e sofisticados, 

incluindo navios oceânicos de superfície, capacidade de projecção de forças 

submarinos, sistemas de detecção (radares e sonares), sistemas de telecomunicações, 

bases navais e armamento permanentemente modernizados. E se os equipamentos são 

sofisticados, maiores são as exigências na formação, rigorosa e científica, dos recursos 

humanos.  

A própria Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, que promoveu, 

em Maio de 2008, uma Conferência Parlamentar subordinada ao tema “Portugal e o 

Mar”, defendia, numa intervenção do deputado Miranda Calha, então presidente 

daquela Comissão, que os Assuntos do Mar constituíam uma importante competência 

da Comissão de Defesa Nacional.  

Miranda Calha apresentou, na ocasião, uma listagem, aliás pouco original, sobre a 

“essencial” intervenção dos “mares e oceanos na vida e bem-estar das populações “ 

(vias de transporte, regulação do clima, fonte de recursos alimentares, energéticos, 

geológicos, zonas de recreação, combate à poluição, protecção do meio marinho, busca 

e salvamento).  

                                                   
132 Id. pág. 98. 
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Na intervenção do presidente da Assembleia da República – o também deputado Jaime 

Gama – foram acrescentadas algumas referências mais esclarecedoras. Jaime Gama 

referiu-se à União Europeia, que dizia ter vindo a “consolidar uma perspectiva marítima 

mais abrangente, no início muito concertada, na questão das pescas e na 

comunitarização do recurso pesqueiro”, para depois passar a preocupar-se, também, 

com a “segurança marítima, o transporte oceânico e a luta contra poluição do mar”. 

Gama elogiou a decisão de se localizar em Lisboa a Agência de Segurança Marítima e 

considerou muito positivo que a União Europeia preparasse, através de um Livro Verde, 

uma “reflexão mais alargada em torno de todas as componentes do mar”.  

O presidente da Assembleia da República no seu discurso de então, deu especial relevo 

à expectativa de que a União Europeia, a partir do Livro Verde, pudesse desenvolver 

“uma política sustentada na área da investigação científica, conseguindo coordenar a 

colaboração internacional e abrangendo variadíssimas áreas” que, aliás, citou na 

ocasião. 

Especificamente quanto à segurança marítima considerou que se trata de um “domínio 

de grande acuidade e reflexão, designadamente aquele que tem a ver com a 

modernização de toda a legislação que regula a liberdade de navegação e algumas das 

regras arcaicas que ainda hoje regulam os comandos dos navios mercantes”. 

Na questão da segurança marítima um dos interlocutores fundamentais é, naturalmente, 

a própria Marinha de Guerra. O vice-almirante Carajabille, na obra que citei 

anteriormente (p.19), acentua que o “planeamento respeitante às forças navais se faz a 

longo prazo, uma vez que o tempo necessário para a concepção e aquisição de meios é 

sempre dilatado” (…) e se a decisão das Nações Unidas for conhecida (e favorável) em 

2015, “já estamos atrasados”. Dizia isto em 2010, referindo-se ao dossiê da Plataforma 

Continental entregue à ONU em 2009.  

Como seria de prever, a intervenção feita na Conferência, na Assembleia da República, 

pelo comissário europeu para as Pescas e Assuntos Marítimos, Joe Borg, teve um 

conteúdo que ultrapassava as palavras protocolares dos deputados anteriores. 

A amplitude temática do conteúdo do discurso de Joe Borg e o facto de estarmos 

perante afirmações de um alto responsável da União Europeia, neste caso um 

comissário europeu para as Pescas e Assuntos Europeus, pareceu-nos mais apropriado 

analisarmos o seu discurso no subcapítulo respeitante às potencialidades da Economia 

do Mar e à respectiva política comunitária.                 
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A Segurança Marítima não se circunscreve à actuação militar, envolvendo navios e 

aviões de guerra, de vários países, grupos de combate sofisticadamente equipados, etc., 

etc., o que, normalmente, é mais projectado pelos media. Progressivamente, a 

perspectiva foi-se alterando com a globalização económica, o desenvolvimento 

científico, a maior consciencialização pública, a responsabilização dos governos e das 

instituições, em geral. O conceito de Segurança Marítima foi-se alargando, incluindo 

também a protecção do meio marinho.  

Especialistas nestas questões -- e aqui cito, do Gabinete de Prevenção e de Investigação 

de Acidentes Marítimos (GPIAM, criado em 2012), o seu director, José Velho Gouveia 

133 – que das “condições de segurança exigidas pela comunidade marítima, muito está 

por fazer” em muitos e diversificados aspectos. 

O autor optou – e vou segui-lo – por dois temas, a propósito da necessidade de 

concretização da segurança marítima: 

Em primeiro lugar refere o “conselho” dado pela Organização Marítima Internacional 

(IMO), a que corresponde uma directiva da União Europeia, no sentido dos “estados 

costeiros identificarem locais de refúgio para navios que se encontrem em dificuldades e 

que solicitem acolhimento a uma entidade designada por Maritime Assistance Service. 

Portugal “não está preparado para responder a situações de necessidade, neste contexto, 

concretiza José Velho Gouveia. 

O ponto de situação, no âmbito da questão apontada acima, é claro quanto ao que se fez, 

o que se deve fazer e o que, facilmente se adivinha, nunca foi feito em decénios 

anteriores de afirmações e intenções políticas que ficaram sem concretização. Voltamos 

a citar o especialista do GPIAM: 

“A tentativa mais concreta de dotar o país de mecanismos específicos adaptados a uma 

tomada de decisão, consciente e sustentada, e que sucedeu a outras iniciativas goradas, 

aconteceria apenas em 2009, com o lançamento, pelo Instituto Portuários e de 

Transportes Marítimos, IP – na qualidade de Administração Marítima – de um concurso 

público, com publicitação internacional, para elaboração do Plano Nacional de 

Acolhimento de Navios em Dificuldades (PNAND)”. O Plano definiria procedimentos 

de uma Comissão Técnica de Acompanhamento de Navios em Dificuldade, 

procedimentos que permitiriam a tomada de decisão por parte do membro do Governo 

responsável da área. 

                                                   
133 Revista Cluster do Mar, nº5, Lisboa, pág. Março/2013. 
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Na sequência do Plano pedia-se o “desenvolvimento de uma ferramenta informática de 

apoio à decisão”. Até, pelo menos, princípio de 2013, continuava a aguardar-se a 

operacionalização dos projectos. A quem tiver direito a compensações por danos 

causados por navios em dificuldades em locais de refúgio “falta a definição de regras e 

procedimentos aplicáveis”. E há que distinguir entre locais em portos e fora de portos. 

Como “bom exemplo” português, a par do Gabinete para acidentes marítimos, há dois 

outros Gabinetes: um para acidentes ferroviários e outro para acidentes aéreos. A 

triplicar, em despesas, mas porventura, com justificações…   

A Agência Europeia de Segurança Marítima e a IMO reconhecem a necessidade de 

definição de regras generalizadas. 

O GPIAM, que deve proceder à investigação técnica de acidentes e incidentes 

marítimos, actua no sentido de procurar apurar responsabilidades na gestão dos navios, 

dos armadores, proprietários, companhias e seguradoras, bem como Estados costeiros e 

entidades que regulam o shipping. 

Acerca das questões relacionadas com a Segurança Marítima o vice-almirante Lopo 

Cajarabille, presidente do Grupo de Estudos e Reflexão Estratégica da Marinha, fez uma 

intervenção sobre “Paz a Segurança nos Oceanos”, na Conferência Parlamentar 

“Portugal e o Mar”, na Assembleia da República (Maio de 2008). 

O vice-almirante começou por fazer uma necessária distinção terminológica quando se 

fala em Segurança Marítima: é que a expressão é única em português mas há realidades 

diferentes que o vocabulário inglês distingue.  

Em português, Segurança Marítima inclui as “ameaças conscientes aos bens e pessoas 

do transporte marítimo, em geral”. Mas também inclui a “condução segura da 

navegação em função do bom estado da plataforma e do respeito pelas normas para 

evitar acidentes no mar”. 

No primeiro caso – ameaças conscientes e segurança – o inglês utiliza o vocábulo 

security, enquanto para o segundo caso – condução segura da navegação com 

observância das normas e protecção e socorro -- utiliza o vocábulo safety. 

Lopo Cajarabille, para a sua intervenção na AR, optou por somente tratar assuntos de 

segurança que “cabem na security”. Exactamente aquilo que também pretendemos aqui. 

Isto sem ignorar que tem havido uma crescente preocupação, nacional e comunitária, no 

sentido da regulação das condições em que os navios navegam e operam, obrigando-se a 

garantias de certificação, inspecção e fiscalização.    
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A referenciação dos nove pontos focais do tráfico marítimo internacional, só por si, dá 

uma ideia do potencial estrangulamento da navegação mercante em situações de crise. 

Dois desses pontos focais localizam-se não longe de Portugal e são o Estreito de 

Gibraltar, na ligação do Mediterrâneo ao Atlântico, e o canal da Mancha, entre a França 

e a Inglaterra. Cerca de 95% do tráfico marítimo internacional passa por, pelo menos, 

um destes pontos focais. Neles se afunilam os 95% dos 70.000 navios mercantes que 

navegam pelos oceanos. 

Como reconhece o vice-almirante “qualquer perturbação significativa na normal fluidez 

do tráfico marítimo” pode ter “consequências catastróficas a nível mundial”, até porque 

90% do comércio mundial se realiza por via marítima e se estima que que até 2020 a 

quantidade de bens transportados pode aumentar para mais do dobro do actual”. 

“Uma redução importante do transporte marítimo”, conclui o vice-almirante, “afectaria 

a economia mundial de forma dramática, e seria sentida pelas pessoas, em poucas 

semanas, em razão da escassez de produtos, da desorganização da produção e da subida 

exponencial dos preços”. Simples ameaças afectam aumentos de custos de seguros e de 

medidas de segurança dos portos, bem como o comportamento de ordem psicológica. 

Isto quando todos sabemos como há, permanentemente, fortes índices de 

imprevisibilidade na situação política internacional. 

Cajarabille questiona-se sobre as “ameaças à Paz e à Segurança, no Mar, e quais as 

capacidades e intenções e dos seus agentes”. Reconhece que nos tempos actuais há 

poucas possibilidades de guerras clássicas mas admite que há uma sofisticação 

crescente de meios perigosos, o que exige capacidade de resposta inerente. 

Outra perigosa hipótese equacionada pelo vice-almirante tem a ver com rotas 

geográficas afectadas, rotas de produtos de grande vulnerabilidade, como os produtos 

petrolíferos, ou o entupimento de pontos focais. Tudo isto é mais grave e delicado em 

tempos de “globalização, dinâmica dos mercados de emergência de gigantes 

exportadores”. 

Quanto às novas ameaças, o conferencista distingue os casos em que são afectadas a 

segurança pública e a individual, não sendo atingida a circulação marítima (tráfego de 

drogas, pesca ilegal, contrabando de armas, crime ambiental) e as que põem em causa a 

liberdade de navegação” (a pirataria, os terrorismos político ou religioso, os estados 

falhados).  

Os actos de pirataria, que são acções violentas de assalto a navios, tripulações, 

passageiros ou bens a bordo dos mesmos navios, já estiveram relativamente erradicados 
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mas reapareceram, significativamente, nas últimas décadas do século XX, acentuando-

se a violência e uma certa sofisticação de meio, com utilização da internet e do GPS, o 

que permite haver casos de assaltos a duas centenas de milhas do litoral africano. As 

estimativas citadas na Conferência Parlamentar de 2008 refere centenas de casos por 

ano, ainda que as empresas lesadas nem sempre apresentem queixas nos Tribunais. As 

empresas armadoras consideram a publicidade da pirataria como indesejável. 

Tornaram-se zonas mais perigosas: o Índico nas aproximações ao Mar Vermelho e 

Golfo de Adém, bem como na costa oriental de África, desde a Somália até às 

proximidades do Canal de Madagáscar; a faixa Ocidental da Índia, as passagens do 

Indico para o Pacífico, as Caraíbas e o Golfo da Guiné.      

Em termos jurídicos estas acções são classificadas como pirataria se praticadas fora das 

águas territoriais, no mar alto ou em “espaços não submetidos à jurisdição de qualquer 

Estado”. Os mesmos actos mas cometidos em águas territoriais dependem da legislação 

local mas, de um modo geral, são considerados assaltos à mão armada ou atentados à 

segurança de transporte marítimo. 

O almirante Cajarabille, na Conferência Parlamentar, considerou insuficiente o aparelho 

dissuasor e coercivo formado por navios de diversas Marinhas de Guerra, o que obriga 

os navios mercantes a instalarem meios de auto-defesa. O almirante discrimina uma 

grande quantidade de alvos potenciais, como sejam petroleiros, navios de cruzeiro, 

porta-contentores, plataformas petrolíferas e até actos de dolosa poluição ambiental. 

O agravamento da situação pode “tornar insuficiente a dissuasão, obrigando ao 

envolvimento de meios oceânicos pesados, meios aéreos e submarinos”. Acresce o 

almirante “que se perfilam hipóteses de clássica estratégia naval”, com a negação do uso 

do mar a um inimigo, o que já por si é uma face do conceito do controlo do mar” (…). 

Por outro lado poderíamos estar perante uma guerra de corso, adaptada aos tempos 

modernos (…) visando prejudicar transacções e vias comerciais marítimas”. 

Na Conferência Parlamentar foi lembrado o trabalho realizado pela Organização 

Marítima Internacional (OMI/IMO) para “tornar o transporte marítimo mais seguro, 

apoiando a Convenção para a Supressão de Actos Ilícitos Contra a Segurança da 

Navegação Marítima, conhecida por Convenção SUA. Esta Convenção data de 1988 e 

foi ratificada por Portugal em 1994. 

A NATO tem também tomado medidas, actuando com a presença armada em zonas de 

potencial actuação dos piratas, e “alertando as instituições para a natureza ampla das 

ameaças ao domínio marítimo”.   
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Na mesma Conferência Parlamentar134, o general Leonel Carvalho, secretário-geral do 

Gabinete Coordenador de Segurança, abordou as competências que os diversos órgãos 

do sistema de segurança interna possuem relativamente ao mar, numa perspectiva de 

vigilância e segurança dos espaços marítimos. Partiu das premissas de que Portugal tem 

1.187 Kms. de faixa costeira, uma das maiores ZEE da Europa e que 76% da população 

portuguesa vive nas zonas costeiras. 

Com referência a 2008 estima-se que cruzem, diariamente, as águas sob jurisdição 

nacional, cerca de 150 navios, excluindo-se a actividade de pesca e de recreio. Nestas 

circunstâncias o Estado português exerce jurisdição sobre o maior espaço marítimo da 

Europa. 

O general Leonel Carvalho acentuou as responsabilidades e o papel desempenhado 

pelos diferentes órgãos do sistema de segurança interna no mar, face ao “aparecimento 

de novas e complexas ameaças à segurança interna” referindo, entre outras, a Unidade 

de Controlo Costeiro, que gere e opera o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e 

Controlo da Costa Portuguesa (SIVICC).       

Entre as ameaças vindas do mar, o general citou o terrorismo, o tráfico de 

estupefacientes, de armas e de pessoas, bem como a escravatura. Os movimentos 

migratórios estão incluídos na lista de preocupações a monotorizar, relacionando-os 

com o controlo de fronteiras. O decreto-regulamentar 86/2007, de 12 de Dezembro, 

define as competências dos organismos e serviços a quem cabe coordenar e conduzir 

operações nos espaços marítimos. 

Na Conferência Parlamentar coube ao contra-almirante Pereira da Cunha135 desenvolver 

o tema “Busca e salvamento marítimo”. Na sua comunicação encontra-se, para além de 

uma resenha histórica sobre o tema, uma análise do Sistema Nacional de Busca e 

Salvamento Marítimo. Recordou que a análise das condições em que se deu o naufrágio 

do Titanic, em 1912, acabou por conduzir à aprovação da Convenção SOLAS (Safety of 

Life at Sea), na qual foram “definidos os requisitos mínimos para os navios de 

passageiros a (…) equipamentos de salvação e comunicações”. Sucederam-se 

sucessivas emendas, ao longo dos tempos, para aperfeiçoamento das condições de 

salvamento.         

São vários os diplomas legislativos e as convenções – nacionais e internacionais -- que 

visam a protecção dos Navios e dos Portos – Convenção SOLAS, de 1974, Protocolo de 

                                                   
134 Actas da Assembleia da República, págs. 63 a 70. 
135 Id. págs. 70 a 80. 
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1988 e Código de 2001 – mas, pelo seu pormenor e especificidade, ultrapassam os 

objectivos deste capítulo, nesta tese.       

Uma vertente nova terá que passar a ser equacionada quando se fala de Segurança 

Marítima ainda que, porventura, ainda se esteja perante uma nebulosa. António 

Vitorino, antigo comissário europeu com responsabilidades na área da Segurança, aflora 

a questão num artigo que publicou em Outubro de 2012, na revista “Cluster do Mar” e 

em que afirma:”Há uma mudança de orientação geoestratégica americana no sentido de 

privilegiar o Pacífico e a grande região asiática como prioridade no plano da segurança 

e defesa dos Estados Unidos da América, o que faz aumentar a pressão para que a União 

Europeia assuma, decididamente, as suas responsabilidades neste domínio de matérias”. 

Não é alheia a esta opção geoestratégica a decisão americana de retirar meios militares à 

Base da Terceira, nos Açores, em pleno Atlântico. 

Longe vai a década de 40, quando os Açores eram estratégicos para a logística norte-

americana, ainda que esteja relativamente perto – nos anos 80 e 90 -- a utilização da 

Base das Lajes para garantir o apressado e maciço transporte de remuniciamento de 

Israel, quando das sucessivas, ou permanente situação de guerra no Médio Oriente.    

Nos tempos intermédios e com diferentes interesses e protagonistas, lembro a utilização 

das pistas do aeroporto da ilha de Santa Maria, em Outubro/Novembro de 1975, para ali 

fazerem escala aviões fretados que vinham de Havana, para transportarem militares 

cubanos para Angola, em apoio ao MPLA.  

Nestas situações, na generalidade, Portugal foi um espectador passivo face aos 

condicionalismos políticos impostos por interlocutores mais poderosos. 

Mas Portugal tem hoje em dia, clarificado e institucionalizado, um Conceito Estratégico 

de Defesa Nacional que foi sendo amadurecido, discutido e aprovado, num processo de 

anos. Recolhi do processo de revisão do conceito, seguindo debates públicos, algumas 

afirmações especialmente concludentes. Como sejam: 

“Num mundo globalizado, a credibilidade dos Estados joga-se muito na sua 

contribuição para a promoção de uma cultura de paz e desenvolvimento. Por isso 

compete ao Estado, através dos seus instrumentos de afirmação externa, participar no 

quadro de cooperação internacional, na produção de segurança global”. Isto torna 

Portugal um produtor de segurança internacional.  

Sobre os desafios da Segurança Energética, o discurso foi no sentido de que “a 

autonomia energética é sinónimo de liberdade energética, pelo que a diminuição da 
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dependência energética portuguesa face ao exterior, afigura-se como um objectivo 

estratégico”. 

Acerca da Cooperação civil-militar na ajuda de emergência reconheceu-se que 

“vivemos na era da globalização do risco e das emergências complexas pelo que, neste 

cenário, se impõe a criação de respostas integradas civis-militares e a aposta na 

cooperação internacional”.  

Educação, Cidadania e Defesa Nacional foi outro tema em debate, resultando a 

afirmação de que “é nos cidadãos e na promoção de uma cultura de segurança e defesa 

que começa a concretização desta estratégia nacional, pelo que a qualificação de 

recursos humanos é outra aposta estratégica: sem recursos humanos qualificados e 

mobilizados não é possível implementar uma estratégia verdadeiramente nacional”. 

Perante o tema “Mar, um recurso estratégico nacional” surgiu a conclusão: Portugal tem 

de saber potenciar melhor os seus recursos naturais e o seu posicionamento geográfico, 

sendo o Mar um desses recursos. Sendo assim, com uma estratégia marítima renovada, 

Portugal pode colocar-se no centro das rotas comerciais e ficará com a possibilidade de 

explorar importantes matérias-primas e recursos energéticos”. 

Economia de Defesa (Tecnologia e Inovação); Plataformas Logísticas, Transportes e 

Comunicações (Portugal no centro do comércio mundial) e o Desafio da 

Cibersegurança, mereceram debates nas universidades de Évora, Beira Interior 

(Covilhã) e Minho, respectivamente, com as seguintes conclusões: 

Sobre a Economia de Defesa: “A transversalidade das dimensões da Defesa e o 

potencial industrial, tecnológico e científico das instituições e unidades a ela ligadas 

fazem deste sector um pólo potencialmente dinâmico da produção, consumo, difusão e 

demonstração da inovação e tecnologia dos portugueses”.  

Sobre as Plataformas (…): Numa era em que 90% do comércio mundial se faz pelo mar, 

Portugal tem uma oportunidade única para se colocar no centro das redes portuárias 

internacionais e das rotas comerciais e energéticas.    

Acerca do Desafio da Cibersegurança preconizou-se melhorar a eficiência com que o 

país utiliza a internet e explorar com eficiência o ambiente de Informação para se 

constituírem objectivos de uma estratégia actualizada de Segurança e Defesa Nacional         

A editora Mare Liberum/FEDRAVE (unidade autónoma de investigação e 

desenvolvimento aplicado ligada ao ISCIA, de Aveiro) iniciou, em 2014, a publicação 

de “Cadernos do Observatório de Segurança Marítima”, tanto no relativo ao “safety” 

como a “security”, contando com a colaboração de oficiais de patente superior da 
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Marinha. Trata-se de um publicação a seguir, pela abordagem e análise de temas 

relacionados com a Segurança Marítima.     

Ana Isabel Marques Xavier é autora de uma tese de doutoramento em que reflecte, com 

considerações prospectivas, sobre o tema “A União Europeia e a segurança humana: um 

actor de gestão de crises em busca de uma cultura estratégica”. A tese, apresentada na 

Universidade de Coimbra, foi editada em 2011. 

A autora constata que a partir de meados do século XX “se registou uma profunda 

mudança no modo como a segurança é estudada nas academias e como é 

conceptualizada e projectada pela cultura estratégica e praxis dos Estados” Nesse 

sentido tem sido procurada uma “resposta eficaz perante as novas ameaças 

transnacionais”, focalizando-se o comportamento da União Europeia como actor de 

gestão de crises.  

 

  3.     O MAR COMO DESAFIO À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA        

                                                 

 

            NA TRANSIÇÃO DO SÉCULO XX PARA O SÉCULO XXI 

 
               

 *   “A investigação científica constitui, ela própria, uma actividade socioeconómica 

que tem ganho grande projecção nos Açores desde a fundação da Universidade. 

Para além da investigação de carácter científico, ocorre também um forte interesse 

e investimento em parcerias no âmbito de programas que envolvem 

desenvolvimentos tecnológicos derivados das engenharias, como sejam, a robótica 

marinha, a biotelemetria e a acústica submarina”.                                

                                                                                                       Ricardo Serrão Santos 

                    Universidade dos Açores, in O Mar na História, na Estratégia e na Ciência 

                                                                          Actas do III Fórum da FLAD, Faial, 2012      

 

 

   *   “O conhecimento científico é a base do desenvolvimento sustentável do                       

          ecossistema  marinho”.                              

                                                                                                                       Mário Ruivo                                                                                                                                       
            Conferência “A (re)descoberta do Atlântico”, do Instituto de Cultura Europeia e                        

                                                                                   Atlântica (ICEA) Ericeira, 10/11/12. 

 

 

    *   A Parsuk – Portuguese Association of Researchs and Students in UK – tem    

         850 associados  portugueses, que são investigadores em universidades,    

         como sejam Oxford, Cambridge, Liverpool e Bath.                                                                                                                                                                   
                                                                                                         “Expresso”, 28/06/14    
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     O conhecimento científico e tecnológico produzido pelas universidades, centros de 

investigação e por empresas, constitui a componente essencial e sine qua non do melhor 

e maior aproveitamento económico das potencialidades do mar. 

Em todas as épocas tal aconteceu, mas o grande incremento podemos situá-lo, mais 

acentuadamente, a partir do final dos anos (19)80, na última década do século XX e, de 

forma significativa, com a transição dos séculos/milénios, nos anos já vividos do século 

XXI.  

A internacionalização dos conhecimentos contribuiu, decisivamente, para o intercâmbio 

dos conhecimentos, investigação em projectos comuns e melhor aproveitamento de 

avultados apoios financeiros de organismos internacionais. 

A mais recente afirmação institucional no sentido da definição de uma visão científica 

para os Mares e Oceano foi adoptada na Conferência EurOCEAN 2014, em Roma, a 8 

de Outubro de 2014. Trata-se da chamada Declaração de Roma da EurOcean2014. 

A Declaração de Roma, pretende reforçar o impacto, a governação global e o 

crescimento azul sustentável para a Europa, apresentando quatro objectivos: 

1. Valorizar o Oceano, promovendo uma maior consciencialização e entendimento da 

importância dos mares e oceanos no dia-a-dia dos cidadãos europeus; 

2. Tirar proveito da liderança europeia, como líder global nas ciências e tecnologias 

marinhas; 

3. Conhecimento avançado sobre os Oceanos, com investigação fundamental e aplicada; 

4. Quebrar barreiras, abordando os desafios complexos do crescimento azul e da 

sustentabilidade do Oceano, combinando conhecimento especializado e o envolvimento 

de várias disciplinas científicas e partes interessadas.   

Com a Declaração de Roma, de 2014, a comunidade científica marinha europeia apelou 

aos Estados membros e associados, à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu, ao 

Banco de Investimento Europeu e ao sector privado, um “apoio centrado e coerente de 

forma a moldar, em conjunto, a Agenda de Investigação Científica Marinha.  

Mas na História recente, de quando vem a sensibilização e o avanço na Ciência do Mar? 

Os últimos 30 anos – final do século XX e primeira década do século XXI – 

correspondem a significativos avanços da Ciência, em Portugal. 

Na abertura do Encontro com a Ciência e a Tecnologia em Portugal, realizado no 

Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, em 4-7 de Julho de 2010, o professor 

José Mariano Gago fez uma curta invocação histórica em que recordou que, em Maio de 

1987, as Jornadas Nacionais da Investigação Científica e Tecnológica “abriram um 
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período novo para o desenvolvimento da Ciência em Portugal”: “Tratou-se de uma 

reunião aberta de cientistas de todas as áreas, antecedida por um intenso trabalho de 

preparação de muitos cientistas e instituições que, individual ou colectivamente, 

apresentaram propostas de planos de desenvolvimento futuros para a Ciência em cada 

uma das suas disciplinas ou objectos de actividade”. 

Recorda Mariano Gago que, em tempos em que não havia internet, esteve presente a 

Imprensa estrangeira, a qual questionava o que via e perguntava: 

”Ciência?! Em Portugal?! No país da eterna cauda da Europa?” 

As estatísticas eram então deprimentes: o Orçamento do JNICT (antecessora da FCT) 

“era de pouco mais de um milhão de contos e, segundo a OCDE, Portugal contava com 

1,5 investigadores por mil activos (6000 investigadores ETI); uma despesa total em I & 

D de 0,4% do PIB, abaixo de todos os países da Europa, da qual não mais de 25% 

realizada por empresas.  

As Jornadas de 1987 são tidas como um marco, “contribuindo para fazer emergir 

lideranças científicas, projectos e programas, instituições novas, alianças internacionais 

e uma relação nova entre o país e os seus cientistas”. Pouco depois foi lançado o 

Programa Mobilizador da Ciência e da Tecnologia, juntando programas e fundos 

nacionais e comunitários. 

Até 2010 a situação foi evoluindo, passando a fracção de investigadores na população 

activa para 7,2 por mil, superior à média europeia. A despesa total, em I & D, atingiu 

1,5% do PIB.   

 Em 1974 – indo mais atrás no tempo -- o país gastava menos de 0,3 % do PIB, em 

Ciência, tendo 1.500 investigadores. Até 2013 progrediu para 1,5 %, tendo 50.000 

investigadores, dos quais 10% não são portugueses, correspondendo a 150 

nacionalidades. 

Neste período, de 1974 a 2013, a produção científica multiplicou-se em 32 vezes. As 

patentes passaram de 3, em 1982, para 165, em 2009. 

Em 2012 já havia cerca de 3.000 empresas portuguesas a fazer investigação mas, de 

facto há uma aposta que “não está ganha”: é insuficiente o valor económico resultante 

da investigação científica. 

Mantêm-se, a propósito, e desde 1989, as perguntas cruciais que Mariano Gago já então 

formulava: “Que frutos traz a acção da Ciência à sociedade? Como reforçar as redes, 

ainda incipientes, que ligam a investigação à economia e à sociedade?” 

Mariano Gago fazia, em 2010, um apelo: 
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“Hoje, como há 20 anos, há que preparar o futuro, convocar as gerações mais novas, 

mobilizar alianças, trazer a Portugal os que podem contribuir para o seu 

desenvolvimento científico”.      

No Encontro Ciência 2010 o Programa incluía intervenções respeitantes à relação 

Mar/Ciência, naquilo que então se designava por “temas emergentes”. Cito: 

--“Novos desafios na robótica e exploração do mar profundo”, sendo oradores dois 

professores americanos; 

--“Aquacultura e culturas offshore” (Teresa Dimas, CIMAR, e Carlos Costa Monteiro, 

IPIMAR); 

--“Tecnologias e monitorização do mar profundo” (Ricardo Serrão Santos, da UAçores, 

António Pascoal, ISR/Lisboa, e Sebastião Azevedo, FEUP);   

--“Energia offshore” (António Falcão, IST); 

--“Prospecção de recursos petrolíferos no mar profundo” (Carlos Alves, GALP, e 

Amílcar Soares, IST)     

As afirmações de Mariano Gago, em 2010, com reporte a 1989, são coincidentes com o 

conteúdo do artigo que o reitor da Universidade do Algarve, professor João Guerreiro, 

publicou, subordinado ao título “Mar Português, um desafio à capacidade científica” 

136. 

Declara o professor João Guerreiro que a “comunidade científica investe enormemente 

no mar, através de iniciativas que mobilizam financiamentos nacionais e comunitários, 

com resultados que apontam para o progresso do conhecimento, acumulando um 

valioso e enorme acervo científico nas áreas da biologia e biotecnologia, da gestão 

costeira, da prospecção dos recursos e dos fundos marinhos, da energia, da acústica 

submarina, e das tecnologias de produção e conservação alimentar”. 

O reitor da Universidade do Algarve acentua que o Programa Mobilizador de Ciência e 

Tecnologia, lançado, em 1987, pela JNICT e, anos depois, o Programa Dinamizador das 

Ciências e Tecnologias do Mar, “deram um claro impulso à área das ciências e 

tecnologias do mar”. Isto em contraste com um período anterior em que “as actividades 

relacionadas com o mar estiveram hibernadas ou, em alguns casos, em processo de 

desmantelamento”.  

                                                   
136 Revista Cluster do Mar, págs. 54 e stgs. Lisboa, edição de Março de 2013. 
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“A produção de conhecimento científico na área do mar ganhou estatuto de maioridade 

e instalou-se, com crescente expressão, em várias universidades portuguesas”, afirma o 

professor João Guerreiro. 

Mas não foram somente as universidades a contribuir para a produção do conhecimento 

científico relacionado com o mar: “As diferentes comunidades empresariais ligadas à 

logística portuária, aos transportes marítimos, aos fluxos comerciais e aos recursos 

energéticos têm, nos últimos anos, participado na reflexão colectiva sobre estas matérias 

e também na acção no âmbito dos respectivos sectores” . 

Acrescentam-se outros sectores onde a reflexão universitária contribui para a 

valorização de potencialidades derivadas do mar, como o turismo, a pesca desportiva, a 

arqueologia subaquática, o turismo de cruzeiros, a náutica de recreio e o convívio com a 

Natureza, agora “associados à valorização do mar”.  

Apesar dos progressos feitos e que o reitor sumaria, ele mesmo se queixa de que “tem 

faltado uma orientação que empreste coerência a estas iniciativas, prejudicando, com 

frequência, a concertação e inibindo a parceria”. 

“Por todos estes motivos ainda não foi possível assegurar uma acção estratégica 

nacional”, conclui o professor João Guerreiro.  

Não sabemos se o professor João Guerreiro considera como resposta suficiente o facto 

de que, no segundo trimestre de 2013, o XIX Governo Constitucional ter colocado à 

discussão pública um documento intitulado Estratégia Marítima Nacional (2014/2020). 

João Guerreiro pretende que haja um “Plano Nacional que contribua para fazer 

convergir a produção do conhecimento, o dinamismo empresarial e o incentivo à 

estruturação de actividades”. Tudo isto numa estratégia integradora e mobilizadora.    

Concretizando algumas situações em que a investigação científica “ampliou, nos 

últimos anos, as suas linhas de pesquisa”, descobrindo “novos usos dos organismos que 

têm os seus nichos no mar”, referiu também novas aplicações de substâncias extraídas 

do meio marinho, novos modelos alternativos para produção de energia, explorações no 

domínio da biotecnologia azul com impacto na produção alimentar, na indústria 

farmacêutica, no fornecimento de biocombustíveis”, considerando que “a produção de 

recursos vivos para alimentação humana é condicionada por conhecimento denso”. 

Detendo-se nas actividades específicas da Universidade do Algarve, o reitor afirma que 

a UA, ao definir os domínios temáticos nos quais incidiu as suas prioridades, incluiu a 

área do Mar como uma das suas áreas-âncora. Neste “domínio a UA expandiu a oferta 

formativa”, criou mestrados e doutoramentos, “estabeleceu consórcios com 
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universidades estrangeiras com múltipla titulação e utilização da língua inglesa”.(…) 

“Criou empresas spin-offs que valorizam no mercado o conhecimento produzido na 

Universidade”. 

Reflexões produzidas, na UA, sobre estes temas, foram explanadas numa conferência, 

sob o lema “Conhecimento, Valorização e Conhecimento”137.  

No final da conferência foi elaborada a “Declaração do Algarve – Mar Português: 

Conhecimento – Valorização – Desenvolvimento e Elementos para a valorização das 

Ciências e Tecnologias do Mar”. 

Na Declaração, onde são apontados os “Pontos Estratégicos a prosseguir”, são 

preconizadas as “Ciências e Tecnologias do Mar como pilar essencial do 

desenvolvimento estratégico e sustentável dos espaços marítimos nacionais e acentua a 

necessidade de reforço da capacidade de investigação em áreas nucleares para 

implementação das políticas públicas com incidência no Mar”. Promove também a 

aproximação das universidades/ciência à sociedade civil, considerando o “triálogo da 

sustentabilidade: Estado/Administração Pública, Empresas/Sector Privado, Sociedade 

Civil”.    

Depois destas reflexões volta-se à questão crucial: Conhecemos bem o mar?  

A esta pergunta respondeu Manuel Pinto de Abreu 138 : 

-- “Não conhecemos a extensão nem a riqueza dos recursos naturais vivos do nosso 

oceano. Conhecemos melhor a forma do seu fundo devido ao projecto de extensão da 

plataforma continental. As operações como ROV “Luso” (veículo de operação remota) 

permitem recolher amostras para que, tão rápido quanto possível, se possa ter uma 

melhor imagem dos recursos”. 

As investigações científicas ainda não permitiram resposta concludente sobre stocks de 

espécies disponíveis para pesca. Sobre este tema Manuel Pinto de Abreu afirma, com 

clareza mas também decepção: 

-- “Estamos a tentar que a pesca seja uma actividade sustentável, mas não temos feito o 

suficiente. Não temos uma imagem clara do estado dos stocks e temos de saber o que lá 

está. Isto está a ser equacionado. Entretanto, dos três navios que tínhamos, estamos 

reduzidos a um, o “Noruega”. Mas estão previstos financiamentos, com apoios 

comunitários e do fundo nórdico EEGrants, para um novo navio, que se espera esteja 

operacional até ao início de 2013”. 

                                                   
137 Universidade do Algarve, Faro, Novembro de 2012. 
138 ABREU, Manuel Pinto, in “Expresso”, 31/3/12. 
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Uma nota: o que não aconteceu, continuando, meses ou anos depois, a expectativa. 

Como continuamos: Sem a “imagem clara do estado dos stocks” (…) “não sabemos que 

quantidades temos no mar”. 

Em compensação, afirma depois Manuel Pinto de Abreu, na “Aquicultura ainda temos 

por onde crescer, mas é um processo lento. Há condições excepcionais para a 

exploração de bivalves e podemos fazer mais piscicultura em tanques. A aquicultura 

offshore é difícil, porque o nosso mar é muito agitado. Também podemos começar a 

aproveitar mais espécies, como a cavala, e dar alternativas aos pescadores e aos 

consumidores”.                                           

A evolução da Ciência e da Tecnologia tem rapidamente acelerado a descoberta dos 

mares. Num quadro muito sintético e seguindo o almirante Nuno Vieira Matias na 

conferência que proferiu na Academia das Ciências de Lisboa, em 9 de Outubro de 

2008, podem considerar-se quatro fases nas descobertas dos mares: 

-- a primeira ao longo milhares de anos e aqui deixada indefinida, pelo menos por 

excesso cronológico; 

-- a segunda, da responsabilidade dos portugueses, feita de modo organizado e 

científico, “pondo fim à Idade Média e abrindo as portas da Idade Moderna”139;    

-- a terceira correspondendo ao “grande desenvolvimento do transporte marítimo 

mundial que viabilizou a globalização do comércio e da generalidade das actividades da 

economia do marítima. Inclui a Aliança Atlântica, em que Portugal, à sua dimensão, 

participou e participa; 

-- a quarta corresponde à descoberta dos fundos do mar. 

A par da Ciência sempre existiram divagações românticas e poéticas sugeridas pelos 

mitos e mistérios insondáveis dos oceanos. Lembro, no caso português, Sophia de Mello 

Breyner Andersen, com a “Menina do Mar” –“Tu nunca fostes ao fundo do mar e não 

sabes como lá tudo é bonito (…) – e Fernando Pessoa, com o vibrante poema “Mar 

Salgado”.  

Todos nos lembramos como a “ligação histórica de Portugal ao Mar, está repleta de 

mitos, lendas, emoções e paixões vertidas em prosas e poemas” e que “somente nos 

últimos 50 -- 100 anos se registaram avanços nos progressos científicos das Ciências e 

                                                   
139 MATIAS, Nuno Vieira – Conferência na Academia das Ciências de Lisboa. Cadernos Navais, nº 29, 

pág. 27. Lisboa. Edições Culturais da Marinha. Junho de 2009. 
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Tecnologias do Mar (…) que informaram de forma relevante os processos políticos e os 

mecanismos de gestão das sociedades contemporâneas” 140.     

Mas voltemos à evolução da Ciência, em Portugal, na segunda metade do século XX e à 

transição para o século XXI. Para trás ficou o marco histórico dos primeiros estudos 

oceanográficos de D. Carlos, realizados em 12 campanhas, e que mereceram o estudo de 

Mário Ruivo, que aqui relevo 

Contrariando o poema de Sophia, a convicção, até aos anos (19)50, era no sentido de 

que os “fundos abissais eram uniformemente frios, escuros, imutáveis e onde a vida, se 

existisse, seria escassa e sem interesse”. 

Foi-se sabendo, entretanto, que essa ideia não pode ser generalizada em relação a todos 

os grandes fundos, e que a tecnologia, avançando cada vez mais rapidamente, na 

segunda metade do século -- isto é, depois dos anos (19)50, permitiu ao Homem fazer 

surpreendentes descobertas. 

Diria que todos os dias deparamos com novas descobertas e importantes avanços da 

Ciência, mas os caminhos a percorrer ainda são longos e desafiantes. Não disponho de 

números mais actuais, mas cito o almirante Vieira Matias que, quando da Expo 98, 

constatou que, nesse ano, em 1998, se sabia que, sendo o planeta Terra coberto por 70% 

de mares, “só cerca de 5% a 7% do fundo do oceano estava referenciado em imagens 

ópticas e acústicas, enquanto já havia imagens de 100% da Lua”. 

No final do século XX, na década de 70, o submersível americano “Alvin” obtinha 

fotografias no Pacífico, a cerca de 4.000 metros de profundidade. 

O “Alvin”, sucessivamente aperfeiçoado, manteve-se operacional até ao século XXI, e o 

seu substituto, com capacidades melhoradas, passou a actuar até 6.500 metros de 

profundidade. Para além dos EUA outros países, como a Rússia, a França, o Japão e a 

China, já operam, em grandes profundidades, com submarinos tripulados de 

características idênticas.  

Normalmente as necessidades militares implicam o envolvimento das instituições 

militares na investigação científica e tecnológica, mas inicialmente, neste caso, as 

questões de defesa eram limitadas porque para a movimentação dos submarinos bastava 

o conhecimento, directo, de 300 metros de fundos.         

A tecnologia militar teve que evoluir com submarinos com maiores capacidades e 

exigências, na sequência da Guerra Fria e da confrontação entre os dois blocos liderados 

                                                   
140 COSTA, Maria José; e GONÇALVES, Emanuel -- Ciências do Mar. Em “Políticas Públicas”, pág. 

229, coordenação de MATIAS, Nuno Vieira. Lisboa. Editora Esfera do Caos. 2012. 
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pela URSS e os EUA. Gradualmente as novas tecnologias militares foram postas à 

disposição da sociedade civil.   

A tecnologia robótica “tem-se desenvolvido de uma forma sem precedentes, permitindo 

o acesso ao fundo do mar de veículos não-tripulados autónomos ou comandados à 

distância, permitindo operações contínuas, com imagens em directo e grandes fluxos de 

dados”. 

Este quadro caracteriza a transição para o século XXI, com a observação oceanográfica 

visando “compreender os processos e as dinâmicas dos ecosistemas oceânicos através 

de aquisição contínua de dados, numa rede, cobrindo grandes áreas”. A instrumentação 

por satélites, por sua vez, fornece imagens “de grande escala e dados rigorosos de 

posicionamento, da altura da superfície da água, da sua temperatura, da sua cor, das 

características das ondas e dos ventos”. 

Vieira Matias cita as duas áreas das mais “espantosas novidades, nas últimas décadas: a 

da Ciência dos minerais marinhos, ligada à teoria das placas tectónicas” – teoria que 

vem dos anos (19)60 -- e que proporciona novas oportunidades económicas; e a da 

“Biodiversidade oceânica, nomeadamente nas fontes termas submarinas”, onde se 

localizaram novas formas de vida e também novas oportunidades económicas. 

Com outra antiguidade, acrescento que a extracção de petróleo foi “iniciada, pelos 

EUA, na plataforma continental da Califórnia em 1894, dentro das águas territoriais de 

três milhas (…) os mesmos EUA montaram, em 1918, a primeira plataforma para 

extracção de petróleo, no Golfo do México, a 40 milhas da costa e, em 1973, tinham 

6.000 plataformas naquele Golfo”141. 

Quanto ao aproveitamento do vento e das ondas para a produção de energia, o almirante 

Vieira Matias, na sua conferência, em 2009, na Academia das Ciências, acrescentou, 

num misto de exactidão, argúcia e patriotismo: “Dos ventos já nos servíamos há quase 

600 anos para chegar a novas terras e das águas em movimento tirávamos, por essas 

altura, partido para moer o cereal e para ajudar a serrar as madeiras das naus a haver” 

(p.28). 

 A Investigação Científica e a Inovação (I & D e Inovação) merece uma atenção própria 

no estudo a que me reportei anteriormente (p. 53), “25 Anos de Portugal europeu”. 

                                                   
141 SACCHETTIi, António E. Ferraz -- The Evolution of The Law of The Sea. Tese apresentada no Royal 

College of Defense Studies, 1978, e apresentada na Academia de Ciências de Lisboa, em Outubro de 

2009. 
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Neste caso, Augusto Mateus e a sua equipa, considerando que a Investigação, o 

Desenvolvimento (I & D) e a Inovação (+ i) formam um dos domínios cruciais da 

competitividade e que “os dados disponíveis sobre a evolução do nosso país, nesse 

domínio, que devem ser interpretados com prudência, revelam progressos assinaláveis, 

per si e, também, um claro processo de aproximação ao padrão europeu”.  

Explica Augusto Mateus que Portugal, “fruto de uma aposta deliberada na melhoria no 

Sistema Nacional de Inovação, muito em particular na última década” (transição do 

século XX para o século XXI), “trilhou um processo de convergência europeia com 

significado em matéria de indicadores de I & D e de desempenho na Inovação”. 

Os números citados são importantes: “A despesa total em I & D, medida em 

percentagem do PIB, quadruplicou entre 1986 e 2010, passando de 0,4% para 1,6%, 

Esta progressão resultou de um esforço de investimento de todos os sectores 

executantes, mas mais marcado pelas empresas e pelo ensino superior” (…) contribuiu 

de forma determinante o reforço dos recursos públicos afectos aos sistemas de 

incentivos financeiros e fiscais de apoio à I & D”. 

A trajectória define um “progresso significativo no país, em sintonia com os objectivos 

da Estratégia de Lisboa, renovados pela Estratégia Europa 2020”. (…) No contexto da 

UE e em matéria de Inovação a progressão portuguesa também foi relevante”, na 

mesma década”. 

Voltando às estatísticas oficiais, Augusto Mateus considera que é “evidenciável que o 

crescimento da despesa em I & D, em Portugal, foi substancialmente mais acentuado do 

que a média da UE, encurtando a diferença de 1,3 pontos percentuais do PIB existente 

em 1995”. 

Não obstante estas “notícias” positivas, com a “evolução do número de doutorados, de 

publicações científicas internacionais ou de PME que introduziram inovações”, no 

estudo acentua-se que “subsistem muitos desafios”, com atraso relativo associado “aos 

domínios das patentes, da qualificação dos recursos humanos, do capital de risco, da 

despesa empresarial em I & D, do emprego em actividades intensivas em conhecimento, 

e das exportações de bens intensivos de média/alta tecnologia, bem como de serviços 

intensivos em conhecimento”. Atenção, como dizia Pedro Lains, em 2003, aos 

“progressos do atraso”. Vem também a propósito lembrar a afirmação de que é 

característico da “intelectualidade dos países subdesenvolvidos que todos os problemas 

se dissolvem na educação”. 
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Voltando a MVC, este considera no seu ensaio e a propósito da investigação científica, 

que “sendo apreciáveis, no plano académico e no emprego (Estado e Universidades), 

continuam a ser muito escassos na sua translação económica”. Esta é, de facto, uma 

questão central. 

O autor incide a sua atenção sobre “comportamentos sociais de euforia e de depressão”, 

ao longo dos 25 Anos, nomeadamente relacionados com o desemprego, a feminização, 

o envelhecimento demográfico das populações, a queda do índice de fecundidade, a 

redução da população activa efectivamente empregada e as convulsões sofridas pela 

classe média. Classe, que beneficiara de “forma quase ininterrupta da ascensão 

educativa e profissional (…) sobretudo a partir “do momento em que se deixa de 

trabalhar de pé e se passa a trabalhar sentado”. Mas classe que beneficiara do boom do 

consumo e depois fora também atingida pelo boom do endividamento”.   

A propósito e a título de exemplo: “em Portugal o que mais cresceu foram os 

espectáculos, ao vivo, para jovens”!... 

Procurando o detalhe sobre a orientação do esforço de I & D em termos sectoriais, 

Augusto Mateus cita os sectores dos transportes, os TIC/telecomunicações e da saúde”, 

bem como os sectores – não transacionáveis -- da banca, comunicações e construção. 

O critério de entendimento do conceito I & D adoptado no estudo da AMA, foi 

recolhido no chamado Manual de Frascati (OCDE, 2002), que considera que “I & D 

compreende os trabalhos criativos prosseguidos de forma sistemática, com vista a 

aumentar o conjunto dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da 

cultura e da sociedade, bem como a utilização desse conhecimento em novas 

aplicações”. 

As estatísticas sobre as despesas em I & D, em Portugal têm sido produzidas pelo 

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) 

dos ministérios designados, de modo geral, por Educação, Ensino Superior e Ciência. 

Como fonte principal têm sido utilizados Inquéritos ao Potencial Científico e 

Tecnológico Nacional (IPCTN). 

É um dado insofismável que o progresso da Ciência, quer a fundamental quer a 

aplicada, constitui factor essencial para o desenvolvimento económico, no caso presente 

a Economia do Mar na segunda metade do século XX e na transição para o século XXI. 

Numa síntese podemos melhor entender a linha evolutiva da Ciência em Portugal, 

fazendo-o a partir de quatro obras de referência: a “Ciência em Portugal”, de Carlos 

Fiolhais (Ensaios da Fundação FFMS, Lisboa, 2011); e “Manifesto para a Ciência em 
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Portugal”, de José Mariano Gago (Edições Gradiva, Lisboa, 1990); e “História da 

Ciência em Portugal”, de Luís Albuquerque (Livros Horizonte, Lisboa, 1973); e “Perfil 

das Ciências do Mar em Portugal”, de Mário Ruivo (Lisboa, 1987). 

Estas obras têm a particularidade de terem sido escritas e editadas, uma em 1973, antes 

da implementação de um efectivo apoio político e financeiro à Ciência; outra em 1990, 

num ano imediatamente anterior aquele apoio político; e outra em 2011, quando já se 

verificavam e se podia medir resultados concretos. 

Períodos excessivamente distantes da cronologia que corresponde às opções desta tese 

não serão aqui considerados mas dispomos das mesmas, sobretudo, na obra de Carlos 

Fiolhais. 

Constata-se que no último decénio do século XX e primeiro decénio do século XXI o 

discurso político – Mariano Gago reflectiu sobre princípios, definiu programas e pode 

concretizar as suas teorias porque foi ministro, na pasta respectiva – o discurso político 

dizia, veio a traduzir-se em acção.  

Maria Manuel Mota, Prémio Pessoa 2013, “é uma das principais autoridades mundiais 

no estudo da malária”. De uma longa entrevista que concedeu 142 recolhi alguns excertos 

onde dá conta do trabalho feito por cientistas portugueses nos últimos decénios e 

também dá conta das suas preocupações em relação ao presente e ao futuro da Ciência 

em Portugal. Assim, a dado ponto, Maria Manuel Mota, partindo de que “Podemos estar 

a destruir na Ciência tudo o que foi criado em 10 ou 15 anos” acrescenta que a “Ciência 

foi a área em que se fez a diferença no país. Foi o período”, conclui, “em que o 

professor Mariano Gago fez as coisas avançar, introduziu a avaliação de pessoas e 

instituições e tornou-a pública”. 

Milhares de jovens da minha geração ” -- Maria Manuel Mota tem 42 anos (em 2013) – 

“tiveram oportunidade de ir para o estrangeiro”, para prestigiados centros científicos, 

para valorizarem a sua formação científica”  

Nas palavras de Carlos Fiolhais143 constata-se que no início do século XX o 

analfabetismo era “uma trágica realidade”: por volta de 1900, na Grã-Bretanha, havia 

3% de analfabetos; na Itália eram 48%; a Espanha atingia os 56% e, em Portugal, 

tínhamos 78%. 

Isto acontecia quando terminava um século – o XIX – quando Portugal tinha vivido as 

invasões francesas, as consequências políticas e económicas da independência do Brasil 

                                                   
142 Revista Atual – Expresso. 21/12/2013. 
143 FIOLHAIS, Carlos – Ciência em Portugal; pág. 9. Lisboa. Ensaios da Fundação FFMS, 2011. 
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a revolução liberal, a guerra civil e a “turbulência da monarquia constitucional”. A 

Ciência pouco progredira, em Portugal, mas importávamos tecnologia: os caminhos-de-

ferro, o telefone, o telégrafo, a construção naval em aço, substituindo a madeira, e os 

motores que, nos navios, substituíam o vento, como propulsão. 

Não podemos, entretanto, ignorar, José Bonifácio de Andrade e Silva, naturalista e 

professor em Coimbra, de Metalurgia; Bartolomeu de Gusmão, que fez subir um 

engenho mais pesado que o ar; o abade Correia da Serra, botânico; Félix Avelar de 

Brotero, botânico; e Francisco Gomes Teixeira, matemático. 

Dando um salto no tempo, na I República, apesar de se reconhecer o valor da Educação 

e da Ciência, as crises políticas, o envolvimento na I Guerra Mundial, tanto na Europa 

como na África, as epidemias que atingiram a população do país, o atraso educativo 

prolongava-se.  

Após o 28 de Maio de 1926 a Ditadura Militar não tinha vocação para enfrentar o défice 

educativo e o Estado Novo foi “extremamente lento na recuperação ”daquele défice 

educativo. Vários cientistas foram vítimas de perseguições políticas, excluídos das 

universidades e obrigados a emigrar, com prejuízo do desenvolvimento da investigação 

científica. Assim aconteceu, nomeadamente, em 1935 e em 1947, contrariando o que, 

porventura, fora feito pela Junta de Educação Nacional (JEN, 1927) e pelo Instituto de 

Alta Cultura (IAC, 1936). 

O IAC foi substituído, em 1977, pelo Instituto Nacional de Investigação Científica, que 

durou até 1992. 

Progressivamente foram surgindo laboratórios estatais, como a Junta Agronómica 

Nacional (1936), a Junta das Missões Geográficas e Investigações Coloniais (JMGIC – 

1936, uma antecessora do Instituto de Investigação Científica Tropical--IICT), o 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (1946), a Junta de Energia Nuclear (1954), a 

Junta Nacional para a Investigação Científica (1967), mais vocacionados para a 

investigação aplicada. 

Estas instituições “constituíram o embrião das modernas unidades de investigação, 

sobretudo nas universidades de Lisboa, Coimbra e Porto”144. 

Para se comemorar os 75 anos da fundação da JMGIC, portanto em 2012, no Arquivo 

Histórico Ultramarino, em Lisboa, foi apresentada uma exposição designada por 

“Viagens e Missões Científicas aos Trópicos, 1883--2010”. 

                                                   
144 Id, FIOLHAIS, Carlos, págs. 29 e sgts. 
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A Exposição foi patenteada paralelamente com o Colóquio Internacional “Ciência nos 

Trópicos: olhares sobre o passado, perspectivas de futuro”, celebrando a investigação 

científica nos trópicos. Trata-se de um primeiro balanço geral sobre a historiografia 

dedicada à Ciência nos trópicos.  

O interesse pela Ciência nos trópicos corresponde a preocupações generalizadas de 

povos e governos, bem como de organismos internacionais, como a ONU e seus 

departamentos especializados. Na verdade são conhecidos situações alarmantes 

relacionadas com a saúde pública e a mortandade infantil em países africanos. 

Nomeadamente, as devastadoras consequências da malária. 

Procurei estar atento mas nada vi nos tempos presentes sobre a investigação científica e 

a actuação de instituições como a Estação Anti Malária, de Moçambique, nos anos 40, 

50 e 60. Estação que, a pedido da Organização Mundial de Saúde já então prestava 

serviços relevantes em vários países africanos atingidos pelas epidemias.   

Mas voltemos aos tempos que se seguiram à adesão à CEE, quando o Programa Ciência 

veio trazer apoios às unidades existentes e possibilitar a criação de novas instituições. 

Seria fastidioso, desnecessário e pouco acrescentaria, enumerar aqui as instituições 

públicas e privadas que se dedicavam ou passaram a dedicar à investigação fundamental 

ou aplicada. 

Carlos Fiolhais investigou e citou inúmeras instituições (p.29 e sgts.). Conforme o 

próprio autor acrescenta145, em 2011, existiam três centenas e meia de unidades de 

investigação com financiamento regular assegurado pela FCT. Esta Fundação apoiava, 

em 2011, “mais de 4.000 projectos de investigação centrados em temas específicos das 

mais variadas áreas do saber”.  

Ainda na obra de Carlos Fiolhais, que venho citando, são apresentados extensos 

Apêndices que enumeram Unidades de Investigação, Laboratórios Associados, 

Laboratórios do Estado, Consócios de Investigação e Desenvolvimento (Compromisso 

com a Ciência – 2006. 

Procurando nestes Apêndices instituições vocacionadas para temas relacionados com o 

Mar, identifiquei, entre as áreas estratégicas de intervenção (Consórcios …), as Pescas e 

as Biociências (Biopolis), a Oceanografia, as Ciências e as Tecnologias do Mar 

(Oceanos). 

                                                   
145 Id. pág. 37. 
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Nos Laboratórios Associados, de que Carlos Fiolhais cita um total de 28, são de 

apontar, entre os que têm relação directa e específica com o Mar, o Centro de Estudos 

do Ambiente e do Mar e o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 

(CIIMAR)146 mas também o Centro de Estudos de Ambiente e do Mar (CESAM), o 

Centro Interdisciplinar de Coimbra (IMAR/UC)147, Instituto Nacional de Recursos 

Biológicos (INRB)148 e o Instituto de Sistemas e Robótica ISR, Lisboa/Departamento de 

Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores (DOP)149 

Outros Laboratórios, respeitantes a outras temáticas, têm actividades de investigação 

que, de algum modo, se cruzam com questões marítimas. 

Entre os Centros de Investigação apoiados pela FCT surgem as Ciências Biológicas 

(12), as Ciências do Mar (5) e a Economia e a Gestão (28). Especificando, cito, entre os 

Laboratórios do Estado, o Instituto de Investigação Científica e Tropical /IICT), o 

Instituto Hidrográfico (IH), o Instituto da Atmosfera e do Mar (AM), o Instituto 

Nacional de Recursos Biológicos (INRB) e o Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia (LNEG)  

Nos Laboratórios do Estado, Carlos Fiolhais cita, entre outros, os Parques de 

Tecnologia e refere os de Coimbra, de Lisboa, de Almada e da Madeira. 

Alguns dos Centros de Ciência Viva privilegiam os assuntos do mar. 

Não seria curial omitir o Instituto Gulbenkian de Ciência (1961), de início 

puridisciplinar e depois vocacionado para a Biologia.  

Somente a partir de 1971, com Veiga Simão, “se assistiu a um impulso no sentido de 

generalizar o acesso dos jovens à educação”. 

Segundo a base de dados da FFMS, a PORDATA, em 1971 havia 50.000 portugueses 

licenciados, mas em 1981 já havia 150.000 portugueses com cursos superiores. Em 

1982 havia 87.000 portugueses a frequentar o ensino superior. O número evoluiu, em 

                                                   
146 O CIMAR LA resultou da associação, em 2002, do CIIMAR/UP, com o Centro de Ciências do Mar (C 

CMAR/UALG.) do qual  também  faz parte um grupo de investigação em Geologia Marinha, do LNEG. 

O LA integra o Cluster do Conhecimento do Mar Oceano XXI. Integra programas de Pós-Graduação e 

formação científica e é responsável pelos Centros de Monitorização e Interpretação Ambiental de 

Matosinhos e de Vila do Conde. Colabora com a Ciência Viva a apoia o Aquamuseu do Rio Minho e e a 

Estação Litoral da Aguda.    
147 Desenvolve investigação fundamental e aplicada, tendo com o objectivo principal os sistemas costeiros 

e a sua continuidade para as bacias hidrográficas. 
148 INRB: a sua actividade inclui áreas como a Oceanografia aplicada às pescas, e a Aquacultura, numa 

perspectiva de valorização dos produtos da pesca e da aquacultura. 
149 Este Instituto ministra formação superior na área do Mar e, desde a sua fundação, em 1976, assumiu 

como lema o conhecimento científico, a conservação da vida marinha e o uso sustentável do Oceano 

Atlântico na Região dos Açores. Participa, dispondo de navios de investigação científica, desde 1991, na 

rede de investigação IMAR – Instituto do Mar.  
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2011, para 375.000 estudantes, havendo então cerca de um milhão de licenciados. 

Apesar da sua secura, estes números permitem perceber que havia uma linha evolutiva, 

com gradual modificação. 

Mas ainda no início dos anos (19)80 o “número de doutorados era muito exíguo, não 

existindo mão-de-obra intelectual suficiente para assegurar um sólido sistema de ciência 

e tecnologia (…). No ano de 1982 só se realizaram 130 doutoramentos em 

universidades portuguesas em todas as áreas de conhecimento (…). Em 2008 houve 

1.496 doutoramentos”.  

Especificamente, com relação directa à Economia do Mar, constatei que, entre 1970 e 

1985, em Portugal, houve um doutoramento nacional em Pescas e três doutoramentos, 

por equivalência, em Engenharia Naval. 

É exacto que também houve doutoramentos, e em número muito mais elevado, em 

Biologia, Geologia, Economia, Direito, Geografia, Física, Química e outras ciências 

que, porventura, têm relações cruzadas com a investigação sobre os oceanos150.   

O apoio financeiro, em termos de programas para acções comunitárias em I & D, entre 

1987 e 1991, ainda apresentava números relativamente incipientes, mas já abarangia a 

Exploração do Fundo Marinho e a Valorização dos Recursos Marinhos (Ciência e 

Tecnologia Marinha e Pescas). 

Em 1990-1994 as Ciências e Tecnologias Marinhas duplicam o orçamento e são 

integradas no capítulo de Gestão dos Recursos Naturais. Mas as Pescas foram 

integradas na Investigação Agrícola e Agro-industrial. 

Quanto a bolseiros portugueses a trabalhar no estrangeiro, em Ciências do Mar, havia 

em 1988, 14. Em países como a Dinamarca, o Canadá, a Espanha, os EUA, a Noruega 

(2), o Reino Unido (7) e a Suécia. Seria interessante conhecer, 25 anos depois, qual o 

trajecto científico e profissional destes bolseiros. 

Chega-se a 1986, o ano da adesão de Portugal à CEE, e “começaram a ser claros os 

sinais de mudança”. Surgem os mestrados e as pós-graduações. Com os doutoramentos 

caminha-se para as obras científicas originais e com as pós-graduações para as 

especializações, com frequência de ordem especificamente profissional. 

Com o aumento do número de doutorados, o sistema científico e tecnológico “cresceu 

notoriamente”: mais quadros qualificados traduziram-se em “mais actividades de 

investigação e desenvolvimento, mais trabalho científico-tecnológico criativo” (p.14). 

                                                   
150 DIAS, Romão; e outros – A Universidade dos Doutores? 1970—1985, uma macroradiografia. Jornal 

de Educação, Lisboa, 1986. 



231 

Aumentaram os doutorados, aumentaram os investigadores, aumentou o número e a 

qualidade de artigos de portugueses publicados em revistas científicas internacionais. 

Por outro lado evoluiu o investimento financeiro do Estado na investigação científica: 

0,3% do PIB em 1982, para 1,5%, em 2008, mas sendo 0,8% de empresas. Eram os 

tempos dos “fundos de coesão” da CEE. 

Importa recordar que as estruturas de apoio ao desenvolvimento da Ciência têm a ver 

com a criação, em 1995, do Ministério para a Ciência e Tecnologia (MCT) o qual, em 

2002, passou a ser designado por Ministério para a Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (MCTES). Entretanto, em 1996, foi criada a Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (FCT), como agência de financiamento da investigação científica e 

tecnológica. 

Indo um pouco mais atrás, na procura do enquadramento histórico, recordo que a Junta 

Nacional de Investigação Científica (JNIC) foi fundada em 1967, servindo como órgão 

de consulta do Governo sobre a política científica nacional e com a função de 

administrar os meios colocados à disposição e para propor medidas para a coordenação 

e desenvolvimento da investigação científica.  

No decurso do seu historial, a JNIC ampliou as funções, nomeadamente com uma 

Comissão de Estudos do Espaço Exterior, com investigação científica no âmbito da 

OTAN e do Ambiente (Comissão Nacional de Ambiente, 1971), e cooperação com a 

OCDE e a CEE.  

A partir de 1973, a JNIC deu prioridade à inventariação de recursos nacionais e, após o 

25 de Abril, criou a Comissão de Investigação Urbana e Regional e a Comissão de 

Oceanologia. 

No decorrer da década de 80 desenvolveu medidas de política científica, elaborando o I 

Plano Integrado de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIDCT).  

No contexto da integração europeia, a partir de 1986, a JNIC beneficiou de novos 

financiamentos e de redes europeias de apoio ao conhecimento. 

Em 1988 0 JNIC foi reestruturado, consolidando o seu papel de instituição financeira, 

enquadrando-se nos benefícios comunitários. 

Em 1992 o JNIC foi extinto e as suas atribuições foram transferidas para o JNICT. 

Em 1994 ocorreu a última reestruturação do JNICT e, em 28 de Julho de 1997, foi 

extinto pelo decreto-lei 188/97, passando as suas responsabilidades para a então criada 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a FCT.  
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O Arquivo Histórico da Fundação para a Ciência e a Tecnologia incluiu no seu “site”, 

para além de factos que reportei, um texto elucidativo sobre o contexto do aparecimento 

e desenvolvimento da JNIC.  

Segundo o Arquivo Histórico da JNIC, a Junta “surgiu num contexto de expansão da 

ciência e da tecnologia, caros ao desenrolar do século XX, nomeadamente após o 

primeiro conflito mundial (1914 -- 1918), que institucionalizou a pesquisa científica e 

tecnológica, tornando-a actividade organizada à escala nacional e conferindo-lhe 

carácter de serviço público”. O JNIC coordenou a investigação científica nacional e 

apoiou as relações internacionais, no âmbito da investigação científica.             

O Fundo da FCT testemunha a sua actividade desde 1997, enquanto organismo 

responsável pela promoção, financiamento e acompanhamento da investigação 

científica. 

Cabe-lhe avaliar instituições, projectos e programas de ciência, tecnologia, formação e 

qualificação de recursos humanos nas diferentes áreas científicas, como ciências 

exactas, ciências da engenharia e, também, ciências sociais e humanas.  

A FCT foi criada em 28 de Julho de 1997, com a extinção, no mesmo dia, da Junta 

Nacional de Investigação Científica.  

Possui um Departamento de Programas e Projectos de Investigação Científica e 

Desenvolvimento Tecnológica, tendo em depósito, no fundo respectivo, 486 caixas com 

documentos disponíveis para estudo.      

Lê-se no site da FCT que a sua “função é promover, continuadamente, o avanço do 

conhecimento científico e tecnológico em Portugal, explorando as oportunidades que se 

revelem em todos os domínios científicos e tecnológicos, e atingindo os mais elevados 

padrões internacionais de criação de conhecimento, estimulando a sua difusão e 

contribuição para a melhoria da educação, da saúde e do ambiente (…) do público, em 

geral”. 

Esta missão concretiza-se, sobretudo, com a “concessão de financiamentos (…), 

acordos de cooperação e parcerias”. 

A maioria da investigação científica portuguesa realiza-se em Unidades de I&D e em 

Laboratórios Associados, financiados e avaliados pela FCT. Em 2013 estavam 

registados 293 Unidades de I&D e 26 Laboratórios Associados onde trabalhavam 

22.000 investigadores. 

Na área científica de Ciências e Tecnologias do Mar, a FCT aprovou, anteriormente a 

1999, um total de 49 projectos.  



233 

A título exemplificativo, cito, um tanto arbitrariamente, seis em 49 projectos: 

-- Valor nutricial do pescado consumido em Portugal (Instituto de Investigação das 

Pescas e do Mar, 1999). 

-- Nutrição das larvas e juvenis do robalo e da dourada (FCUP), Estudo Integrado do 

funcionamento do estuário do Tejo e Plataforma Continental Associada (U. de Évora, 

1998). 

-- Oceanografia da costa vicentina (Universidade do Algarve, 1998). 

-- Estudo do verdinho na costa continental portuguesa (Universidade do Algarve, 1998). 

--Aves marinhas como indicadores de recursos marinhos e da estrutura da teia alimentar 

na Região dos Açores (Instituto do Mar, dos Açores, 1997).    

 -- Modelos de tectónicas de placas para Portugal (FCUL, 1995).  

Poderia alongar-me no historial das actividades da FCT, mas julgo que o ficou dito é 

suficiente no âmbito de um inventário de instituições que têm contribuído para o 

progresso da ciência em Portugal. Sendo bem conhecido o papel central da FCT, está 

feita aqui -- e em outras passagens desta tese – uma síntese contextualizante.                                                                                                                                                                                  

O maior orçamento da FCT foi atingido em 2009, com 1.700 milhões de euros. A 

Ciência tinha entrado, finalmente, na “agenda política”.  

Das pistas para reflexão apontadas por Mariano Gago no “Manifesto para a Ciência em 

Portugal”, resultou, nas palavras de Carlos Fiolhais, um “real e efectivo 

desenvolvimento científico-tecnológico do país.  

No “Manifesto”151 – “este livro visa a acção prática”, declara, desde o princípio, o autor 

-- tinham sido apontadas como soluções para “inverter a tradição de indiferença, senão 

mesmo de menosprezo, pela ciência: a promoção da excelência, a internacionalização, a 

disseminação de escolas de ciência, a criação de institutos e laboratórios bem equipados, 

a formação acrescida de jovens, a coordenação de esforços interdisciplinares para a 

implantação de novas áreas, a consciencialização dos empresários das vantagens 

económicas dos processos de inovação baseados na ciência e a generalização da 

divulgação científica para romper o isolamento social da ciência”.    

No Manifesto, a Ciência é apresentada como um “desafio social” que exige o 

rompimento do isolamento a que, frequentemente, está sujeita. Mariano Gago, no 

Manifesto, de 1990, reconhecia a necessidade de se suscitar e debater políticas 

                                                   
151 GAGO, Mariano -- Manifesto para a Ciência em Portugal. Lisboa; pág. 31. Em 1990. 
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científicas, de se divulgar a ciência e de se mostrar a investigação, de se renovar a 

educação científica, e de provocar a compreensão da ciência pelo público.  

Uma questão que Gago sempre seguiu foi a problemática da relação entre os saberes e 

as práticas, receando que a empresarialização da ciência (aplicada) prejudicasse a 

incidência na investigação fundamental. 

Não me alongo sobre este tema mas chamo a atenção para o “Manifesto”,152 nas 

considerações explanadas sobre a prática das ciências e o respectivo contexto social: 

volta à relação entre o “tecido das indústrias” e a ciência, mas com a preocupação de 

que a ciência não se deixe reduzir a “mercadoria”. E sintetiza: (…) sem a inquietação 

primordial que anima a ciência ou a ambição de desvendar mistérios que efectiva e 

profundamente mobiliza geração após geração de investigadores, a ciência não seria 

humana e, portanto, não seria possível”. 

Depois de uma ausência (política) de três anos, Mariano Gago quebrou o silêncio e 

voltou a assumir posições públicas sobre Política Científica, tendo em conta um novo 

contexto nacional e internacional. Assim, concedeu, através de Virgílio Azevedo,153 

uma extensa entrevista em que historiou a evolução da Política Científica no país, nos 

últimos decénios. 

Mariano Gago, como ele próprio afirma e parece ser consensual, foi o “responsável por 

muita da concepção da política científica seguida em Portugal, pela sua aplicação 

prática durante os muitos anos de governo e pelos seus resultados ao contribuir para a 

superação do atraso científico e tecnológico nacional”. Os muitos anos foram 13 e 

correspondem ao final do século XX e inícios do século XXI, quando Mariano Gago 

integrou governos do Partido Socialista154. 

Mariano Gago parte para sua análise tendo em conta números concretos: 

-- Entre 2011 e 2013 o orçamento de Ciência e Tecnologia caiu cerca de 200 milhões de 

euros (de 1.754 para 1.579 milhões), uma redução de 11%,executada logo em 2012. 

(…). Isto tem péssimos efeitos porque os compromissos assumidos com pessoas, 

projectos e instituições científicas estão ainda em fase de expansão ou consolidação, e 

porque são escassos os recursos acumulados. 

Prossegue, dando exemplos concludentes: 

                                                   
152 “Manifesto”, págs. 126 e sgts. 
153 Semanário “Expresso”, 14/12/2013. 
154 Nos anos de ausência dos palcos políticos, Mariano Gago tem presidido ao Laboratório de Física 

Experimental de Partículas (LIP), que criou em 1986; é conselheiro da Organização Europeia de Cancro; 

é membro da administração INSERM. O maior Centro de Investigação Biomédica da Europa, com sede 

em França; e é conselheiro especial do director-geral da Agência Espacial Europeia. 
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-- “Entre 2007 e 2009 foram contratados 1.700 investigadores por cinco anos, em 

concurso público internacional, com fundos da FCT, e cujos contratos terminaram ou 

vão terminar em breve. O ano passado e este ano a FCT abriu novos concursos (…) e 

atribuiu apenas 160 contratos mais 200 agora (agora em 2013/14). Na ausência de 

financiamento suficiente para alternativas válidas e sendo certo que muitos dos 

investigadores contratados são novos, estimo em 800 a 1.000 os investigadores que, só 

neste processo, serão forçados a emigrar ou já emigraram”. 

Mariano Gago apresenta propostas incisivas: 

-- “Nesta fase de verdadeira emergência nacional precisamos de assegurar o oposto: 

estender contratos existentes e abrir novos. (…) Seria dramático e totalmente inaceitável 

que estivesse iminente o exílio de um número elevadíssimo de cientistas doutorados. 

Estamos num momento de escolha: a situação pode degradar-se ou estabilizar e 

melhorar se for evitada uma rutura. O problema é político. É preciso urgentemente dar 

prioridade ao potencial humano do país, porque forçar doutorados ao desemprego ou à 

emigração é um suicídio nacional. É preciso reforçar as instituições científicas e as 

universidades, sem as quais não há ciência. Deixar instabilizar e burocratizar, de forma 

kafkiana, o funcionamento das instituições é uma aberração digna de inimigos de 

Portugal”. 

Face ao que foi sendo construído, ao longo de anos, em Portugal, na investigação 

científica, e uma eventual inversão da situação, Mariano Gago afirmou:    

-- “A situação não se inverterá instantaneamente porque a resiliência do sistema 

científico é grande, mas em qualquer país o destino da ciência depende da qualidade das 

suas políticas científicas. Mais ainda num país pequeno e de desenvolvimento recente 

(…). Mas cabe também às instituições científicas fazerem tudo o que puderem para 

tornar melhor e mais reconhecido o seu trabalho, para procurar obter contratos e 

financiamentos com novas origens (…). Entretanto os recursos financeiros totais 

disponíveis por investigador, em Portugal, são hoje perigosamente baixos – metade da 

média europeia – como são também os recursos para a investigação”.    

Invocando o percurso recente, Mariano Gago prosseguiu: 

--“O país superou o seu secular atraso em poucas décadas e construiu um sistema 

científico moderno. A comunidade científica expandiu-se muito nos últimos anos. A 

formação dos investigadores portugueses faz-se de forma cada vez mais 

internacionalizada. Mas sem bolsas e sem contractos terão que emigrar. É o que 

desgraçadamente já está a acontecer nalgumas áreas, como a Oceanografia”. 



236 

 Esta referência à Oceanografia merece mais algum detalhe …porque diz respeito ao 

Mar. LAMBS é um laboratório português criado com um financiamento de 200 mil 

euros que estuda microorganismos marinhos (foraminíferos). Mas a bolsa terminou e o 

laboratório fechou. Por sua vez o Grupo de Paleoceanografia e Paleoclima do Instituto 

do Mar e da Atmosfera tem vindo a perder investigadores, porventura obrigados a 

emigrar.  

Numa Carta Aberta, oriunda daquele Grupo, é dado conta que a investigação do mar sob 

jurisdição portuguesa – a Zona Económica Exclusiva – “está em risco” e “emigram a 

uma velocidade aterradora jovens cientistas altamente qualificados, responsáveis por 

uma grande parte do esforço nacional para o estudo do mar”. 

Face a esta “sangria”, na Carta acentua-se que, entretanto, o mar é uma “área de 

investigação prioritária”. 

Prossegue-se no documento, partindo da premissa de que o “número de investigadores 

de oceanografia atingiu um mínimo razoável do investimento sistemático de quase duas 

décadas em formação avançada, financiamento de projectos e programas, contratações e 

intensa colaboração internacional”: 

“Estes jovens profissionais lançaram novas áreas de investigação, desenvolveram novas 

técnicas e métodos e contribuíram, em grande medida, para o avanço que as ciências do 

mar tiveram em Portugal”. 

Fátima Abrantes, coordenadora do grupo de Paleoceanografia, fez um levantamento da 

situação entre os mais de 500 investigadores de Oceanografia do país e apurou que, dos 

178 bolseiros já saíram 52, tendo 12 emigrado. 

Fica o aviso: “Os contratos de cinco anos do concurso Ciência 2008 acabam em 2014 e 

é provável que venham a sair outros 50”. 

Voltemos à leitura de Mariano Gago, que recusa “riscos de experimentalismo e 

alterações constantes de regras e procedimentos” e reafirma o “sucesso da ciência em 

Portugal, contra todas as adversidades da nossa história”: 

--“Mas poderemos ainda vir a ser muitíssimo melhores quando conseguirmos reduzir 

seriamente as desigualdades sociais que pesam de forma tremenda no sucesso escolar e 

nas oportunidades educativas”.  

Mariano Gago respondia a uma questão sobre os “problemas de desempenho dos 

estudantes no ensino secundário”.         

Quanto à capacidade de atrair, para o país, cientistas estrangeiros, o ex-ministro 

prossegue: 
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-- “Muito menos agora, que os salários são mais baixos e, especialmente com a 

incerteza do futuro. (…) Portugal ganhou a imagem de um país em que a ciência era 

uma absoluta prioridade nacional, mas a situação económica cria mais dificuldades à 

manutenção dessa ideia. É indispensável reforçar ainda mais a continuidade, a 

estabilidade e a confiança no futuro da ciência”.  

Uma “acusação” que é endereçada, sobretudo, por alguns economistas apressados, vai 

no sentido de que uma ciência em crescimento não tem tido grande impacto no 

crescimento do PIB. Mariano Gago é claro: 

“-- Mas teve. Se não tivéssemos a ciência que temos, se as nossas qualificações não 

tivessem aumentado como aumentaram, o nosso PIB seria inferior e grande parte das 

nossas exportações actuais simplesmente não existiriam. A acumulação de investimento 

em ciência, ao longo de muito tempo, é decisiva para o desenvolvimento económico”. 

A propósito, cito Joseph E. Stiglitz, prémio Nobel da Economia e professor na 

Universidade de Colúmbia, que afirmava num artigo, publicado em 11/05/2013: 

--“ O elemento mais importante na produção de novos conhecimentos é o conhecimento 

anterior. (…) O que motiva que os avanços mais significativos no conhecimento não é o 

lucro, mas sim a busca do próprio conhecimento. Isto tem sido verdade em todas as 

descobertas e inovações transformadoras – o ADN, os transístores, os lasers, a internet e 

assim por diante”.  

A propósito desta perspectiva, o prémio Nobel afirma que os poderes dos monopólios e 

das patentes inibem a produção de novos conhecimentos. 

Parecendo ignorar estas contingências e princípios, hoje em dia (estamos no ano de 

2014), em plena crise vivida pelo país, mesmo em meios com obrigações socioculturais, 

ouve-se contestar a importância da investigação científica porque …“não há dinheiro 

para a cultura” (sic).  

É espantoso e perigoso mas esta ideia já fez escola, em determinados sectores 

portugueses responsáveis, no princípio da década de 90, quando prevalecia uma “visão 

economicista”. Visão que fora antecedida por uma “política cientifica do Estado, 

coerente e informada, preconizada pelo então secretário de Estado --1986 e 1987 -- 

professor Arantes e Oliveira”. 

Mas a ligação/relação entre a Ciência e a Economia “falhou”, afirmou recentemente 

(“Expresso”, Agosto/2011) o então secretário de Estado do Empreendedorismo, 

Competitividade e Inovação do XIX Governo Constitucional. O, pouco depois 
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substituído, secretário de Estado Carlos Oliveira (engenheiro informático), pretendia 

fazer uma “revolução de mentalidades” e declarava: 

--“ Um dos objectivos é unir o sistema científico às empresas para ajudar a criar 

instituições mais competitivas, aumentar as exportações com valor acrescentado e o 

emprego qualificado. E acabar com o divórcio que tem existido entre universidades e 

empresas”. (…). “Há um novo enfoque que permite ter ideias estratégicas e ligá-las à 

execução. (…) Um dos grandes problemas do passado foi termos o empreendedorismo e 

a inovação de costas voltadas com a ciência. (…). Pretendemos orientar a ciência mais 

aplicada e tecnológica para os resultados e que o investimento público e privado em 

investigação e desenvolvimento, que já representa 1,7 % do PIB, seja bem canalizado 

para ter impacto na Economia”. 

Um membro do XIX Governo, questionado pela jornalista Anabela Campos (João 

Ramos e Pedro Lima) face ao facto de que se “diz há décadas que é preciso articular as 

universidades e as empresas”, reconheceu que não ia “reinventar a roda”, mas insistiu 

que “se analisarmos o European Innovation Scoreboard não vemos que o investimento 

tenha tido impacto na Economia, porque estamos na 23ª posição, em 27 países”.  

E daí concluir, peremptório: 

--“ Falhou a ligação entre a Ciência e a Economia. A política de inovação não era 

tutelada por um único ministério e não estava orientada para resultados”.  

Sem juízos de valor, comparo com uma declaração de Cláudio Torres, director do 

Campo Arqueológico de Mértola e Prémio Pessoa, em 1991: 

--“ Com Mariano Gago foi criada uma estrutura de apoio à investigação perfeitamente 

anómala, no bom sentido da palavra. Espantosa! De repente surgem centros de 

investigação como nunca tinha acontecido. Era só a Ciência exacta, porque esta é que 

dava dinheiro. Surge uma juventude preparada e entusiasta, que cria coisas 

interessantíssimas”.  

 Data de 1989 a proposta do “Programa Ciência”, resultante do “diálogo entre 

universidades, centros e laboratórios de investigação”. O programa foi objecto de 

acordo entre Portugal e a UE, em 1990. 

Já tinha vindo de 1985 um conjunto de iniciativas portuguesas que visavam “romper 

alguma da inacção política portuguesa em matéria de cooperação científica 

internacional (…) foi o caso da adesão à iniciativa Eureka (…) desde o seu 

lançamento”, como foi também o caso da integração do país na rede europeia de 

doutoramentos em Astrofísica. (Faculdade de Ciências da UP, 1984).          
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A tentativa de datar as decisões governamentais que levaram ao incremento das 

políticas públicas relacionadas com a investigação científica -- e referenciar também a 

paternidade dessas decisões – teve um contributo claro do ex-primeiro-ministro da 

segunda metade da década de (19)80 e primeira parte da década de (19)90, o depois 

presidente da República, Cavaco Silva, O seu discurso político sobre a Economia do 

Mar remeto-o para o Capítulo IV desta tese, mas têm aqui cabimento declarações que 

proferiu numa conferência promovida pela COTEC, em Lisboa, em Fevereiro de 2014:  

--“Em matéria do desempenho na inovação, a convergência que se verificava há mais de 

uma década foi interrompida, pela primeira vez, em 2012”. 

Voltou, então e também, a questão da ”falta de capacidade de transformar o produto do 

conhecimento em bens transaccionáveis no mercado”. 

Data de 1987 a publicação de um trabalho coordenado por Mário Ruivo, intitulado 

“Perfil das Ciências do Mar em Portugal”, que é considerada a “primeira 

sistematização de todos os recursos existentes ou necessários para o desenvolvimento 

científico e económico neste campo”155. 

No livro são indicadas as “debilidades do país mas também uma grande ambição para o 

futuro. Passaram duas dezenas de anos depois da publicação do trabalho citado e, na 

opinião de Maria de Lurdes Rodrigues, “temos como resultado das políticas públicas 

continuadas, mais cientistas, mais projectos, mais centros de investigação, mais 

conhecimentos, e estamos, simultaneamente, mais autónomos e mais integrados 

internacionalmente”.                                                  

A par do potencial reconhecido, a autora acentuou os perigos que atingem o Ambiente 

Marinho: “Estamos muito mais atentos ao enorme potencial contido no mar e nos 

oceanos e mais conscientes das ameaças que sofrem e dos riscos que enfrentam”, 

afirmou, a terminar, Maria de Lurdes Rodrigues.  

A par de Maria de Lurdes Rodrigues entretanto volto a Maria José Costa, catedrática de 

Biologia Marinha e coordenadora do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa, que aponta o ano de 1972 como ponto de partida para 

Portugal receber os primeiros meios navais específicos para a investigação 

oceanográfica, com afectação, ao Instituto Hidrográfico. 

                                                   
155 RODRIGUES, Maria de Lurdes – O Mar como Âncora do Conhecimento e do Desenvolvimento. 

Prefácio nas Actas do III Fórum dos Açores, pág. 12, da FLAD, Faial, 2012. 
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Sucessivamente foram entrando ao serviço do Instituto Nacional de Investigação das 

Pescas, navios especializados. Isto em 1977 (navio “Mestre Costeiro”), em 1978 

(“Noruega”) e em 1992 (“Capricórnio”). 

O navio “Arquipélago” em 1995 foi afectado ao Departamento de Oceanografia e 

Pescas da Universidade dos Açores. 

Em 1997 e em 2007 dois navios – “D. Carlos I” e “Gago Coutinho” -- cedidos, pelos 

EUA, foram afectados à investigação marítima.  

Estas datas são significativas porque representam opções políticas e afectação de 

recursos essenciais para a investigação científica, tanto pura como aplicada. No caso do 

navio “Gago Coutinho” constata-se que, em 2008, o navio foi equipado com um 

submarino (ROV) destinado a apoiar a investigação científica. 

O ROV, operado remotamente, tem capacidade para actuar até 6.000 metros de 

profundidade. Acontece, entretanto, que os mares dos Açores, têm sido objecto de 

investigação por parte de “numerosa frota de navios e veículos subaquáticos 

estrangeiros”, em alguns casos beneficiando de parcerias com cientistas portugueses. 

Maria José Costa aponta como essencial para o estudo do “papel das Ciências do Mar, 

em Portugal, um trabalho da JNICT, de 1990, intitulado Perfil Nacional em Ciências do 

Mar, coordenado por Mário Ruivo. É também da maior utilidade a informação e 

indicadores disponibilizados pelos Centros de Investigação e Laboratórios Associados e 

do Estado e que podem “proporcionar um retracto sobre os principais avanços 

observados”. Algumas destas instituições beneficiaram de apoios científicos e de 

financiamentos internacionais, nomeadamente de programas da OTAN e da UE. 

Se, a partir de 1972, Portugal passou a dispor de navios especializados que funcionavam 

como autênticas plataformas de investigação marítima, há que citar também o ano de 

1998, quando se comemorou o Ano Internacional dos Oceanos e se inaugurou a 

Exposição Mundial de Lisboa, a EXPO 98. 

A EXPO 98 era subordinada, significativamente e por sugestão e opção política, ao 

tema “O Oceano, um Património para o Futuro”. 

No mesmo ano de 1989 e a nível político, o Conselho de Ministro aprovou, em 10 de 

Julho, três Resoluções (nºs 88, 89 e 90/98), que criaram, respectivamente, a Comissão 

Oceanográfica Intersectorial, o Programa Dinamizador das Ciências e Tecnologias do 

Mar e a Comissão Interministerial para a Delimitação da Plataforma Continental. 
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Reconhece e acentua Maria José Costa que “nunca antes tinha sido dado tanto destaque 

aos assuntos do mar e, em particular, aos aspectos científicos da investigação e das 

políticas do mar”. 

As Ciências e Tecnologias do Mar surgiam então como “área de referência, estratégica e 

de forte interdisciplinaridade”, o que trouxe, também, significativos apoios financeiros.   

No trabalho de Maria José Costa e Emanuel Gonçalves são apresentados pormenores 

esclarecedores mas sobretudo técnicos, sobre as linhas orientadoras dos Programas 

Dinamizadores de investigação, os quais reflectiam os principais domínios de trabalho 

científico. 

Nem tudo eram boas expectativas e num Relatório sobre o Programa Dinamizador de 

Ciências e Tecnologias do Mar, citado por Maria José Costa, reconhecia-se a 

“insuficiência de conhecimento sobre o meio marinho e os recursos vivos, energéticos e 

minerais; uma grande carência de recursos humanos, uma grande dispersão nos esforços 

de investigação, muitas vezes sem metas claras na investigação aplicada, a insuficiência 

de infra-estruturas e um reduzido envolvimento em projectos internacionais. 

Progressivamente, foram surgindo respostas a estas questões, com as prioridades 

atribuídas às Ciências e Tecnologias do Mar, com quatro Laboratórios Associados: 

 

-- CIMAR – Centro de Investigação Marinha e Ambiental; 

-- CESAM – Centro de Estudos do Ambiente e do Mar; 

-- ISR – Lisboa – Instituto de Sistemas e Robótica;  

-- ODL – Instituto Dom Luiz.   

Junto a estes Laboratórios Associados, três Laboratórios do Estado: 

-- INRB – Instituto Nacional dos Recursos Biológicos; 

-- IH – Instituto Hidrográfico;  

-- IMM – Instituto do Mar e de Meteorologia (de 2013) 

 

Acrescentam-se cinco Centros de Investigação, directamente associados ao mar: 

 

-- MARETEC -- Centro de Ambiente e Tecnologia Marítimos; 

-- CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental; 

-- CO – Centro de Oceanografia; 

-- OMAR – Instituto do Mar; 

-- UIEE-ISPA – Instituto Universitário. 
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Apesar do trabalho desenvolvido a autor citado considera que “falta ainda uma 

avaliação rigorosa aos actuais Laboratórios Associados” para “melhor se decidir sobre 

os mecanismos de organização a implementar”. 

Maria José Costa entra em detalhes, com estatísticas, número de publicações nas 

diferentes áreas científicas, investimentos, propostas de alteração de funcionamento de 

diversas instituições, perfil das instituições em Ciências e tecnologias do Mar, número 

de investigadores e refere-se à relevância do Consórcio Oceanos que, com 11 parceiros, 

trabalha com águas salobras, marinhas, fundo do mar, interacção com o ar e a terra, 

ênfase na ZEE e na Plataforma Continental, com capacidade para complementar 

decisões no âmbito das políticas públicas sobre o mar. Aliás são “objectivos deste 

Consórcio promover as bases científicas para os mecanismos de apoio às decisões 

políticas baseadas na investigação de excelência e a um nível competitivo”. 

A propósito do Consórcio Oceânico devo confessar aquilo que, porventura, é uma falta 

minha, por insuficiência de atenção ou de pesquisa: nos últimos três anos, em mais de 

três dezenas de conferências, seminários, palestras e exposições, com muitas centenas 

de intervenientes (universitários, militares e empresários) não me recordo de qualquer 

referência ou participação do Consórcio Oceanos. Mudou de designação, tem diferentes 

objectivos? É um trabalho complementar e específico que fica em agenda. 

Os avanços da Ciência, no sentido do melhor conhecimento das potencialidades dos 

oceanos, revelam, frequentemente, surpresas de grande significado científico e prático. 

Desta feita, segundo um número, do final de 2013, da revista Nature Geoscience, uma 

equipa de investigadores de universidades de Utah (EUA), Gronelândia, Dinamarca e 

Holanda e também da NASA, descobriu “sob os gelos da Gronelândia um gigantesco 

aquífero onde a água se mantem no estado líquido durante todo o ano”. O reservatório 

subterrâneo tem cerca de 70 milhões de metros cúbicos de água”. O seu estudo pode 

contribuir para melhor conhecimento do ”degelo global e da correspondente subida do 

nível do mar”. 

A taxa média anual de subida do nível do mar é de 3,2 milímetros, com medições 

realizadas por satélite, desde 1993, segundo a (Organização Meteorológica Mundial). 

Organização que também indica que os registos regulares das temperaturas mundiais 

são feitos desde 1850. A fusão dos gelos e a subida do nível do mar resulta sobretudo 

dos gases que provocam o efeito estufa, resultantes de actividades humanas. 
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Entretanto foram também referenciadas na Gronelândia -- território com cerca de 50 mil 

habitantes, administrado pela Dinamarca – recursos geológicos, como grafite, alumínio, 

ferro, ouro, rubis, zinco, chumbo, barite, titânio e urânio. 

Uma das questões centrais deste subcapítulo diz respeito à relação investigação 

fundamental -- economia empresarial: a academia esgota-se em si própria ou as 

empresas não têm capacidade para entenderem o valor da investigação científica, 

tirando dela o devido proveito. As acusações são repartidas e já encontrámos respostas 

diversas em declarações anteriores, quer na academia quer nos sectores empresariais e 

políticos. 

 Perante esta polémica interminável, em que ambas as partes, mais ou menos 

extremadas, têm argumentos à sua feição, não resisti a transcrever recentes declarações 

156 do então presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

(AICEP), Pedro Reis. A iniciativa não é inédita mas há que lhe reconhecer aspectos 

muito positivos, face às mais-valias pedagógicas e científicas das universidades 

portuguesas: 

--“Assinámos protocolos com universidades para a promoção do ensino superior 

português no estrangeiro e já estamos em plena operacionalização. Há duas 

universidades portuguesas que vão participar na missão empresarial promovida pelo 

Presidente da República, no Canadá. Entretanto, estamos a divulgar uma oportunidade 

de negócio na Coreia do Sul, que visa a instalação de universidades estrangeiras naquele 

país, em condições bastante interessantes e com apoio financeiro por parte do governo 

sul-coreano”. 

Perguntado acerca das vantagens competitivas de Portugal, neste sector, e perante 

outros países europeus, Pedro Reis respondeu, um tanto surpreendentemente quando 

constatamos outros discursos oficiais: 

--“O forte investimento em investigação e no ensino superior registado nos últimos anos 

permitiu um posicionamento estratégico de Portugal, neste domínio, que deve ser 

destacado. A elevada qualidade da nossa investigação, que tem merecido prémios 

internacionais diversos, a elevada qualificação dos nossos recursos humanos, altamente 

procurados por países europeus, a facilidade do domínio de línguas estrangeiras, assim 

como o nosso clima e hospitalidade, são objectivamente competitivas do ensino 

superior português perante a concorrência mais aguerrida”. 

                                                   
156 Semanário “Expresso”, 15/02/21014. 



244 

Pedro Reis acentuou aquilo que parecerá surpreender alguns, mais cépticos, afirmando 

que o “ensino superior pode dar um contributo inestimável para a “melhoria da imagem 

de Portugal no exterior, integrando-se no conjunto das indústrias exportadoras”. E 

enumerou: 

--“Há que considerar distintas dimensões que originam efeitos multiplicadores: as 

propinas dos alunos internacionais; (…) os gastos de tais estudantes durante a sua estada 

em Portugal; (…) as formações oferecidas pelas universidades em mercados externos; a 

realização, em Portugal, de conferências científicas”.   

Algumas “distintas dimensões” não são, certamente, inéditas mas é inédito que seja uma 

instituição como a AICEP a conseguir integrar universidades nas comitivas 

empresariais com vocação de exportadoras.  

Uma recente iniciativa da União Europeia, ainda que em fase de lançamento, merece 

aqui uma referência positiva, ainda que expectante: a UE vai implementar um Programa 

– Quadro Europeu para a Investigação e a Inovação para o período 2014 – 2020, o 

Programa Horizonte 2020. 

Horizonte 2020 tem um Orçamento de 79,4 mil milhões de euros, tendo em vista 

promover o emprego, financiar PME´s, jovens empreendedores e grandes empresas, 

abrangendo todas as áreas científicas desde a saúde às tecnologias de informação e 

comunicação, segurança e energia. Para Portugal foi incluída uma linha de investigação 

autónoma para o Mar e outra para a Herança Cultural. 

A eurodeputada Maria da Graça Carvalho foi a relatora para o Programa Específico de 

Execução do Horizonte 2020.  

A terminar: São frequentemente contraditórias as leituras sobre a Ciência em Portugal: 

depende, se incidirmos a atenção em diferentes perspectivas, resultando análises 

positivas ou negativas. Como se vai vendo há de tudo, mas não quero deixar de anotar 

que algumas áreas debatidas no Encontro Ciência 2010, com terminologia que somente 

há escassos anos os portugueses começaram a ouvir mas que já correspondem a valores 

firmes na investigação científica, como sejam energias renováveis e redes veiculares; 

robótica, nanotecnologia; estudo das células estaminais; estudo do genoma do sobreiro; 

ROV. Enfim, uma lista que poderia prolongar. 

Nesta eventual listagem devo incluir, ainda que sumariamente, a relação da Ciência com 

a Economia do Mar e a Economia Social. Trata-se de uma questão central que tem a ver 

com o bem-estar e a segurança das populações e seus bens, mas que depende da 

monitorização científica e da capacidade financeira e tecnológica. Refiro-me a situações 
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específicas relacionadas com alterações climáticas, geologia costeira e segurança de 

regiões do litoral. Lembro que 75% das populações portuguesas habita nas zonas 

costeiras, onde se produz 85% do PIB.  

A costa continental tem 850 quilómetros de extensão, apresentando variações 

geomorfológicas muito acentuadas.  

Centros de investigação de universidades portuguesas têm trabalhado sobre os desafios 

e as respostas que implicam a análise de impactos e consequências das alterações 

climáticas na evolução das faixas costeiras. Na sua agenda encontrei temas como 

necessidades hídricas, agricultura de subsistência, recarga de aquíferos, instrumentos de 

gestão, monitorização, previsões e adaptações às novas condições.  

Aponto alguns temas da investigação científica, claramente relacionados com a 

Economia local e social, porque afectam de sobremaneira as populações, nas suas 

actividades económicas, como o turismo, a pesca, as actividades desportiva e a 

portuária. Cito entre  esses temas, numa ordem arbitrária, estudos sobre: agitação do 

regime marítimo; elevação do nível médio das águas do mar e variação na elevação 

desses níveis; regime de ondas e agitação; abastecimento de sedimentos nas praias e 

respectivo ciclo; intensificação da erosão; escoamento e assoreamento dos estuários; 

salinização; inundação das zonas ribeirinhas; capacidade de observação por satélite; 

encurtamento da estação húmida e menos valor médio das chuvas; elevação das 

temperaturas e diminuição da precipitação; retenção das barragens; erosão costeira; 

cartas de galgamento; e além do mais, consequências na degradação da quantidade e 

qualidade dos níveis aquíferos.  

Todos estes factores estão condicionados ou condicionam a resposta a uma pergunta 

essencial: O que se pretende proteger, tendo em conta que há que manter o ecosistema 

atractivo, defendendo mas não bloqueando as regiões costeiras nas suas actividades 

económicas. Tudo isto implica uma hierarquia de decisões políticas que têm sido 

condicionadas pela disponibilidade de meios. Os discursos políticos trazem promessas 

face a situações gravosas, mas todos os anos muito fica por fazer. 

As dificuldades políticas acentuam-se porque os estudos científicos em questão 

implicam projectos para longo prazo, o que torna mais difícil a sua aceitação nos ciclos 

temporais limitados das legislaturas governamentais 

Ainda neste ano de 2014 pude assistir a uma palestra na AEP, onde um especialista 

afirmava que as bases de dados relacionadas com a agitação marítima, ciclones e ciclos 

de níveis das ondas somente fornecem dados científicos desde o final do século XX, o 
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que dificulta a elaboração de estudos concludentes sobre ciclos médios e longos, 

condicionando a hipótese, por exemplo, de alertas de tempestades e de expectativas de 

protecção estratégica.  

Os problemas relacionados com a degradação das regiões costeiras, onde o mar se 

confronta com a vulnerabilidade das praias, têm a ver com a gestão hidrográfica e com 

situações que equacionei acima: nos anos 30 e nos anos 50, o país sofreu ciclos de seca 

severa, o mesmo acontecendo nos anos (20)05 e (20)06. Em 2009 foi elaborado um 

Plano de Gestão Hidrográfica para o Algarve e a sua prática confirma a necessidade de 

se organizarem “caminhos futuros dando importância à evolução histórica”.  

A nível internacional há toda uma listagem de organizações e iniciativas relacionadas, 

conforme as especializações, com os temas que referi acima. Instituições como sejam a 

Organização Mundial da Saúde, a Agência Europeia de Ambiente, a Conferência de 

Copenhague (2009), o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, a 

Cimeira de Cancun, a Conferência do Rio de Janeiro e outras. Portugal possui uma 

Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas desde 2010.   

A íntima relação, como causa e efeito, entre os progressos da investigação científica e 

tecnológica e, por outro lado, o desenvolvimento e o crescimento económico, é tal que é 

difícil determinar os limites, em termos organizacionais ou meramente pedagógico, de 

um e outro. 

Com demasiada frequência pretende-se afirmar que os progressos da ciência e da 

tecnologia referentes às questões marítimas são muito recentes. Ou, pelo contrário, 

invoca-se e valoriza-se a ciência náutica desenvolvida muitos séculos atrás.  

Julgo que basta inventariar factos e estabelecer um quadro cronológico para contrariar 

pretensões excessivas de exclusividade. 

Entretanto, simplesmente tendo em conta a cronologia de desenvolvimentos relevantes 

listados a partir da segunda metade do século XX, se torna evidente que, nas últimas 

décadas, houve uma aceleração histórica, quanto à ciência e à economia do mar: a 

ciência e a tecnologia enriqueceram o conhecimento e a economia evoluiu no sentido de 

uma globalização, em círculos concêntricos cada mais amplos. 

Muita coisa mudou e a política, a economia e a ciência e a tecnologia tiveram que 

enfrentar desafios e adaptaram-se, respondendo a novos circunstancialismos e até 

mesmo autênticas provocações. Tão simples como a expressão popularizada de que a 

“necessidade aguçou o engenho”. 
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Como se diz no Portal da Marinha Portuguesa – ela própria também a ter de enfrentar 

novos condicionalismos, inventado capacidades para procurar percebê-los, reflectindo 

sobre as respostas possíveis – “assistimos a uma crescente diversificação dos usos das 

faixas marítimas, com a expansão do ecoturismo (turismo e pesca desportiva), extracção 

do petróleo e gás natural, bem como das novas actividades em mar aberto (offshore), 

aquicultura e produção de energia a partir dos ventos e das ondas”. 

Com este quadro de referência, com maior degradação ambiental nas zonas costeiras e 

decréscimo da biodiversidade marinha e dos recursos pesqueiros, todos os recursos 

inovadores, como os recifes artificiais são necessários e positivos. 

Mas volto à questão da proclamação política de apoios ao desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia na 2ª metade do século XX e, subsequentemente, no primeiro decénio do 

século XXI. 

 É exacto que muito tem mudado e é muito meritório, em termos quantitativo e 

qualitativo, o progresso científico respeitante à área do mar. Mas invoco, a propósito da 

relatividade das “coisas” um artigo publicado por Miguel Neves dos Santos157 . 

Relata-nos Miguel Santos que, em 1789-1801, um pescador japonês de uma região que 

específica, quando pescava com uma pequena rede de cerco, foi surpreendido pela 

captura de milhares de pargos, junto aos destroços de um barco naufragado. Alguns 

anos mais tarde, quanto os destroços desapareceram, os peixes também desapareceram. 

Os pescadores locais decidiram, então, afundar grandes destroços de madeira e bambu 

e, algum tempo depois, os cardumes voltaram a aparecer. Cem anos passados e a ciência 

empírica deu lugar à aplicação da ciência pura.   

Ao procurar determinar o ponto de situação da exploração marítima numa perspectiva 

científica tomei em consideração declarações do Professor Yves Fouquet, ligado ao 

Instituto Francês de Pesquisa para a Exploração do Mar e docente da Universidade de 

Brest,158 .  

Fouquet trabalhou em pesquisa geológica, mineralógica, química e biológica, e chefiou 

expedições oceânicas. Apresentou, perante deputados da Comissão de Defesa Nacional 

da AR, uma comunicação subordinada ao tema “Economia oceânica: recursos não 

vivos”.  

                                                   
157 SANTOS, Miguel Neves dos -- Investigador do IPIMAR e coordenador científico do projecto RA do 

Algarve, na Revista de Marinha, de 12 de Maio de 2009.  
158 FOUQUET, Yves – Economia Oceânica, recursos não-vivos. Declarações feitas pelo professor da 

Universidade de Brest, num seminário, na Assembleia da República, em Lisboa, perante os deputados.  

Edição da Assembleia da República, Lisboa, Maio de 2008.  
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Em síntese, recolhi elementos elucidativos que foram, na ocasião, motivo e 

oportunidade para debate, entre os deputados. 

O ponto de situação feito pelo professor de Brest teve a sua localização temporal bem 

marcada, isto é, Maio de 2008. Assim o entendi porque, primeiro, se se situou já no 

século XXI, vinha na sequência do que fora a evolução científica do final do século XX, 

a perspectiva que aqui interessa. Mas, segundo, porque há condicionalismos 

tecnológicos ou de gestão económica e política que, facilmente, ou retardam ou 

aceleram, de modo significativo, os trabalhos de exploração e investigação em curso.     

 Começo por alguns dados objectivos que interessa ter em conta, não só em relação aos 

recursos não vivos como aos recursos vivos, que analisarei, posteriormente: os oceanos 

comportam 97% da água existente e cobrem 70% da superfície terrestre; e 95% do 

volume das águas corresponde a águas profundas. A profundidade média é de 3.800 

metros e a máxima atinge perto de 11.000 metros, na Fossa das Marianas, na zona das 

Filipinas, no Pacífico. Abaixo dos 200 metros há escuridão total. 

A pressão e a temperatura variam com profundidade: “ 5.000 metros de profundidade a 

pressão é de cerca de 500 atmosferas, ou seja 500 vezes maior que do que a pressão 

atmosférica à superfície do mar”. 

Quanto à temperatura dos oceanos, esta desce “dos cerca de 18 graus à superfície, para 

cerca de 2 graus nos fundos marinhos”. 

É nestas condições que terão que ser explorados os recursos não vivos e estudados os 

recursos vivos. 

Volto aos recursos minerais dos grandes fundos oceânicos e ao professor Fouquet. 

Várias são as condicionantes que “empurram” os governos para a exploração dos fundos 

oceânicos. Cito-as sem preocupação de hierarquias: forte aumento da procura de 

matérias-primas por parte dos países de economia emergente; diminuição das 

disponibilidades existentes ou, pelo menos, conhecidas; aumento de reservas 

estratégicas por parte de países ou grandes empresas internacionais para salvaguarda de 

interesses financeiros, nas cotações em Bolsa; risco de flutuação de preços os mercados 

internacionais; e, além do mais, novas exigências da produção industrial.    

Quanto aos gráficos de reservas das matérias-primas, o professor lembra que a prata, o 

ouro e o zinco estarão disponíveis somente mais cerca de 20 anos. A utilização do cobre 

tem tido picos acentuados no seu consumo. 

Os preços não dependem apenas da oferta da indústria mineira, sendo influenciados 

também por comportamentos de outras fontes de abastecimento. Isso acontece, por 
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exemplo, quando há decisões políticas e económicas de governos ou grandes empresas 

que decidem lançar nos mercados reservas estratégicas que possuem. A redução gradual 

de compra de activos, por parte de bancos centrais, também condiciona fortemente os 

preços nos mercados internacionais. Todas estas circunstâncias condicionam preços e 

custos e podem alterar estratégias de exploração dos recursos minerais dos oceanos. 

Por outro lado, a ciência e a tecnologia contribuem positivamente para alterações nos 

mercados e levam a ajustamentos de estratégias. Veja-se o caso da indústria de 

extracção de gás de xisto: as “empresas do sector aumentaram a velocidade de 

perfuração, reduziram os custos, diminuíram o espaçamento médio entre perfurações, 

incrementaram as taxas de recuperação”.159 (…). ”A confluência de factores favoráveis, 

como a melhoria da situação macroeconómica nos países desenvolvidos, a diluição de 

despesas de capital ao longo de anos, a redução de custos, o decréscimo de custos 

laborais e com equipamentos por parte dos produtores e a retoma do crescimento das 

receitas” são também factores que retardarão a necessidade estratégica de aumentar a 

exploração das potencialidades em recursos minerais dos oceanos.  

Em relação ao cobre merece aqui um apontamento para invocar a “velha” questão das 

mais valias da exploração dos recursos do solo nacional, sem grande benefício para a 

economia do país, por incapacidade estrutural. É o caso da mina portuguesa de Neves 

Corvo, a “Somincor, que sendo a maior produtora de concentrado de cobre da União 

Europeia e uma das maiores empresas exportadoras do país (em 13º lugar na lista das 

exportadoras) tudo que a mina produz vai para o estrangeiro, pela simples razão de que 

não há em Portugal nenhuma fundição vocacionada para o cobre”160.   

A empresa, tida como “um excelente negócio”, foi constituída em 1980 e começou a 

laborar em 1982, tendo reservas previstas para exploração por, pelo menos, mais dez 

anos. Em 2011 teve um volume de negócios de cerca de 400 milhões de euros, com uma 

pequena queda no ano seguinte. 

Em 1985, “a multinacional Rio Tinto, uma das três gigantes mundiais do sector, 

adquiriu uma participação francesa de 49%”. Mais tarde uma empresa sueco-canadiana 

tornou-se proprietária da mina. 

O cobre, depois de um tratamento sumário, segue de comboio para o porto de Setúbal, 

de onde é exportado para o Brasil, a Suécia, a Bulgária e a Alemanha. A maior 

concorrência é chinesa.   

                                                   
159 VARELA, Carlos -- Commodities em alta. Jornal de Negócios, Lisboa, 18 de Novembro de 2013. 
160 ANDRADE, Vítor – Estudo publicado no “Expresso”, pág. 21, em 29/3/2013.  
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Voltemos ao professor Fouquet que afirma que, desde 1950 a 2000, têm sido pouco 

significativos os aumentos de mineração mas maiores os aumentos na procura do cobre. 

A partir de 2004/2005 as cotações do zinco, da prata, do ouro e do petróleo apresentam 

tendência de subida, com forte procura. Com a procura em alta e as cotações a subir, 

naturalmente, que a procura e a exploração de novas reservas tende a aumentar. Como 

tendem a aumentar as preocupações ambientalistas com a utilização dos chamados 

minérios pobres, os mais poluentes. 

Face às dificuldades com as reservas situadas nos continentes, isto é em “terra firme”, a 

tendência é a valorização da exploração dos fundos oceânicos. Assim a ciência, a 

tecnologia o possibilitem e a economia o imponha. Isto contando também com as 

pressões demográficas, prevendo-se que os 7 mil milhões de habitantes da Terra, em 

2012, passem para 9 mil milhões em 2040.  

A Índia e a China representam 37% da população mundial e é de prever que esses 37% 

queiram atingir, pelo menos, um consumo de matérias-primas idêntico ao que é 

consumido pelos 17% dos países ocidentais desde o século XIX. 

Especificamente quanto aos recursos minerais localizados em águas oceânicas o 

professor afirmou, na AR, que está demonstrado que “existem metais ricos nos grandes 

fundos”. 

Mas, alerta o professor, “sem investigação científica e desenvolvimento de meios 

tecnológicos”, os políticos, acrescento, nada poderão decidir e os empresários nada 

poderão fazer.  

Fouquet invocou um pouco da História do que diz respeito à exploração dos recursos 

marítimos não vivos, fazendo uma incursão na memória recente e no conhecimento 

comum para lembrar que o sal foi, e é, um recurso explorado desde há muito, 

acontecendo o mesmo com a areia e o cascalho.  

“Muita areia e cascalho são exploradas ao nível terrestre mas também nas zonas litorais, 

provocando, amiúde, conflitos de utilização entre os diferentes usos das zonas 

costeiras”, acrescentou o professor.  

Já no final do século XX e princípio do século XXI o que talvez seja mais 

surpreendente – e mais mediático – seja a exploração de diamantes pela Sociedade De 

Beers, na costa Ocidental da África do Sul, mas no mar e a profundidades de cerca de 

250 metros.  

“A Sociedade sul-africana produzia, em 2008, cerca de 50% dos seus diamantes no 

meio submarino”, tendo aperfeiçoado navios especializados na exploração, escavação e 
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transporte. A empresa passou a utilizar engenhos submarinos cada vez mais 

sofisticados. 

A De Beers já possuía, em 2013, licenças de exploração para actuar até 400 metros de 

profundidade, nas costas do Índico. 

Há outras situações específicas e já de há anos, como seja o “estanho aluvionar, isto é o 

estanho que provém do continente, sendo trazido pelos rios e que é explorado a pouca 

profundidade”. 

Diferente é o caso dos fosfatos que se apresenta, em nódulos, a maiores profundidades, 

como acontece com os sulfuretos hidrotermais. 

A Norte do Pacífico, em zonas internacionais, estão referenciados, entre 4.500 e 5.500 

metros de profundidade, campos de nódulos polimetálicos.Os nódulos são compostos 

por cerca de 10% de ferro, 25% de manganês, 1% de níquel e, com variações, podem 

apresentar também algum cobre, cobalto, bário, níquel e cobre.  

Os sulfuretos polimetálicos dos grandes fundos estão associados a fontes hidrotermais 

situadas entre os 800 e os 4.100 metros de profundidade, em zonas de afastamento das 

grandes placas oceânicas. Nessas zonas têm sido localizadas, estudadas e exploradas 

fontes de calor localizadas a cerca de 3.000 metros de profundidade e que atingem os 

1.200 graus de temperatura. Trata-se de zonas muito activas, em termos vulcânicos, em 

que água se infiltra pelas falhas das placas, criando uma dinâmica que leva “à 

precipitação dos metais nos fundos dos oceanos”. 

Quando se apresenta individualmente, o manganês tem sido encontrado em 

encrostamentos, na região do Havai e na Polinésia. O cobalto e a platina, relata o 

professor, também aparecem nos encrostamentos, no Pacífico.  

Uma instituição, a International Seabed Authority, sediada na Jamaica mas dependente 

das Nações Unidas, tem por funções legislar sobre o acesso aos recursos dos grandes 

fundos, incluindo esta zona de nódulos. Mas, como é habitual, cabe aos países mais 

apetrechados em meios científicos, financeiros e tecnológicos levar a cabo as 

investigações. E, naturalmente, quando viável e de interesse, a exploração dos recursos 

minerais. 

As chaminés de águas muito quentes estão associadas a uma grande actividade 

biológica muito peculiar, com “muito camarão e moluscos associados à actividade e à 

energia química”. 

A propósito dos sítios hidrotermais, o professor Fouquet lembra que a descoberta desses 

“fenómenos se deu em 1878, na dorsal do Pacífico Leste, onde o afastamento das placas 
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é de 18 centimetros por ano, comparativamente com o Atlântico, que é de 2 centímetros 

por ano”. 

No entanto, nas palavras do professor francês, no Atlântico há zonas de percentagens 

muito significativas de zinco, chumbo, cobalto, cobre, prata e mesmo ouro. 

Com a evolução da Ciência a ideia de que a acumulação de determinados minerais nos 

fundos da plataforma continental correspondia aos aluviões transportados pelas águas 

dos rios para o mar foi evoluindo para a explicação de que a “formação dos depósitos 

minerais resulta do dinamismo das placas” tectónicas. 

A qualidade e a quantidade dos achados levou um grupo de investidores e industriais 

americanos a interessar-se, publicamente, por estas matérias: estava-se no final do 

século XX e fizeram eco disso, através do jornal “New York Times”. 

As potencialidades das chamadas “terras raras”, contendo metais avidamente cobiçados 

pelas tecnologias de ponta para componentes de telemóveis, baterias eléctricas, 

geradores de produção de energia eólica e outros, constitui, no início do século XXI, um 

alvo preferencial da ciência, da economia e do poder político. Se bem que, até agora, em 

2014, estejam referenciadas terras raras em alguns pontos do globo e, ultimamente, nos 

fundos oceânicos do Pacífico, há uma constatação que favorece, poderosamente, 

política e economicamente, a China: este país, a segunda economia mundial e, dentro de 

escassos anos, a primeira, explora na vastidão do seu território asiático, 97% dos metais 

estratégicos recolhidos nas terras raras. Isto é, tem o controlo da produção exportável e 

dos preços nos mercados internacionais e pode manipular os “stocks” disponíveis. 

Trata-se mais um factor a favor da geoestratégia da China, o país que detém largas fatias 

da riqueza dos países mais ricos e que, em termos de comércio internacional e das 

exportações consegue manter a oportuna desvalorização da sua moeda, o remimbi. Isto 

não “são contas de outro rosário” porque as terras raras oceânicas também vão entrar, 

desde agora e num futuro breve, nas contingências das disputas da Política e da 

Economia mundiais. 

Certamente num nível que ultrapassa a dimensão dos meios científicos, tecnológicos e 

empresariais deste “país à beira mar plantado”. A menos que a ONU reconheça os 

direitos de Portugal à ambicionada Plataforma Marítima Continental, que a mesma 

possua terras raras e… que alguém queira vir negociar uma concessão. 

Neste subcapítulo da relação da Economia do Mar com a evolução da Ciência, relação 

que envolve a pesquisa nos fundos marítimos, cabe uma referência, ainda que sucinta, à 

electrónica naval e à robótica submarina.  
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A electrónica naval integra-se, sobretudo, nas indústrias da defesa, com os sistemas de 

comunicações para navios de guerra mas também com aplicações para a segurança 

colectiva e a protecção civil. Já a robótica submarina “constitui uma área tecnológica 

mais desenvolvida, orientada para o conhecimento, monitorização e exploração dos 

oceanos” (…) “instituições de ensino superior portuguesas/institutos de investigação 

com competências nas áreas da automação e robótica submarina trabalham em I & D”. 

Cito o Instituto de Sistemas e Robótica (ISR/IST)”, que integra um Laboratório 

Associado a que também pertence o IMAR-Açores. 

No Porto, na UP, há três grupos de I & D associados à Faculdade de Engenharia 

(FEUP) e ao Instituto Superior de Engenharia (ISEP) que trabalham na área da robótica 

e suas aplicações submarinas.                

A FEUP, na sequência de toda uma preparação anterior que vem do final do século XX 

e da primeira década do século XXI, participa numa iniciativa conjunta, o REP 14 

Atlantic, com a Marinha portuguesa e a NATO (Centre for Maritime Research and 

Experimentation (CMRE), iniciativa implementada nas áreas marítimas a sul de 

Sesimbra e de Sines. 

A participação da UP tem a ver com a componente de veículos autónomos de superfície 

(ASVS), veículos autónomos submarinos (AUV) e veículos aéreos não tripulados 

(UAV), equipados com sensores acústicos e diversos equipamentos de comunicação 

instalados em navios da Marinha Portuguesa e um navio de investigação da NATO. 

NO REP 14 estão associadas à FEUP, Universidades de Roma, da Noruega, da Suécia, 

institutições de investigação dos EUA e empresas alemãs. 

A participação da FEUP é da responsabilidade directa do Laboratório de Sistemas e 

Tecnologias Subaquáticas.  

Um apontamento ainda, a finalizar este subcapítulo: em data muito recente, já em 2014, 

Luís Miguel Bernardo publicou um trabalho intitulado “Cultura Científica em Portugal 

– Uma perspectiva histórica”, que mereceu uma referência na “Revista U. Porto 

Alumni” 161 

Por questões de tempo não me foi possível ler obra tão recente, mas não quero deixar de 

transcrever da “Revista U.M Alumni” uma passagem esclarecedora: 

“Numa perspectiva histórica e em contexto internacional, este livro descreve o estado da 

cultura científica portuguesa desde o aparecimento da ciência moderna até aos nossos 

                                                   
161 Revista da UP Alumni, nº 19, II série, pág. 31, de Janeiro/2014. 
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dias (…). Segundo o autor162, os portugueses só recentemente terão compreendido a 

importância da actividade científica para o progresso nacional. A leitura deste livro 

revela que a ciência é um meio importante de transformação social e um alicerce 

indispensável da nossa civilização”.      

 

 

           04.                 POTENCIAL ECONÓMICO DOS OCEANOS 

 

 

                             E A EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MARINHOS  

 

 

            

          “Vivemos numa situação de impasse, em que os governos não fazem do mar 

uma prioridade e as empresas não tomam a iniciativa, alegando falta de apoio dos  

governos”.                       

                                                                                                         Tiago Pitta e Cunha 

                                                (Conferência Internacional de Cascais, Outubro de 2010) 

 

        Em relação à Economia do Mar torna-se-me evidente, pela observação directa, que 

no primeiro decénio do século XXI, já estamos no “tempo seguinte”: as crises, os 

condicionalismos políticos e económicos (nacionais e internacionais), o avanço da 

Ciência e da Tecnologia, tudo vindo das duas últimas décadas do século XX, e que foi 

projectado no século XXI, como futuro imediato -- o tempo seguinte -- naturalmente e 

para o bem e para o mal. 

Presenciei, a propósito da cada vez mais cobiçada Economia do Mar, a afirmação de 

veementes políticas, a par do avanço acelerado da Ciência e da Tecnologia. No conjunto 

de subsectores, a Economia do Mar foi sendo enriquecida, quantitativa e 

qualitativamente, inventando-se novas áreas para exploração (Turismo, Desportos 

Náuticos) e valorizaram-se actividades tradicionais (pescas, transporte, construção naval 

…), ampliando-se a geografia. Ou seja, a globalização.    

A afirmação de opções políticas mobilizadoras, o aprofundamento da investigação 

científica e o contexto nacional/internacional económico/empresarial conjugaram-se, 

favorável e progressivamente, a favor da Economia do Mar, nas duas últimas décadas 

do século XX, acentuando-se no primeiro decénio do século XXI. 

                                                   
162 BERNARDO, Luís Miguel. É professor catedrático, aposentado, do Departamento de Física da 

Faculdade de Ciências, da Universidade do Porto. 
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Novos conteúdos e melhor racionalização nas fórmulas de gestão resultaram de opções 

políticas mobilizadoras, do aprofundamento da investigação científica e das 

necessidades de incremento do comércio internacional.  

Houve uma gradual maturação que veio a desaguar, em delta, e a projectar-se no século 

XXI, o que nos coloca, agora e aqui, na situação privilegiada do observador que pode 

estudar e analisar a afirmação política e o contexto da segunda metade do século XX, 

nas suas diferentes fases (nacionais e internacionais), para aferir em que medida a teoria 

se projectou, foi ganhado espaço e vai sendo capaz de passar à prática. 

Isto é, torna-se possível analisar os discursos políticos onde se preconiza, gradual e 

especificamente, a Economia do Mar como desígnio estratégico nacional, para 

comparativa e paralelamente, inventariar a obra depois concretizada – ou não -- nos 

múltiplos conteúdos que levaram à criação do conceito de “hypercluster do mar” como 

forma de organização e gestão empresarial.  

Isto significa que há que considerar as afirmadas opções políticas que “visam o 

desenvolvimento das actividades marítimas”, na sua evolução cronológica, “radicadas 

numa visão global mobilizadora e partilhada”, para se cotejar e apreciar a sua 

“capacidade para uma forte coordenação da acção entre os actores do cluster”, na 

expressão utilizada pelo COMPETE, o Programa Operacional de Factores de 

Competitividade (POFC).    

Adoptando como pacífica a decisão política no sentido de se desenvolverem, 

estrategicamente, as intersectoriais actividades marítimas, para se passar à concretização 

económica e empresarial, encontramos nos Objectivos do POFC um autêntico programa 

de acção empresarial, sempre carecido dos apoios pertinentes do Estado com visão 

estratégica. Na sua linguagem específica e com toda a sua ambição, cito o essencial dos 

Objectivos do Programa Operacional: 

--“Reforçar as competências científicas e tecnológicas das empresas e das entidades que 

operam no domínio do mar. 

 -- Apoiar a constituição de consórcios, entre Centros de I & D e empresas de modo a 

facilitar a transferência de conhecimento e de tecnologia. 

 -- Desenvolver redes de cooperação entre empresas com vista ao aumento de eficácia e 

da eficiência empresarial e à melhoria de acesso a mercados internacionais. 

 --Promover o empreendedorismo e a iniciativa empresarial associada ao 

desenvolvimento de produtos e à diversificação da oferta de serviços.  
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 -- Estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico das indústrias do mar e das 

actividades conexas à cadeia de valor e a renovação do modelo empresarial e do padrão 

de especialização. 

 -- Desenvolver as competências necessárias à qualificação das actividades que integram 

a economia do mar e ao reforço da empregabilidade. 

 -- Melhorar a coordenação intersectorial e fortalecer a cooperação entre agentes 

públicos e privados. 

 -- Promover a valorização do património cultural, tangível e não tangível, no domínio 

do mar”.                

Ao visar estes Objectivos, o Programa Operacional pretende evoluir para resultados 

como “diversificar a base económica regional, criando novas actividades e serviços e 

fomentando o aparecimento de mercados alternativos; reforçar a competitividade e 

produtividade das indústrias do mar; promover o emprego de investigadores e 

incorporar tecnologias nacionais; revitalizar as comunidades piscatórias, valorizando os 

recursos culturais, paisagísticos e patrimoniais da região; melhorar o conhecimento e as 

formas de monitorização dos recursos oceânicos e dos stocks haliêuticos e promover a 

sua exploração; valorizar os recursos patrimoniais e paisagísticos da orla costeira e 

preservar os recursos ambientais”. 

O Programa Operacional poderia ser classificado como técnico e neutral, mas é evidente 

– e natural – que na definição da sua Visão e na enunciação dos seus Objectivos 

pragmáticos tem que haver opções políticas e ideológicas, ainda que genéricas e com 

capacidade de abrangência. Ficariam sempre perguntas sobre que Cluster do 

Conhecimento e da Economia do Mar, nas suas formas de organização e de capacidade 

no envolvimento da sociedade portuguesa mas terei que perspectivar que isso são outros 

debates. 

Aliás, o próprio Ernâni Lopes afirmava 163 que o estudo do Hypercluster da Economia 

do Mar, “pela sua natureza de estudo de Economia Política, não se focando na 

abordagem técnico-sectorial de cada um dos seus componentes parcelares, antes 

aproveitando o conhecimento disponível em ordem ao objectivo final do estudo”, 

constituia, a “formulação de uma estratégia de desenvolvimento”.   

                                                   
163 LOPES, Ernâni -- Hypercluster da Economia do Mar. Introdução, pág. 5, Lisboa. Edição SaER. 2008.   
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Para a elaboração do estudo da responsabilidade do professor Ernâni Lopes, e como ele 

próprio declarou, foi buscar o “conhecimento disponível”, além do mais, a 47 entidades 

e personalidades qualificadas 164 com actividades nos mais diversos sectores.  

A primeira preocupação de Ernâni Lopes refere a “repetição de fracassos na 

concretização de estratégias de modernização da economia portuguesa (…) com desvio 

sistemático entre o que é programado e o que é realizado”. Aos constrangimentos 

nacionais Ernâni Lopes junta o “padrão de modernização da globalização competitiva” 

e acentua que, sine qua non, sem a devida identificação de uns e outros há sempre um 

“grau de risco excessivo”. 

O autor é incisivo e concludente em relação a “dois fracassos estratégicos” históricos: a 

economia portuguesa falhou na integração europeia, não aproveitando as oportunidades 

(fundos comunitários, alargamento de mercados e livre circulação) e na “entrada no 

padrão de modernização da globalização competitiva”. E a pergunta surge, com 

naturalidade: Onde estão “os factores, imprevistos ou não considerados, submersos ou 

deliberadamente ocultados, que são responsáveis por esta distorção que impede que o 

que é anunciado seja realizado?”. Daí outra pergunta: Esses factores – que não serão 

ocasionais -- estão na sociedade em si, no sistema político ou nas “possibilidades 

estratégicas da Economia?      

Nas respostas encontradas, ou a encontrar, fica, ou ficaria, a compatibilização entre o 

objectivo proclamado – o desenvolvimento da economia portuguesa através potencial 

estratégico do hypercluster do mar – e as “dificuldades que as estratégias de 

modernização da economia portuguesa têm encontrado durante as últimas quatro 

décadas e que não foram resolvidas de modo adequado165. Nesta superação Ernâni 

Lopes acentua o papel fundamental dos dispositivos e instrumentos de regulação nas 

relações entre o Estado e as empresas com vista à “consolidação de uma estratégia de 

modernização” (…) “admitida a inevitabilidade da mudança”, considerada esta como 

um “processo que não resulta da vontade da sociedade, mas sim da força das coisas”166. 

Referindo as descontinuidades na política portuguesa, Ernâni Lopes cita a mudança de 

regime em 1974, “uma ruptura em relação à tendência anterior que alterou, 

radicalmente, o campo de possibilidades” mas que o “futuro revelou que muitos dos 

problemas que existiam no passado passaram para o futuro sem resposta adequadas”, ao 

                                                   
164 Entidades (47) que cita, págs. 7 e sgts. e 15. 
165 Id. pág. 27. 
166 Id. pág. 41. 
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incidir na mudança do regime, na descolonização (fim de um mercado interno protegido 

sem nova estratégia de expansão económica) e nas nacionalizações (para punir 

favorecidos do passado e com o concentração da modernização económica em entidades 

do Estado). 

Nesta sequência o autor conclui que “não foram feitas as alterações correspondentes nas 

expectativas sociais, nos comportamentos dos agentes e nas narrativas apresentadas nos 

programas e nos discursos políticos. Ficaram as consequências da descontinuidade de 

1974, mas não foi feita a sua interpretação estratégica adequada e isso implicou que o 

futuro que veio a ser concretizado ficou muito distante do futuro potencial e até do 

futuro que foi anunciado no momento dessa descontinuidade”167. 

As descontinuidades na sociedade portuguesa, nos últimos 30 anos do século XX, 

sucedem-se e o autor aponta, após o 25 de Abril de 1974 (na sequência de uma 

“combinação de um regime político autoritário e de uma guerra colonial sem resolução 

definitiva”), as rupturas de 1974/1975 (“acumulação de erros de interpretação e de 

perda de oportunidades”); a integração europeia (“em lugar de uma estratégia de 

convergência em relação às economias mais desenvolvidas, a trajectória da economia 

portuguesa acentuou a vulnerabilidade competitiva e a dependência de mercados 

internos”, com utilização deficiente dos fundos comunitários); revisão constitucional de 

1989 e política de privatizações (“endividamento contraído para as aquisições das 

empresas e não para a sua modernização competitiva, tornando-as vulneráveis”); 

globalização competitiva (“redução do tempo de modernização disponível para as 

sociedades e as economias, acentuando vulnerabilidades anteriores, sem aproveitamento 

de novos mercados de expansão”); integração monetária europeia (com 

condicionalismos de adaptação dificultada e descida da taxa de juros a tornar-se “ilusão 

monetária”, com promoção do endividamento privado e público, “refúgio em sectores 

de bens não transaccionáveis”); e a vizinhança da descontinuidade. 

É no conceito finalmente enunciado – a vizinhança de descontinuidade -- que encontro 

maiores motivos de reflexão – digo reflexão e não apreensão -- face à contradição entre 

a, por todos proclamada, estratégia de aproveitamento, organizado e sistemático, do 

potencial do mar, e a determinação e capacidade nacional de concretização dos 

objectivos.   

                                                   
167 Id. pág. 45 e 46. 
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Ernâni Lopes explica o conceito de “vizinhança da descontinuidade” e como a 

sociedade pode resvalar para essa situação: 

“Quando uma economia tem um crescimento lento por um prazo longo, quando um 

sistema político não faz corresponder o que anuncia com o que realiza, quando um 

sistema social tem uma visão do mundo que justifica a expectativa de segurança social 

continuada num contexto em que a evolução da economia, da política e da sociedade 

não gera os recursos necessários para financiar esses dispositivos de políticas sociais, 

difunde-se nos centros de decisão e na sociedade a percepção de que não haverá solução 

adequada e simultânea para este sistema de desequilíbrios e de factores de tensão. (…). 

Perante estes “sinais de definhamento e de regressão já não há dinâmica de confiança 

que mobilize vontades e recursos para objectivos que a evidência dos factos há muito 

mostra que não são atingidos”. (…). “A vizinhança da descontinuidade é um espaço de 

instabilidade” mas isso “não implica que tenha que se passar para um ponto de 

descontinuidade”.           

Esta perspectiva dramática é verificável em relação ao aproveitamento do potencial do 

mar em ordem ao crescimento da Economia e da Ciência, no país? É uma pergunta 

central cuja resposta será progressivamente procurada (encontrada?) no 

desenvolvimento do presente trabalho. 

Atrevo-me desde já a afirmar que, face ao inventário, que venho efectivando e com 

quem venho convivendo, de obra feita, diversificada e de qualidade – iniciativas 

académicas e científicas, bibliográficas, empresariais e políticas (legislativas e 

programáticas) – a perspectiva que se vai concretizando é claramente positiva, ainda 

que sempre mais ambiciosa mas também condicionada pelos meios instrumentais.  

Acumulam-se, progressivamente, os factores históricos favoráveis ao desenvolvimento, 

programado e gradual, da Economia do Mar, nas suas diversificadas potencialidades: a 

ciência e a tecnologia aprofundam os conhecimentos; aproximam-se as relações 

universidades – empresas, ganhando ambas maior sensibilidade e compreensão quanto 

aos interesses mútuos e complementares; as opções políticas clarificam-se e ganham 

maior consistência e afirmação pública; a sociedade entende os projectos, a sua 

importância e interesse material, com natural repercussão em maior mobilização; as 

matérias-primas, com maiores mercados e procura internacional, encarecem e obrigam à 

contabilização dos stocks existentes conhecidos; as organizações oficiais internacionais 

intervêm com funções reguladoras macroeconómicas e jurídicas; e grandes grupos 
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empresariais, com forte capacidade em meios financeiros e técnicos estão atentos para 

intervirem.  

Este é um quadro internacional mas, a nível nacional, os factores históricos são, na 

generalidade, coincidentes. E, ainda que favoráveis, acautelando riscos próprios de 

“transições entre dois padrões de modernização”. No caso da Economia do Mar 

podemos considerar que são coincidentes, no tempo, padrões de dimensão nacional, 

regional e de globalização competitiva. Trata-se de uma realidade tão complexa e, por 

vezes, tão rápida, que ultrapassa os discursos políticos. A estes cabe definir – e garantir, 

se eleito – os modelos de desenvolvimento.  

Por modelo de desenvolvimento, na acepção de Ernâni Lopes168, entende-se a “estrutura 

geradora das decisões económicas, com a finalidade de adequar o sistema económico 

existente (sectores, empresas, agentes, comportamentos e expectativas, redes de 

regulação e dispositivos de regulação) ao que são as linhas de orientação geral 

determinadas pelo padrão de modernização característico de uma época histórica”.    

Conforme Ernâni Lopes – no que certamente não está isolado e hoje, em 2014, é 

quotidianamente verificável – a economia portuguesa “não conseguiu aproveitar de 

modo adequado e em tempo útil, as oportunidades que foram surgindo” nos últimos 

quatro decénios, “nem conseguiu satisfazer as condições de modernização”. 

“Acumularam-se desequilíbrios estruturais (…) e não se criou uma cultura social de 

modernização”, afirmava o autor (p.88), em 2008. Daí que ainda seja mais imperioso 

que se procure valorizar os activos e as potencialidades, com relevância para o mar, 

constituindo este um “atractivo para a aplicação de capitais e transferência de 

tecnologias”. Diz-se, simplesmente, atractivo porque as dimensões e condição de 

autonomia de Portugal, porventura somente lhe podem reservar a integração em redes 

internacionais. 

Perante as redes internacionais Portugal pode apresentar-se como detentor de 

inestimáveis recursos naturais em que o “mar é o mais importante, o menos explorado e 

aquele que, previsivelmente, irá ter um desenvolvimento mais relevante em termos de 

criação de valor na economia mundial”169. O mar é “continuidade cultural na 

identidade” mas tornou-se, mais e mais na segunda metade do século XX, um “activo 

na estratégia económica de modernização”. Reconhecida a orientação, cabe aos 

“comportamentos concretos implementar as mudanças efectivas”. 

                                                   
168 Id. pág. 57. 
169 Id. pág. 90. 
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Para se entender e explicar a evolução cultural e histórica, isto é, mais ampla, da 

multifacetada importância do Mar na vida dos povos e das nações no final do século XX 

e princípios do século XXI, segui de perto o Relatório sobre o Cluster do Mar. 

    

 

4.2                    CIÊNCIA E ECONOMIA E PREPARAÇÃO      

 

   

                                    PARA O FUTURO PRÓXIMO 
 

              
  “A mobilização dos Estados para os Oceanos, iniciada, sobretudo, após a II Guerra 

Mundial, foi motivada, em grande parte, pela necessidade dos Estados garantirem o acesso 

aos recursos naturais marinhos e ao seu aproveitamento”  

                                                                                                               (ENM2014-2020) 

 

       O mar é fonte de recursos alimentares, energéticos e de matérias-primas. O mar já 

esteve, umas vezes mais e outras menos, na moda. Ou voltou, ciclicamente, a ser 

descoberto. 

Em números divulgados pelo investigador Félix Ribeiro (“Políticas Públicas do Mar”, 

p.139) verifica-se que a pesca, a aquacultura, a indústria do pescado, os transportes 

marítimos, os portos e a logística representam um efeito directo no PIB de 2,142 mil 

milhões de euros (2009). A náutica de recreio e o turismo náutico representam 4,7% 

daquele total, enquanto a construção naval e a reparação naval ficam nos 4,3% daquele 

mesmo total.  

O almirante Rebelo Duarte pergunta, entretanto170: “O que se espera do mar para as 

próximas décadas?”  

O almirante responde à sua pergunta, afirmando que, quanto aos combustíveis fosseis, 

os oceanos, incluindo o Árctico, “crescem de importância na exploração de poços do 

offshore, observando-se a menos de 500 metros uma diminuição progressiva das 

reservas, o que, aliado à subida rápida dos custos de prospecção e exploração poderá 

obrigar a deslocar estas operações mais para o largo e para maiores profundidades”. Até 

2010 a prospecção atingia os 3.000 metros de profundidade.  

Na informação disponibilizada pelo almirante Rebelo Duarte constata-se a previsão de 

que, em 2030, seja explorável o gás natural extraído dos hidrocarbonetos de metano dos 

                                                   
170DUARTE, Rebelo -- Cadernos da Marinha . Nº 33, de 2010. Artigo ali publicado e que corresponde a 

uma conferência proferida na Academia da Marinha, a 13 de Novembro de 2009.  
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fundos marinhos. Foram localizadas, mundialmente, extensas áreas de reservas de gás 

metano, sob a forma líquida e gasosa, mas as tecnologias disponíveis ainda são 

demasiado onerosas. 

Rebelo Duarte aponta ainda a existência, ao longo da costa continental portuguesa e na 

continuidade do litoral da costa atlântica do norte de África, de jazidas de fosfatos com 

interesse (adubos) para a agricultura, bem como de nódulos de ferro ricos em magnésio. 

A sul da PC dos Açores, para nordeste, regista-se, na zona de confluência das PC do 

continente e da Madeira, a existência de crostas ricas de cobalto, conforme descoberta 

da EMEPC. Foram também detectadas, até 2009 (EMEPC), fora da actual ZEE mas que 

se inclui na PCP, zonas de hidro-termalismo oceânico (Lucky Strike e Rainbow) ricas 

em metais valiosos.  

Nas vantagens económicas dos oceanos podemos ainda incluir a energia das ondas e das 

marés, a produção industrial de água doce e a sua utilização como meio de comunicação 

e de transporte, sendo 90% do comércio mundial feito por via marítima. Circunstância 

que levava a considerar que o mar não era poder em si mesmo mas meio para se 

atingirem outros objectivos. Assim era em pleno Império colonial. No final do século 

XIX, conhecidas potencialidades económicas do mar, tornou-se evidente a sua força no 

desenvolvimento económico dos países e na garantia do poder soberano. 

A propósito é obrigatório voltar a citar o almirante dos Estados Unidos, Alfred Thayer 

Mahan, que dizia, em 1890, na sua obra “A influência do Poder Marítimo na História: 

“Quem dominasse o mar dominaria o comércio do mundo; quem dominasse o comércio 

do mundo dominaria as riquezas do mundo; e quem dominasse as riquezas do mundo 

dominaria o mundo”.    

As ofertas alimentares e os recursos vivos existentes nos mares são apontados por 

Rebelo Duarte. Voltarei ao tema a propósito da investigação científica. 

O almirante refere, em termos sumários, aquilo que designa por domínios de 

especialização e de intervenção política no quadro da economia do mar, 

operacionalizando medidas em ordem à obtenção de vantagens competitivas:  

-- modernização e internacionalização dos portos; desenvolvimento da ligação da 

indústria de turismo ao oceano; promoção da náutica de recreio a outras actividades de 

lazer ligadas ao mar; gestão da fileira das pescas e desenvolvimento ordenado da 

aquacultura e indústrias conexas; fomento da indústria tecnológica e farmacêutica; 

posicionamento do país no aproveitamento dos recursos marinhos não vivos, 
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essencialmente minerais (petróleo, gás natural, sulfuretos polimetálicos, crostras de 

cobalto e outros); e indústrias de construção e reparação naval.  

Reconhece o autor o papel da iniciativa privada e do Estado (responsável pelas políticas 

públicas), cada um com as suas responsabilidades, a necessidade de articulação com a 

UE, a procura de parceiros com meios financeiros e tecnológicos e conhecimentos 

científicos.  

A finalizar as suas reflexões o almirante Rebelo Duarte, certamente não isolado, é 

contundente face a “finalidades imediatas e grupos instalados que tapam o horizonte dos 

grandes desígnios e dos interesses nacionais”. E explica: “A economia global entrou em 

Portugal e surpreendeu uma nação vulnerável, elites dirigentes sem visão e 

determinação estratégica, uma população ciosa de direitos mas impreparada para as 

obrigações de competitividade (…)”. 

A descoberta de recursos minerais nos fundos marinhos, com exploração viável e 

materialmente compensadora, diz respeito aos recursos acumulados e resultantes da 

erosão das áreas emersas. Nas águas portuguesas, quanto a recursos minerais a extração 

tem-se limitado a inertes para a construção civil.  

Desde os dois últimos decénios do século XX, em diferentes plataformas marítimas, 

têm sido descobertos recursos minerais como o ouro, diamantes, cassiterites e também 

sulfuretos maciços polimetálicos e hidratos de metano. 

Sedimentos marinhos ricos em terras raras são conhecidos desde data muito recente, em 

vastas áreas do Pacífico. 

Quanto a recursos vivos têm vindo a ser referenciados e estudados micróbios e suas 

biomoléculas, respeitantes à biosfera profunda. 

Fernando J.A.S. Barriga, da FCUL, apresentou uma comunicação original sobre este 

tema – “Ciência e Recursos Naturais debaixo do Mar Profundo”171. Fernando Barriga 

explicou, no Faial, que as reservas conhecidas de terras raras (TR) contêm metais 

usados nos televisores modernos e nos telemóveis, nas baterias para automóveis, 

híbridos e eléctricos, turbinas eólicas, lâmpadas de iluminação de baixo consumo, 

electrónica e aplicações médicas. As TR, nos continentes, pertencem, em 95% à China. 

As restrições da China quanto à exportação de TR, produzem “grande agitação política, 

financeira e económica nos mercados mundiais”, mas a descoberta da existência, em 

termos imprevistos, de TR, nos fundos marinhos, fez baixar, significativamente, os 

                                                   
171 BARRIGA, Fernando J. A. S. – Ciência e Recursos Naturais debaixo do Mar Profundo. FCUL. Actas 

do III Fórum Açoriano Franklin D. Roosevelt. Ilha do Faial. Abril de 2012. 
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preços. Estes factos dão bem a ideia da vulnerabilidade dos países industrilizados 

quanto ao fornecimento de 14 metais estratégicos e de alta tecnologia e da importância 

da exploração dos fundos marinhos nas plataformas marítimas continentais. 

Entre os 14 metais estratégicos contam-se o lítio e o cobalto172. 

Fernando Barriga considera que os recursos da crosta oceânica profunda serão, pelos 

motivos apontados, incontornáveis. Acrescenta, peremptório, que a “era da mineração 

submarina está prestes a começar”. 

Entretanto a União Europeia, grande consumidor de matérias-primas minerais mas que 

somente produz 5% das suas necessidades, “pretende trazer para o primeiro plano a 

questão da oferta de matérias-primas minerais (…) tendo em conta que uma das 

principais frentes é a mineração nos fundos oceânicos”. 

Perante estes dilemas, Fernando Barriga fala em “quantidades colossais de recursos 

detectados na crosta oceânica”, sendo descobertas maiores quantidades conforme o 

conhecimento científico progride. Está aqui a questão central na relação progresso 

científico -- desenvolvimento da Economia do Mar. Isto face ao facto de que somente se 

conhecem, razoavelmente, cerca de 5% dos fundos marinhos. 

Fica a pergunta de Fernando Barriga: “Que descobertas adicionais nos aguardam 

ainda?”.     

Em 2012 já existia capacidade técnica para proceder à extracção de minerais, havendo 

também consórcios empresariais a “ultimar preparativos”. Uma das dificuldades a 

superar foi sempre a conciliação de soluções financeiras com as consequências 

ambientais. 

O início da exploração de um jazigo de sulfuretos maciços, nas águas da Papuásia, no 

Pacífico, esteve prevista para 2013, mas foi adiada por dificuldades financeiras. Estas 

reservas estão avaliadas em 200.000 toneladas de cobre metal. 

Quanto a Portugal, Fernando Barriga reconhece que “em rigor, não existem, ainda, 

reservas definidas nos fundos marinhos sob jurisdição económica de Portugal” (…) mas 

existem crostas polimetálicas com composições e extensão que poderão vir a justificar 

explorações com importância”. Por algum motivo algumas multinacionais têm vindo a 

procurar petróleo em áreas concessionadas na ZEE portuguesa e também é facto que se 

admite que “grandes jazidas poderão estar ocultas sob rochas de cobertura” (p. 195). 

                                                   
172 Id. pág. 189. 
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Na Universidade de Aveiro têm sido feitos estudos, no âmbito de doutoramentos, sobre 

vulcões de lama situados no Golfo de Cádis e a sul do Algarve. Os vulcões situam-se a 

profundidades entre os 200 e os 5.000 metros.   

Os estudos realizados têm também a ver com a existência de metanos e hidrocarbonetos, 

bem como a probabilidade de ocorrências, como deslizamentos de terras e escapamento 

de gases.    

Face à perspectiva de carência, generalizada e mesmo global, de matérias-primas mas 

tendo em conta as descobertas relacionadas com o potencial existente nos oceanos, o 

economista José Poças Esteves, sucessor do professor Ernâni Lopes na presidência da 

Sociedade de Avaliação Estratégica e Risco (SaeR), apresentou no Fórum Açoriano 

uma comunicação subordinada ao título “O Mar: uma nova Economia e um novo 

Conceito Estratégico para Portugal”.  

Poças Esteves partiu do princípio de que se vive uma época de mudança estrutural da 

economia portuguesa e que o mar tem uma importância vital nessa mudança. O 

economista acentua a necessidade de mudanças que enfrentem um “problema estrutural 

da economia portuguesa que vem das últimas décadas e do seu modelo de 

desenvolvimento”.  

Mas o problema não é só português, como o reconhece do senso comum, implicando 

um “processo de reconfiguração (…), um reajustamento tectónico, (…) num mundo de 

globalização competitiva em que as economias desenvolvidas têm graves problemas nos 

modelos económicos e sociais, face às economias emergentes, de crescimento 

significativo e excedentes financeiros” 

A partir deste quadro, Poças Esteves considera que Portugal, com as potencialidades do 

“seu” mar, tem uma “oportunidade para criar um novo modelo de desenvolvimento 

económico e de geração de riqueza e um novo conceito histórico nacional”. 

Na definição do novo modelo em que a Economia do Mar tem papel essencial, Poças 

Esteves considera, comparativamente, as funções do Mar no século XX e no século 

XXI: no século XX essas funções “eram, basicamente, de pesca, transporte marítimo e 

segurança e gestão de poder e autoridade”. 

 Já na transição dos séculos verifica-se que as funções do Mar “passaram a estar muito 

alargadas”, com os fluxos de cargas entre regiões do globo a aumentarem 

significativamente”, com “benefício potencial para os portos portugueses como hubs 

nos fluxos logísticos internacionais”; com o turismo, com as suas variantes, a atingirem 

números muito positivos; com a maior procura de peixe de referência; com o 
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desenvolvimento da aquacultura, sobretudo em outros países que não Portugal, quando 

importamos mais de 60% do peixe que consumimos; a exploração das energias 

renováveis, nos mares, e a exploração dos fundos dos oceanos”. 

Poças Esteves invocou as potencialidades da “grande fronteira”, como designou os 

fundos marítimos, onde as indústrias actuais e as indústrias do futuro, como as ciências 

de vida, a biogenética e as energias irão recolher recursos. Concluiu que circunstâncias 

históricas e de carácter especificamente político condicionaram o papel da Economia do 

Mar no desenvolvimento da segunda metade do século XX português e na fase de 

transição dos milénios.         

 

 

               4.3            ECONOMIA DO MAR (PORTUGAL E UE)   

 

 

                           AINDA NÃO TEM O PESO EXPECTÁVEL 

 

 
         “Precisamos de grandes armadores em Portugal e de investimento privado nas 

actividades marítimas mas para isso os empresários não devem ter medo de correr riscos e 

a legislação tem de ser simplificada”. 

                                                                                                                                 Bruno Bobone 

 
(Presidente da Associação Comercial de Lisboa e do Fórum Empresarial da Economia do Mar, 

Conferência Internacional de Cascais, Outubro de 2010). 

 

     Mas qual, afinal, o peso relativo, em Portugal e na União Europeia, das diferentes 

actividades ligadas à Economia do Mar? 

Vejamos alguns números a partir da fonte privilegiada que é a própria União Europeia, 

aqui citada através do Relatório Hypercluster do Mar e de declarações recolhidas no 

discurso político do secretário de Estado do Mar do XIX Governo Constitucional. 

Já em 2007 o Transporte Marítimo e o Turismo totalizavam metade do valor das 

actividades económicas marítimas no âmbito da União Europeia. 

Entretanto, para ponderação do peso das actividades económicas do mar na Economia 

portuguesa, o próprio Ernâni Lopes afirmava, 173 que, “face à complexidade e à 

fragmentação das actividades, bem como ao estádio de desenvolvimento de cada uma 

delas, não existe informação disponível que permita tirar conclusões, minimamente 

rigorosas, sobre a totalidade dessas actividades”. 

                                                   
173 Id .LOPES, Ernâni -- HM. 2009, pág.100.   
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Ernâni Lopes fez um esforço para compilar números credíveis e apresenta diversos 

gráficos 174 sobre o “Peso na economia portuguesa das actividades ligadas ao mar, 

consideradas em 2006”; e sobre o “Efeito das actividades consideradas no PIB”. 

Transcrevo do “Relatório”, um gráfico que apresenta a distribuição do valor criado, por 

grandes segmentos, em 2007.  

               

                         Economia do Mar na União Europeia  

             Distribuição do valor criado por grandes segmentos (2007) 

No gráfico salienta-se que o Transporte e o Turismo representam metade do valor das 

actividades marítimas e, ainda, que a produção de equipamentos para fins marítimos e 

navais já superava a construção naval como geradora de valor acrescentado, na UE. 

 

Fonte: Relatório do Hypercluster do Mar (coordenador Ernâni Lopes), pág. 99. 

No Relatório do HM afirma-se que o “efeito multiplicador das actividades de maior 

valor acrescentado é de 2,77, o que significa que o efeito total das actividades 

económicas ligadas ao mar, em Portugal, aponta um valor relativo entre os 5% e os 6% 

do PIB nacional”. 

                                                   
174 Id. LOPES, Ernâni -- HM. Págs. 103 – 104. 



268 

Entretanto, numa entrevista concedida175 pelo secretário de Estado do Mar (SEM) do 

XIX Governo Constitucional, Manuel Pinto de Abreu, este apresenta números 

respeitantes a 2013:  

“As actividades ligadas ao mar valem, actualmente, 2,4% do Bruto Interno Bruto (PIB), 

que se traduzem em cerca de 100 mil empregos e uma participação directa para a 

economia de 3.730 milhões de euros. O objectivo é chegar a 2020 com uma participação 

de entre 2,9% e 3,8%, excluindo-se as hipóteses de se encontrarem hidrocarbonetos e 

minerais”.    

O SEM invoca um documento submetido à discussão pública e intitulado Estratégia 

Nacional para o Mar 2014-2020 (ENM) como comprovativo de que o país está 

determinado a concretizar um “projecto para o mar”.  

Frequentemente considera-se que Portugal só voltou a despertar para o mar, como 

prioridade estratégica, com o impulso mediático dado pela Expo 98 (1998), que se 

centrou no tema Oceanos.  

O SEM, colocado diante da perspectiva de que, apesar da Expo 98, pouco se fez nos 

anos subsequentes, é peremptório: 

“Portugal fez bastante pelo desenvolvimento da economia do mar nos últimos anos, 

estando a criar as condições indispensáveis para que as empresas possam investir com 

segurança no mar de Portugal, seja na prospecção de hidrocarbonetos, na extracção de 

minérios, na biotecnologia, na aquacultura, na pesca tradicional ou no turismo”. 

Manuel Pinto de Abreu prossegue na mesma linha de pensamento: 

“A ENM é um projecto para o mar, contendo medidas e acções concretas em curso ou 

em preparação e visa objectivos, como promover um crescimento de 50% na 

participação do mar na economia portuguesa”.    

O SEM recusa a ideia de que Portugal, nos últimos decénios, esteve de costas voltadas 

para o mar, lembrando que “80% do nosso comércio internacional faz-se por mar” e que 

muitas actividades – que, aliás, constatámos na citação anterior – têm uma participação 

directa na economia do país. Mas acaba por reconhecer que “não conseguimos que a 

Economia do Mar, até hoje, tenha o peso expectável face à nossa posição e dimensão 

marítimas”.  

 Com a ENM 2014-2020 pretende-se rever e actualizar a ENM 2006-2016, e desta feita 

estamos perante um documento “construído em função do alargamento da plataforma 

                                                   
175 ABREU, Manuel Pinto -- Semanário Vida Económica. Entrevista de 17 de Maio de 2013. 
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continental que não incluía um plano de acção integrador das várias políticas destinadas 

ao desenvolvimento da economia do mar”. 

O documento de 2013 resulta também de novos caminhos e mudanças de paradigma 

encetadas pela União Europeia. 

A ENM 2014-2020 excede os parâmetros cronológicos estabelecidos para este trabalho, 

motivo porque não nos alongamos na sua análise. Mas também é verdade que o 

conteúdo do documento, na sua extensão e qualidade, só poder resultar da soma de 

informações e de reflexão que já vêm dos decénios finais do século XX. Nestas 

circunstâncias limito-me a apresentar, somente em título, os Eixos de Desenvolvimento 

e os Grandes Projectos do ENM 2014-2020.  

Vejamos os Eixos de Desenvolvimento: 

 

--Recuperar a identidade marítima nacional num quadro moderno, pró-activo e 

empreendedor; 

-- Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico; 

-- Criar condições para atrair investimento, nacional e internacional; 

--Promover o emprego, a coesão social e a integridade territorial; aumentar, até 2020, a 

contribuição directa do sector do mar para o PIB nacional em 50%; 

--Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, estimulando o 

desenvolvimento de novas áreas de acção; 

 -- Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e parte incontornável da 

estratégia marítima da União Europeia. 

 

 Passemos aos Grandes Projectos de ENM: 

 

-- Ordenamento do Espaço Marítimo; Extensão da Plataforma Continental; Capacitação 

Científica e Tecnológica; Gestão da Directiva Quadro Estratégia Marinha; Áreas 

Marinhas Classificadas; Meteorologia, Geofísica, Alterações Climáticas e Riscos; 

Informação Geográfica; Plano Estratégico Nacional para a Aquicultura; Plano 

Estratégico Marítimo-Portuário; e Plano de Protecção e Valorização do Litoral. 

Basta constatar os títulos transcritos para se imaginar a obra ciclópica correspondente à 

implementação da ENM 2014-2020. 

A existência de apoios financeiros que viabilizem a ENM situa-se no Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP), havendo a possibilidade de recurso ao 
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Fundo Social Europeu e ao FEDER. O PROMAR, como fundo de apoio ao 

investimento nas pescas e na aquicultura, teve como prazo de existência o final de 2013.    

 

         4.4                    ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS  

          

   

                          DEFINEM VISÃO PARA AGENDA DO MAR 
 

 

      

       O aproveitamento económico sustentável das potencialidades do mar implica o 

contributo de especialistas de diferentes áreas da ciência, cruzando perspectivas. É a 

fase do estudo científico e académico, estudo que corresponde a um processo de 

dinâmica permanente porque criativa e inovadora. Na sequência do estudo surgirão as 

propostas a quem de direito que, por sua vez, em função das suas opções políticas - os 

discursos políticos -- tomará as decisões pertinentes e possíveis, em função dos meios 

humanos e materiais e instrumentos disponibilizados.  

Sem, porventura, esgotar uma listagem que poderia alongar, cito áreas de estudo com 

vocação para se associarem ao conhecimento científico e aproveitamento económico do 

mar: biologia (biodiversidade, stocks de pesca), geologia (aglomerados minerais e 

hidrocarbonetos) oceanografia (segurança marítima), telecomunicações (deslocações 

aos fundos marítimos), engenharia (construção naval), química (algas, cosméticos, 

saúde), ambiente (poluição, alterações climáticas). Também as Ciências Sociais têm 

aqui um espaço fundamental, como sejam, a História, a Sociologia, o Direito e a 

Economia.  

Hoje em dia a reconhecida necessidade de “partilha de conhecimento com a 

comunidade” é designada por Comunicação do Oceano, tornando-se objecto de debate 

público. 

Cito a iniciativa da Universidade dos Açores, através do seu Departamento de 

Oceanografia e Pescas, iniciativa em parceria com o Observatório do Mar dos Açores na 

sua valência Centro de Ciência, que promoveu, em Novembro de 2012, na Horta, uma 

conferência subordinada ao tema “Comunicar o Oceano nas mãos da Ciência”. 

Na conferência da Horta quatro perguntas centraram o debate: Quais são as estratégias 

actuais para comunicar com públicos diferentes? Como iniciar um ciclo crítico à 
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divulgação científica? Qual o papel da imagem na Comunicação do Oceano? Qual o 

papel dos Centros de Ciência na divulgação científica?   

Francisco Jaime Quesado, especialista em Estratégia, Inovação e Competitividade que 

reflecte e escreve sobre estes temas desde o princípio dos anos (19)90, concretiza o 

conceito de Nova Agenda do Mar, que considera como Nova Agenda da Nação. 

Procurámos sintetizar o seu pensamento em algumas curtas mas claras expressões: 

--” É fundamental a partilha permanente do conhecimento; 

 -- Há que avaliar as condições naturais de aproveitamento das riquezas potenciais do 

mar; 

-- Importa definir as bases de uma vantagem competitiva estratégica assente no papel 

dos diferentes actores; 

--Lancem-se as bases para um futuro sustentado, do ponto de vista económico e social; 

--Aproveite-se a força estratégica da História e de marcas centrais; 

-- Faça-se da Identidade um factor de diferenciação Qualitativa Estratégica numa rede 

Global que valorize, cada vez mais, estes Novos Activos, já que na Sociedade Aberta do 

Conhecimento o jogo da Informação é central”. 

Invista-se no conhecimento, nas pessoas e na diferença, apela Jaime Quesado.  

Pelo menos parcialmente, a resposta a Jaime Quesado, está, nos primeiros anos do 

século XXI, no “Programa Horizonte 2020”, o novo “Quadro Financeiro Europeu de 

Apoio à Ciência para o período de 2014 a 2020”. 

Começam a surgir os bons exemplos, como seja a Plataforma de Materiais, uma rede de 

transferência de conhecimentos dinamizada pela Ordem dos Engenheiros que, tendo 

sede no Porto, integra sete universidades, 10 centros tecnológicos, 18 laboratórios, 

centros de investigação e institutos. 

Também no início de 2014 foi criado um outro grande centro de investigação, 

aglutinando seis universidades, desta feita tendo como objecto a investigação nas áreas 

do Mar e do Ambiente. O Centro reúne mais de 400 cientistas, tendo optado a 

designação de Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. --- MARE, com a expectativa 

de uma candidatura aos financiamentos do Programa Horizonte 2020.  

A necessidade de reflexão sobre conceitos estratégicos e a intenção de se procurar 

definir objectivos e medidas a concretizar, a par da intenção em actuar como factor de 

mobilização e pressão pública e sectorial – políticos e empresários -- levou à criação de 

duas instituições – o Fórum Empresarial da Economia do Mar e Oceano XXI -- 
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Associação para o Estudo e Desenvolvimento da Economia do Mar -- que têm  prestado 

serviços ao país, sensibilizando-o e procurando mobilizá-lo para objectivos nacionais. 

Veremos as características e os objectivos de instituições que nos proporcionam a visão 

empresarial da nova Agenda para o Mar.                           

A par da visão de políticos, de cientistas de diversas áreas e de juristas, temos a 

perspectiva de economistas e de empresários. Esta visão empresarial é testemunhada, 

com clareza, num estudo da Associação Empresarial para a Inovação – COTEC, 

intitulado “Blue Growth for Portugal”. Do estudo, da responsabilidade da COTEC, 

acompanho aqui o respectivo capítulo VIII, coordenado por Tiago Pitta e Cunha.      

Este estudo teve como objectivo “superar uma análise económica baseada apenas nas 

estatísticas disponíveis (que, aliás são escassas em Portugal) (…) associando à reflexão 

macroeconómica um olhar sobre as empresas que, concretamente, se inserem nos 

diversos sectores da Economia do Mar, em Portugal”. 

“Um olhar” sobre as empresas traduz-se aqui na referenciação do tecido empresarial e 

da análise económica-financeira de cada sector da Economia do Mar. 

Na análise são incluídas actividades respeitantes, como sejam: portos; operadores 

portuários; armadores; construção e reparação navais; pesca; aquacultura, 

comercialização, por grosso, de pescado; indústria transformadora de pescado; indústria 

conserveira e preparação e conservação de bacalhau. 

A metodologia utilizada implicou a referenciação de aspectos sumários sobre os 

contextos europeus e mundiais, as tendências evolutivas e prospectivas do contexto 

nacional e a análise económico-financeira de grandes empresas.      

Quando da elaboração do estudo da COTEC Portugal (2011/2012) constatou-se que, 

não obstante considerar-se que os clusters sectoriais nacionais deveriam “constituir a 

força motriz da economia do mar”176, esse modelo de organização é praticamente 

“inexistente no país, dada a ausência de uma “cultura empresarial amiga da cooperação” 

sectorial”. Isto quando se entende que um cluster implica um “determinado grau de 

organização colectiva das empresas” capaz de economias de escala, com partilha de 

estratégias e serviços. 

Acompanho a COTEC quando, a propósito da falta de “cultura empresarial favorável à 

concretização dos clusters, cita três instituições que têm procurado desenvolver um 

trabalho muito positivo nesta área. Trata-se do Oceano XXI, Cluster do Conhecimento e 

                                                   
176 Associação Empresarial para a Inovação -- COTEC Portugal 2011/2012. Estudo coordenado por Tiago 

Pitta e Cunha. Pág. 13. Em 2013. 
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Economia do Mar; do Fórum Empresarial da Economia do Mar e do Cluster 

MarAlgarve. 

A par desta questão cultural, a COTEC reconhece que o “investimento na Economia do 

Mar, nas últimas décadas” e na generalidade, tem sido “muito reduzido, verificando-se 

que os maiores grupos económicos nacionais, quase sem excepções se mantêm 

afastados da Economia do Mar”. 

Nas excepções julgo poder incluir, menos no apoio a iniciativas públicas como sejam 

conferências, seminários e publicações, a Caixa Geral de Depósitos, o Montepio Geral e 

a EDP. As administrações portuárias e empresas da área da Logística têm também 

marcado presença, através de protocolos, na realização de eventos promocionais.   

Mas, segundo estudos recentes da União Europeia177, países como a Holanda, a Bélgica, 

a Dinamarca e mesmo a Grécia, geram muito mais empregos ligados à Economia do 

Mar, que Portugal. Alarmante é também verificar-se que a “riqueza gerada pela 

Economia do Mar, em Portugal é três a seis vezes menor que obtida naqueles países”.   

No estudo coordenado por Tiago Pitta e Cunha defende-se que a Economia do Mar deve 

ser organizada “em torno de seis clusters sectoriais”, sem que se perca de vista uma 

visão global. São sectores de maior volume de negócios e de maior empregabilidade. 

Os seis clusters preconizados correspondem a outros tantos “blocos temáticos”, dando 

particular relevo aos sectores marítimo--portuário; alimentação de origem marinha e 

equipamento, construção e reparação naval. 

Os restantes grandes sectores dizem respeito ao lazer e ao turismo marítimo, à energia 

offshore e aos novos usos e recursos do mar. 

Em relação ao pescado o estudo relembra o grande défice entre a produção nacional e as 

necessidades de importação, o que também compromete a indústria de conservas. No 

entanto o sector da fileira do pescado é o mais destacado, se lhe juntarmos a 

transformação, conservação e comércio, por grosso, do pescado. Segue-se o sector dos 

portos.   

A COTEC reconhece a insuficiência de dados estatísticos mas adianta que o “valor 

directo do conjunto das actividades marítimas no todo da economia nacional (…) não 

ultrapassará muito os 2% do valor do PIB do país, sendo que em alguns países europeus 

esse número chega aos 6%”. Aliás, em alguns casos, trata-se países com costas 

marítimas muito menos extensas que Portugal. 

                                                   
177 Id COTEC, pág. 16. 
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Quanto à facturação anual da Economia do Mar, a COTEC arrisca que não ultrapassará 

os 4 mil milhões de euros, valor que poderá ascender aos 12 mil milhões se for feito um 

maior investimento pelas empresas e pelo Estado. 

Segundo um estudo da Universidade Católica Portuguesa, que Pitta e Cunha cita, os 

“efeitos indirectos da Economia do Mar” representavam em 2003, “11% do PIB e 12% 

do emprego”. 

Face aos números, a COTEC – e acentuo que estou a acompanhar um estudo de 

2011/2012 que, naturalmente, parte de uma agregação de dados anteriores – considera 

que, apesar do potencial natural, temos uma economia, do mar, subdesenvolvida ou em 

vias de desenvolvimento (…) não sendo uma economia dinâmica e inovadora” mas 

mantendo “bases tradicionais e artesanais”178. 

Mas, e aqui entra uma perspectiva muito positiva da COTEC, há um forte “espaço de 

crescimento e as consequentes oportunidades de negócios”, quando se “compara o 

potencial existente, a realidade actual e as tendências externas, de longo prazo”.  

No estudo da COTEC segue-se uma análise da Economia do Mar, sector a sector. Optei 

por remeter a informação sobre cada sector, eventualmente a recolher, para um posterior 

subcapítulo, analisando então os diferentes sectores da Economia do Mar.  

Mas qual é, no concreto e para a COTEC, o potencial, desde há muito apregoado, da 

Economia do Mar, em Portugal? 

Primeiro uma Geografia “avassaladoramente marítima” (cerca de 3 mil quilómetros de 

costas); maioria das populações fixadas nas zonas litorais, que também são zonas de 

maior produção económica; localização privilegiada no cruzamento das grandes rotas 

marítimas; espaço marítimo com características biofísicas particulares, quer em termos 

geológicos e minerais, quer em termos de biodiversidade marinha, em ambos os casos 

com forte valor comercial; clima favorável a actividades de lazer e recreio no mar.  

Perante este potencial a COTEC estranha que “muito pouco ou nada se tenha investido 

na sua exploração”179 . 

Em relação a sectores mais importantes da Economia do Mar, a COTEC aponta os 

transportes marítimos, as empresas de administração portuária, as operadoras portuários, 

a construção e a reparação naval, a alimentação de origem marinha, a transformação de 

bacalhau, a transformação de pescado, as conservas, o comércio por grosso, a pesca e a 

aquacultura. 

                                                   
178 Id.pág.19. 
179 Id. págs. 22 e sgts. 



275 

Entre os sectores citados, a COTEC considera o sector das pescas o mais rentável, 

dando menos expressão aos transportes e ao turismo náutico.   

Outra pergunta: Que falta, então, para se transformar potencial em oportunidades de 

negócios e desenvolvimento sustentável? Há recursos naturais, há matérias-primas mas 

“falta muito trabalho, falta captar investimentos de empresas internacionais, falta know-

how, falta implementar estratégias e políticas públicas que criem vantagens 

competitivas à Economia do Mar nacional”. 

Mas sobram “barreiras burocráticas e administrativas”, inclusive na “política de 

ordenamento da orla costeira”. 

A propósito da captação de know-how e capitais internacionais – questão com aspectos 

susceptíveis e até polémicos -- recordo a candidatura, perante a ONU, dos direitos de 

Portugal sobre a Plataforma Marítima Continental. Em subcapítulo próprio retomo este 

assunto.  

No estudo da COTEC é proposto um “novo paradigma” para que se crie, em relação à 

Economia do Mar, um “país atractivo com empresas competitivas”. Para tal o “Estado 

deve contribuir (…) com políticas públicas adequadas (…) para que aumente a 

qualidade dos factores de produção e baixe o preço dos mesmos” (p.24), fazendo-o 

através de incentivos fiscais, redução dos custos de contexto (licenciamentos, taxas de 

uso de recursos hídricos, prazos de concessões) e revisão de princípios do ordenamento 

do território, nomeadamente nas orlas costeiras. 

Para isso, na perspectiva acentuada pela “visão empresarial (…) é fundamental que as 

dezenas de centros de investigação e conhecimento científico do mar, que existem em 

Portugal, orientem muito mais decididamente, a sua investigação e os seus estudos para 

o desenvolvimento da Economia do Mar, transformando o conhecimento em inovação”. 

A sentença, muito clara, do estudo, é contundente: 

“Em contraste com outros países europeus, como a Noruega ou a França, a reduzida 

inovação é uma das grandes lacunas da Economia do Mar portuguesa e sem ela não se 

pode ser competitivo à escala mundial”. 

Nas Conclusões do relatório são especificadas as principais medidas a tomar, sector a 

sector. Medidas estas decorrentes dos princípios gerais anteriormente referidos. Como 

era previsível, a visão empresarial afirmada centra-se na exigência de um Estado 

“interessado e facilitador da iniciativa privada” (…) Estado que estimule a vinda de 

capitais, recursos humanos e inovação, por parte de empresas portuguesas e 

estrangeiras”. 
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E cita sectores prioritários, para a actuação efectiva e com efeitos multiplicadores, como 

sejam a pesca, os transportes marítimos e a construção naval. Se cotejarmos estes 

objectivos afirmados como prioritários nos discursos políticos e empresariais com a 

realidade, poderia lembrar que, quanto às pescas, Portugal está limitado pelas directivas 

comunitárias; quanto aos transportes marítimos o país tem uma frota mercante 

relativamente insignificante -- já teve cerca de 50 navios, nos anos (19)70 – e, em 2013, 

tem menos de duas dezenas; e, quanto à construção naval, as políticas públicas -- veja-

se o caso dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo – vão no sentido do 

desinvestimento. 

No Relatório a que me tenho vindo a reportar há dois factores de esperança e positivos: 

reconhece-se que a “atitude geracional, sobretudo nos decisores e nas elites, de 

descrença no potencial da economia do mar” está em alteração. Por outro lado há 

sectores que, em contra ciclo, apresentam resultados lucrativos. É o caso dos operadores 

de terminais portuários, dos subsectores de conservação e transformação de pescado 

com vocação para exportação. E, sobretudo, nos subsectores de lazer, desportos 

náuticos, turismo marítimo e cruzeiros. Naturalmente, acrescento, beneficiando da 

instabilidade política e da insegurança em países concorrentes do Mediterrâneo. 

Perspectivas positivas a COTEC encontra-as na aquacultura, nas energias offshore e nos 

chamados novos usos e recursos do mar. Incluindo aqui a biotecnologia, as tecnologias 

subaquáticas de sensores e robótica, as tecnologias de comunicação e a exploração de 

minerais. 

Nas Conclusões do Relatório da COTEC, na sequência dos discursos, políticos e/ou 

técnicos, e das palavras de esperança apontadas acima, há um pormenor decisivo: o 

texto das Conclusões começa por uma palavra que tudo condiciona: “se”. 

“Se Portugal souber apostar na internacionalização da sua Economia do Mar; se 

conseguir operar a transformação do conhecimento científico que gera em inovação ao 

serviço da mesma economia; se tiver a coragem de adequar estrategicamente o 

ordenamento do território, em particular da orla costeira ao desenvolvimento da 

Economia do Mar (…)”.  

“Se” tudo isto, “certamente será um país mais viável (…)” garantindo “um modelo de 

desenvolvimento económico assente na exploração sustentável dos seus recursos 

naturais”.180         

                                                   
180 Id.pág. 27. 
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A Economia do Mar, em Portugal, “poderá ter grandes desenvolvimentos mas é uma 

economia que ficou para trás, é uma economia antiga, é uma economia pequena, é uma 

economia que não é inovadora”, nas palavras de Tiago Pitta e Cunha afirmadas numa 

entrevista181 que concedeu quando da conferência “Mar de Negócios”, realizada em 

Lisboa, numa iniciativa conjunta da COTEC/CGD/TSF e com o apoio da Presidência da 

República. 

 No seu discurso (político) o PR fez um apelo para que “se avance na regulação dos 

portos e dos transportes marítimos, incluindo um quadro fiscal competitivo com os 

demais países europeus; e que se avance no sector da construção naval, de modo a 

torná-la mais eficiente no que diz respeito à gestão institucional, corrigindo as falhas do 

passado”. Numa visão mais estratégica, o discurso do PR apontou para um crescimento 

económico com bases sustentáveis, apostando-se nos “recursos naturais, na geografia e 

na ligação ao mar”. O que “implica”, acrescentou o PR, “um conjunto de mudanças nos 

quadros legais, institucionais e operacionais que enquadram as actividades marítimas 

em Portugal”.  

A ministra da Agricultura, Ordenamento e Mar ficou nos temas sempre repetidos – 

transversalidade do mar e diversidade de oportunidades nos diferentes sectores – mas 

acrescentou a sustentabilidade do ambiente e, questão decisiva: lembrando que “o nosso 

desafio é passar do potencial para o real”. 

Aqui, acrescento, entram os custos de contexto, na expressão de Miguel Cadilhe a 

propósito dos entraves burocráticos ao desenvolvimento económico do país. Num 

comentário editorial do DN quando da Conferência Mar de Negócios apontavam-se 

situações concludentes: “O excesso de burocracia faz, por exemplo, gastar cinco vezes 

mais tempo para legalizar um negócio de aquacultura em Portugal do que é necessário 

para o fazer na Noruega, o que leva, vezes sem conta, à desistência de investidores 

estrangeiros” Mas também faltam mais parcerias empresariais e fontes de 

financiamento. Não será deslocado acrescentar que os já instalados fomentam a lentidão 

burocrática, para seu benefício.    

Por outro lado, o empresário António Costa e Silva, presidente da Partex Oil and Gás, 

optou por referir “aspectos críticos do desinvestimento, em Portugal, nas últimas 

décadas, indo aos anos (19)80: 

                                                   
181 CUNHA, Tiago Pitta – Mar de Negócios. Entrevista ao DN, em 16/11/2012. 
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-- “Se nós olharmos para os últimos 30 anos, verificamos que o país pescava a maior 

parte do peixe que consumia e hoje importa mais de 70%. O país, há 30 anos, tinha uma 

indústria de estaleiros e de construção naval que era uma referência e hoje está a lutar 

pela sobrevivência. O país, há 30 anos, produzia riqueza do mar. O país, não sendo uma 

grande potência, tem recursos e é um país médio, em termos europeus”. 

Prosseguiu António Costa e Silva defendendo que o “país deve continuar a apostar na 

concessão de licenças para exploração de mais licenças de pesquisa e prospecção de 

petróleo e de gás natural, na plataforma continental”. 

Costa e Silva fez ainda uma concludente comparação: 

“A Bélgica tem 100 quilómetros de costa e produz três vezes mais riqueza do mar do 

que nós. A Dinamarca produz seis vezes mais”.                                       

Face às leituras e perspectivas acima enunciadas e oriundas de meios e culturas 

empresariais vem a propósito considerar um breve artigo de Félix Ribeiro182 que 

intitulou de “Perspectivas para a Economia do Mar em Portugal – Horizonte 2030”, 

identificando tendências quanto ao papel dos oceanos no século XXI”. 

O autor começa por afirmar que no “limiar do século XXI os oceanos vão de novo ver 

alteradas as suas funções”. Mas, entretanto, os oceanos vão continuar a ser o suporte das 

“redes de transportes intercontinentais de mercadorias – nomeadamente entre a Ásia e a 

América do Norte e a Ásia e a Europa Ocidental – contribuindo para o desenvolvimento 

da globalização. A rota do Oceano Árctico pode vir, progressivamente a desempenhar 

um papel importante de alternativa. 

Entretanto, a permanente ou cíclica instabilidade nas regiões onde se têm concentrado 

as reservas de petróleo e de gás natural, vai determinar um “duplo movimento em 

direcção ao mar, com os países do Norte a procurar soluções nas suas proximidades, e 

os países de economias emergentes a apostar nas suas plataformas marítimas 

continentais. Vejam-se, nestes casos, as disputas por pequenas ilhas no Pacífico que só 

ganharam importância geoestratégica com a descoberta de reservas de hidrocarbonetos 

nos mares circunvizinhos. 

Em subcapítulo próprio refiro ainda os oceanos como fonte de minerais e as formas de 

vida, em condições extremas, a grandes profundidades, proporcionando a exploração 

biotecnológica, enquanto mais à superfície, a Revolução Verde pode proporcionar 

alimentos inovadores. 

                                                   
182 RIBEIRO, Félix – A Economia do Mar, Actividades e Actores. Em Políticas Públicas, coord. de 

MATIAS, Nuno Vieira e outros. Já citado; págs. 168 e sgts. 
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Mas se as perspectivas são favoráveis também há que acautelar o facto de os oceanos, 

devido às alterações climáticas, provocarem riscos e destruições, nomeadamente nas 

zonas costeiras de concentração habitacional e turismo intenso.        

A COTEC elaborou o seu estudo sobre a Agenda do Mar e apresentou o Relatório 

designado por “Blue Growht Portugal”.  

Entretanto, por iniciativa e proposta da Associação Comercial de Lisboa – Câmara de 

Comércio e Indústria Portuguesa -- e com financiamento de várias empresas nacionais, 

o professor Ernâni Lopes constituiu um equipa e produziu, em 2008, um documento, já 

referido anteriormente, intitulado “Hypercluster da Economia do Mar” (HEM). 

Para pôr em prática o plano previsto no HEM – também ele da iniciativa do sector 

empresarial -- veio a ser constituído o Fórum Empresarial da Economia do Mar, como 

associação de empresas.  

O Fórum assume que o estudo do HEM propõe uma “visão de conjunto, em que cada 

componente tem o seu papel, potenciando e optimizando os efeitos de geração de valor 

para a economia portuguesa”. 

Com os seus objectivos o Fórum visa envolver, no desígnio nacional, “todos os actores 

estratégicos da economia portuguesa (…) e “toda a sociedade civil portuguesa para 

tornar Portugal, na viragem do 1º para o 2º quartel do século XXI, num actor marítimo 

relevante, ao nível global”.  

Especificada e concretamente, os objectivos do Fórum visam: 

-- Contribuir para o assumir da Economia do Mar como um desígnio nacional, de forma   

    a afirmar Portugal como actor marítimo relevante, ao nível global; 

-- Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Mar; 

-- Valorizar o Mar como grande motor do desenvolvimento económico do país; 

-- Promover uma estratégia comum e integrada das actividades relacionadas com a  

    Economia do Mar; 

-- Criar condições para fomentar as boas práticas empresariais de excelência e 

cooperação entre os actores estratégicos nacionais. 

O Fórum está organizado tendo em conta componentes da Economia do Mar, 

procurando ter grupos de trabalho, cada um com o objectivo de concretizar as linhas de 

acção previstas em cada um dos componentes. 

As acções a promover pelo Fórum estão especificadas num Master Plan em que aquelas 

acções se distribuem por quatro plataformas diferentes para incluírem as 12 

componentes do Hypercluster. Vejamos quais são os Planos e as suas 12 componentes: 
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-- Planos prioritários que englobam as componentes com maiores condições de 

atractividade, competitividade e capacidades para servirem de motores, catalisadores e 

formatadores sistémicos do conjunto e que são: Portos, Logística e Transportes 

Marítimos; Náutica de Recreio e Turismo Náutico; Pesca, Aquicultura e Indústria de 

Pescado; Visibilidade, Comunicação e Imagem/Cultura Marítima; e Produção de 

Pensamento Estratégico. 

-- Planos de sustentação imediata, englobando as componentes fundamentais para a 

linha da frente: Serviços marítimos; Construção e reparação naval; e Obras marítimas 

-- Planos de alimentação, engloba os componentes criadores de consistência e 

sustentabilidade a longo prazo, com um papel regenerador e inovador de conjunto: 

Investigação científica, inovação e desenvolvimento; Ensino e formação; Defesa e 

Segurança no Mar; Ambiente e conservação da Natureza. 

Na sequência destes objectivos e planos, o Fórum tem organizado debates, seminários e 

exposições e conferências internacionais, inclusive na Feira Internacional de Lisboa 

(FIL), na Marina de Oeiras, na Exponor, na Fundação Calouste Gulbenkian e no 

Oceanário de Lisboa para a promoção da Náutica de Recreio, dos Cruzeiros marítimos, 

da Engenharia e a Tecnologia marítimas, Políticas Públicas do Mar, Política portuária e 

logística e os mares da Lusofonia. 

Para melhor entendimento das Propostas de Acção do Fórum socorri-me do “mapa” que 

o próprio Fórum elaborou e que transcrevo de seguida, beneficiando da sua clareza. 
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             Plano de Acção do Fórum – Propostas de Acção (p.1) 

 

Fonte: Relatório do Fórum Empresarial de Economia do Mar 
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Plano de Acção do Fórum – Propostas de Acção (p. 2) 

 

 

Fonte: Relatório do Fórum Empresarial da Economia do Mar 
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A Associação Oceano XXI – Associação para o Estudo e Desenvolvimento da 

Economia do Mar reconhecida pelo Programa COMPETE, em Agosto de 2009, 

adoptou como missão o “Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar”, 

promovendo o “desenvolvimento de relações de cooperação entre instituições do sector 

científico, empresas e entidades associativas dos diferentes sectores e actividades na 

área da Economia do Mar”. 

Mais de 60 organizações públicas e privadas com intervenção em diferentes sectores da 

Economia do Mar integram as parcerias promovidas pela Associação Oceano XXI. 

Entre elas citam-se as Universidades de Coimbra, Aveiro, Porto, Minho e Católica; 

Instituto Superior Técnico (Lisboa); Institutos Politécnicos de Porto, Viana do Castelo, 

Leiria, Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche (ESTM); estabelecimentos de 

ensino superior privado como ISCIA/FEDRAVE (Aveiro); Centros de Investigação e 

Desenvolvimnento (I & D) como CIIMAR, INEGI, INESC, CESAM, IMAR, IHRH, 

LSA, LSTS, 3B´s e, além de outras instituições, comunidades intermunicipais.  

Na visão da Associação OceanoXXI a valorização do recurso Mar deve fazer-se 

“através do desenvolvimento de um conjunto de actividades, de produtos e de serviços 

que promovam a modernização das actividades marítimas tradicionais, a emergência de 

novas actividades económicas e a internacionalização, apostando no reforço da I & D & 

I, da formação, do empreendedorismo, da cooperação e da governância, de forma a 

contribuir, em condições de sustentabilidade, para a competitividade do país”. 

Oceano XXI releva a participação portuguesa nos trabalhos da Conferência das Regiões 

Periféricas Marítimas (CRPM) sobre a Europa e o Mar e a acção, que aponta como 

dinamizadora, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e 

do Centro do país. 

A Associação especifica, resumidamente e em tópicos, a sua actividade, indicando “o 

que faz”: Informação e apoio ao enquadramento de projectos nos sistemas de 

incentivos; Promoção da cooperação entre empresas e centros de I & D; 

Acompanhamento de projectos âncora; Promoção de projectos complementares; 

Participação na Comissão Interministerial para Assuntos do Mar (CIAM).  

Segundo a Estratégia definida pela Associação, o Cluster do Conhecimento e da 

Economia do Mar (EEC) e respectivo Programa de Acção organiza-se tendo em conta 

linhas prioritárias de intervenção que “estão em consonância com a visão europeia dos 

clusters marítimos, como a valorização da pesca, aquicultura, produtos marinhos, 
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segurança alimentar, transportes marítimos, actividade portuárias, logística, náutica de 

recreio, internacionalização e I & D. 

Num power point que apresentou, publicamente, na Associação Empresarial Portuense 

(AEP), em 2012, António Nogueira Leite, então presidente da Direcção da Oceano 

XXI/Cluster do Conhecimento e Economia do Mar, esquematizou, pedagogicamente, as 

principais áreas de actividades respeitantes ao Mar como factor de desenvolvimento.    

          

                 CLUSTER DO CONHECIMENTO E DA ECONOMIA DO MAR 

                          O MAR COMO FACTOR DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Fonte: De power point da autoria de António Nogueira Leite, Oceano XXI, AEP, 2012.  

 

Projectos-âncora dão corpo ao programa de Acção da EEC, como sejam: Ecomare, com 

a Universidade de Aveiro; PCT Pólo do Mar – Incubadora de Base Tecnológica, da 

Universidade do Porto; Consupesca (IPIMAR); Panthalassa, da Escola Superior de 

Biotecnologia da Universidade Católica; SIGA (Foodintch, Lda.), Valor Peixe (Fábrica 

de Conservas A Poveira, Lda.) e ProbioSolea (Bioinstrument, S.A.); Terminal de 

Cruzeiros de Leixões (APDL/Universidade do Porto); Centro de Mar (CIM Alto 
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Minho); Berlengas, Laboratório de Sustentabilidade (CM de Peniche) e Projecto 

Integrado Ilha da Morraceira (CM da Figueira de Foz). 

As associações empresariais de projecção nacional e internacional, como a Associação 

Empresarial Portuense, a Associação Comercial de Lisboa e a Associação Industrial 

Portuguesa promovem, com regularidade, exposições sobre actividades marítimas e 

seminários, “atraindo” público e especialistas, bem como empresas, universidades e 

centros de investigação. As Associações promovem debates, dão visibilidade a 

empresas e universidades, mostram produtos, convidam políticos para os sensibilizar 

para a Economia do Mar, vista no “terreno”.      

Há uma muito recente iniciativa que, não obstante se situar já em 2014, surge na 

sequência de uma maturação, experiências e debates que vêm de anos anteriores. 

Também pelo seu conteúdo e significado não quis deixar de referir aqui a iniciativa, 

ainda que de um modo muito sucinto. Trata-se da criação do MAREECOFIN – PwC 

Economia e Finanças do Mar, que visa reunir personalidades, empresários e gestores de 

topo de instituições financeiras e de empresas das indústrias do mar, para debater temas 

económicos e financeiros, fundamentais para a valorização sustentável dos recursos do 

mar. 

Considera a MAREECOFIN que há que “aproveitar as oportunidades económicas que 

existem no mar e tirar proveito económico e social do mar, o que implica investir e 

financiar as actividades do mar”.  

Numa perspectiva holística do mar, a nova instituição, considera fundamental criar 

pontes de comunicação e transferência de informação, de modo a que os financiadores e 

os investidores possam decidir, adequadamente, em relação aos méritos de cada 

projecto.       

No encerramento da primeira reunião pública da MAREECOFIN foram apontadas 

questões essenciais para o desenvolvimento da Economia do Mar, partindo-se da 

permissa de que o Mar “é uma das maiores fontes de riqueza e de oportunidade, 

sobretudo num país que precisa de modernizar e dinamizar a sua economia”:  

Questões essenciais traduzidas em títulos como sejam: “A Economia do Mar é 

transversal e diz respeito a todos; Compete ao Estado participar na definição da 

estratégia; Considerar contributos actuais e potenciais para o crescimento e o emprego; 

Aproveitar o Quadro de Apoio 2014-2020; Acolher os programas operacionais 

temáticos e regionais, importantes fontes de financiamento; Analisar exemplos 
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desenvolvidos no Mar do Norte, na Região do Báltico e no Reino Unido (energias 

eólicas, das ondas e das marés); e Colmatar dificuldades de financiamento das PME´s.  

 

 

           4.5            “TERRA NÁUTICA”: POTENCIALIDADES 

 

                        DE COMUNIDADES MARÍTIMAS LOCAIS  

 

                       -- A praia (era) “a fronteira do mar com a terra” 
          

       Em contacto directo, pessoal e/ou documental, com concelhos do litoral do país 

que, de algum modo, têm relações históricas, culturais e económicas com o Mar, cada 

um com as suas especificidades e à sua maneira, procurei recolher depoimentos orais ou 

escritos de responsáveis políticos desses concelhos, mas procurei também conviver com 

o contexto quotidiano das comunidades locais. 

Procurei fazer um levantamento de discursos políticos de autarcas com sensibilidade, 

informação e obra feita, no concreto, questionando-os sobre as perspectivas da 

Economia local, na relação com o Mar e as mais valias daí resultantes.  

Foram 22 os concelhos, do continente e das regiões autónomas, junto de quem 

diligenciei recolher os depoimentos, na ligação Política-Economia do Mar. O critério na 

selecção dos concelhos foi simples, incluindo todos os concelhos costeiros com 

actividade marítima significativa referenciada. Verifiquei a abundância de bibliografia 

sobre os concelhos mas trata-se, sobretudo, de monografias ou edições encomiásticas e 

de componente sentimental e afectiva. Aliás de venda relativamente fácil nas 

vizinhanças das praias que, no Verão, recebem grande número de famílias de 

emigrantes portugueses. Isto mesmo vi e me foi confirmado por um alfarrabista que, 

sedeado junto a uma praia minhota, percorre as feiras do livro, maiores ou menores, de 

cidades e vilas do norte do país.     

Hesitei onde incluir os discursos políticos dos autarcas, se no capítulo II, na 

“Descoberta do potencial marítimo”; se no capítulo III, nos “Discursos políticos face ao 

desígnio nacional”. Considerei que os discursos dos autarcas têm conteúdo e forma, 

caracteristicamente diferentes dos discursos proferidos nos Parlamentos pelos políticos 

“profissionais”, sendo essencialmente pragmáticos, com vocação para as situações 

próximas, imediatas e concretas, sendo proferidos, face a face, perante as pessoas, com 

um conhecimento pessoal mútuo. 
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Nesta perspectiva, os depoimentos dos autarcas somam opções políticas e planos de 

acção, com contexto cultural e social, bem como preocupações com o desenvolvimento 

económico local.  

Restava-me uma hipótese: criar um subcapítulo da “Afirmação da Economia do Mar” 

para nele incluir e analisar os depoimentos dos autarcas (políticos) sobre as mais valias 

económicas recolhidas no Mar, nos seus concelhos do litoral.  

Uma ressalva, à partida: foram completamente díspares as reacções dos autarcas e das 

autarquias quando solicitados, por escrito, planos de actividades, acções e discursos 

respeitantes à Economia do Mar nos seus concelhos. Alguns, pura e simplesmente, não 

responderam. Outros enviaram artigos e revistas. Outros disponibilizaram-se, 

totalmente, para um contacto pessoal e visitas guiadas aos respectivos concelhos. 

É verdade que as minhas diligências escritas coincidiram com um período de campanha 

eleitoral para as autarquias, em Setembro de 2013, quando alguns autarcas estavam de 

saída e todos na expectativa dos resultados eleitorais. A minha Agenda não foi a 

melhor, reconheço. 

Perante as circunstâncias citadas, aos meus objectivos e à dispersão das autarquias ao 

longo dos cerca de 800 quilómetros da costa, mais as ilhas, decidi seguir um critério 

muito restritivo, procurando sínteses viáveis que exemplificassem modos como a “Terra 

Náutica”, isto é, as comunidades locais costeiras, são capazes de tirar proveito das 

potencialidades que a natureza colocou à sua disposição, como espaço favorável para a 

Economia do Mar designada por estratégica. Não estabeleci nenhum ranking e os 

exemplos ficarão sempre incompletos. 

Primeira constatação: cada comunidade local costeira, através das suas instituições – 

como sejam as autarquias – tem as suas soluções e iniciativas face às potencialidades 

próprias e capacidades. Assim, o conceito de Economia do Mar, em cada autarquia, tem 

o seu historial, a sua especificidade e o seu profissionalismo ou amadorismo, sem 

prejuízo da existência de iniciativas que são comuns. Há, portanto, iniciativas que são 

comuns e projectos que são específicos. 

Não me vou deter em iniciativas generalizadas, que vêm de há muitas dezenas e dezenas 

de anos, como sejam o Turismo de “sol e praia”, que atrai, sazonalmente, milhões de 

turistas nacionais e estrangeiros. É exacto que esse tipo de Turismo vai sendo 

valorizado e massificado por novas iniciativas estratégicas de que se encarregam 

modernas técnicas de Marketing e de Publicidade, qualificando a hotelaria, a 



288 

restauração, as infra-estruturas rodoviárias e aeroportuárias, a exploração de nichos de 

mercado que têm a ver com o património histórico construído, ambiental e natural. 

Este é o Turismo como indústria, componente fundamental da Economia nacional. O 

que pretendo, aqui e agora, é construir como que um levantamento, ainda que muito 

sumário, dos projectos e áreas de intervenção das populações/autarquias costeiras que se 

estendem, quilómetro a quilómetro, ao longo do litoral nacional. Fiz opções e aqui fica a 

amostragem, ressaltando iniciativas tão diversas como a defesa do património das 

comunidades locais, do ambiente natural e da investigação científica, da criação de 

PME´s que potencializem capacidades existentes e dos desportos náuticos, alguns destes 

com tradições históricas, como a vela (Jogos Olímpicos de Atlanta, de 1996 e 50 

clubes/associações registados em Portugal) e o mais “jovem” surf, (com 11 mil 

praticantes inscritos na Federação Nacional de Surf. 

A par de exemplos concretos, mas localizados, que apontarei, de aproveitamento das 

potencialidades do mar por comunidades costeiras, há uma referência inadiável: o 

Fórum Permanente para os Assuntos do Mar, em colaboração com o Fórum Empresarial 

da Economia do Mar, criou um Grupo de Trabalho que editou (2012) e tem divulgado 

um Relatório que intitulou de “Náutica de Recreio em Portugal – Um Pilar do 

Desenvolvimento Local e da Economia do Mar. Propostas de actuação e planos de 

acção”   

O Relatório, na sua extensão de mais de 100 páginas, apresenta um panorama do sector 

da Náutica de recreio em Portugal; apresenta a relação das infra-estruturas da Náutica 

de Recreio e o espaço urbano; equaciona o factor humano no desenvolvimento da 

Náutica de Recreio; e reflecte sobre o futuro quadro estratégico e de acção.  

Não me cabe alongar-me sobre o Relatório da Náutica de Recreio mas há que 

reconhecer que os 20 elementos que prepararam o Relatório e onde se identificam 

académicos e profissionais da Náutica realizaram um trabalho fundamental para 

orientação de decisores políticos, autarcas, empresários e instituições empenhadas no 

desenvolvimento sustentável das regiões costeiras.      

Como proclama a Câmara Municipal de Matosinhos – “Terra de Mar, Movimento e 

Cultura” – que “decidiu abraçar a sua orla costeira”, a praia, para “nós deixou de ser um 

mero território de veraneio para ser um espaço que pretende ser vivido todo o ano e que 

convida à prática do desporto, a uma caminhada ou um simples momento de lazer em 

frente ao mar”. 



289 

De facto, o Turismo somente de “sol a mar vai deixando de ser produto isolado e há que 

cruzá-lo com outras ofertas”, reinventando-o, equacionando não só as novas ofertas 

como os novos mercados, internos e externos. Carlos Costa, do Instituto de 

Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT) lembra que “desde 1960 

apostamos no turismo de sol e praia mas a concorrência acentua-se” e as motivações são 

sendo mais diversas e mais exigentes. Carlos Costa recorda condições novas e mais 

favoráveis como a liberalização dos transportes na Europa (os low coast) e na aposta no 

turismo active senior. 

Nesta ordem de ideias ganham espaço os projectos “pequenos, que permitem 

desenvolver as economias locais, direccionados para as especificidades locais”, as 

coisas raras. 

Na sequência destes princípios a autarquia de Matosinhos implementou, gradualmente, 

um plano diversificado com arranjo e conservação de áreas dunares, dinamização de 

percursos de passadiço, criação da marginal atlântica e valorização ambiental das 

ribeiras, apoiando equipamentos específicos para mais segurança e melhores 

acessibilidades. Para melhor segurança a CMM estabeleceu um Sistema de Salvamento 

Balnear, contando com uma parceria com a Autoridade Marítima do Norte.  

Referir a relação de Matosinhos com o Mar obriga a citar -- pelo menos citar – a 

existência do porto comercial de Leixões (para petroleiros e portacontentores), o porto 

de pesca, a marina de recreio, os clubes de vela, as novas instalações do terminal de 

cruzeiros turísticos e do Pólo Tecnológico do Mar da Universidade do Porto, o Centro 

de Monitorização Ambiental localizado no areal da praia de Matosinhos e, em outra 

perspectiva, a gastronomia do peixe, valorizada e mitificada pela restauração local.   

Passo agora a Ílhavo, concelho desde sempre ligado à pesca, sobretudo à pesca do 

bacalhau nos mares longínquos e tormentosos da Terra Nova e da Gronelândia. Pesca 

que, sobretudo, desde os tempos sofridos da Frota Branca da primeira metade do século 

XX, trouxe amarguras a todos e relativa riqueza a muitos. 

Ainda hoje, ao deambular-se pelo concelho, impressiona favoravelmente o ordenamento 

urbano, as infraestruturas e as zonas residenciais com raízes nos tempos da Frota 

Branca. São característicos de Ílhavo os edifícios revestidos de azulejos coloridos e de 

arquitectura de “arte nova”, espelhando as “influências de uma terra de capitães, pilotos 

e marinheiros”                                               

Num ambiente hospitaleiro, Ílhavo soube congregar os valores essenciais relacionados 

com o Mar que sempre viveu: Ílhavo tem um Museu Marítimo, tem um Centro de 
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Investigação Científica que trabalha o Mar, tem uma Biblioteca específica de cerca de 

18 mil obras, tem instalações (no Museu) para a realização de conferências e debates 

(como os seminários “Desafios do Mar Português”), atrai visitas de estudo organizadas 

de jovens estudantes e tem o único Aquário de Bacalhaus do país. No tanque, de 120 

metros cúbicos de água, nadam cerca de 60 bacalhaus, vindos da Noruega e da Islândia. 

O Centro de Investigação e Empreendedorismo (CIEMar) foi inaugurado pela CMI em 

2012 e tem em vista a elaboração de estudos e a promoção de negócios do mar. O 

edifício onde está instalado resultou da recuperação da antiga escola preparatória 

através do Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico e constitui uma 

componente do MMI. Tem três vertentes: acervo documental, com espólios ligados ao 

mar; promove acções formação e investigação; possui uma incubadora de empresas de 

vocação marítima. A perspectiva da CMI vai no sentido de que o “Centro ajudará a 

desenvolver o conhecimento e a economia do mar”. Esta é uma afirmação do então 

presidente da CMI, Ribau Esteves, nome imprescindível na edificação de todo este 

projecto. Aliás, julgo poder acrescentar que o MMI e as suas actividades envolventes 

resultam de circunstancialismos favoráveis mas também, em grande parte, da 

componente Ribau Esteves e a sua determinação política, e a componente professor 

Álvaro Garrido, cientista e gestor universitário. Em ambos se juntou a paixão pelo mar e 

por Ílhavo.  

O CIEMar, que abriu em 2012 como subunidade do MMI, estabeleceu acordos de 

cooperação com a Universidades de Aveiro, Coimbra e Porto e apoia o Pólo Navio 

Santo André. Cabe ao CIEMar desempenhar uma missão de investigação científica-

cultural, devendo alimentar e renovar o projecto cultural do Museu. Cabe ao Centro 

investigar nas áreas da História Marítima, Antropologia Marítima, Geografia Marítima e 

áreas pluridisciplinares afins.   

No âmbito das parcerias com as Universidades do Porto, Aveiro e Évora, e ainda o 

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e a autarquia local (que representa a 

comunidade pública do Museu), o MMI tem promovido um “Fórum de discussão de 

temas de cultura do mar socialmente relevantes, quer pela sua importância histórica 

quer pela sua actualidade”. 

A III Edição do Seminário do MMI, intitulado “Desafios do Mar Português”, foi 

dedicado ao tema “A praia como fronteira com o mar” (Outubro de 2014), dando 

especial atenção às estratégias de intervenção em zonas costeiras 
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O Programa do Seminário incluía comunicações como “As dinâmicas dos ambientes 

costeiros e os riscos naturais”; “Praias e aproximações ao litoral”; “Mudanças na 

sociedade e nos grupos litorais”; “A praia na pintura e na literatura portuguesas”; “A 

praia no turismo e no cinema”; “Mudanças climáticas, costeiras e sociais”; 

“Planeamento territorial e Ambiente em contextos estuarinos”; “Dinâmicas de lazer no 

Litoral Alentejano”; “ As mudanças nas praia da Região de Aveiro”; e “Aposta na 

massificação versus turismo sustentável”. 

A Biblioteca do conjunto do Museu tem diversos fundos de arquivo, inclusive o Fundo 

da Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau, os acervos de empresas de pesca do 

bacalhau e o Arquivo da Administração do Porto de Aveiro. Além do Boletim 

CIEMar—Ílhavo, o MMI edita a Revista “Argos”, que dedicou o primeiro número à 

Antropologia Marítima e o segundo, previsto para o final de 2014, aos Museus 

Marítimos.  

O MMI, nos 77 anos que completou em 2014 (a sua fundação vem de 8 de Agosto de 

1937), surgiu de uma ideia corporizada por um grupo de Amigos do Museu. Evoluiu e 

tornou-se no Museu municipal mais visitado do país, com cerca de 50 mil visitantes por 

ano, isto antes da existência do Aquário, inaugurado em 2012. 

O Museu, com o seu espólio, relata a “epopeia da Faina Maior”, a navegação dos lugres 

bacalhoeiros pelos mares gelados. “Navegação, primeiro à vela e depois a motor” e 

quando, nos diminutos dóris se pescava à linha. Mas o espólio também inclui pinturas, 

esculturas, cerâmica, azulejaria e faianças, a maior colecção de conchas do país e uma 

colecção de algas marinhas.   

O Museu, que tem uma estreita ligação com a comunidade local mas também com a 

Marinha portuguesa, edita obras de qualidade sobre assuntos relacionados com o Mar, 

em geral, e mais, especificamente, com as Pescas. Várias vezes, ao longo do ano, o 

Museu promove eventos que têm a ver com o Mar/Pescas. 

Como que numa extensão do MMI – ou o MMI é uma extensão -- encontra-se a 

Gafanha da Nazaré de onde, na primeira metade do século XX os lugres se faziam ao 

mar. Um lugre de outras fainas mas recuperado, o “Santo André” permanece na 

Gafanha, transformado em Navio--Museu. Aliás, à semelhança do que acontece em 

Viana do Castelo com o antigo navio--hospital e de apoio logístico da Frota Branca, o 

“Gil Eannes”.  

Toda a envolvência geográfica de Ílhavo tem a ver com as várias formas da Economia 

do Mar, com as praias (a Barra e a Costa Nova, extensos areais desabitados até ao início 
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do século XIX mas que foram crescendo para apoio às actividades piscatórias e que já 

no final do século XIX se foi tornando uma estância balnear familiar), a gastronomia 

baseada no marisco e no peixe (em geral e no bacalhau em particular), as escolas de 

desportos náuticos (a vela de competição e de recreio, a canoagem e o remo, o surf e o 

bodyboard, estes praticados no mar) e a pesca desportiva. 

Na vizinha Ria de Aveiro são vários os locais para observação das aves, já que ali se 

reproduzem e alimentam as mais diversas espécies de aves aquáticas. 

Na Ria de Aveiro vive-se do Turismo, da pesca, da produção de bivalves e de algas 

marinhas, actividades típicas das comunidades locais. Um exemplo pontual da 

criatividade das comunidades: o Clube Náutico Boca da Barra promove duas vezes por 

ano uma “Feira do Mar Usado com o objectivo de criar condições para a exibição, 

venda ou troca de artigos náuticos, promovendo o desenvolvimento de actividades 

ligadas ao Mar. Tudo ali é exibido, vendido ou trocado, inclusive barcos.  

As actividades económicos na Ria de Aveiro, na primeira metade do século XX, são 

espelhadas pela produção dos estaleiros da Ria de Aveiro e, segundo Rocha e Cunha em 

“Notícias sobre as indústrias marítimas na jurisdição da Capitania do Porto de 

Aveiro183, de 1929 a 1938, aqueles estaleiros construíram 2.048 embarcações, entre 

embarcações de pesca costeira, de pesca lagunar, moliceiros (720 do total), embarcações 

de transporte, de apanha de ervagens e de recreio.   

Referir a comunidade marítima de Ílhavo torna obrigatório referir a Ria da Aveiro, 

como pontualmente aconteceu acima. Optei, no entanto, não me alongar sobre a Ria 

porque constitui um mundo que excede a intenção de me circunscrever a comunidades 

locais, limitadas geograficamente e nas suas actividades. Mas a Ria de Aveiro -- ou 

melhor, a Região de Aveiro -- também possuiu um Grupo de Acção Costeira (GAC-

RA) que pretende mobilizar as entidades locais e as comunidades piscatórias para o 

processo de desenvolvimento sustentável na respectiva área costeira de intervenção de 

acordo com o Projecto Operacional de Pescas, o PROMAR, que vem de 2007.  

O GAC-RA abrange os municípios de Ovar, Murtosa, Aveiro, Ílhavo e Vagos, visando 

apoiar a Economia do Mar e das suas comunidades locais. Os objectivos específicos do 

GAC-RA prolongam-se em acções concretas para reforço da competitividade das zonas 

de pesca e valorização dos produtos, reestruturação das actividades económicas e 

sociais, promoção e valorização da qualidade do ambiente costeiro e das comunidades. 

                                                   
183 CUNHA, Rocha -- Notícias sobre as indústrias marítimas na jurisdição da Capitania do Porto de 

Aveiro. Pág. 26, Edição de 1939. 
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Suponho que seria excessivo alongar-me aqui na listagem, porventura tornada 

burocrática, repetitiva e de ordem administrativa, dos eventos e projectos respeitantes à 

Ria e à sua vasta área de actuação.      

O Litoral Norte, por sua vez, e a partir da Comunidade Intermunicipal do Minho--Lima 

(CIM Alto Minho), com sede em Viana do Castelo e como parceiro gestor, constituiu o 

Grupo de Acção Costeira do Litoral Norte (GAC Alto Minho), que visa o apoio e 

Desenvolvimento das Zonas e Comunidades Piscatórias. 

Este apoio constituiu-se como Programa Operacional das Pescas 2007—2013 e tem 

como visão estratégica “recriar o Litoral Norte valorizando económica e socialmente as 

comunidades piscatórias da região, num quadro de desenvolvimento sustentável”. 

Este Programa Operacional constituiu um eixo do Programa Operacional da Pesca 

(PROMAR), por sua vez integrado no Fundo Europeu das Pescas (FEP), que visava dar 

execução às políticas e prioridades definidas para o sector das pescas. 

O GAC Alto Minho pretendia apoiar projectos de investimento, reforçando a 

competitividade das zonas de pesca e valorização de produtos; reforçar e diversificar as 

actividades económicas e sociais da região; promover e valorizar a qualidade do 

ambiente costeiro e das comunidades.      

Os objectivos e a actuação do GAC Alto Minho, com o seu quê de imposição exterior, 

pretende-se que corresponda a iniciativas genuinamente locais, das comunidades 

costeiras. Mas, como quase sempre acontece, as comunidades locais têm um grau de 

dependência financeira, nomeadamente de fundos comunitários e também da parcela 

nacional, que cria esse relativo grau de dependência. 

O GAC deu a conhecer alguns dos seus projectos específicos, que cito: Promoção e 

valorização do pescado de Esposende (Propeixe); apoio à Cooperativa de Produtores de 

Peixe de Viana do Castelo, promovendo novas áreas de negócio; apoio ao Conselho 

Empresarial dos vales do Lima e Minho; certificação de recursos piscícolas do rio 

Minho (AquaMuseu, em Vila Nova de Cerveira); animação turística, Aventura Verde, 

em Caminha; Eco Turismo Desportivo no Rio Cávado (Escola de Kitsurf de 

Esposende); fomento ao Turismo Subaquático, no Fórum Esposendense; a Arte e o Mar 

nos Sabonetes (Promoter, em Caminha); protótipo de embarcação de eficiência 

energética para a pesca local (Viana do Castelo); apoio à Algabiotubo, na produção de 

bioestimulante vegetal de algas marinhas (Esposende); apoio à Flyfip, a pesca à pluma 

nos rios Minho e Lima.  
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O GAC, através da Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do 

Minho, empenhou-se no apoio às “Aldeias do Mar” situadas nos concelhos de Caminha, 

Viana do Castelo e Esposende.  

O projecto “Aldeias do Mar” visava apoiar a elaboração de planos de acção 

intermunicipal e respectivos planos de acção locais, pretendendo identificar projectos de 

âmbito empresarial, cultural, ambiental e social dirigidos à comunidades piscatórias, 

criando-se, entretanto, redes de “Aldeias do Mar”. Feita a identificação era objectivo do 

GAC apoiar a criação de novas empresas. 

Os municípios de Viana do Castelo, Esposende e Caminha estabeleceram já no início do 

século XXI, uma parceria com o Estado com vista à valorização das zonas costeiras e 

estuarinas, na requalificação dos núcleos urbanos e marítimos, na valorização do 

património natural e construído, na dinamização das actividades económicas associadas 

à pesca, à náutica e ao turismo, e também tendo em conta a erosão marítima e a 

protecção dos sistemas dunares e as estruturas de apoio ao uso balnear. 

O Programa Polis Litoral Norte tem responsabilidades em todas estas áreas, numa zona 

litoral de 50 quilómetros que vai do limite sul do concelho de Esposende à foz do rio 

Coura, em Caminha. Como frequentemente acontece no país, insuficiência de recursos 

materiais e/ou atribulações políticas acabam por prejudicar a concretização dos 

projectos.   

No Litoral Norte devo acrescentar referências, ainda que de especificidades diferentes, 

que dizem respeito à relação com o mar, nesta perspectiva de aproveitamento de 

potencialidade locais:  

-- em Viana do Castelo está patente ao público o navio “Gil Eannes”, devidamente 

recuperado, que foi navio-hospital e de apoio logístico da Frota Branca, dos 

bacalhoeiros da Terra Nova. O navio, que expõe os seus antigos equipamentos, tem uma 

biblioteca de assuntos marítimos e tem instalações onde funciona uma Pousada para a 

Juventude. 

A expressão que tenho usado – “Terra Náutica” – consta dos textos de divulgação da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, que acrescenta, como experiências náuticas no 

Alto Minho, uma longa listagem: “canoagem, canyoning, jet-ski, kitesurf, mergulho, 

passeios de barco, remo, pesca, rafting, surf, vela e windsurf”. Algumas destas 

modalidades já praticadas no mar, outras nos rios Lima, Minho, Âncora e Coura. Viana 

do Castelo junta às potencialidades da frente atlântica, os rios, as albufeiras, as quedas 
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de água, o património, incluindo solares, centros históricos, a natureza, a gastronomia e 

os vinhos.        

-- Em Esposende foi aberto um pequeno Museu Marítimo e é dado apoio a pesquisas 

arqueológicas subaquáticas. 

-- Em Vila Nova de Cerveira existe também um Museu, ainda que desta feita mais 

vocacionado para as actividades e biologia do rio Minho. 

-- Em Vila Praia de Âncora, que se intitula “capital do espadarte”, o Centro Social e 

Cultural local, em conjunto com a Câmara Municipal de Caminha, a Junta de Freguesia, 

a Escola Profissional, a Associação dos Pescadores e o apoio do Museu Marítimo de 

Ílhavo, tem dedicado a sua atenção ao tema “Os ancorenses na pesca do bacalhau”, 

recolhendo espólios e depoimentos e promovendo exposições alusivas ao tema, 

centrando-se na gesta dos ancorenses nos mares da Terra Nova, em meados do século 

XX. O jornal de Âncora, o “Terra e Mar”, que já vai em mais de meio milhar de edições 

– foi fundado em 1987 – publica, com assiduidade, artigos que invocam memórias da 

comunidade marítima local, invocando e comentando duras e heróicas vivências que 

vêm da primeira metade do século XX.   

Voltando a Esposende, este concelho assumiu, em Novembro de 2014, a presidência da 

Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios e promoveu debates sobre a “libertação 

da via da água” para embarcações antigas e sobre arqueologia naval, tradições (como a 

apanha do sargaço) e defesa da orla costeira. 

 As embarcações tradicionais são tidas como “parte importante de uma cultura que 

exprime a relação das comunidades ribeirinhas com rios, estuários e mares”184. 

Acontece que, entretanto, a Assembleia da República fez o “bom discurso” em 2013, 

tendo aprovado então uma recomendação para que o “Governo legislasse na defesa da 

autenticidade e funcionalidade deste património” mas, pelo menos até um ano depois, 

por parte do Governo nada ainda foi feito. 

A Associação dos Proprietários e Arrais das Embarcações Típicas do Tejo e os 

subscritores do Manifesto para a Libertação da Vida da Água têm acompanhado e 

estimulado este processo, tendo em conta que se trata de património de todos os 

concelhos costeiros do país. O Programa Portugal 2020 pode vir a proporcionar 

financiamentos para projectos a implementar. 

                                                   
184 COENTRÃO, Abel -- Jornal “Público”, pág 24, 16 de Novembro/14. 
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Um dos projectos que está a ser desenvolvido e que poderá vir a estar disponível185 está 

a ser trabalhado na FLUP, sob a coordenação da professora Inês Amorim, pretendendo-

se construir uma base de dados da Bibliografia ligada ao mar, em várias áreas de estudo.   

De momento, e nas palavras do autarca de Esposende, Benjamim Pereira, falta à Rede 

um “cunho verdadeiramente nacional que a leve a atrair todos os municípios 

marginados por rios e mares”.         

Figueira da Foz -- O seu valor económico já na década de (19)30 se centrava no 

respectivo porto, como espelhava a Junta Autónoma do Porto e Barra da Figueira da 

Foz numa pequena edição de 1937.186  

Com contingências dependentes do estado da barra e do estuário do Mondego – que 

criavam dificuldades com alguma frequência – a Economia (do mar) local estava então 

directamente ligada à pesca da sardinha (por cercos americanos e atingindo uma média 

anual de mais de 10.000 toneladas); à pesca do bacalhau, por lugres; à pesca costeira e 

interior por pequenas embarcações; à salicultura (produção da sal em 1937, foi de 30 

mil toneladas); à secagem do bacalhau; à conserva de peixe; e à construção naval e às 

actividades de exportação e importação do porto.  

Segundo as “Estatísticas das pescas marítimas”, entre os 30 portos de pesca da costa 

portuguesa, no período de 1924 a 1934, a Figueira da Foz, quanto à sardinha pescada, 

vinha a seguir a Leixões, Setúbal e Peniche. 

A Junta Autónoma referia-se ao modo de distribuição e comercialização do pescado no 

país, referindo o “caminho-de-ferro, a caminheta, a carroça e o dorso dos animais”. O 

transporte por carroças e a dorso de animais era o preferido pelos retalhistas e 

consumidores rurais.   

Quanto a Cascais, à partida há que lembrar que se trata de um concelho certamente 

privilegiado porque a sua população, residente ou de segunda habitação, tem um 

estatuto sócio--económico e cultural que, posto à disposição da autarquia, pode 

proporcionar à região apoios que outros não chegam a ambicionar. Afinal Cascais foi 

sempre considerada uma “vila de reis”. Mas este facto, considerado pela positiva, tem 

outras facetas. 

Não vou referir-se a vantagens e actividades que poderíamos considerar comuns a 

outros pontos do país. Assim, passarei adiante as praias, a hotelaria, outras infra-

estruturas, a gastronomia, a natureza, o ambiente, a prática desportiva, o património 

                                                   
185 Id. pág. 24. 
186 Edição da Tipografia do Anuário Comercial de Lisboa, 1937. 
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construído e a proximidade de concelhos turísticos. Vou cingir-me a uma iniciativa 

autárquica exemplar que, sendo recente, de 2011, só tem razão de ser e se tornou 

possível porque Cascais tem um historial cultural e institucional que já virá dos tempos, 

no final do século XIX, quando da prolongadas estadias, em Cascais, do rei D. Carlos, 

como oceanógrafo, historial que foi sendo somado desde há muitos anos para resultar 

nas oportunidades da iniciativa da autarquia local. 

De que se trata? Cascais, por aposta e anúncio da Câmara Municipal (presidente Carlos 

Carreira) decidiu criar um Centro do Mar, como a “primeira reserva marinha local do 

país”. Com este Centro a autarquia pretende fomentar o conhecimento do mar de 

Cascais, apoiar uma “eficaz gestão integrada da zona costeira” em ordem ao 

aproveitamento das potencialidades existentes. 

A Câmara Municipal de Cascais (CMC) começou por encomendar um estudo de 

monitorização (AquaSig) que veio a confirmar que o “mar de Cascais apresenta 

potencialidades únicas que, se forem correctamente exploradas, podem desencadear 

uma vasta cadeia de valor, riqueza e emprego para o concelho”. Conhece-se a 

existência, na zona, de uma grande variedade de espécies marinhas. 

Com base nestes resultados a CMC avançou para uma parceria com a SAER (Sociedade 

de Avaliação Estratégica e Risco) para identificar o “Hypercluster do Mar de Cascais” e 

criar um Centro do Mar no concelho que se pretende reúna todo o conhecimento sobre o 

Mar, na região. Em paralelo com o Centro do Mar, a autarquia está a trabalhar com vista 

à “criação da primeira reserva marinha local do país” e também num projecto de 

“Roteiros Submarinos do Mar de Cascais”, para divulgação de filmes subaquáticos 

georeferenciados. 

O Centro do Mar de Cascais conta com o apoio de instituições como o Instituto 

Hidrográfico, o Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências de Lisboa e o Parque 

Natural de Sintra--Cascais. Os municípios de Cascais e Nazaré estabeleceram parcerias 

com o objectivo de partilhar experiências e recursos nas áreas da cultura marítima, 

ciência e tecnologias do mar e ambiente.  

Com o apoio local, a Marinha Portuguesa tem implementado o “Plano Mar limpo”, em 

benefício da zona costeira de Cascais. 

A CMC é tido como o primeiro município a investir num estudo de monitorização de 

toda a sua zona costeira, tendo disponibilizado, gratuitamente, a informação recolhida. 

Pode hoje afirmar-se, tendo em conta o historial e a actualidade de Cascais, que o 

concelho tem procurado conquistar e desenvolver a sua projecção internacional através 
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de eventos associados ao mar. Desde o princípio do actual século Cascais promove 

provas internacionais de vela e de surf, com significativas receitas directas. 

Nas palavras do presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, a 

autarquia “pretende transformar Cascais no grande centro de mar de Portugal”. 

Considera como “elementos fulcrais da estratégia a “atracção de empresas, centros de 

investigação e investimento e a formação de redes”. 

Nazaré dispõe, desde sempre, de uma dádiva gratuita da Natureza, o Canhão da Nazaré. 

Trata-se de um condicionalismo e formatação dos fundos do mar que se encaminham 

para as praias da Nazaré e que provocam a formação de ondas de porte excepcional mas 

favoráveis à prática do surf. A big wave da Nazaré, acolhida no Guinness, tinha de 

altura 23,77 metros e foi fotografada em Novembro de 2011. 

O Canhão da Nazaré tem 170 quilómetros de extensão e chega a ter mais de 5.000 

metros de profundidade. O efeito combinado das características do canhão aumenta, 

significativamente, a altura das ondas, a ponto de estas se terem tornado uma das 

imagens identificadoras da Nazaré. 

A Câmara local valorizou iniciativas privadas e criou todo um marketing que atraiu 

campeonatos e campeões mundiais, o que se traduziu na valorização da Economia do 

Mar local. Tem sido feito o aproveitamento de potencialidades proporcionadas pelo 

Mar, em benefício da região. 

O Instituto Hidrográfico (IH) que, com as suas bóias colocadas ao largo de Peniche 

certifica a altura das ondas, disponibiliza, com a Federação Portuguesa de Surf, a 

previsão das condições (altura e direcção das ondas e do vento com evolução no espaço 

e no tempo), condições de agitação marítima para a prática do surf em várias praias da 

costa portuguesa. O projecto local – “Qual é a tua onda?” visa apoiar o desenvolvimento 

local, em benefício dos pescadores e dos praticantes de desportos náuticos, como o surf.  

O IH tem vindo a instalar, desde 2009, uma rede de monitorização das condições do 

mar ao largo de Peniche e da Nazaré. O Instituto conta com o apoio do projecto europeu 

MONICAN (Monitorização do Canhão da Nazaré). 

A Federação destacou a importância deste projecto e o impacto na Economia local, 

afirmando que há estudos que “estimam que durante a etapa do Mundial, em Peniche, 

os turistas estrangeiros gastam cerca de um milhão de euros por dia, na Economia 

local”.   

O pico da popularidade do surf vem dos anos (19)90 mas esse pico voltou a ser 

renovado já no século XXI, com a mundialização das competições. O modelo do 
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circuito mundial de surf vem de 1992, desenrolando-se então nos sul dos EUA, no 

Japão, na Austrália e no Brasil. O campeão do mundo de 1992 – Kelly Slater, então com 

20 anos -- manteve-se à superfície e, ainda em 2014, ganhava competições 

internacionais. 

Mas o aproveitamento das ondas para o surf não se ficou, longe disso, pela Nazaré: 

desce-se a Avenida da Boavista, no Porto, e faz-se surf, em escolas, nas vizinhas praias 

do próprio Porto e em Matosinhos (“mais pressão, mais gente na água mas amistosa”; 

Peniche (onde se pode surfar todos os dias do ano e onde se localiza uma etapa 

portuguesa do Mundial de Surf), a Madeira e os Açores (330 dias por ano e onde se 

recebe o Campeonato Europeu de Surf Júnior, na costa norte de S. Miguel), a Caparica 

(a linha do Estoril e Costa concentra 90% dos surfistas em Portugal) e a Ericeira (a 

reserva mundial de surf), atraem competições e multidões, mas há cerca de 180 spots – 

há “sítios mágicos” -- no continente e nas ilhas, para surf, em Portugal. Isso mesmo 

consta do Portugal Surf Guide, o primeiro guia de surf português, apoiado pelas 

autarquias, grandes empresas, bancos e Turismo de Portugal. 

Para além da reserva mundial de surf, como é classificada a Ericeira (“tem o fundo de 

pedra nas boas ondas e isso selecciona, à partida”), há em Portugal quatro centros de 

Alto-Rendimento planeados para o surf, em Viana do Castelo, Aveiro, Nazaré e 

Peniche, e as etapas dos mundiais em Peniche e nos Açores 

O Guide presta informações sobre locais privilegiados, características das ondas, 

acessibilidades, apoios de praia, ventos, marés, número de desportista na água, hotelaria 

e restauração locais.    

A carreira do campeão nacional de surf é típica: é campeão três anos consecutivos 

(2011—2012 e 2013), tem 19 anos de idade, foi campeão europeu sub--16, ficou em 3º 

lugar no Mundial sub--18 e tem como “objectivo de vida” chegar ao Circuito 

Profissional ASP.  

Face ao potencial da Natureza em benefício da prática do surf, Pedro Bicudo e Ana 

Horta, do Instituto Superior Técnico, em 2009 estimaram o “negócio” em 3 mil milhões 

de euros por ano. Portugal tem 1.200 quilómetros de costa, com ondas de todos os tipos. 

A estimativa do estudo citado vai no sentido de que cada turista--surfista gaste mil euros 

por semana, em alojamento, alimentação, deslocações e actividades paralelas, e que 

rapidamente sejam ultrapassados os 60 mil turistas estrangeiros que, em 2009, vieram 

praticar o surf. Como dizia, algures, com mais ou menos exagero, um praticante da 

Nazaré, o “futuro da Nazaré passa por aqui”  
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Gradualmente, com a profissionalização dos desportos náuticos, a tecnologia favorece 

novas condições de segurança e beneficiou pequenas empresas da economia local. Vai-

se generalizando a utilização de fatos de neoprene, com dispositivos de flutuação e de 

protecção de órgãos vitais, bem como o uso de motos de água e de rádios portáteis para 

apoio dos praticantes. Estes podem frequentar cursos de sobrevivência e de mergulho 

em apneia. As reacções físicas são estudadas por especialistas de Medicina Desportiva, 

nomeadamente quanto a ”adrenalina de pânico, resposta do sistema nervoso, batimentos 

cardíacos, oxigenação das extremidades e pressão nos pulmões”. Toda esta evolução, 

processada desde a década de 90, reflecte a passagem do amadorismo – que se mantém 

para a generalidade dos muitos milhares de praticantes e espectadores -- para o 

profissionalismo de centenas de especialistas que proporcionam os espectáculos nas 

provas nacionais e internacionais. Especialistas qualificados porque, além da 

componente física, têm que ser capazes de manter a calma, mesmo quando são 

“agredidos por enormes massas de água”. 

Referi-me à evolução do surf – de certo modo descoberto em Portugal em anos mais 

recentes, desde a década de 90 – mas a sua prática já vem dos anos 50, nomeadamente 

nas Ilhas do Havai, sendo os anos 60 os anos da consagração mundial, a partir daquele 

arquipélago. 

O ano de 1969 veio a tornar-se um marco mundial do surf, quando sucessivos abalos 

sísmicos provocaram enormes ondas no Pacífico Central, na região do arquipélago. 

Porventura, aquilo a que hoje chamaríamos de tsunami.   

Sobre a Ericeira um apontamento mínimo: a organização americana Save the Waves 

Coation atribuiu à Ericeira a distinção de Reserva Mundial de Surf, considerando os 

seus quatro quilómetros de praia com características muito favoráveis para prática de 

desportos náuticos.  

Mas nas praias da Nazaré, ou melhor, na área de jurisdição da Capitania da Nazaré, em 

S. Martinho do Porto, a recolha, a cerca de quatro metros de profundidade e por uma 

centena de mergulhadores, de algas marinhas, está “industrializada ”, com utilização na 

indústria farmacêutica.   

Ao inventariar aproveitamentos organizados -- uns mais organizados que outros -- das 

potencialidades do mar por instituições locais, nomeadamente autarquias, clubes (vela, 

remo …), associações e PME privadas, localizados na faixa norte do litoral, não 

entrando em detalhes, devo acrescentar os clubes de vela e remo tradicionais e com 
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histórico que vão de Caminha, a Viana do Castelo, a Leça da Palmeira e a Vila Nova de 

Gaia.  

Se me alongasse para o Centro e o Sul teria que incluir, com detalhe, o 

Porto/Leixões/Douro, acentuando os cruzeiros que, desde a Foz à fronteira duriense, 

atraem muitos milhares de turistas; a vela, a canoagem, com 50 clubes em competição; 

o remo e o “jet boating”; Aveiro e a sua Ria; Figueira da Foz; Peniche, que já na época 

romana explorava recursos estuarinos e marinhos e possuía um complexo oleiro 

dedicado à produção de ânforas para o envase de preparados de peixe; as Berlengas 

como Reserva Natural e Reserva Marinha de grande riqueza ictiológica; a Ericeira; a 

Linha de Cascais, Lisboa, a Costa da Caparica, Setúbal e as margens do Sado, Sines 

onde a autarquia promove o “Turismo industrial sustentável” com ligações com o porto 

de mar, Costa Vicentina (Associação de Escolas de Surf da Costa Vicentina, Sagres, 

Lagos, Faro, Portimão, Vila Real de Santo António, Ria Formosa (observação de aves 

aquáticas migratórias), enfim, uma listagem muito alongada e diversificada em que não 

poderia ignorar as Ilhas da Madeira e dos Açores (mergulho, observação subaquática 

dos fundos marinhos), os “espectáculos” dos golfinhos, as baleias e dos tubarões (estes 

a 10 milhas dos Capelinhos), mas tornada excessiva para os presentes fins e objectivos. 

Pelos volumes financeiros e técnicos há duas iniciativas fundamentais que ultrapassam 

as competências e meios locais e autárquicos mas devo referir: a reposição dos areais e 

dunas removidas pelas marés vivas em zonas costeiras turísticas e, por outro lado a 

abertura de canais navegáveis e de segurança em rios como o Guadiana, o Douro e o 

Minho. No Guadiana as queixas das populações, repetidas em 2013, referiam que as 

promessas políticas, quanto ao desassoreamento do rio, vêm de há duas ou três décadas. 

É também queixa tradicional dos cerca de mil pescadores da Póvoa do Varzim e de Vila 

do Conde, bem como os de Vila Praia de Âncora, que afirmam que os respectivos 

portos têm assoreamentos cíclicos, dizendo que só podem ir para o mar quando a areia 

deixa. Afirmam os pescadores que bastaria uma draga para deslocar as areias destas 

barras para as praias vizinhas. Especialistas acentuam que muitos destes problemas não 

se resolvem com obras de grande monta mas sim com cuidados periódicos de 

manutenção. 

Nas comunidades locais, como as de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa 

do Varzim e Vila do Conde, das que me estão mais próximas, as reivindicações e 

“fortes protestos” vão, tradicionalmente, no sentido de que as comunidades piscatórias 

“têm a sobrevivência em causa se não houver dragagens periódicas e de manutenção” .    
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Citarei, a terminar este subcapítulo, alguns casos em que as actividades lúdicas e 

desportivas relacionadas com o mar e promovidas por pequenas comunidades e suas 

autarquias deram origem a indústrias rentáveis, com PME ´s, como a de fabrico de 

pranchas de surf da Ericeira, nascida em 1982 e competindo com fabricantes dos EUA e 

da Austrália; a de kayaks de Vila do Conde/Póvoa do Varzim; a de velas, fornecendo a 

“Sagres”, apresentada na Exponor, em Matosinhos; a CITEVE, ligada à indústria têxtil 

nortenha, fabrica cordas/cabos com capacidade para elevar cargas de 11 toneladas 

utilizadas por helicópteros em operações de salvamento de náufragos. A CITEVE, em 

exposições internacionais, apresenta-se como proporcionando o “Encontro do Sector 

Têxtil com o Cluster da Náutica”.  

Estas e outras PME´s têm estado presentes em salões náuticos internacionais – Nautical 

Show, Future Textiles Fórum – apresentando projectos demonstradores, nomeadamente 

respeitantes ao mercado da cordoaria, com amostras físicas e respectiva caracterização 

técnica para as diferentes áreas de aplicação: desportos náuticos, Offshore, 

Marinha/Defesa, Pescas/Aquacultura. Aqui entram também empresas de projecção 

nacional, que fabricam, por exemplo, vestuário técnico e funcional para a prática de vela 

por utilizadores com idade superior a 50 anos (Golden Age Sailing). Neste caso o 

produto final resulta de um trabalho de investigação científica em que são consideradas 

questões como a microcirculação sanguínea, a capacidade de liberdade de movimentos, 

a gestão de humidade e a respirabilidade corporal. 

Com esta passagem pela relação de novas indústrias com o mar pretendi relevar que os 

projectos de valorização das potencialidades económicas do mar, por parte das 

comunidades marítimas locais, já não se reduz a actividades tradicionais estagnadas, 

mas que, partindo e respeitando estas, vai desenvolvendo dinâmicas capazes de 

criatividade e inovação.        

Disse-se acima, a propósito de Matosinhos, que o município local pretende que o 

concelho, com a sua zona costeira, não se limite a ser uma zona de veraneio, por mais 

importante que esta seja. Referi também que, no entanto, o Litoral Norte tem tradições, 

com as suas praias a atraírem famílias minhotas, enquanto a Figueira da Foz foi, de há 

muitos, a praia das famílias da Região Centro. 

Apontei acima o Museu Marítimo de Ílhavo como um caso exemplar, em todos os 

sentidos. Não obstante o MMI não ser caso único, este Museu deu mais uma achega 

importante quando provocou o debate sobre os Museus Marítimos e a Herança Cultural, 

isto é, a Museologia Marítima ali testemunhada. Para tanto centralizou o segundo 
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número da Revista “Argos”, com a segunda edição prevista para o final de 2014, nas 

“grandes questões da Museologia Marítima”. 

O índice da “Argos” 2 propõe uma reflexão sobre as “múltiplas dimensões da 

Museologia Marítima, a sua teoria e a sua prática, apresentando diferentes perfis de 

museus marítimos e seus projectos” (…) sem descurar os próprios projectos, colecções 

e exposições”. 

Para preparar a “Argos” de 2014, o CIEMar constituiu um grupo de trabalho 

especializado, que também participará na III Edição do seminário “Desafios do Mar 

Português”, incidindo em subtemas como dinâmicas costeiras, a praia na pintura, na 

literatura, no turismo e no cinema, mudanças climáticas, Planeamento territorial e 

Ambiente em contextos estuarinos, dinâmicas de lazer, Política litoral e o mar e 

estratégias de intervenção nas zonas costeiras.     

Estas iniciativas do MMI e do CIEMar, com repercussão nacional, resultam das 

capacidade e empenhamento de instituições representativas das comunidades marítimas 

locais, aliadas aos seus parceiros académicos e científicos, conseguindo a valorização 

das potencialidades próprias, com proveito da investigação científica e da Economia 

(local) do Mar.  

Considerei que não poderia omitir aqui uma referência aos Açores, apesar da sua 

especificidade em relação às comunidades marítimas locais. Aliás, os Açores merecem 

atenção que remeti para o subcapítulo das Universidades e também para os programas 

dos Governos, neste caso o Programa do IX Governo Regional dos Açores. Vejamos 

algumas iniciativas características dos Açores mas com afinidades com o “espírito” das 

comunidades marítimas locais do continente.  

Na sua relação com a Natureza, o Ambiente e o Turismo, os Açores promovem 

programas de mergulho, observação de tubarões ao largo do Pico e do Faial, jamantas 

ao largo de Santa Maria, e do Faial e baleias, está a promover uma rede de áreas 

marítimas protegidas, tem valorizado cerca de 60 percursos e trilhos pedestres, 

proporciona uma grande variedade de actividades desportivas e recreativas amigas do 

Ambiente e promove, politicamente, o património histórico construído e o natural. O 

Governo afirma-se empenhado numa política integrada para as zonas costeiras, para as 

áreas marinhas protegidas e para o Projecto da Rede Natura 2000. As populações que se 

dedicavam à caça das baleias e dos golfinhos reconverteram a sua actividade, 

substituíram a caça pela observação das baleias e dos golfinhos. 
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Na minúscula ilha do Corvo, com os seus 400 habitantes, estes “descobriram” como os 

turistas são “birdwatchers”, observando as aves nas suas rotas migratórias. Somente a 

partir das pequenas comunidades locais se pode sustentar este microturismo 

proporcionado pelo condicionalismo marítimo.      

Vindo a propósito dos mares, das praias e suas tradições desde o final do século XIX, 

invoco Pedro Mexia187, num seu recente escrito.  

O autor recorda como os pais e os avós tinham as praias como um “mundo maravilhoso 

188 e agora impossível (…) símbolo exausto da juventude”. Pedro Mexia parte deste 

modo introdutório para citar o livro “As Praias de Portugal, Guia do Banhista e do 

Viajante” (1876), de Ramalho Ortigão, onde não são referidas as praias do Algarve. 

Ramalho percorre “boa parte da costa portuguesa e condensa observações geográficas, 

arquitectónicas, sociais, higiénicas, científicas”, deixando claro que “acreditava no 

efeito terapêutico desse costume estival, o ir a banhos.  

Ramalho Ortigão descrevia o “oceano, os areais e os microcosmos: “a elegância da Foz, 

a Leça inglesa, os amanuenses em Pedrouços, o corpo diplomático em Paço de Arcos, a 

afável endogamia da Granja, a azáfama da Póvoa do Varzim, a pitoresca Vila do Conde, 

a asseada Ericeira, a miraculada Nazaré, a animação em Espinho”. Eram então “praias 

obscuras”, Vila Praia de Âncora, Apúlia, S. Martinho do Porto e S. Pedro de Moel.                         

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
187 Revista “Atual”, do Semanário “Expresso”, 19/7/2014. 
188 Ed. Quetzal.  
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                                                     CAPÍTULO III 

 

                                            

                O “MAR COLONIAL” EM 4 REGIMES POLÍTICOS  

 

                                                   1900 a 1945 
                      

          -- Monarquia – I República – Ditadura nacional – 1º período do Estado Novo 

 

 

         1.1 Pensamento político transversal do “mar colonial”.  

          -- Final da Monarquia (…--1910) e I República (1910—1926) 

          -- Ditadura Nacional (1926 a 1933) e Estado Novo (1º período 1933 a 1945) 

          -- Estado Novo (2º período 1945 – 1974). III República (1974/75 – 2010 …) 

 

    

        Os discursos políticos (e ideológicos e científicos) onde se centraliza a cronologia 

desta tese (1974 --2010…) dizem respeito à segunda fase do Estado Novo (1945--1974) 

e à nascente III República (1974/76--2010…).  

No entanto, considerei que, para melhor entendimento acerca do desenvolvimento dos 

factos centrais, seria útil e conveniente retroceder um tanto, em termos cronológicos, 

inventariando – ou pouco mais do que isso – circunstâncias políticas, contextuais e 

também personalizadas, que vinham do final da Monarquia (até 1910), da I República 

(1910--1926) e do primeiro período do Estado Novo (com inclusão da Ditadura 

Nacional, 1926--1945). Portanto, desde o final do século XIX à primeira metade do 

século XX (até 1945).  

Daí que me refira a um percurso histórico, respeitante à centralidade política do Mar, 

que atravessou quatro regimes políticos. Naturalmente que esses regimes tiveram 

características específicas bem diferenciadas, mas também é verdade, como iremos 

constatando, que houve muitos problemas e dificuldades de ordem política, governativa, 

económica, financeira, técnica e social, tanto de ordem nacional como internacional, 

que se entrecruzaram. Como, por exemplo, as opções quanto às colónias, a sua defesa 

militar, as alianças internacionais, o empenhamento político-militar em África, o atraso 

económico e nas infra-estruturas, as dificuldades financeiras e o atraso no sector da 

educação, com o analfabetismo generalizado. 

Esta a razão do recuo temporal, para melhor se entenderem desenvolvimentos factuais, 

contextuais, opções políticas e protagonistas que explanaram pensamento político 

pertinente ou tiveram capacidade concreta para a acção.              
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Um pouco da História Parlamentar portuguesa ajudará a situar e entender a razão da 

pesquisa dos discursos políticos onde pretendo referenciar opções políticas sobre a 

Economia do Mar, na terminologia mais recente. Reporto-me, para começar, às 

intervenções das Professoras Maria Helena da Cruz Coelho e Maria Manuela Tavares 

Ribeiro, da Comissão Organizadora da 60ª Conferência Internacional para a História 

dos Parlamentos e das Instituições Representativas (ICHRPI).189   

Associando os discursos políticos às responsabilidades dos Parlamentos e, no caso 

português, as autoras começam por invocar o facto de que, no “início do século XIX, a 

ideia de convocação das Cortes em Portugal, ideia incendiária, foi motivo de 

perseguições e prisões até 1808, momento em que, em Portugal, então sob o domínio 

francês, um simulacro de reunião das Cortes teve lugar para escolher um soberano. E a 

divulgação da ideia de Cortes no sentido de representação nacional foi arvorada como 

estandarte pelos liberais. Dando voz a esta ideia consolidada com a Revolução liberal de 

1820, consagrou-se a expressão Soberano Congresso, acentuando-se, desta forma, a 

importância das Cortes e do parlamentarismo liberal”. 

Prosseguem as autoras referindo-se à “principal obra do Soberano Congresso”: a 

“elaboração de um texto constitucional – a Constituição de 1822 – que representa um 

marco fundamental do património constitucionalista europeu do século XIX”. 

Com a preparação da Constituição de 1822, o Parlamento liberal assumiu-se como 

“espaço simbólico onde frutificou uma oratória política nova, passando a oratória a ser 

um importante instrumento de transformação social” E explicam que “embora 

subsistissem as regras e os cânones tradicionais, a oratória política parlamentar veio a 

ganhar fluência, expressividade e estilo literário”, tornando-se, simultaneamente, “mais 

assumidamente revolucionária”.  

Mas o papel dos Parlamentos, para muitos, “é, ou deve ser, um lugar de elaboração e de 

deliberação sobre o interesse geral. Falar e discorrer para mudar deveria ser o papel 

fundamental da prática parlamentar”, o que nem sempre acontece. 

No discurso inicial da 6ª Conferência ICHRPI acentua-se que, no decurso dos seus dois 

séculos de existência, no Parlamento português, com ou menos elevação, se assistiu a 

“monólogos, duelos oratórios, declarações, interpelações (…) e todas as formas de de 

intervenção que reflectiram estilos literários, enfáticos, dramáticos, irónicos, lítricos, 

                                                   
189 60ª Conferência Internacional para a História dos Parlamentos. Lisboa e Coimbra, 1 a 4 de Setembro 

de 2007. 
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polémicos ou técnicos. Tudo isto reflectindo, de maneira mais ou menos revolucionária, 

mais ou menos conservadora, os grandes debates da sociedade portuguesa”. 

Para além desta perspectiva, essencial, vivenciada no hemiciclo com as intervenções 

político-partidárias, na 60 ª Conferência reconheceu-se – e agradeceu-se – o apoio do 

Parlamento à realização de conferências internacionais que viabilizam a investigação 

científica, neste caso com uma parceria com a Universidade de Coimbra.       

Neste contexto invoco como discursos políticos sobre a Economia do Mar, tanto 

intervenções parlamentares, como documentos político-partidários, programas de 

governos, legislação e quadros jurídicos portugueses e internacionais (ONU, CEE, EU 

…), debates em conferência e seminários, entrevistas e artigos publicados em revistas 

especializadas e credenciadas. 

Assim, a recolha de informação é feita a partir de discursos políticos parlamentares mas 

também em diferentes fontes e bibliografia de políticos, académicos, empresários, e 

militares, em diferentes fóruns institucionais e nas diferentes cronologias.   

A partir desta recolha e inventário de material de estudo, foi sendo feita uma selecção, 

passando-se à sua análise com vista ao entendimento da dinâmica da Economia do Mar. 

No entanto uma ressalva e uma cautela: o discurso político parlamentar é, ou deve ser, 

sustentáculo da democracia, incentivando o diálogo, sujeitando-se à verdade, 

procurando a persuasão e o consenso ou a arbitragem final da maioria, nas palavras de 

Adriano Moreira na 60ª Conferência ICHRPI. Sem isso, o valor social e político do 

diálogo parlamentar – ou outro – ficaria comprometido.  

Não será inoportuno lembrar, em relação aos conteúdos dos discursos, que a Economia 

do Mar apresenta multisectores de actividades e se pretendem limites cronológicos 

específicos (1945—2000), procurando os antecedentes imediatos e a sua 

contextualização.  

Em termos cronológicos esta tese incide no período de 1945 a 2000 mas terá, 

sumariamente, em conta, o final da monarquia (até 1910), a I República (1910 a 1926) e 

o início do Estado Novo (1926 a 1945). Dai os quatro Parlamentos, sendo o quarto 

período correspondente ao final do Estado Novo (1945 a 1974) e à III República (depois 

de 1974).  

Nos tempos aqui considerados deixarei muito para trás a época em que a “politica e a 

literatura mantiveram uma amena convivência” (…), já que então o “conhecimento e a 

prática das letras se revelava um importante símbolo de distinção social”. Era assim até 
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à década de 70, do século XIX, como nos recorda Paulo Silveira e Sousa,190 em artigo 

apresentado na 60ª Conferência ICHRPI. Explica o autor como foi evoluindo o discurso 

político: 

“A partir da década de (18)70 o positivismo e o naturalismo exerceram grande 

influência no equacionar das relações entre a arte e a ciência, entre objectividade e 

subjectividade, fazendo-se a partir daí uma crítica impiedosa aos autores românticos e 

ao sentimentalismo exacerbado e afastado das realidades”. Entra-se num período em 

que as “lutas políticas e ideológicas se acentuam (…), a reacção crítica ao liberalismo 

monárquico se agudiza (…) atingindo o auge os autores naturalistas”. Vão evoluindo 

“as imagens, os tópicos e os estilos”, se bem que, acrescento, muito das caricaturas 

persistam até hoje.             

 

 

                       FINAL DA MONARQUIA E I REPÚBLICA           

                                                  

                 2.1  OS “GRANDES DEBATES PARLAMENTARES” 

                    

                              E A DEFESA DO  IMPÉRIO COLONIAL 

      

                               (Períodos de 1821 a 1910 e de 1910 a 1926) 

 

      Em relação ao final da Monarquia (até 1910), I República (1910-1926) e Estado 

Novo (no período de 1926 a 1945) optei por referenciar situações concretas, 

consensualmente consideradas por investigadores credenciados, de modo a melhor se 

entenderem os antecedentes históricos no que diz respeito aos discursos políticos 

relacionados com a Economia do Mar. Expressão esta que, no entanto e só 

ocasionalmente, nos surge nesta fase. Isto numa primeira parte para, de seguida, 

referenciar protagonistas que apresentaram linhas de pensamento estratégico e/ou 

contribuíram para o desenvolvimento de projectos políticos ou científicos com relação, 

de algum modo, com o Mar.    

                                                   
190 SOUSA, Paulo Silveira -- Do Instituto Universitário de Florença e Conferência na AR, em 2007. 
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A propósito do estado da arte citei, anteriormente, o projecto que a AR tem estado a 

implementar, sob a designação de “Os Grandes Debates Parlamentares --1820 – 

1974”. 

Referi também que a AR, em 2008, editou “A Questão Colonial no Parlamento – vol. I, 

1821 – 1910” e “A Questão Colonial no Parlamento – vol. II, 1910 – 1926”. A primeira 

obra de Valentim Alexandre e a segunda de Cândida Proença. 

Nas Cortes de 1821 a 1910 as actas respeitantes a debates sobre as colónias ocupam 

vários milhares de páginas, reproduzindo amplo conjunto de temas em discussão. Tais 

como, o tráfico de escravos, a ocupação efectiva dos territórios africanos, a Conferência 

de Berlim e o Ultimato inglês de 1890.    

A cronologia respeitante a “1926 – 1974”, não estava concluída, em data recente.  

Os temas, a cronologia e as diferentes opções dos parlamentares levaram-me a cuidar, 

atentamente, destas edições. Nomeadamente, porque desenvolvem questões 

relacionadas com o “Antigo Regime Colonial” e a “Partilha de África”, no século XIX. 

Eis-me nos antecedentes históricos, a nível nacional e internacional, que podem 

contribuir para o melhor entendimento da gradual afirmação da Economia do Mar e seu 

mais amplo conteúdo.   

Comecemos pelo volume I, da autoria de Valentim Alexandre, reservando para 

posterior oportunidade a análise do livro referente ao período de 1910 a 1926, este da 

autoria de Cândida Proença. 

Tendo em conta o tema dos “Debates Parlamentares” – A Questão Colonial”, 

cronologia respectiva – 1821 a 1910 e 1910 a 1926 -- estes debates sobre política 

colonial correspondiam a opções doutrinárias e políticas, invocando a Economia 

Colonial e sua relação com o Mar. Nomeadamente em temas como transportes, portos, 

importação, exportação, emigração, ocupação política, administrativa e militar e ainda a 

penetração colonial para o interior dos territórios através dos estuários dos grandes rios 

(política da canhoneira). 

No entanto, em pesquisas que fiz, directamente, nas actas dos debates parlamentares, as 

referências ao mar quase somente surgiam em tempos de discussões sobre os 

orçamentos de Estado e quando se reivindicavam as verbas necessárias para manter as 

administrações coloniais e os efectivos militares. Sobretudo quando os ministros da 

Marinha e Colónias reivindicavam equipamentos militares e navios de guerra. 
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A obra de Valentim Alexandre é compartimentada em dois grandes capítulos, a saber: 

“A Questão Brasileira nas Cortes de 1821 – 1823”; e “As Cortes e a Questão Colonial 

(1826 – 1910)”.      

Estão incluídos, como Parte I., “O Antigo Regime Colonial (1826 – 1874)” e, como 

Parte II., “A Partilha de África”.         

Em anexo segue-se a Relação dos Debates com as respectivas anotações, sobre “A 

Questão Brasileira nas Cortes de 1821 – 1823”, e sobre “As Cortes e a “Questão 

Colonial (1826 – 1910)”.     

Tendo em conta as circunstâncias específicas da tese, com tema e cronologia definidos – 

Economia do Mar … -- optei por omitir apreciações analíticas sobre o capítulo “A 

Questão Brasileira nas Cortes de 1821 – 1823”, para passar ao capítulo “As Cortes e a 

Questão Colonial (1826 – 1910)”.  

Reconhece-se que o livro, quando se trata do essencial, reflectindo sobre as fontes -- 191 

neste caso os debates parlamentares no quadro da História do século XIX, -- apresenta 

uma clara articulação pedagógica, com uma pertinência que torna perfeitamente 

reconhecíveis os posicionamentos expressos pelos deputados e forças políticas 

respectivas face ao desenvolvimento dos debates e factos fundamentais (que projectos 

coloniais e em que contexto histórico).192     

 

O capítulo “As Cortes e a Questão Colonial (1826 – 1910)” apresenta duas Partes: 

I .“O Antigo Regime Colonial (1826 – 1874)”(I) e “A Partilha de África”(II). 

Por sua vez o “Antigo Regime Colonial (1826 – 1874)” inclui: 

-- O Império Virtual de 1834 – 1851; 

-- As Cortes Liberais e a Administração Colonial; 

-- A Questão do Tráfico de Escravos; 

-- As Cortes e a Economia Colonial (1834 – 1851); 

-- O Fluxo e o Refluxo do Impulso Imperial (1851 – 1875); 

-- O Fracasso dos Planos de Sá da Bandeira e a Viragem da Política Colonial; 

-- Certezas e Incertezas do Destino Colonial. 

 

 

                                                   
191 ALEXANDRE, Valentim -- As Cortes e a Questão colonial – 1826 – 1910. Assembleia da República. 

Lisboa. 2012. 
192 Id. Págs. 135, 136 e 137. 
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Quanto ao capítulo II,  “A Partilha de África”, inclui: 

-- O Grande Projecto Africano e o seu fracasso; 

-- Do Tratado do Zaire à Conferência de Berlim, face à pressão externa; 

-- O Confronto com a Inglaterra: do mapa cor-de-rosa ao ultimato; 

-- As Cortes e a ocupação efectiva (1891 – 1910).           

  

    Na Parte I da obra de Valentim Alexandre os temas essenciais têm a ver com as 

vicissitudes vividas pelo país na sequência da independência do Brasil, quando foram 

cortados laços políticos e, consequentemente, alteradas as relações económicas. 

Em relação ao Brasil, na perspectiva económica, citam-se dois factos de consequências 

relevantes: com a independência tendia a fechar-se o significativo mercado receptador 

de escravos africanos; e, por outro lado, eclodia a guerra do Brasil com o Paraguai (2ª 

metade da década de 1860), o que, em tempos de economia de guerra, foi causa para 

“secaram as remessas dos emigrantes”, ficando também prejudicado todo o comércio 

externo.  

Conforme o autor refere, os debates incluíam os chamados Negócios Políticos – 

“discussões sobre a política a seguir na questão brasileira” – e as Relações Mercantis – 

“dedicadas ao projecto de reformulação dos fluxos comerciais do império”.  

       

                                   OS DEBATES PARLAMENTARES 

 

                              O ANTIGO REGIME COLONIAL 

 

                          E O MITO DA “HERANÇA SAGRADA” 

 

 

     Na sequência do que fico dito, os debates parlamentares, já no constitucionalismo 

monárquico, centraram-se nas opções de fundo sobre o “império africano”. 

Frequentemente chocavam intervenções de defensores do antigo regime colonial – “fase 

em que, no essencial, se mantêm no império as estruturas herdadas do absolutismo, 

embora com alterações nominais”, com intervenções de opositores do “mito da herança 

sagrada (…) e da concepção integracionista. 
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 As constantes alterações no quadro parlamentar e na definição governamental, com 

maiorias e minorias partidárias alternando-se em resultado de revoluções e eleições 

sucessivas, foram sempre oportunidades para debates prolongados ou infindáveis – onde 

já se ouviu falar em atrasos no agendamento de propostas apresentadas para discussão 

em plenário? Passaram-se os anos mas estas práticas, com vista a atirar certos debates, 

tidos, por uns, como inconvenientes, para as “calendas” ou até mesmo para o final das 

legislaturas, impedindo, na prática, as votações e eventual aprovação, estas práticas, 

dizia, mantêm-se nas técnicas parlamentares.      

Na obra que vimos citando confirma-se que até ao último quartel do século XIX 

Portugal não conseguia definir um projecto para África – um modo de referir as 

colónias ou províncias ultramarinas. 

As causas têm leitura clara: por divergência político-ideológica e consequente 

incapacidade para encontrar fórmulas de governação local/administrativa realista 

eficiente; por carência de recursos humanos e/ou materiais; por incomportável pressão 

político-militar da Inglaterra e da França, a propósito do mercado negreiro, chegando a 

frota francesa a fundear no Tejo e ameaçar Lisboa de bombardeamento, isto em 1858; 

por incapacidade militar para enfrentar poderes locais, nas colónias, faltando um 

exército regular capaz, enquanto Marinha ou não tinha navios ou estavam degradados 

(guerras da Zambézia, em 1860, e dos Dembos, em 1873); e por falência de algumas 

inseguras tentativas de implementação de projectos económicos, como a criação da 

empresa de navegação regular (Companhia União Mercantil) para as colónias, com 

navios a vapor, nas décadas de 1850/60.     

A própria criação do Banco Nacional Ultramarino, em 1864, por iniciativa de 

capitalistas portugueses, não teria capacidade para vingar não fossem os subsídios do 

governo português e privilégios como a emissão de moeda. 

Nessa época, no século XIX, conforme afirma Fernanda Rollo (Ensaio “Engenharia e 

História: percursos cruzados”) foi “visível a eficácia da navegação marítima ao longo da 

costa, havendo um tráfego que, de Norte a Sul do país unia os inúmeros portos costeiros 

partir dos quais se fazia boa parte do abastecimento de mercadorias para o interior”. 

“A navegação a vapor garantia” (ainda segundo Fernanda Rollo) o transporte de 

passageiros e a circulação no interior do país, apoiando-se também nas principais vias 

fluviais (…). Ainda no final do século XIX dá-se início à construção do porto artificial 

de Leixões e a um plano de desenvolvimento do porto de Lisboa. Mas será a partir de 
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1929”, como referi acima, “que se dá o lançamento do 1º Plano de Portos e que se 

procederá à realização das grandes obras nos portos de Lisboa e Leixões”.                  

                     

   2.2          Um ministro da Marinha na Câmara dos Deputados (1870) 

 

                             “A MINHA POLÍTICA É OCUPAR 

                                  FORTEMENTE O LITORAL” 

 

                     -- O FRACASSO E A PARTILHA DE ÁFRICA                   

 

      A propósito e na sequência do que vem sendo dito veja-se uma intervenção do 

ministro da Marinha, Rebelo da Silva,193 na Câmara dos Deputados, em 1870. É 

elucidativa: 

“ Estou persuadido que a época das conquistas pelas armas acabou. Nenhuma nação 

sensata trata hoje de conquistar, nem na Europa nem nas outras partes do mundo, e 

muito menos em África. As conquistas fazem-se, na época actual, pelo comércio e pela 

civilização (…) também pela acção da religião (…)”.  

Acrescentava, perante a Câmara dos Deputados, explicando os “seus desejos e a sua 

política”, o ministro Rebelo da Silva: 

“Portanto, os meus desejos e a minha política é ocupar fortemente o litoral, guarnecer a 

via fluvial (do Zambeze) e mantê-la convenientemente defendida; e quanto ao interior 

abrir o mais que puder aqueles territórios às relações comerciais”.  

Não resisto aqui a um apontamento pessoal a propósito das pragmáticas posições do 

ministro da Marinha quando pretendia que o domínio efectivo ficasse, sobretudo, pelo 

litoral: 

Há que “guarnecer a via fluvial (do Zambeze) e mantê-la convenientemente defendida”: 

será que o Zambeze, na sua imensidão, terá tido a defendê-lo ou servi-lo de outro modo, 

algo mais do que o frágil e carismático barco de pás e rodas que pertence à imagem 

histórica do rio Mississipi e estava acostado, junto à foz do rio africano, na vila do 

Chinde, nos anos (19)50? Armas não se lhe viam e, certamente, a sua capacidade para 

navegar até já estaria muito comprometida. Ali terá acabado por definhar e desaparecer, 

                                                   
193 SILVA, Rebelo. Ministro da Marinha, Câmara dos Deputados, 1870. Pág..138. 
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sem o destino digno que merecia, abandonado à intempérie pela incúria dos homens e 

instituições insensíveis aos testemunhos da História que deixou de os servir.             

 Na Parte referente à “Partilha de África”, com “O Grande Projecto Africano e o seu 

Fracasso”, são citadas, com desenvolvimento, intervenções parlamentares de figuras 

relevantes da política, da cultura e da literatura portuguesas, a propósito do “projecto 

colonial”194, que “conhece um novo impulso a partir de meados dos anos (18)70”. 

Vários são os factores que “contribuíram para este relançamento”, como um maior 

interesse da Europa pela África; a descoberta de jazidas de diamantes na África do Sul 

(1867); as viagens de exploração do continente africano; a intensificação do comércio 

nas bacias do Níger e do Congo; a abertura do canal do Suez (1869). 

Estes foram factores externos, enquanto no país se constatava uma melhoria das 

Finanças públicas com a retoma das remessas dos emigrantes portugueses do Brasil e se 

referenciava um ciclo da produção de borracha (Angola) e de exportação de oleaginosas 

(Moçambique). 

Parecia oportuna a retoma do “projecto colonial”. É de então a fundação, em 1875, da 

Sociedade de Geografia de Lisboa, por iniciativa de um grupo de intelectuais e que 

“ganhou um grande relevo na vida política nacional, funcionando como um largo fórum 

e um poderoso grupo de pressão em matérias coloniais”. 

Quanto às intervenções parlamentares, Valentim Alexandre dá relevo ao ministro 

Andrade Corvo – ministro em vários governos desde 1873 a 1879 (ministérios da 

Marinha, Ultramar e Negócios Estrangeiros) – que “relançou o plano imperial”, 

apelando para uma “nova era de civilização e progresso” nas colónias. 

Andrade Corvo definiu princípios e valores – a abolição do trabalho servil -- mas 

também equacionou, em projecto, medidas para o fomento de obras públicas, de 

estruturas como caminhos-de-ferro e portos, bem como apoio militar e administrativo 

na defesa do litoral. Tudo tendo em vista viabilizar o desenvolvimento económico e 

garantir a ligação política do país com as colónias, salvaguardando as relações 

internacionais através da Inglaterra. 

A tentativa de “galvanização” do país incluía apoio às missões religiosas e às 

explorações científicas (Serpa Pinto, Capelo e Ivens) e promoção do sistema de 

comércio. O ministro nas suas intervenções parlamentares afirmava defender uma 

“política nacional, alheia às querelas partidárias”, esperando obter a cooperação da 

                                                   
194 Id. Partilha de África. Págs. 139, 140, 147, 150 e sgts. 
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Inglaterra (Tratado de 1878), prosseguindo na defesa do projecto quando deixou os 

ministérios e permaneceu, depois de 1879, como deputado. 

Acompanhavam Corvo, no seu projecto, a própria Sociedade de Geografia de Lisboa, os 

“regeneradores” e “políticos de vulto como Barbosa du Bocage e António Augusto de 

Aguiar (…) e Fontes Pereira de Melo”. Opunham-se os “chefes do Partido Progressista” 

e, em parte, o grupo dos “constituintes”.   

Andrade Corvo, general, engenheiro e político marcante, apesar do seu pragmatismo 

considerava o “mito da herança sagrada” como um “dado de facto”. 

 Por outro lado o republicano Rodrigues de Freitas, na Câmara dos Deputados, fez 

“múltiplas críticas ao projecto de fomento colonial de Corvo”, sendo acompanhado, na 

Câmara dos Pares, pelo monárquico Costa Lobo.  

 Aqui Valentim Alexandre toca numa questão central que releva das posições de 

Rodrigues de Freitas porque nele “despontava já o problema da transformação e 

requalificação do povo português, que tanto afligirá as elites portuguesas nas décadas 

seguintes”. Era o “cepticismo sobre a capacidade de Portugal para desenvolver as 

colónias” (…) dada a carência de capitais, créditos, operários, marinha e exército”. 

O ano de 1879 corresponde a uma mudança significativa do posicionamento político do 

Governo, contrariando, fortemente, Andrade Corvo na questão colonial, já que coube 

aos “progressistas” formar Governo. É um período de longos debates parlamentares, 

com “autêntico julgamento da política de fomento colonial de Andrade Corvo” .          

O deputado Barbosa Leão defendia então o “abandono ou venda das possessões que não 

se mostrassem susceptíveis de se sustentarem a si próprias”. 

Nos debates parlamentares também eram criticadas as ambicionadas boas relações luso-

britânicas, havendo receio de que Moçambique acabasse entregue aos ingleses. 

Até 1881 foram intensos os debates parlamentares sobre a política colonial mas, no 

concreto, a definição e implementação de um projecto ambicioso mas viável, foi sendo 

adiada, com o Parlamento a viver intermináveis polémicas politicas partidárias.   

Valentim Alexandre sintetiza em duas linhas a decisão – ou o adiamento de decisão, o 

que na prática funcionou como decisão -- , resultante da polémica, de anos, sobre o 

modelo do “império colonial”, no período (1820 – 1881): 

“A 25 de Março de 1881 o governo progressista caía, não voltando o assunto a ser 

levado de novo às Cortes. Estava dado o golpe de misericórdia no sistema que Andrade 

Corvo teorizara e tentara pôr em prática”. 
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 Até à década de (18)80 a política colonial “deixara as possessões, em princípio, 

entregues a si próprias, do ponto de vista financeiro e, tendencialmente, isoladas em 

termos de regime mercantil” .                                     

 

                                   A partir de 1880 acentua-se a pressão externa 

                            

                              CONTROLO DE TERRAS E DE MARES 

 

           DO TRATADO DO ZAIRE À CONFERÊNCIA DE BERLIM  

 

      A partir de 1880 as circunstâncias tendem a modificar-se com a pressão externa – 

ficar à margem seria fatal, enquanto, internamente, o Parlamento começa a reflectir a 

forte actividade e influência que vem da Sociedade de Geografia de Lisboa. Esta 

defendia os “direitos históricos de Portugal em África e a adopção de medidas de 

exploração e fomento dos territórios coloniais”.195 

 A Sociedade de Geografia deu alguns ministros do Ultramar e dos Negócios 

Estrangeiros, sendo retomada, gradualmente a “linha de acção definida por Andrade 

Corvo”. Mas o Partido Progressista continuava a opor-se ao chamado “despesismo 

fontista de melhoramentos materiais”. Entretanto, os governos regeneradores, desde 

1881 a 1886, continuavam a “mobilizar os espíritos e os capitais para o investimento em 

África”. 

 Apesar das resistências às realizações práticas que custavam somas significativas com 

retorno discutível, foram implementadas a Empresa Nacional de Navegação (família 

Bensaúde) para a navegação entre Lisboa e as colónias da África Ocidental, e a 

contratação da construção do caminho-de-ferro de Lourenço Marques ao Transvaal 

(americano Mac Murdo). Propostas estratégicas para o Congo e Angola não tiveram 

aprovação das forças políticas. 

Eram esses tempos – a década de (18)80 --  especialmente difíceis para a diplomacia 

portuguesa, afirmando o deputado António Augusto de Aguiar que havia “tenebrosos 

planos, cada dia mais e mais, no estrangeiro, para nos desapossarem dos nossos 

domínios”. Mas a questão central tinha a ver com (falta) de posse efectiva dos 

territórios: em 1882, por exemplo, a posse do Lago Niassa não era reconhecida. A falta 

                                                   
195 Id. Págs. 152, 153, 156 e 157. 
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de posse efectiva era evidenciada no Parlamento, citando-se abundantes explicações já 

que ficava em causa o livre regime de navegação e de comércio nas costas e principais 

rios africanos. 

A par dos interesses ingleses que tudo condicionavam surge, na década de 80, o império 

alemão, a alterar os equilíbrios políticos na Europa, com reflexos em África. 

Naturalmente, sem benefício para Portugal. É esta também a época, no ano de 1874, em 

que começa a “grande crise industrial (…) com o seu enorme défice de colocação e 

absorção mercantil” . 

No Parlamento defendia-se a soberania portuguesa invocando-se a evolução natural que 

o país teria cumprido, na sua História, somando os ingredientes para garantir os direitos 

invocados: primeira navegação; primeira descoberta; primeira ocupação efectiva, como 

então o reconhecia o Direito Colonial; estabelecimento do comércio pelas feitorias; 

doutrinação pela missão do Evangelho; jurisdição eclesiástica; e interferência armada. E 

concluía-se que a “Conferência de Berlim não afectava, no essencial, os fundamentos 

das posições portuguesas”196, mas punha em causa a aliança luso-britânica. Havia que 

reconhecer que se entrara num novo sistema internacional, um sistema multipolar. 

Entretanto, no Parlamento não era pacífica a fundamentação da ligação da costa à contra 

costa africana, mas com avanços e recuos o projecto colonial de Andrade Corvo ia 

voltando ao hemiciclo parlamentar. Só que a tradução local das opções políticas 

continuava diminuta ou viciada. Veja-se a contundente crítica do cônsul da Alemanha 

em Luanda. 

Em Lisboa, no Parlamento, Luciano Cordeiro punha em causa “não este ou aquele 

governo, este ou aquele partido, mas toda a política colonial do liberalismo, desde a sua 

instauração, em 1834, acusando-a de falta de visão e de erros doutrinários”. 

A propósito, o republicano Consiglieri Pedroso falava em “47 anos perdidos”.  

As afirmações de Luciano Cordeiro e Consiglieri Pedroso, mais de um século depois e 

feita a sua transposição para os dias de hoje, parecem soar a algo “déjà vu”. Ou visto, 

ouvido e lido.         

 

 

 

 

                                                   
196 Id. Págs. 158 a162. 
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                      “Da retórica imperial” ao arrastamento das acções 

                   

                              A AMBIÇÃO DO MAPA COR – DE - ROSA  

 

                     E A REALIDADE DAS COLÓNIAS COMERCIAIS      

  

     Na década de (18)80 as contradições mantêm-se na medida em que o arranque da 

partilha de África força o nacionalismo imperial a “encetar uma política mais activa de 

ocupação dos territórios” (…) mas as dificuldades avolumavam-se quando se passava 

da retórica imperial para o plano das realizações concretas” (p.169). As obras 

“arrastavam-se penosamente durante décadas”. 

 No Parlamento somente era obrigatório incluir na Agenda dos debates os “assuntos 

com incidência orçamental”, pelo que de 1885 a 1890 tal só aconteceu a propósito de 

uma linha férrea e da criação de uma carreira de navegação para Moçambique. Tinham 

custos, teriam que ser financiadas e havia empréstimos a garantir. 

O deputado Oliveira Monteiro distinguia, numa intervenção, “colónias de fazenda”, no 

Brasil – com mais emigração e transferência significativa de economias – e “colónias de 

comerciais”, em África, sem grande preocupação de ocupação. 

Mantinha-se como questão crucial dos debates, na sequência da Conferência de Berlim, 

“a delimitação definitiva dos territórios de Portugal em África”197. Mas, por vezes a 

afirmação destes princípios acabava por esconder o interesse em garantir mão-de-obra, 

como foi o caso do protectorado no reino de Daomé, onde se resgatavam prisioneiros de 

guerra. Na ocasião, em 1886, foram assinados acordos com a França (Guiné e Congo) e 

Alemanha (sul de Angola e norte de Moçambique). Nestes protocolos surge a 

delimitação do Mapa cor-de-rosa. 

 O deputado Tomás Ribeiro, a propósito e com razões que vão para além do sarcasmo, 

dizia: “A nossa maior desgraça é a febre de fazer tratados”. 

Entre 1887 e finais de 1889 a Inglaterra foi-me mostrando progressivamente intratável e 

Portugal teve que aceitar negociações que o governo manteve sigilosas.          

No Parlamento, à falta de outras fontes de informação, os deputados invocavam 

excertos de jornais e de eventuais debates da Câmara dos Comuns britânica. A posição 

                                                   
197 Id. Págs. 170, 171 e 172. 
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dos deputados generalizava-se no sentido mais radical, empurrando o governo para 

posições intransigentes, nada cedendo face as exigências territoriais inglesas. 

A escalada nas relações com a Inglaterra foi no sentido da degradação rápida, com os 

regeneradores atacando qualquer cedência do governo. A 2 de Janeiro de 1890 foi 

exigida a retirada portuguesa dos territórios em causa e a frota de guerra inglesa inicia 

manobras intimidatórias: era o Ultimato.       

Valentim Alexandre invoca os Diários das duas Câmaras para concluir que “as Cortes 

foram mantidas totalmente à margem deste processo”198. Quando os deputados tiveram 

oportunidade para tomarem posição pública acentuou-se o maximalismo, havendo 

quem, desacreditando da aliança luso-britânica, invocasse novos laços, desta feita com a 

França, a Espanha e os Estados Unidos da América (um estado americano na Europa). 

Como resultado e face a propostas que não podiam ser levadas a sério, as Cortes 

“perdem influência e credibilidade, como órgão de poder”. 

O governo, por sua vez, apresentou um “mirífico” plano de rápido desenvolvimento: era 

a “solução do problema africano (…) a resposta eloquente (…) o nosso justificado 

orgulho patriótico”. Etc., etc.. O Parlamento, na euforia maximalista, tendia a aprovar, 

rapidamente, propostas carecidas de estudos prévios sólidos e orçamentos ponderados. 

Mas, a 20 de Agosto de 1890 eram assinadas e “consagradas as exigências inglesas”. 

Uma vaga de descontentamento propaga-se no país e o convénio nem chegou a ser 

discutido no Parlamento. Sucessivas vicissitudes políticas abalam as instituições, os 

governos sucedem-se e o Parlamento raramente se reúne por permanente falta de 

quórum.  

Regeneradores e progressistas aproximam-se no apoio a um governo sem cor partidária 

e os monárquicos começa a sentir que crise atinge as instituições e o regime 

monárquico. O amadurecimento desta situação leva a tentativa revolucionária 

republicana de 31 de Janeiro de 1891. 

Barjona de Feitas, no Parlamento, enunciou as componentes da crise referindo, entre 

outras, “o triste e funesto sintoma da decadência”. O constitucionalismo monárquico 

sente os seus alicerces abalados e receia pelo horizonte próximo. 

 

 

 

                                                   
198 Id. Págs. 175 a 180. 
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                                                Os Tratados de 1891 

 

                  INCAPACIDADE PARA A OCUPAÇÃO EFECTIVA 

    

        Com a assinatura do Tratado com a Inglaterra em 11 de Junho de 1891, e do 

Tratado com o Estado Livre do Congo no mesmo ano, em 25 de Maio, considera 

Valentim Alexandre, ficaram definidos os contornos dos domínios portugueses em 

África.         

 Mantinham-se no entanto as “dúvidas sobre a capacidade de Portugal para sustentar e 

desenvolver o império (…) estando imerso numa gravíssima crise financeira (p.182). E, 

em 1891 e em 1892, o deputado Ferreira de Almeida volta a propor a alienação da 

Guiné, Ajudá, Cabinda, Moçambique, Macau e Timor. O projecto não foi agendado no 

Parlamento mas suscitou intenso debate na Imprensa e também na Câmara dos Pares, 

ainda que contrariando a opinião pública. 

 A aliança com a Inglaterra foi reafirmada no Tratado de Windsor, em 1899, mas 

continuavam a faltar recursos para as campanhas de ocupação e o desenvolvimento 

económico. A solução foi a criação de companhias majestáticas, que beneficiavam de 

concessões e assumiam as responsabilidades financeiras do desenvolvimento 

económico. As Cortes foram mantidas à margem desta solução, o mesmo acontecendo 

quando foram encetadas operações militares. As Cortes limitaram-se a festejar vitórias e 

heróis.  

Voz dissonante foi a de Teixeira de Sousa que, nos Pares, em Maio de 1908, manifestou 

a sua preocupação na redução do défice das contas públicas199.  

Entretanto fracassaram as tentativas de encaminhar emigrantes de Portugal para os 

territórios de África, apesar dos apoios prometidos. A opção era outra: o Brasil. O que 

se mantinha era a angariação da mão-de-obra “indígena”. O Parlamento, esvaziado de 

competências (artigo 15º do Acto Adicional de 1852) subestimou as preocupações sobre 

os direitos humanos das populações, optando por intervenções “fortemente racistas”.       

Os debates no Parlamento, sobre África, foram numerosos mas, na generalidade, 

“pobres, com abundante confronto partidário ou pessoal”. O que não era específico das 

questões coloniais. 

                                                   
199 Id.184 –186. 
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Mantinham-se as dificuldades para se concretizarem obras públicas, como caminhos-de-

ferro e portos, dados os seus pesados investimentos, com retorno imprevisível. Surgiam 

as oportunidades para os capitalistas estrangeiros e, consequentemente, as críticas face 

ao perigo de “desnacionalizar” as possessões. 

Com referência às duas últimas décadas – 1890 –1910 -- da monarquia constitucional 

tornam-se evidentes algumas questões cruciais que se enquadram na cada vez mais forte 

ligação das economias: o estatuto indígena e o recrutamento de mão-de-obra para as 

minas do Transvaal; a definição legal do regime económico e comercial, considerando a 

flutuação internacional das cotações da borracha de Angola, o algodão em rama, o 

açúcar, os tecidos de algodão produzidos na metrópole, a produção angolana de 

aguardente de açúcar e o vinho (“o vinho para o preto, fortemente alcoolizado e 

adulterado”); e critérios de autorização condicionada com vista à instalação de 

indústrias não concorrentes com a metrópole200. Houve como que “um primeiro esboço 

de integração económica”.  

A “par da perspectiva centralizadora começou a surgir uma outra, que preconizava uma 

maior autonomia para as colónias”, defendida esta – “uma ideia moderna e de liberdade 

para a colonização” -- por Aires de Ornelas e por Ernesto de Vilhena. Era “uma 

concepção do regime administrativo colonial e de ideia de império” próximos do 

modelo inglês.                                

Em forma de Conclusões, Valentim Alexandre reconhece a “presença constante das 

questões coloniais nos debates parlamentares”, ainda que em alguns períodos, quando 

do Ultimato e em época de negociações secretas com a Inglaterra não tenha sido bem 

assim, com os governos a omitirem informação, o que condicionou os debates. 

Em épocas de propostas polémicas como as que constavam dos planos imperiais de Sá 

da Bandeira os debates foram mais intensos. 

No período de 1876 a 1891 o “tema colonial ganhou novo espaço”, como essencial na 

vida política. Coincide com as propostas de Andrade Corvo. 

Finalmente nas duas últimas décadas – 1890 – 1910 -- da monarquia constitucional 

tudo, a nível interno e internacional, se tornou mais intenso e polémico, o que se 

reflectia nos debates parlamentares. Por outro lado a agitação política e social já 

traduzia o aproximar do fim do sistema monárquico e a evolução da propaganda 
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republicana. Neste período as duas Câmaras consagram a atenção no ultramar, com 

“particular ênfase nas questões económicas”. 

O autor, finalmente, considera que as Cortes tiveram “papel diminuto como centro de 

decisões políticas relativas ao império (…) valendo o Parlamento sobretudo como 

produtor de ideologia, por esse modo condicionando as opções de fundo mas não 

definindo as políticas a seguir. Essas definições há que procurá-las nos decretos do 

poder executivo, mais ainda nas portarias e instruções remetidas às autoridades 

coloniais, em boa parte não publicadas”. 

Valentim Alexandre, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa, publicou trabalhos nas áreas da História Colonial e das Relações Externas 

Portuguesas, com interesse específico para o estado da arte relacionada com o Mar.    

A defesa do Império Colonial, que aqui se vem invocando dada a relação Marinha --

Ultramar--Mar, foi objectivo comum em tempos finais da Monarquia, I República e 

Estado Novo. De momento interessa referenciar os dois primeiros regimes. 

Como foi feita essa defesa? Internamente, pelos discursos políticos e o empenhamento 

governamental. Mas os potenciais perigos maiores vinham do exterior, como referimos 

acima, quando eram feitas sucessivas exigências e pressões internacionais. 

A defesa foi sendo feita pela diplomática, também pela via militar e pelas tentativas de 

afirmação e presença física, com expedições e travessias de África. As travessias 

pretendiam ter uma componente científica mas não eram reconhecidas como suficientes. 

Isso mesmo ficou acentuado acima. 

Coube à Sociedade de Geografia de Lisboa promover as expedições ao continente 

africano, com forte empenhamento na componente científica e na afirmação de defesa 

do Império. No texto sobre o papel fundador da SGL na afirmação da Ciência e a 

Economia do Mar encontramos algum detalhe sobre estes factos. 

Mas para além da Diplomacia, da Ciência, das expedições militares e administrativas 

que já vinham o século XIX, o envolvimento maior e mais sofrido de Portugal regista-se 

com a I Guerra Mundial, com as campanhas do Norte de Moçambique e o Sul de 

Angola. Em ambos os casos com o Exército português a confrontar-se com os alemães. 

No Sul de Angola, com fronteira com o Sudoeste Africano, um batalhão da Marinha 

portuguesa interveio em 1914 e 1915, enquanto no Norte de Moçambique, na fronteira 

do rio Rovuma, em frente ao Tanganica, em 1916, o cruzador “Adamastor” interveio 

junto à foz do mesmo rio Rovuma. Duras batalhas, como a de Negomano, na 

confluência do Lugenda com o Rovuma, onde se morria num ambiente de beleza natural 
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esmagadora. A isto juntavam-se adversas condições sanitárias, insuficiências logísticas 

e deficiências estratégicas, acabarando por provocar a morte de centenas e centenas de 

soldados portugueses. 

As tropas alemãs, com o apoio de locais, invadiram Moçambique e chegaram às 

imediações de Quelimane, na Zambézia, a muitas centenas de quilómetros da fronteira 

Norte. A cidade de Quelimane ainda foi evacuada mas os alemães acabaram por decidir 

flectir para o interior, em direcção ao Lago Niassa. 

No Atlântico os tempos também foram pouco favoráveis para Marinha de Guerra 

portuguesa, tendo sido afundados, sobretudo por acção dos submarinos alemães, 77 

navios mercantes e de pesca portugueses, representando um terço da tonelagem da frota 

civil do país. 

A Diplomacia portuguesa esperava receber compensações, como de certo modo veio a 

acontecer, quando terminasse a I G.M. e a diligência portuguesa fosse reconhecida, 

beneficiando-se também do apoio da velha aliada, a Inglaterra. De certo modo este 

quadro voltou-se a repetir quando, na II Guerra Mundial, Salazar, a troco de algumas 

cedências em relação à neutralidade do país procurou a garantia do regresso de Portugal 

a Timor quando os japoneses fossem derrotados. 

A mesma argumentação já não teve os êxitos pretendidos quando, no princípio da 

década de 60, Salazar não encontrou garantias da parte de John Kennedy, a favor de 

apoio na ONU e em relação à política colonial.           

Num país que, ao entrar no século XX apresentava fortes deficiências quanto a 

farolagem e equipamentos nos portos, constata-se que a República “prosseguiu o hábito 

anterior de planear a construção de ambiciosas esquadras que nunca passaram do 

papel”201                           . 

Tanto assim que a “Grande Comissão criada pelo governo provisório, em Janeiro de 

1911, se inspirava nas teorias do poder marítimo do almirante americano Alfred Mahan, 

para elaborar um plano de armamento naval pensado para a defesa do Eixo Lisboa--

Açores, num quadro de alianças com a Inglaterra e de ameaças da Alemanha e da 

Espanha” e que iria comportar 24 navios de grande porte e alguns outros de menor 

tonelagem ou sofisticação. 

 

 

                                                   
201 FREIRE, João -- Dicionário da História da I República, pág. 768. 
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         2.3         PROTAGONISTAS NA INTERVENÇÃO 

 

       CIENTÍFICA E/OU POLÍTICA 

 

          AINDA NA MONARQUIA E NA I REPÚBLICA 

 

        Após considerar as situações exemplares referidas acima e que tiveram como palco 

os Parlamentos dos finais da Monarquia e a I República, passemos para representativos 

protagonistas que, nos mesmos períodos, tiveram intervenções relevantes, quer pelos 

estudos científicos ou técnicos que publicaram, quer pela explanação do seu pensamento 

estratégico, quer pela acção concreta que exerceram. 

A propósito dos “Debates Parlamentares” já encontrámos protagonistas políticos com 

discursos com conteúdo, com ideologia e com projectos concretos, como o ministro 

Andrade Corvo, Aires de Ornelas, Teixeira de Sousa, Ezequiel Campos, Ernesto 

Vilhena e Oliveira Martins.   

De um modo ou outro, trata-se de protagonistas que contribuíram para a maturidade das 

questões relacionadas com o Mar e, eventualmente, aquilo que viria a ser designado de 

Economia do Mar. Expressão, aliás, já utilizada por Armando Gonçalves Pereira, no 

título do seu livro, com o mesmo nome, editado em 1931. 

Por critério cronológico mas também tendo em conta o papel relevante e pioneiro do rei 

D. Carlos, começo pelo mesmo, a quem Mário Ruivo chamava de “naturalista e 

oceanógrafo”.   

 

 

PIONEIRISMO DE D. CARLOS 

 

 

“NATURALISTA E OCEANÓGRAFO” 

 

 

--  RELATO E ANÁLISE DE MÁRIO RUIVO 

 
 

      Para além da qualidade insofismável e consensual de cientista do Mar que se 

reconhece em Mário Ruivo, a nível nacional e internacional, os seus escritos reflectem, 

com a maior lucidez, a vasta experiência pessoal e a vivência directa no interior de 
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factos que nasceram e se prolongaram, praticamente, por toda a segunda metade do 

século XX e primeiros decénios do século XXI. Viveu os factos, reflectiu, estudou e 

debateu publicamente sobre os mesmos, nos escritos que publicou e nas conferências 

que realizou. 

Para quem pretender entender a evolução histórica da dinâmica da relação Mar, 

Economia, Ciência e Política, a leitura de Mário Ruivo é imprescindível. Por isso 

mesmo procurei respostas em Mário Ruivo, até porque os seus estudos abrangem a 

cronologia desta tese – 1945 – 2010 – sem esquecer o aquém e o além imediatos  

Nas consultas que fiz optei por analisar três artigos de Mário Ruivo que tornam mais 

inteligível a contextualização e a evolução históricas, e que, especificamente, 

correspondem a questões centrais que vinha amadurecendo e que formulo: 

Primeira pergunta: onde começa a Oceanografia, em Portugal, com carácter científico, 

antecedendo, o período 1945 – 2000? A resposta surge na conferência/livro “D. Carlos 

de Bragança – Naturalista e Oceanógrafo”, de 1957.  

A segunda questão que me coloco é: qual a relação das mentalidades nacionais com o 

Mar? A resposta de Mário Ruivo está no artigo “O Mar nas Mentalidades Nacionais. 

Mistério / Descoberta / Desenvolvimento Sustentável 202 .       

Na terceira questão a pergunta é: como se relacionam, na actualidade, a Política, a 

Economia e a Ciência com o Mar, com as suas potencialidades? A resposta -- melhor 

poderia dizer, a proposta -- de Mário Ruivo, encontramo-la no artigo/conferência ”,203 

sob o título “O Conhecimento Científico Garante do Desenvolvimento Sustentável do 

Mar Português”. A conferência foi proferida em Novembro do 2012, na Ericeira.   

Comecemos pelo exemplo do pioneirismo da acção do rei D. Carlos de Bragança como 

naturalista e oceanógrafo”. Estudado por Mário Ruivo o trabalho deste foi divulgada 

numa sessão que decorreu em 15 de Dezembro de 1957, no Paço Ducal de Vila Viçosa, 

quando das comemorações do 50º aniversário Sociedade Portuguesa de Ciências 

Naturais. O rei D. Carlos foi o primeiro presidente honorário desta Sociedade. Mário 

Ruivo era, quando da conferência, em 1957, subdirector do Instituto de Biologia 

Marítima. 

Na conferência – “D. Carlos de Bragança como Naturalista e Oceanógrafo” -- foi feita 

a “análise do valor, projecção e significado da obra (do rei) do ponto de vista científico 

                                                   
202 RUIVO, Mário – D. Carlos de Bragança  -- Naturalista e Oceanógrafo. Revista Nação e Defesa, nº 

108, Verão de 2004, 2ª série. Lisboa. Instituto de Defesa Nacional. 
203 RUIVO, Mário – O Conhecimento Científico Garante do Desenvolvimento Sustentável do Mar 

Português. Revista Cluster do Mar. Lisboa. Setembro/Outubro de 2012. 
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e nacional”, tarefa que Mário Ruivo considerou dificultada porque a vasta 

documentação existente estava dispersa. 

A conferência de 1957, referente a acontecimentos até então pouco estudados e que 

decorreram no último decénio do século XIX, merece uma análise comparativa com 

outra conferência/artigo do mesmo autor, desta feita publicada em Outubro de 2012. 

Análise que tenha em consideração o conteúdo – o conhecimento científico e o mar – e 

o formalismo na investigação, acentuando-se a sua evolução. 

Em 1957, o objectivo de Mário Ruivo, enunciado pelo próprio depois de uma extensa 

introdução própria da época – estava-se em pleno Estado Novo – em tom cerimonioso, 

advogava o “estreitamento das relações, no campo das Ciências Naturais, em particular 

na Oceanografia, entre a Fundação da Casa de Bragança e a Sociedade Portuguesa de 

Ciências Naturais” (…): “pretendo esclarecer-me sobre o significado e valor da obra 

daquele Soberano, no campo (…), em particular, da Oceanografia”. 

Mário Ruivo utilizou, como ponto de partida para as suas pesquisas, uma conferência 

proferida Alberto Girard que, “durante muitos anos foi um dos mais directos 

colaboradores e amigo íntimo do Rei D. Carlos”. 

A conferência de A. Giraud, subordinada ao título “Elogio Académico de Sua 

Majestade”, foi proferida em sessão pública na Academia Real das Sciencias (sic), em 

20 de Junho de 1909: o soberano “despia a Sua realeza à porta da Academia, para 

revistir duas outras, não menos nobres, com que se ufanava: a da arte e a da sciencia; na 

arte era Carlos, na sciencia D. Carlos de Bragança” (sic). 

Esta frase constituiu para Mário Ruivo, em 1957, “a linha básica do (seu) estudo”, 

reconhecendo a “dificuldade em determinar os factores que levaram o Rei, nos seu 

afazeres de Chefe de Estado, a um terreno aparentemente tão afastado das suas 

preocupações fundamentais”. Mário Ruivo cita dois aspectos do perfil do rei: 

“A sua sensibilidade artística e tendência para o desenho e pintura; e o seu entusiasmo 

pela cinegética (…com múltiplos contactos com a natureza, no decurso de cavalgadas e 

longas jornadas de caça), em associação com as facilidades resultantes da sua posição 

social. Com efeito, a variada e abundante obra artística que deixou -- aguarelas, pastéis, 

desenhos à pena, gravuras -- revela um apurado sentido de observação, treinado em 

fixar num traço rápido e seguro ou numa mancha de cor – uma paisagem, um navio, 

uma natureza morta, um detalhe”. 

Como assinalava o seu biógrafo e vogal da Comissão Central das Pescarias, A. Girard – 

também autor de cartas marítimas e gráficos -- , o rei tinha “a memória da vista: forma, 
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cor, tom, tudo apprehendia rapidamente e para sempre fixava com a Sua inexcedível 

memória” (sic).      

Voltando ao “desportista entusiasta”, A. Girard, explicava que D. Carlos tinha uma 

intuição natural pelo colorido relacionado com as aves e daí tornar-se “amante da 

ornithologia (…) com a variedade do colorido, belleza da forma viva, feição sympatica 

dos costumes”.  

Mário Ruivo – depois da dissertação (até à página 10 do seu artigo de 42 páginas) sobre 

o perfil do rei, relaciona a actividade científica de D. Carlos com o ambiente geral, que 

vinha de meados do século XIX, favorável ao estudo das Ciências Naturais. E cita um 

artigo – “As origens dos Estudos Zoológicos Portugueses”, (Naturália, p.34-51, de 

1953), de G.F. Sacarrão: 

“ Foi pelo meio do século passado” (século XIX) “que teve começo o movimento que 

deveria levar a nível nunca atingido os estudos faunísticos do continente e das 

possessões ultramarinas. O número de cultores que fizeram nascer a verdadeira 

Zoologia portuguesa foi prodigioso para a época e para o nosso meio, e mais ainda o das 

memórias ou simples notícias que se publicam sobre variados grupos de animais”. 

Evitando as consecutivas referências pessoais ao rei, cinjo-me à actividade científica no 

que aqui se contribui para melhor conhecimento da relação poder (discurso) político – 

desenvolvimento científico. Retomo Mário Ruivo, em 1957: 

Em 1893, D. Carlos decidiu publicar os seus primeiros trabalhos sob o título “Catalogo 

illustrado das aves de Portugal” mas o primeiro fascículo somente foi impresso em 

1903 e o segundo em 1907. 

Neste trabalho, influenciado por edições de cientistas europeus (Birds of Europe, de 

Dresser), “são referidas algumas dezenas de espécies portuguesas, com a respectiva 

nomenclatura científica e sinonímia (…) sendo acompanhadas de breves indicações 

sobre a sua distribuição geográfica (…)”.  

Na Exposição Agrícola, patenteada no Palácio de Cristal do Porto, em 1903 – 1904, 

foram apresentados escritos e colecções zoológicas de D. Carlos.  

Segundo Mário Ruivo, o rigor e o carácter científico das pesquisas na área da Zoologia, 

aliados às suas “preocupações conscientes de ordem prática, de franco interesse para o 

país”, levaram o rei à investigação na área da Oceanografia e à “abordagem, 

cientificamente, de alguns problemas relacionados com a indústria da pesca”. 

Ao especificar a actuação do rei, Mário Ruivo contextualiza as circunstâncias históricas 

e afirma: 
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“No século XIX, o capitalismo e a burguesia europeia, atravessam um período de 

expansão, apoiando-se nas conquistas da técnica e na exploração dos territórios 

ultramarinos. A ciência é então considerada como um poderoso factor de progresso”.  

Mário Ruivo, corroborando as suas afirmações, cita Arago: 

“Ce n’est pas avec des belles paroles qu’on fait du sucre de betterave; ce n’est pas avec 

des alexandrins qu’on extrait la soude du sel marin”. 

Detendo-se em questões relacionadas com a nova descoberta do Mar, prossegue Mário 

Ruivo: 

“Ao encerrar-se o grande período da penetração e reconhecimento dos continentes, a 

paixão do homem pelo desconhecido, levo-o a lançar-se na descoberta dos mares, o que 

não deixa, de resto, de ter como pano de fundo toda uma série de problemas da maior 

importância prática, como seja, por exemplo, a necessidade de ligações telegráficas 

rápidas com territórios distantes. A partir de 1850, a colocação de cabos telegráficos 

submarinos, obriga a conhecer a topografia e batimetria dos fundos oceânicos e exige 

uma intensificação dos trabalhos de sondagem”. 

Entretanto se “poucas são as inovações introduzidas nos aparelhos de navegação, já 

bastante precisos no século XVIII, a aplicação do vapor à propulsão dos navios veio 

modificar os métodos de navegação e abrir novas possibilidades à prospecção do mar. 

Começaram a ser utilizados guinchos de maior potência; os cabos feitos de fibras 

vegetais ou animais foram substituídos por cabos de aço, o que permitia dragar e 

mergulhar instrumentos de colheita, a maiores profundidades, com certa margem de 

segurança”. 

Em tempos de “aparelhagem científica enriquecida” – sondas para recolha de amostras 

de fundos – com aproveitamento de “novos materiais e fontes de energia” (…) abriam-

se tarefas apaixonantes ao entusiasmo dos pioneiros da Oceanografia: quase três quartos 

da superfície do planeta estava por descobrir a ainda havia o misterioso mundo dos 

grandes abismos oceânicos”.  

Comparem-se estas afirmações, no final do século, com a actualidade: os desafios, 

apesar dos grandes avanços da Ciência, são idênticos, indo cada vez mais fundo, no 

leito dos oceanos. 

Também à época já os pescadores se alarmavam em relação “ao arrasto, por meio de 

«navios a vapor, cuja actividade os levava a recear que se esgotassem as riquezas 

piscícolas da nossa plataforma continental, assunto que, pela sua acuidade, foi 

longamente debatido na Comissão de Pescarias, em 1903”  
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Já em 1818 as pesquisas científicas chegavam aos 1.800 metros de profundidade, com 

recolha de vermes, crustáceos e esponjas; no Antárctico as recolhas iam aos 500 metros; 

e na Noruega as investigações chegavam aos 600 metros. No entanto ainda se 

mantinham críticas e atitudes de incredibilidade, considerando que a vida animal a partir 

de 500 metros era “zero”. Mas, por circunstâncias imprevistas, em 1860, quando o cabo 

submarino telegráfico ligando a Sardenha à Argélia se rompeu, num fundo de 2.000 

metros, e veio a ser recolhido, “nas suas extremidades foram encontrados corais então 

só conhecidos como fósseis”. 

A circunstância da costa marítima portuguesa “apresentar, a poucas milhas de terra, 

fundões que atingiam enormes profundidades exploradas, correntemente, por 

pescadores de Setúbal e Sesimbra” parecia contrariar as teses que limitavam a vida aos 

500 metros. Cientistas que Mário Ruivo cita, vieram então – final do século XIX – a 

Portugal para estudarem as condições de vida em águas profundas.  

Prosseguindo com Mário Ruivo, este considera que desde a viagem do navio 

“Challenger” à volta do mundo (1872 -- 1876), que marcou o início da Oceanografia 

moderna, quase todas as nações europeias e os Estados Unidos armaram navios 

especialmente equipados que sulcaram os mares, estudando as águas, os fundos, a sua 

fauna e flora. Muitos deles, como “Travailleur” e o “Talisman”, trabalharam ao largo de 

Portugal e nos mares à volta das nossas ilhas adjacentes”. 

O iate do príncipe do Mónaco, dedicado à investigação dos oceanos, esteve também no 

Tejo, em Janeiro de 1873. Mário Ruivo considera que “a intensa e apaixonante 

actividade científica do príncipe Albert, do Mónaco, deve ter contribuído 

poderosamente para estimular o interesse de D. Carlos pelos estudos do mar e da sua 

fauna”. Ambos trocaram assídua correspondência sobre Oceanografia mas parte das 

cartas desapareceu. Pelo menos parte estava desaparecida quando da conferência de 

1957. Num Apêndice da edição que vimos citando, da Fundação da Casa de Bragança, é 

transcrita correspondência científica trocada entre o príncipe Albert I, de Mónaco, e o 

rei D. Carlos I, de Portugal”.  

É conhecida uma carta de Albert, de 14 de Outubro de 1896 – ano em que D. Carlos 

iniciou as suas campanhas oceanográficas – em o príncipe de Mónaco fornece 

informações sobre aparelhos e métodos de colheita e incita D. Carlos a “prosseguir nos 

seus projectos de campanha na costa portuguesa”. Albert realizou numerosas 

campanhas e colheitas nos mares dos Açores e da Madeira. 
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Nos relatórios das Campanhas Oceanográficas de 1896 – as campanhas do Yacht 

Amélia --, D. Carlos relaciona-as com a “indústria da pesca” e afirma:  

“As numerosas investigações oceanographicas que as nações extrangeiras teem 

realizado nestes últimos annos, com tão profícuos resultados, a importância que esta 

ordem de estudos tem para a indústria da pesca, uma das principaes do nosso país, e a 

excepcional variedade das condições basthyme, que apresenta o mar que banha as 

nossas costas, suggeriram-nos no anno findo a ideia de explorar scientificamente o 

nosso mar, e dar a conhecer, por meio de um estudo regular, não só a fauna do nosso 

plan´alto continental mas tambem a dos abysmos, que, por exemplo, quase unico na 

Europa, se encontram em certos pontos, a poucas milhas da costa”.  

D. Carlos centrou os seus estudos numa zona muito localizada das costas portuguesas e, 

cada vez mais, para além do interesse que poderíamos classificar de académico, pouco a 

pouco, “tornou-se nele dominante contribuir com os estudos efectuados para o 

esclarecimento de problema de interesse directo para a pesca, numa evolução normal” 

(…) perante a pressão dos problemas de ordem económica” (Mário Ruivo, pág. 17). 

Entre 1896 e 1903 o rei dedicou-se “quase exclusivamente ao estudo dos peixes (…) 

“por ver a grande importância das pescarias na nossa costa, e acreditar que, talvez, por 

um estudo methodico da distribuição e das epochas de passagem das differentes 

especies mas nossas aguas, melhores resultados ainda pudessem ser obtidos”. E 

acrescenta no relatório das Campanhas: 

“(…) prestaria um grande serviço  à nossa industria piscatória se publicasse um catálogo 

(…) com as espécies de peixes, os seus habitat, as épocas de reprodução e de passagem, 

os processos de pesca aconselhados”.               

Aquela que é considerada a primeira grande campanha oceanográfica nacional data de 

Setembro de 1896, por impulso do rei D. Carlos. Utilizou o iate real D. Amélia, que 

estava equipado para poder fazer sondagens até 1.500 metros, dragagens até 600 metros, 

pesca à linha “a grandes profundidades”, observações sobre física do mar e fauna 

pelágica. Para apoio do iate foram construídos, em Cascais, um laboratório e um 

aquário. 

Doze anos duraram as campanhas oceanográficas de D. Carlos, sendo centradas na baía 

de Cascais mas chegando ao Cabo Espichel, às ilhas das Berlengas, a Sines e mesmo ao 

Algarve. Constituíram, na opinião de Mário Ruivo, “o primeiro grande passo para o 

estudo zoológico dos mares portugueses”. 
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Mas funções políticas do rei permitiram-lhe utilizar meios, como sejam os iates reais, 

navios da Armada e embarcações de pesca. No entanto a Oceanografia e Biologia 

Marítima, pela sua complexidade, implicam a existência de equipas que se 

complementem. Aliás o rei, frequentemente, elogiava os seus colaboradores – “de 

primeira ordem” – como acontecia na obra “A pesca do Atum no Algarve em 1898”.    

Os estudos sobre a pesca do atum ganharam o maior interesse, na sua complexidade, 

tendo “em vista a importância económica desta espécie”. 

A actividade pioneira do rei quanto à investigação científica e sua utilização prática, 

manifestou-se “num plano diferente – o da divulgação científica, levando ao contacto 

com o público não especializado, os resultados dos trabalhos efectuados”. Parte do 

material recolhido foi apresentado na Escola Politécnica; exemplares raros foram 

oferecidos ao Aquário Vasco da Gama, em Lisboa; e várias colecções foram expostas na 

Exposição Agrícola do Palácio de Cristal, no Porto. 

Em relação à divulgação científica, Mário Ruivo, na sua conferência de 1957, recorda: 

“Com o patrocínio e colaboração de D. Carlos de Bragança, é montada na Sociedade de 

Geografia de Lisboa, durante o Congresso da Associação Internacional de Marinha, em 

1904, uma vasta exposição em que são apresentados instrumentos de uso corrente em 

Oceanografia, aparelhos de pesca e algumas das suas melhores colecções zoológicas 

extraídas do fundo principal acumulado no Palácio das Necessidades e que, em 

princípio, deveriam constituir o futuro núcleo de um Museu Oceanográfico, em 

projecto”.  

A modo de considerações finais sobre as opções do rei D. Carlos e contextualização do 

final da monarquia constitucional – fins do século XIX e princípio do século XX – 

constata-se que houve nele uma “lenta transformação desde a sua fase inicial, de puro 

passatempo e de prazer intelectual, até adquirir uma cada vez mais nítida e clara 

intenção de ordem prática”, sobre o valor económico “da indústria de pescarias”. 

Investigou, criou equipas de investigação científica, atribuiu-lhes meios, relacionou-se e 

trocou experiências com outros investigadores, como Albert do Mónaco, e colocou, 

através da divulgação científica, os conhecimentos adquiridos à disposição da indústria 

e do poder político que liderava. 

À época – final do século XIX, início do século XX -- uma das lacunas citadas por 

Mário Ruivo, dizia respeito às Universidades, onde faltavam recursos financeiros, quer 

para o ensino, quer para a investigação, “estranhando-se” que o país não tivesse uma 

Estação de Biologia Marítima ao nível do que acontecia, exemplarmente, com Nápoles. 



334 

O projecto ganhou espaço e apoios nos meios científicos e político mas, com morte do 

rei, em Fevereiro de 1908, somente restou a Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, 

recentemente criada.    

Em 1910, as ”colecções acumuladas no Paço das Necessidades são entregues à Liga 

Naval Portuguesa, indo constituir a Secção Oceanográfica do Museu da Marinha, 

passando mais tarde para o Museu Castro Guimarães, de Cascais, e, posteriormente para 

a Estação Biológica Marítima do Ministério da Marinha”. 

As campanhas oceanográficas, interrompidas em 1908, somente foram retomadas em 

1913, com o aviso da Marinha, “Cinco de Outubro – o antigo iate Amélia – altura em 

que a Missão Hidrográfica da Costa Portuguesa (…) executou uma série de observações 

oceanográficas (que se prolongaram por vários anos (…) orientadas para os estudos 

cartográficos e dos sedimentos”. (p.26)   

Mais tarde, em 1923 o mesmo navio, iniciou um reconhecimento geral da vizinhança da 

costa portuguesa. No ano seguinte, em 1924, o “Albacora” retoma os trabalhos de 

Oceanografia, fazendo-o até fins de Outubro de 1940, quando o navio é desarmado, 

“com mais ou menos regularidade e com interrupções mais ou menos prolongadas”. 

Dedicou-se a estudos de Oceanografia, Biologia Marítima e Pescas.   

Segundo Mário Ruivo, desde 1940 a 1956 ficou-se a aguardar a construção de um novo 

navio de investigação. 

Nesse ano – 1956 – “foi possível organizar, com o apoio do Ministério da Marinha e do 

Gabinete de Estudos das Pescas, uma campanha luso-francesa que permitiu utilizar para 

pesquisas ao largo da costa portuguesa (…) ao serviço dos bio-oceanógrafos modernos, 

o Batíscafo”. Foram retomados os estudos de D. Carlos sobre os vales submarinos do 

Cabo Espichel, sucedendo-se as imersões.                     

No ano seguinte, em 1957, os estudos incidiram nos grandes fundos e no inventário da 

fauna marinha. Foi dada atenção à formação de biologistas e geólogos. 

Os trabalhos encetados, desta feita a partir de 1957, sobre a cartografia das costas, 

beneficiou dos estudos da equipa de D. Carlos, no final do século XIX. Quase 60 anos 

antes, o que constitui uma avaliação do valor científico das campanhas de D. Carlos e, 

como afirmou Mário Ruivo (p.28) é a “melhor homenagem (…) a D. Carlos de 

Bragança e a todos os que, de qualquer forma, contribuíram para lançar as bases da 

Oceanografia Portuguesa”. 

Pretendo acrescentar, depois da referência ao Museu do Mar Rei D. Carlos, em Cascais, 

a existência de outros Museus portugueses, ou afins, com pelo menos parcial vocação 
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marítima. Poderia citá-los, algures, a propósito das actividades promovidas por 

autarquias, por universidades ou por instituições como as que se relacionam com a 

Marinha. Optei pela ligação ao pioneiro Museu de D. Carlos, sem subestimar outras 

instituições, porventura mais activas e relevante. De qualquer modo somente acrescento 

uma pequena listagem de Museus, sem maiores pretensões: Museu da Marinha; Museu 

Marítimo de Ílhavo; Arquivo-Museu Misericórdia da Ericeira; Museu do Mar de 

Esposende; Casa Museu Pescador da Nazaré; Centro Português de Actividades 

Subaquáticas; Ecomuseu Municipal do Seixal; Estação Litoral da Aguda; Museu da 

Cidade de Lisboa; Museu das Flores, nos Açores; Museu Etnográfico da Madeira; 

Museu Municipal do Funchal; Aquário Vasco da Gama, em Lisboa; Oceanário de 

Lisboa; Museu de Portimão; e Núcleo Museológico do Mar da Figueira da Foz.   

A listagem de que me socorri resulta, em parte, de um trabalho elaborado pela 

Sociedade de Geografia de Lisboa, quando do Dia Nacional do Mar, em 16 de 

Novembro de 2002. 

 

 

          DISCURSO POLÍTICO DE OLIVEIRA MARTINS 

 

IDEÓLOGO E MINISTRO APELA 

 

AO “PORTUGAL NOS MARES” 

 

     O discurso político de Oliveira Martins a favor da Economia do Mar constitui uma 

elaboração teórica, talvez prematura para as circunstâncias temporais, no final do século 

XIX, mas convicta e empenhada. 

Para além do caso concreto da Economia do Mar – conceito posterior mas com 

afinidades de conteúdo -- o estudo do pensamento de Oliveira Martins é aliciante, pela 

fundamentação ideológica e combatividade política: teórico do socialismo em tempos 

da decadente monarquia constitucional, historiador, divulgador das teorias 

evolucionistas, integrou, numa perspectiva cultural e literária, a Geração de 70 (1870).    

Foi deputado, administrador de minas e caminhos-de-ferro e, por poucos meses, 

ministro da Fazenda. 
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No discurso político Oliveira Martins invocava, constantemente, o Mar, que 

considerava como imprescindível componente num ambicioso conceito de desígnio 

estratégico nacional. A capacidade política interventiva de Oliveira Martins e o seu 

elaborado mas veemente discurso sobre o aproveitamento económico do Mar, permite 

considerar os seus escritos como simbólica afirmação de valores que caracterizaram os 

últimos anos do século XIX.  

“Portugal nos Mares” 204 transcreve conferências que Oliveira Martins proferiu nos 

dois últimos decénios do século XIX. No capítulo respeitante ao “Comércio Marítimo 

Português” historiou as origens da marinha nacional e acentuou os apoios pioneiros do 

rei D. Fernando ao desenvolvimento da marinha mercantil e das descobertas.                       

O conceito de Economia do Mar, de um modo genérico, corresponde hoje a políticas e 

práticas integradas numa estratégia de rede de empresas especializadas, visando o 

aproveitamento das potencialidades do Mar, em ordem ao desenvolvimento sustentado. 

Num conceito mais limitativo à Economia do Mar correspondem as Pescas, a actividade 

portuária, a marinha mercantil e a segurança dos mares. 

A Economia do Mar, para sua maior eficácia, deve actuar em consonância com 

instituições científicas produtoras de conhecimento, universidades e centros de 

investigação, sendo essencial o empenhamento político e a consonância com a definição 

estrutural jurídica.       

Pretendo aqui reportar-me a simbólicos discursos políticos sobre a Economia do Mar, 

tida como desígnio estratégico nacional. A intenção é referenciar os contributos 

específicos de J. P. Oliveira Martins e Armando Gonçalves Pereira, na medida em que 

nos deixaram elaborações teóricas de questões relacionadas com a Economia do Mar. O 

primeiro numa perspectiva de político combativo do final da Monarquia Constitucional 

e o segundo com um substrato académico e político para a formação e afirmação do 

Estado Novo.    

Têm em comum terem-nos deixado obras relevantes, onde apresentam trabalho de 

investigação, de onde decorrem elaborações teóricas relacionadas com a Economia do 

Mar. Cada um no seu tempo político e a seu modo.  

O discurso político de Oliveira Martins a favor da Economia do Mar constitui uma  

 

                                                   
204 MARTINS, Oliveira -- Portugal nos Mares. Lisboa. Edição póstuma, de 1924. 
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elaboração teórica sobre temas que dizem respeito à Economia do Mar”, talvez 

permatura e inconsequente, mas convicta e empenhada. 

O pensamento de Oliveira Martins evidencia a fundamentação ideológica e a 

combatividade política: teórico do socialismo, em tempos da decadente monarquia 

constitucional, historiador e divulgador das teorias evolucionistas, integrou, numa 

perspectiva cultural e literária, a Geração de 70 (1870). 

Aqui limito-me a focalizar a obra, editada postumamente, em 1924, em dois volumes, 

“Portugal nos Mares”, que inclui conferências proferidas no final do século XIX. 

No livro encontramos a característica visão estratégica de Oliveira Martins em relação 

ao desenvolvimento económico, doutrinando sobre a Economia do Mar. Não tendo 

formação universitária, a experiência profissional proporcionou-lhe o contacto directo 

com as questões laborais e sociais, o que o marcou indelevelmente.  

Entre as conferências transcritas no livro “Portugal nos Mares” merece relevância o 

capítulo respeitante ao “Comércio Marítimo Português”, incluindo as origens da 

marinha nacional e acentuando apoios pioneiros do rei D. Fernando ao desenvolvimento 

da marinha mercantil e das descobertas. Apoios como sejam: franquias de 

embandeiramento; isenções de direitos, privilégios dos armadores, prémios de 

construção e de navegação; seguros mútuos e inspecção técnica.  

Comparativamente com a descrição que fazia das medidas de D. Fernando, declarava 

Oliveira Martins:  

“Hoje, no final do século XIX, temos uma Marinha caduca. Só o fomento marítimo do 

século XIV permitiu as grandiosas navegações, as conquistas e colonização atlântica”.   

Ao invocar os apoios, no passado fernandino ao comércio marítimo, nomeadamente 

seguros marítimos, legislação de comércio marítimo e apoio à construção naval, 

Oliveira Martins apontava políticas que tinha como exemplares, pretendendo vê-las 

transpostas para a sua época, como soluções para situações de crise do final da segunda 

metade do século XIX. “Estado de morte acabada”, na expressão de Oliveira Martins. 

A liberdade de comércio marítimo mereceu um capítulo de Oliveira Martins, 

preocupado com a liberdade dos mares e a existência de corso no Atlântico: “a partilha 

de prezas em terra é banditismo, a partilha de prezas no mar é pirataria.”. 

O direito internacional marítimo – que ainda hoje é subalternizado em meios 

universitários -- respeitante aos territórios ultramarinos era também motivo de reflexão 

de Oliveira Martins. 
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A historiográfica componente essencialmente contida em “Portugal nos Mares” alonga-

se sobre os Roteiros da Índia, as viagens de Vasco da Gama e Fernão de Magalhães, a 

Marinha Portuguesa na era das conquistas, a descrição técnica dos navios, as estatísticas 

das Armadas da Índia, as causas da ruína do poder naval, as origens da dívida 

portuguesa e Relatório de Finança, de 1544, e apuros do Tesouro. Num longo capítulo 

Oliveira Martins aborda as relações comerciais e políticas com territórios como Malaca, 

Catai, Índia Oriental, Brasil, Austrália e China.    

As pescarias nacionais mereceram a atenção do autor, nomeadamente a propósito da 

pesca do bacalhau. Analisou inquéritos sobre as “pescarias da costa” norte no ano de 

1881. Considerava as pescarias como factor da maior relevância no conjunto da 

Economia nacional. 

Na verdade a Pesca e as indústrias conexas, na época e em outras datas, constituíram 

uma forte e quase única componente da Economia do Mar. Hoje o conceito tomou outra 

amplitude, conforme referimos no início deste trabalho.   

O próprio Oliveira Martins reconhece no próprio livro a que nos vimos reportando que 

“é composto por fragmentos, ainda que tenha uma unidade intrínseca”. Mas que “ficaria 

incompleto se não falasse das pescarias, esse alicerce da navegação”. 

E explica que, além do mais, os “enxames de barcos de pesca esvoaçam junto das costas 

como os bandos das gaivotas e é desses enxames que se formam as tripulações dos 

navios, e desses primeiros ensaios saem as longas viagens aventurosas”. 

Oliveira Martins volta à História, recuando ao século XII , para se deter no século XIV, 

quando “havia uma activíssima exportação marítima de pescado para a Espanha e para o 

Levante, principalmente”. Do século XV cita a pesca de baleias, a abundância de sável e 

a rentável pesca do atum. 

A queda dos rendimentos já era pronunciada no início do século XVI, agravando-se 

cada vez mais, ainda na referência de Oliveira Martins. Colocou-se então a alternativa 

dos mares do Norte, com a pesca do bacalhau. 

A partir de certo momento205 Oliveira Martins é especialmente expressivo e 

contundente, referindo-se ao final do século XIX mas mais parecendo que antevê o 

quadro do país um século depois. Cito Oliveira Martins: 

A barra de Aveiro ”foi ficando atulhada, com pouco fundo, e foi diminuindo a 

navegação e o comércio”(…). “Tivemos, pois, a pesca do bacalhau enquanto a 

                                                   
205 MARTINS, Oliveira -- Pescarias Nacionais. Lisboa. Pág. 255. 
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Inglaterra nol-a (sic) não tomou; tivemos igualmente a Índia enquanto ela e a Holanda 

nol-a não tomaram também. Com a grande navegação criada pelas colónias vivazes e 

activas do nosso litoral esterilizámos essa riqueza, abandonando a pesca das costas do 

mesmo modo que abandonámos a lavra dos campos. A alucinação do ouro, a vertigem 

da conquista fizeram-nos esquecer o solo e as águas da pátria; por isso quando voltámos 

a nós nos achamos sustentados pelo trigo de fora, pois não o lavrámos em casa, e pelo 

bacalhau inglês pois que desaprendemos a arte de navegar”. 

Afinal, “se nem lavrarmos a terra nem pescarmos no mar, preferimos os alimentos que 

vêm de fora”, conclui Oliveira Martins. 

Um quadro do final do século XIX mas que “se parece em demasiado com os fins do 

século XVIII” e continuou semelhante, acrescento, com o quadro do final do século XX 

e princípio do século XXI.  

Oliveira Martins, reconhece ele próprio, como citámos acima, que elaborou um 

“trabalho fragmentário” ainda que com uma “unidade de coerência”, referindo-se à 

Economia do Mar. 

O seu discurso político sobre a Economia do Mar de facto é fragmentário mas a verdade 

é que o conceito de Economia do Mar não podia ter a amplitude que tem hoje. 

Mas utilizando a invocação histórica analisou capítulos importantes da Economia do 

Mar, como a pesca, a navegação mercantil e militar, a legislação do comércio e dos 

seguros, o apoio à construção naval, as relações internacionais e a liberdade de 

comércio marítimo. 

Afinal relembrou a História e, numa perspectiva de utilidade social, analisou o (seu) 

presente para evoluir para elaborações teóricas e opções políticas e económicas 

relacionadas com aquilo a que hoje chamamos de Economia do Mar. Porventura antes 

de tempo porque continua a ser pouco “ouvido”.   

      

     

                               ADOLFO FERREIRA LOUREIRO: 

 

                           “PORTOS MARÍTIMOS DE PORTUGAL” 
 

 

         O engenheiro Adolfo Ferreira Loureiro (1836 – 1911) publicou uma vasta obra 

sobre os portos portugueses, comércio e pescas. Foi bacharel em Matemática, 

engenheiro, com o curso de Estado-Maior da Escola do Exército e como militar chegou 

a general de Divisão. 
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O seu curriculum profissional206 em cargos civis incluiu funções de director-geral de 

Obras Públicas e Minas, presidente do Conselho Superior de Obras Públicas e Minas, 

vice-presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 

Elaborou e reviu inúmeros projectos e estudos para diferentes portos nacionais, entre os 

quais o projecto de adaptação do porto de abrigo de Leixões a porto comercial; 

melhoramento dos portos de Lisboa e do rio Mondego; estudos dos portos de Macau, 

Funchal, Horta e Ponta Delgada. Dirigiu obras nos portos de Lisboa, do rio Mondego e 

da barra da Figueira da Foz.                            

Adolfo Loureiro, na sequência dos estudos a que se dedicou com vista à sua actividade 

profissional, compilou uma vasta obra sobre portos portugueses, comércio e pescas.  

A sua principal obra, cuja actualidade ainda permanece pelo rigor, profundidade e pela 

“vasta recolha de informação e desenvolvido estudo”, intitulou-a de “Os Portos 

Marítimos de Portugal e Ilhas Adjacentes” e, em três volumes, foi editada pela 

Imprensa Nacional, em Lisboa, entre 1904 e 1920. 

O estudo de Adolfo Loureiro proporciona um retrato rigoroso e amplo do sector 

“portuário português até ao dealbar do século XX”. 

Esta obra de Adolfo Loureiro, constituiu e ainda constitui, fonte imprescindível para o 

estudo dos portos marítimos no período final da Monarquia Constitucional e grande 

parte da I República.  

A obra citada de Adolfo Loureiro, hoje, 100 anos depois do engenheiro ter feito o 

estudo do porto de Macau, com direito a nome numa das principais ruas de Macau – 

tem oito volumes de texto e cinco com atlas e mapas, abrangendo cada um dos portos 

nacionais.         

Este estudo foi determinado por uma portaria ministerial (05/07/1901), onde se traçam 

os objectivos – genericamente, o estudo da realidade portuária nacional -- que Adolfo 

Loureiro deveria prosseguir. Segundo o despacho, o ministro das Obras Públicas, 

Comércio e Indústria, Manuel Francisco de Vargas, considerava que se deviam tornar 

conhecidas as “condições marítimas e comerciais e cada porto”. 

Isto no “no interesse da navegação, condições hidrográficas, náutica e meteorologia (…) 

interesse do comércio e indústrias, condições marítimas e comerciais, posição 

geográfica (…) com outros produtos e consumidores (…) rumos para embarcações 

comerciais, abrigo, reparação e abastecimento, salvaguarda de vidas e valores em 

                                                   
206 Dicionário Biográfico Parlamentar, 1834 a 1910. Assembleia da República, Imprensa de Ciências 

Sociais, Lisboa. 2004, págs.. 628 a 630. Direcção de MÓNICA, Maria Filomena. 
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perigo, de caprichos e perigos dos mares para a indústria de pesca, do comércio ou 

transportes marítimos, esforço do governo para melhorar, recursos pecuniários, 

trabalhos de engenharias e execução de obras”.      

O trabalho de Adolfo Loureiro, exaustivo e tecnicamente irrepreensível para os meios 

da época, resultou numa compilação de monografias dos portos portugueses, em que 

são dadas as condições vividas pelo “sector portuário português até ao dealbar do século 

XX”                    

Ana Prata, em “Políticas Portuárias na I República – 1880-1929, 207 considera que o 

“tratamento que Adolfo Loureiro deu a cada porto obedeceu a uma pesquisa rigorosa” 

(…) acrescentado que, “em 1901, à data do início das pesquisas e estudos de Adolfo 

Loureiro, muitos dos portos portugueses, sob o ponto de vista técnico, não dispunham 

dos projectos relativos às obras de que careciam (…) nem possuíam quaisquer registos 

acerca dos indispensáveis estudos meteorológicos e hidrográficos”. 

Em “O Fio de Água (…), Jorge Fernandes Alves e Emílio Bregoeira Dias208 analisam a 

“para sempre monumental obra de Adolfo Loureiro – “Os Portos Marítimos”, editada 

em 2004, e o chamado “Plano Loureiro”, apresentado em 1908. 

Jorge Alves classificou este Plano como um dos “trabalhos mais notáveis da engenharia 

portuguesa e, particularmente, da engenharia portuária, não só pelo que inovou como 

pela capacidade demonstrada de integração de ideias anteriores, tornando-se a base de 

estudos para a consolidação do porto de Leixões, na sua componente comercial”. 

No entanto, não obstante haver Plano, as “obras demoravam” (…) pela indefinição das 

“responsabilidades de construção” e também porque se vivia o “ocaso da monarquia” e 

o período republicano ainda não se consolidava. 

Adolfo Loureiro, também ele e a propósito, se queixava de que “contínuas modificações 

e reformas dos serviços de obras públicas” prejudicavam a competente organização e 

tratamento de arquivos e documentos dos ministérios. A ponto de Ana Prata afirmar209  

que a obra da Adolfo Loureiro (Os Portos Marítimos …) “é a única fonte para o 

conhecimento de certos momentos do nosso passado portuário” 

Ainda continuando a reportar-me a Ana Prata, esta investigadora acrescenta que, apesar 

da obra de Adolfo Loureiro “focar os pontos mais importantes, os progressos e as faltas, 

as intenções e as realizações, é fora de dúvida que nunca poderia esperar-se que este 

                                                   
207 Edição promovida pela Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, 

Lisboa, 2011. 
208 ALVES, Jorge Fernandes; e DIAS, Emílio Bregoeira. ”O Fio de Água”, págs. 97 e sgts. Porto. 2001. 
209 PRATA, Ana. Id. pág. 34. 
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estudo reunisse todos os elementos da história económica, técnica e política de cada 

porto”. 

Na análise da obra de Adolfo Loureiro, Ana Prata explica o modelo adoptado pelo 

engenheiro e general para cada um dos portos portugueses: “primeiro uma breve notícia 

histórica; depois considerações e análises relativamente aos planos hidrográficos e 

meteorológicos; seguiam-se indicações acerca dos acessos dos portos e das suas 

comunicações terrestres com o interior do país; descrição das condições náuticas e 

económicas mais essenciais; descrição das obras executadas ou a executar; análise dos 

projectos, estudos ou planos que tenham sido elaborados; indicação das quantias 

despendidas ou a despender para a realização em curso ou programadas; apontamentos 

sobre a importância marítima e comercial de cada porto, bem como dados estatísticos e 

notas acerca dos sucessivos desenvolvimentos ou debilitantes problemas”        

 

 

A.A. BALDAQUE DA SILVA: 

 

“PORTOS E CANNAES” E PESCAS 

    

      Quanto a António Artur Baldaque da Silva (1852-1915): foi oficial de Marinha e 

engenheiro hidrógrafo e dedicou-se à Oceanografia, tendo servido os sectores das 

pescas e das obras portuárias. 

Deixou uma valiosa bibliografia respeitante às áreas da sua vida profissional, mas 

também aos descobrimentos. Desenvolveu uma “sustentada análise da logística do 

centro e norte do país” e sua ligação com os portos. 

Deixou, entre outras obras “profissionais”, um “Roteiro Marítimo da Costa Ocidental e 

Meridional de Portugal” (1887), e “O Estado Actual das Pescas de Portugal” (1889)  

Defendeu a construção de um porto oceânico na Figueira da Foz, a partir do pontão do 

Cabo Mondego, estendendo-se para sul. O projecto foi aprovado pelo Parlamento da I 

República mas nunca foi implementado. 

Em “Portos e Canaes”, Baldaque da Silva, que tinha experiência em portos e 

levantamentos costeiros, equacionou a possibilidade de construção de um porto de 

águas profundas junto do Cabo Mondego, perto de Buarcos, associando-lhe uma rede de 

canais navegáveis que ligasse Aveiro, Coimbra e a Figueira da Foz. O novo porto 
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oceânico--comercial do Cabo Mondego, com estatuto de porto franco, daria apoio às 

empresas brasileiras, nas exportações e importações, e poderia vir a beneficiar de 

ligações como o Canal do Panamá, então em fase final de construção.    

As actividades nas regiões do litoral português no período imediatamente anterior a 

1910 não se diferenciam daquilo que acontecia antes e, certamente depois. Com 

diferenças qualitativas e quantitativas, certamente, mas que tinham em comum as 

pescas, a navegação mercantil, a construção naval e o comércio local e tradicional. A 

ideia de desenvolvimento económico estava ligada ao desenvolvimento dos transportes 

marítimos, fluviais e terrestres. Limitações orçamentais e falta de iniciativa 

condicionavam permanentemente os investimentos. Mas, como diz Ana Prata “muitos 

foram os desmandos, os descuidos e as demoras”, enquanto se acentuava que era “pelo 

comércio que as nações mais se enriqueciam”, o que impunha a “aposta nas infra-

estruturas portuárias”.              

A dimensão, por vezes ciclópica, das obras portuárias implicou sempre projectos de 

grande exigência técnica, vultuosos investimentos financeiros, capacidade organizativa 

e de gestão e coragem política nas decisões. A transparência de processos foi, 

frequentemente, posta em questão ao longo dos tempos. Diria que, por um fatalismo em 

que os volumes de meios foram, são e, porventura, serão demasiado tentadores. 

Esse fatalismo não tem, aliás, geografias nem tempos. 

Voltando às obras portuárias e às contingências que frequentemente – sempre? – as 

envolveram, reporto-me a um texto esclarecedor, susceptível de generalização, de Jorge 

Fernandes Alves e Fernando de Sousa, em Leixões, uma História Portuária 210: 

“O jogo político teve sempre uma importância decisiva na evolução das obras do 

sistema portuário Douro--Leixões, transformando cada tentativa de avanço das obras 

num verdadeiro folhetim, com a introdução de novos personagens e a tentativa de 

afastamento dos anteriores protagonistas”.  

Os jogos políticos, quando não se traduziam em complexas disputas de interesses 

materiais, arrastavam decisões, como é o exemplo, citado na mesma obra de Jorge 

Alves, de que tendo sido delegada a exploração do porto de Leixões em 1889, “vinte 

anos depois, em 1910, a situação que Leixões apresentava era igual à do ponto de 

partida, com os navios a fazerem a carga e a descarga em pleno ancoradouro, 

                                                   
210 ALVES, Jorge Fernandes; e SOUSA, Fernando -- Leixões, Uma História Portuária, pág. 131, APDL, 

Matosinhos, 2001.  
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directamente para fragatas, sem acostarem (…) apesar de Leixões se ter transformado 

num porto de escala dos transatlânticos que faziam as carreiras para o Brasil”.  

Arrastavam-se as decisões porque se “sucediam as comissões e os ministros; 

multiplicavam-se os estudos, os projectos, os pareceres e os alvitres; tornavam-se legião 

as conferências, as brochuras e os artigos de jornal; ocorreram uns atrás dos outros 

desastres e catástrofes, bem eloquentes, no porto interior do Douro e na barra; 

agravavam-se as ruínas em Leixões mas aquela fase preparatória, útil, não deveria 

sugerir pretexto à inércia e eternização, demorando a acção urgente” 211 

Ana Prata reconhece que a “chegada do regime republicano trouxe novo alento” mas 

quebra-se esse entusiasmo perante as palavras contundentes de Jorge Alves: 

“Ao entusiasmo inicial sucederá um mar de dificuldades. À vitória na produção 

legislativa (…) vai suceder-se o terreno pantanoso dos interesses, dos problemas de 

construção no terreno, das dificuldades financeiras derivadas de uma conjuntura 

económica nunca vista, ocorrida com a I Guerra Mundial (…) mas, sobretudo, surgirão 

as tensões locais provocadas pelo reordenamento de uma opção portuária que desloca o 

centro tradicional do comércio (…) do Porto (Ribeira) para Leixões (Matosinhos)”.           

Nesta luta de interesses opunham-se a Associação Comercial do Porto – a opção de 

Leixões subalternizava o Porto -- e o próprio poder político, do Partido Republicano. 

Procurou-se resolver a disputa pelo método tradicional da nomeação de uma Comissão 

de Estudo. Era então ministro do Fomento, Sidónio Pais, mas a sua saída do governo 

implicou nova paragem. 

Também a I Guerra Mundial implicou, para além do mais, uma diminuição do 

movimento marítimo e comercial 

Após a Guerra, depois de 1918, sucederam-se tentativas de avanço das obras mas 

também “surgiam novos percalços”, na expressão de Jorge Alves que, no entanto, 

acrescenta que, com a instauração da Ditadura Militar, em 28 de Maio de 1926, a 

“situação portuária no Norte do País” tomaria (…) um rumo diferente”. Salvaguarda 

que no período republicano se “imprimiu um novo andamento à questão Douro--

Leixões (…), tendo-se avançado, de forma definitiva, no desenvolvimento do porto 

comercial de Leixões”.  

Ana Prata, na obra que venho citando – Políticas Portuárias na I República (1880 -

1929) -- prossegue na análise da evolução dos portos de Caminha, Viana do Castelo, 

                                                   
211 AlVES, Jorge Fernandes. Id. págs. 113 e 115. 
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Aveiro, Figueira da Foz, Lagos, Portimão, Setúbal, Vila Real de Santo António e 

Lisboa. 

Ana Prata, a propósito dos portos, volta à indústria conserveira como sector da 

Economia do Mar e objecto das opções dos discursos políticos, mantendo-se, no 

entanto, e como era sua intenção afirmada, na cronologia 1880--1929.   

“O estado actual das Pescas em Portugal” (final do século XIX) foi também objecto da 

atenção de Baldaque da Silva em “Restauração do poder marítimo de Portugal”212, 

reconhecendo, paralelamente, que era “confrangedora a situação da Marinha Mercante 

nacional”. 

Era então evidente a “dependência externa em termos de transportes, matérias-primas e 

bens de consumo essenciais à vida económica do país (…) e em 1902 o peso da 

Marinha Mercante nacional, relativamente à estrangeira, estava reduzido a valores 

mínimos, dependendo o país em cerca de 90% da Marinha estrangeira”213, Baldaque da 

Silva, perante esta situação, considerava que os interesses marítimos, em Portugal, 

careciam “de um plano orgânico moldado sobre bases apropriadas e úteis, que os 

promovesse e melhorasse, imprimindo-lhes feição genuinamente nacional”.  

Prosseguia Baldaque da Silva na sua análise, acentuando que faltava um “plano 

nacional e bem orientado (…) invariavelmente seguido pelos poderes políticos, através 

das diferentes situações políticas, que se sucedem na administração do Estado”. 

À imprevidência dos governos, atribuía Baldaque da Silva a “causa de darmos 

anualmente a estrangeiros dezenas de milhares de contos de réis pelos transportes 

marítimos e fretes de importação e exportação” (…) sobrecarregando muito o preço dos 

géneros de primeira necessidade e, sobretudo, o das matérias-primas”. 

Na transição da Monarquia constitucional para a I República não se resolveu o 

problema e, pelo contrário, acentuou-se: em 1913, num montante geral de importação e 

exportação de 3.774.735 toneladas, a nossa Marinha mercante apenas aproveitou o 

transporte de cerca de 90.000 toneladas (…), pagando, de fretes, à navegação 

estrangeira, o correspondente a 97% do tráfego gerado”. 

No contexto da I Guerra Mundial houve factores que alteraram a desproporção: cerca de 

30% das mercadorias passaram a ser transportadas pelo pavilhão nacional, então 

                                                   
212 SILVA, Baldaque – Restauração do Poder Marítimo de Portugal. Ed. Livraria António Maria Pereira, 

Lisboa, 1894. 
213 Dicionário de História da I República e do Republicanismo. Vol. II, F-M, págs.774 a 777. 

Coordenação ROLLO, Maria Fernanda. Assembleia da República, Lisboa, Abril de 2014.   
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alargado aos navios apresados aos alemães e a “desgastada e velha frota mercante” teve 

que sair para o mar. 

Após a I G.M. a situação voltou a piorar, não obstante medidas de carácter 

proteccionista do Governo português. Ainda em 1925 um novo diploma legislativo214 

tentava proteger as carreiras que serviam a Madeira e os Açores, mas sem grande êxito. 

Quanto às ligações com as colónias, a incapacidade e as insuficiências da Marinha 

portuguesa eram notórias.  

Na sequência de um inquérito elaborado em 1884 foi feito um levantamento da situação 

portuguesa quanto a pescas marítimas e fluviais. Baldaque da Silva publicou, em livro, 

os resultados do inquérito.                  

 

 

PROJECTOS POLÍTICOS PARA A MARINHA: 

 

 

ANDRADE CORVO -- CÂNDIDO DA SILVA 

 

 

PEREIRA DA SILVA -- EZEQUIEL DE CAMPOS 

 
 

      As vicissitudes políticas nacionais e geoestratégicas, a correlação de forças políticas 

e militares internacionais, a evolução tecnológica que passou pela substituição, nos 

navios, dos cascos de madeira pelos de ferro, a substituição da força motriz do vento 

para a generalização dos motores a vapor, tudo que tinha também a ver com a revolução 

industrial, provocou tensos debates sobre estratégias militares e decorrentes opções 

políticas dos governos. Isto mesmo se acentuou desde meados do século XIX, para não 

ir a épocas mais recuadas.  

A Armada, ao longo de todo o século XIX 215 foi o “principal sustentáculo da presença 

portuguesa em África” (…) assegurando o grosso do transporte de pessoas e cargas, 

mantinha o transporte de cabotagem na costa das colónias, apoiava os colonatos e 

povoações do litoral ou ao longo dos rios, reprimia revoltas e rebeliões, procurava 

reprimir o tráfego negreiro e o contrabando, mostrava a bandeira e afirmava a soberania, 

transportava unidades do Exército, geria grande parte da reduzida máquina 

                                                   
214 Decreto nº 11.190, de 29 de Outubro de 1925. 
215 TELO, António José, --Homens, Doutrinas e Organização 1824--1974. Coordenador da História da 

Marinha Portuguesa. Tomo I, págs. 189 a 199, Academia de Marinha, Lisboa, 1999. 
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administrativa do Império”. (…) A Armada foi o pilar discreto mas efectivo da 

ocupação tal como decorreu até 1895”. Depois foi o Exército a marcar a presença, com 

expedições metropolitanas que dispunham de contingentes significativos e recursos 

materiais. Depois, já no século XX, chegou a República e, sobretudo, avizinhava-se a I 

Guerra Mundial, envolvendo grandes efectivos, tecnologias avançadas, e unidades 

navais oceânicas.  

Vejamos, numa viagem panorâmica, aspectos concretos do contexto em que então se 

desenvolveram, no final do século XIX, opções político-militares sobre a estratégia 

naval, em proveito da soberania do Estado português sobre o Mar:  

-- Em 1870/1871 o ministro José de Melo Gouveia apresentou um mitigado Programa 

de renovação da Armada mas a sua proposta não teve seguimento. 

-- Em 1873 o Clube Naval Militar tomou a iniciativa de proceder a um estudo, vindo a 

concluir pelo reforço das defesas do porto de Lisboa e pelo reforço da presença naval 

nas colónias africanas. Nos Anais do Clube Naval Militar acentuava-se que a presença 

no Império permitiria “recuperar parcialmente a perdida grandeza e o prestígio 

internacional do país”. Reforço que passaria pelo domínio dos mares e rotas africanas, 

conforme tese reafirmada por Andrade Corvo nas intervenções no Parlamento. Mas o 

político acabou por sair do Governo, a conjuntura económica favorável alterou-se e o 

Programa de Andrade Corvo ficou por ser completado216. 

As preocupações políticas com o Império levaram Andrade Corvo, em 1877, a 

promover uma expedição científica a África, expedição dirigida por Capelo e Ivens. 

Entretanto a Sociedade de Geografia de Lisboa, para que se reafirmasse a soberania 

portuguesa no território situado entre Moçambique e Angola (Mapa Cor-de-Rosa) e 

promoveu a expedição de Serpa Pinto. Em 1884 Capelo e Ivens voltaram ao interior de 

África e exploraram as bacias do Zambeze e do Zaire. 

Entretanto, em 1881, a Empresa Nacional de Navegação (ENN) contratualizou um 

programa de viagens para África, para o transporte de passageiros e mercadorias. Um 

Programa designado por Marinha da Europa ficou então no papel. Manteve-se a 

preocupação em aumentar a presença e o comércio com a África do Império colonial, 

tudo condicionado e dependente da soberania dos mares. 

Em 1895 foi alcançada e “força máxima” da Armada, com 43 canhoneiras e lanchas 

canhoneiras, operando, sobretudo, nos rios Zambeze e Congo mas também operando em 
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apoio às forças terrestres de Mouzinho de Albuquerque e Caldas Xavier, que então 

combatiam, em Marracuene e Manjacaze, no sul de Moçambique e nas margens do 

Incomáti, as forças tribais de Gungunhana. 

Recorde-se que o Congresso de Berlim exigia às potências coloniais a ocupação efectiva 

do litoral e não de todo o território217. Foi nestas circunstâncias que a Marinha 

portuguesa cresceu, sobretudo entre 1880 e 1896. Era “notória uma mentalidade naval 

que despertara com a necessidade de preservar o Império e defender a costa do país” na 

Europa. 

-- Em 1890 o Parlamento aprovou um novo Plano Naval, apresentado pelo ministro da 

Marinha, João Arroio. O Plano era extremamente ambicioso mas viviam-se os tempos 

do Ultimato inglês: tudo se invertera, já que desta vez em lugar de se contar com a 

aliança inglesa, os perigos vinham da poderosa Armada inglesa, a velha aliada. A 

Inglaterra ameaçava com cinco forças navais que, no entanto, não chegaram a entrar em 

acção. Os seus alvos eram Lisboa, S. Vicente, a Madeira, a ilha de Moçambique e Goa.     

Na opinião fundamentada de A. J. Telo, no final do século houve inúmeros projectos 

aprovados pelos ministros da Marinha, discutidos pelas Câmaras mas nunca 

concretizados. Foram elementos dinamizadores dos projectos a Sociedade de Geografia 

de Lisboa e o Clube Naval Militar. Mas, em coincidência com o entusiasmo pelas 

questões navais, tinham-se acentuado as dificuldades financeiras do país. 

O último Programa Naval que pode ser considerado como tal, no final do século XIX e 

da Monarquia, diz respeito à iniciativa do ministro Jacinto Cândido da Silva (lei de 21 

de Maio de 1896). Pretendia a renovação da Armada mas não dispunha de verbas 

suficientes, “faltando também um pensamento coerente sobre a função futura do poder 

naval”. De positivo o Programa trouxe a opção pela modernização do Arsenal da 

Marinha. 

Face a esta modernização do Arsenal tornou-se necessário reformular o ensino na 

construção naval, para melhor aproveitamento de novas técnicas industriais.   

O ministro da Marinha da I República, Fernando Augusto Pereira da Silva criou a 

Divisão Naval Colonial. Durante 38 meses foi ministro, em vários governos, entre 1923 

e 1926. Foi o ministro da Marinha que esteve  mais tempo em exercício, na I República. 

Deu ao Ministério da Marinha, com a reforma de 1924-1925, a configuração orgânica 
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fundamental que prevaleceu até aos anos 70 e em que o ministro tinha amplos poderes 

de direcção política. 

Daí que Pereira da Silva – a par de Bruto da Costa -- seja considerado por António José 

Telo 218, como de “grande importância no pensamento estratégico nacional nos 30 anos 

seguintes”. Isto é, desde o final dos anos 20.  

Pereira da Silva, como Bruto da Costa, é associado “à vitória (do pensamento) dos 

mahanistas”. 

Criada a parceria com Bruto da Costa justifica-se “uma” palavra sobre Bruto da Costa. 

Reporto-me a A. J. Telo que recorda que Bruto da Costa, (“Estudos sobre a Marinha de 

Guerra Portuguesa”, ACMN, 1906) contrariava “frontalmente o conceito de esquadra 

fortaleza, sendo sua grande preocupação um eventual conflito com a Espanha. Para 

tanto haveria que criar condições, com o apoio da Inglaterra, para se poder bloquear os 

portos espanhóis e “garantir a autonomia do Atlântico português”. 

Pereira das Silva (“Algumas reflexões sobre a Marinha de Guerra” (ACMN,1905) e “O 

Nosso Plano Naval (ACMN, 1909) seguia a mesma perspectiva mahanista, no sentido 

de que a esquadra deveria ter quantidade e qualidade de navios para poder “destruir o 

inimigo e controlar o oceano”, evitando o bloqueio dos portos nacionais. 

O pensamento estratégico de Pereira da Silva resumia-se numa frase, que Telo cita: 

“Uma base de operações no porto de Lisboa, um ponto de apoio nos Açores, e uma 

esquadra de combate de carácter claramente ofensivo, organizada dentro dos recursos 

financeiros judiciosamente determinados (…) eis a fórmula de toda a nossa organização 

naval”. Esta esquadra teria capacidade oceânica. 

A proposta de Pereira da Silva, desde o início, contrariava o pensamento tradicional 

lançado por Aires de Ornelas, ministro da Marinha e autor do Programa Naval de 1907. 

Este, na leitura de Pereira da Silva, limitava-se a canhoneiras e submarinos que 

defendessem os portos, com apoio de “cruzadores coloniais”. 

Três meses depois de implantada a I República, em Janeiro de 1911, criou uma 

Comissão que tinha como relator um jovem tenente, Pereira da Silva, tendo como 

objectivo preparar um Plano Naval, um “Grande Plano Naval”. À falta das Actas das 

reuniões e decisões da Comissão são os artigos publicados por Pereira da Silva que 

testemunham os trabalhos encetados. António José Telo aprofundou a pesquisa sobre o 

Grande Plano e publicou os resultados na “História da Marinha” que venho citando.    
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Mas eram apontadas deficiências ao Plano de Pereira da Silva, nomeadamente pelo 

“abismo entre as ambições e os recursos nacionais”, a falta de uma enquadradora 

estratégia nacional e a menor consideração pelas novas capacidades técnicas quanto aos 

submarinos. Por outro lado viviam-se tempos de divisões internas e passíveis de 

perturbadoras mudanças de regime político.  

O pensamento estratégico de Pereira da Silva encontrou apoio dos republicanos que 

viam nele “a renovação do poder naval nacional”, a “aproximação à Inglaterra, a defesa 

contra a Espanha, a manutenção do Império e o futuro do regime”. Acontecia ainda que 

os republicanos depositavam maior confiança política na Armada do que no Exército.   

A par da capacidade de efectivo comando de forças, a reforma de Pereira da Silva 

incluiu também uma Direcção-Geral de Marinha “onde se concentravam os serviços de 

autoridade marítima nacional” que, além do mais, incluía as tutelas das pescas e da 

Marinha mercante. A Direcção-Geral ficava alheia ao ramo especificamente militar da 

Marinha. 

João Freire elaborou uma pesquisa sobre o peso do Ministério da Marinha no 

Orçamento do Estado, verificando-se que nos “últimos anos da Monarquia representaria 

um terço com as despesas da defesa, mas passou a um quarto com a mudança de regime 

e um quinto com entrada na guerra, em 1916-1918, mantendo-se quase estagnado em 

valores reais, mesmo ao longo da década de 20, e sempre oscilando entre 6% e 7% das 

despesas do Estado”. Por sua vez o Exército, durante a Guerra, aumentou 

significativamente as suas despesas, sofrendo cortes na década de 20. 

A composição do Governo, no que se refere à representação dos corpos militares, 

levantou sempre “fortes debates políticos e jogos de influências”, nomeadamente 

quando se manifestavam intenções de se criar um Ministério da Defesa Nacional, o que 

poderia significar que se rebaixasse a Marinha para uma secretaria de Estado ou mesmo 

Direcção-Geral. 

Recorda João Freire 219 que a preservação de um “lugar próprio no Conselho de 

Ministros, em paridade com o Exército, terá sido um dos mais importantes desígnios 

institucionais da Armada, ao longo dos tempos, pelo que isso representava de 

“reconhecimento da especificidade do poder marítimo num país-arquipélago, como 

Portugal (…).   
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Uma das principais opções de Fernando Augusto Pereira da Silva foi promover a visita 

regular de navios portugueses aos portos ultramarinos, através da Divisão Naval 

Colonial, como missões de soberania e apoio a estações navais de carácter permanente, 

em África e no Oriente. 

Tenreiro, terminada a Escola Naval, fez esta viagem, partindo de Lisboa em 18 de 

Outubro de 1924. Integravam a Divisão cinco unidades navais, visitando 30 portos e 

evocando os descobrimentos quinhentistas. 

O ministro Pereira da Silva esteve presente na partida da Divisão, em 18 de Outubro de 

1924. 

A movimentação da Divisão era uma “festa pública e uma celebração do Império e do 

regime republicano”220. A “Marinha procurava socializar o forte e multissecular papel 

da Armada nas acções de soberania nas colónias”.  

O ministro Pereira da Silva criou, em 1924, a Direcção das Pescarias do Ministério da 

Marinha. Tinha como órgão de consulta e estudo a Comissão Central das Pescarias, um 

organismo criado em 1878 para instrumentalizar a regulamentação das pescas221. 

Também Ezequiel de Campos (1874--1965) foi ministro (mas não da Marinha) 

engenheiro, estudioso e político interveniente, com publicações, desde 1904 (“Viação 

de S. Tomé)” a 1946, neste caso sobre os “Problemas Fundamentais do Portugueses” 

(1946). 

Aliás, politicamente interveniente em quatro regimes: Monarquia; I República 

(deputado à Constituinte, em 1911); apoiante de Sidónio Pais; ministro “seareiro” do 

governo de Domingos dos Santos; ministro da Ditadura Militar (1926-1927); 

procurador à Câmara Corporativa (desde 1935) e apoiante de Salazar.   

É sumária a referência que aqui fica feita em relação a Ezequiel de Campos mas vem a 

propósito invocando a sua obra “A Conservação da Riqueza nacional: a grei, os 

minerais, a terra, as matas, os rios (Porto, 1913), onde lamentava não haver um plano 

concreto, apertado, de vida nacional, com indicação” de objectivos, caminhos, meios e 

etapas para que se desenvolvessem estradas, caminhos-de-ferro, portos e canais de 

navegação” (…) Durante uma décadas deixámos tudo ao abandono e agora há que pagar 

o desleixo e o atraso (…). 

                                                   
220 GARRIDO, Álvaro. Já citado, págs. 48 e 49. 
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Especificamente quanto ao sector portuário, Ezequiel de Campos acrescentava que eram 

grandes as dificuldades, caras as obras e incertos os resultados, mas a engenharia 

evoluíra nas capacidades técnicas (…) Entretanto, o desenvolvimento dos modernos 

portos de mar deveriam ser consequência do desenvolvimento agrícola e industrial do 

país” 222. 

Ezequiel de Campos “apostava” somente no desenvolvimento dos portos de Lisboa e 

Douro--Leixões, porque estes portos recebiam 88% da tonelagem dos navios que 

escalavam os portos nacionais. Nos restantes portos reconhecia o seu carácter regional 

ou local, sem capacidade para retribuírem os investimentos.    

              

                                           TENTATIVA (REPUBLICANA) 

                        

                                    DE REGULAÇÃO PORTUÁRIO 

  

        Até 1910, no fim da monarquia constitucional, “imaginava-se” que a cura dos 

males nacionais dependia da simples deposição da dinastia de Bragança. 

Males que tinham a ver com o “descalabro financeiro, o caciquismo e o rotativismo nas 

cadeiras do poder, a corrupção e os desvios de dinheiros”. 

Ezequiel de Campos (A Conservação da Riqueza Nacional…,1913) não tinha 

exactamente esta leitura da situação no que dizia respeito à “imaginação”: temos hoje 

também bem presente a contradição quando se procura um culpado e mudado o culpado 

chegam o leite a o mel e, por outro lado, quando se tem que reconhecer que o que 

implica mudanças, efectivamente, são novas e diferentes políticas. Mudar protagonistas 

era – e é, sempre – eventualmente positivo mas é pouco.                                       

As medidas tomadas para o sector portuário, no período monárquico final, isto é, no 

primeiro decénio do século XX, eram de “teor localizado, circunscrito, actuando sempre 

como remedeios, sem a definição de um plano nacional de acção” Esta é a opinião de 

Ana Prata, expressa na sua obra.   

O objecto deste trabalho de Ana Prata foi o “estudo da realidade portuária no Portugal 

da I República”, excluindo, por “pragmatismo e operacionalidade, os portos insulares e 

os coloniais”.   

                                                   
222 PRATA, Ana -- Políticas Portuárias na I República, 1880-1929. Id., págs. 96 e 98. Tese de mestrado, 

Edição Centenário da República/Caleidoscópio. Lisboa, 2011. 
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Até ao final da Monarquia Constitucional, na conclusão de Ana Prata, “não existia um 

plano portuário nacional” (…), o que era comum à época (…), inclusive na própria 

Inglaterra (…). A ausência de uma visão de conjunto, no que respeitava ao sector 

portuário, era uma questão comum a diferentes países. E, até bem entrados no século 

XX, na maior parte deles, a situação irá manter-se”.  

Ana Prata contrapõe à leitura sobre o período final monárquico a constatação de um 

“olhar diferente” na passagem para a República. 

Constata que “cresceram os volumes de tráfego, as embarcações passaram a ser cada 

vez maiores, houve aumento das trocas e das transacções comerciais e um progressivo 

aceleramento dos transportes marítimos, o que exigia transformações ao nível das infra-

estruturas portuárias e levava à aposta em novas soluções de administração e exploração 

portuárias”. 

Por sua vez a perspectiva da classe política e económica, face aos portos, “modificava-

se, começando a verificar-se um esforço de alguma coordenação nos investimentos, 

obras e melhoramentos”.  

Com novos critérios políticos desenvolve-se a “ideia de concentração de investimentos 

em determinados portos nacionais.” 

Ana Prata contraria a ideia – expressa, entre outros, por Ezequiel de Campos -- de que a 

instabilidade política, governativa e económica da I República prejudicou a 

“persistência do modelo” e recorda que, nesse período, se multiplicaram as Juntas 

Autónomas e foi apresentado um projecto de lei para a adopção de uma política de 

portos. Mas admite que os resultados tenham sido reduzidos, num ambiente em que as 

ideias favoráveis à “definição de uma estratégia coordenada de intervenção no sector 

portuário nacional já fervilhavam”. 

A propósito de Ezequiel de Campos referencio o seu trabalho, publicado em 1913, 

intitulado “A Conservação da riqueza nacional: a grei, os minerais, a terra, as matas e 

os rios”. Significativo que, no próprio título, falte um destaque para o mar. 

A autora que vimos citando, recorda que a “I República levou a cabo uma primeira 

tentativa de regulação do sector portuário” mas que a dimensão dos problemas e 

projectos, bem como a exigência de vultuosos investimentos, tivesse retardado a 

concretização de obras que fossem para além doas reparações urgentes. O próprio 

Ezequiel de Campos afirmava que “a mais de três anos da República (…) metermo-nos 

num grande plano de fomento material – a estirar estradas e caminhos-de-ferro, a 

apetrechar portos, a abrir canais de navegação (…) é outra maneira de nos matarmos 
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depressa”. Aponta o facto de que, anteriormente a 1891, não faltou dinheiro, faltou foi 

iniciativa e juízo para o aplicar reprodutivamente”.  

Do texto de Ezequiel Campos publicado em 1913 vale a pena, porventura pelo retrato 

da época e pela sua actualidade já no século XXI, reproduzir esta passagem223: 

“(…) Tendo sido um erro o dispêndio de dinheiro sem plano (…) não menos censurável 

é o expediente à obra pública desnecessária ou mal planeada e estudada e feita pela 

administração do Estado, perdulária e incompetente, só para acudir a uma crise (…). O 

nosso capital, como o de outras nações, era limitado, pelo que era de evitar empregá-lo 

em coisas sem valor reprodutivo”.  

Ezequiel Campos é inexorável: “ Por umas décadas deixámos tudo ao abandono: agora 

há que pagar o desleixo e o atraso, o que só se consegue trabalhando bem e depressa” . 

Porque “nada fazer não era opção, era erro maior”, realçando que “o desenvolvimento 

dos modernos portos de mar é a consequência do desenvolvimento agrícola e industrial 

do país”. Mas “servir por Lisboa todo o país era péssima e mal ajuizada ideia política”. 

A receita, em síntese, era simples: “Falta definir o que deveremos querer, criar a 

consciência colectiva e coordenar esforços” (A conservação da riqueza nacional…). 

Passados 100 anos Ezequiel Campos poderia escrever, de novo, os mesmos textos. 224   

Reconhece Ana Prata, entretanto, que foi “no contexto da Ditadura Nacional que se 

viriam a publicar os diplomas legislativos que definiram, em termos concretos, os 

contornos da política portuária nacional” 

Entretanto, num artigo de João Freire incluído no “Dicionário de História da I 

República e do Republicanismo”225, há aspectos que me parecem de inclusão pertinente. 

Assim lembra João Freire: a revolução republicana de Outubro de 1910 trouxe uma 

“mudança fundamental na estrutura orgânica do governo no que respeita à pasta da 

Marinha”. 

Desde 1736, no reinado de D. João V, existia uma “única secretaria de Estado (ou 

ministério) dos Negócios da Marinha e Ultramar”. 

No final do século XIX esta secretaria de Estado, devido ao “relevo ganho pelas 

questões coloniais”, passou a Ministério.  

A partir de 1911 passou a haver um Ministério da Marinha e um Ministério das 

Colónias. A opção foi de natureza política mas também com vista a uma certa 

                                                   
223 CAMPOS, Ezequiel, -- A Conservação da Riqueza Nacional, a Grei, os Minerais, a Terra, as Matas e 

os Rios. Págs. 487, 495, 496, 548 e 597. Lisboa, 1913. 
224 ALVES, Jorge Fernandes, id. citada. 
225 Vol. II, Ed. da AR. 2014, p. 895.  
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descentralização administrativa sugerida pelos governadores locais, sobretudo de 

Angola e de Moçambique.  

Esta alteração orgânica verificou-se a partir do I Governo Constitucional da I República, 

empossado em 3 de Setembro de 1911 e liderado por João Chagas. 

No decurso da I República a relação do país e, especificamente, da Marinha com as  

rotas marítimas no Atlântico e no Índico e as colónias africanas, no que diz respeito à 

Defesa, à Segurança e aos interesses económicos, foi condicionada por factores como as 

campanhas de pacificação e a I Guerra Mundial. Sucessivos programas navais foram 

surgindo, como o de 1916, mas os condicionalismos que eram impostos tiveram a ver 

com a “guerra--estratégica geral, a estratégia naval de beligerância (1916 – 1918), a 

necessidade de acordos com os aliados, a defesa do continente, a defesa das ilhas, a 

defesa das comunicações marítimas e o apoio logístico estratégico, o apoio ao Império e 

a Armada na guerra.”. Terminada a guerra, em 1918, procurou-se o “renascimento naval 

(1918 – 1935), reequacionou-se o poder naval e a acção da Armada na política interna”. 

Surge o Plano Pereira da Silva e depois o Programa de 1930. A reorganização da 

Armada foi encetada entre 1926 e 1935, prolongando, entretanto, a acção no Império226.      

. 

 

0.3             DITADURA NACIONAL E ESTADO NOVO   

 

                          (1926/1933) e (1º período do E.N. 1933/1945) 

                                         

                          EM TEMPOS DE SIMBOLISMOS IMPERIAIS 

  

                       -- CONSTITUIÇÃO DE 1933 E ACTO COLONIAL (1930) 

 

         A Constituição Política da República Portuguesa de 1933 marca a transição formal 

da Ditadura Nacional para o Estado Novo. 

No ano anterior, em 5 de Julho de 1932, António de Oliveira Salazar assumira a 

presidência do Ministério e, em 21 de Fevereiro de 1933, fora publicado o decreto 

22.229, que marcava para 19 de Março de 1933, a realização de um plebiscito nacional 

para aprovação do Projecto da Constituição. 

                                                   
226 Todos estes temas foram analisados, em detalhe, na História da Marinha Portuguesa, nos capítulos IV 

e V e VI, do tomo I. 
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Para trás já ficara a Constituição da República de 1911 e, mais para trás ainda, ficara a 

“Constituição Política da Monarchia Portugueza decretada pelas Cortes Geraes 

Extraordinárias e Constituintes”, reunidas em Lisboa, no “anno” de 1821. Isto em 

“Nome da Santíssima e Indivisível Trindade”. Vale a pena recordar a Introdução do 

texto constitucional de 1821/1822: 

“D. João, por Graça de Deos, e pela Constituição da Monarchia, Rei do Reino-Unido de 

Portugal, Brasil, e Algarve, d´aquem e d´além mar em África, etc.” (sic). 

Mais adiante, no Título II, Capítulo Único, descrevia-se o “Território, Religião, 

Governo e Dynastia”.    

Foram várias as condicionantes colocadas aos eleitores de 1933 -- o voto era obrigatório 

– e foi de tal modo uma votação expressivo que muitos anos depois poderia ser 

designada por albanesa/coreana, com 1.292.864 votos a favor e 6.190 votos contra. 

Havia 1.330.258 eleitores inscritos. 

Estes números constam da Acta da Assembleia Geral de Apuramento, publicada no 

“Diário do Governo” de 11 de Abril de 1993, data que marca o início da vigência da 

Constituição de 1933: nasceu a 11 de Abril de 1933 e morreu a 25 de Abril de 1974. 

A Constituição definia o Estado Português como uma república unitária e corporativa, 

significando isto que a nação se organizava, politicamente, num só e único Estado.  

Na abordagem que aqui faço em relação à Constituição de 1933 procuro, unicamente, 

referenciar as concepções e as opções políticas e administrativas que tinham a ver com 

as colónias, as relações económicas destas com a “metrópole”, a utilização do mar a 

favor dessas relações e onde incluo os transportes marítimos das exportações e das 

importações, a emigração, a circulação de pessoas (civis e militares) e o povoamento 

das colónias.  

De modo sucinto mas esclarecedor verifica-se que a Constituição de 1933 tinha como 

um dos princípios centrais a existência das relações coloniais. Daí decorriam fórmulas 

políticas, modelos económicos e enquadramentos administrativos, sendo o Mar 

representativo de simbolismos históricos vindos de um passado legitimador da unidade 

imperial, assim cimentada e incontestável.     

Mantenho-me aqui, portanto, alheio ao debate essencial acerca dos direitos humanos 

que a Constituição de 1933 contrariava, por definição. Estiveram sempre 

comprometidos os direitos de reunião e associação, foi suprimida a liberdade de 

expressão pela legalização da censura administrativa e manteve-se um regime severo de 

repressão e punição.  
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No quadro político estrutural e no modelo da Constituição estavam previstos, além da 

Presidência da República (PR) e do Governo (nomeado pelo PR, com poder executivo), 

a Assembleia Nacional (AN), com competências deliberativas, e a Câmara Corporativa, 

com funções de aconselhamento técnico da AN e depois também do Governo. 

Várias foram as revisões da Constituição de 1933, sendo a primeira proposta em Janeiro 

de 1935. Na generalidade, as modificações propostas eram meras alterações de 

pormenor, conforme estudo de Francisco Sá Carneiro (“As Revisões da Constituição 

Política de 1933”) 227 

Mas uma proposta de alteração suscitou controvérsia dado que previa que o “Governo 

pudesse elaborar decretos-lei nos casos de reconhecida conveniência”. Isto transformava 

o Governo em órgão legislativo, a par da AN. 

A Câmara Corporativa deu parecer contrário, escrevendo que a “Câmara Corporativa 

não podia aceitar que o poder legislativo pertencesse, ao mesmo tempo e no mesmo 

grau à Assembleia Nacional e ao Governo”228 .            

Situações destas não foram raras, com a Câmara Corporativa a ser capaz de assumir 

posições que divergiam, porventura sem excessivo empenhamento, do Governo de 

Salazar. 

Na primeira tentativa o Governo não levou a sua avante mas, mais tarde, viu “aprovada 

uma proposta de reforço das suas atribuições legislativas” oriunda de um grupo de 

deputados que pretendiam auto limitar as suas competências a favor do Governo. 

Nas propostas de revisão da Constituição de 1933 que tive oportunidade de verificar, os 

temas incidiam, sobretudo, sobre as funções e competências da própria Assembleia 

Nacional e da Câmara Corporativa.   

Na relação da Assembleia Nacional (AN) com o Presidente da República (PR) foram 

raros os casos em que este recusou a promulgação de leis aprovadas. Dois exemplos: 

um diploma sobre o ensino da Educação Física nas escolas e outro sobre a elevação de 

Carmona a marechal. Mas tudo se revolveu, com a Assembleia a fazer segunda votação.   

Em 1945 a Assembleia voltou às revisões, de novo sobre a função legislativa e fiscal 

mas, mais tarde, também em relação ao modelo de eleição do PR. 

Poucos anos passados, em 1951, a AN decidiu rever a lei fundamental, voltando a ser 

tema de debate as competências legislativas e também a fórmula de eleição do PR.   

                                                   
227 CARNEIRO, Francisco Sá -- As Revisões da Constituição Política de 1933. Tipografia Camões, 

Póvoa do Varzim, pág. 10, 1971. 
228 Diário das Sessões, nº 14, 2º Suplemento, de 15 de Fevereiro de 1935. 
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Mas desta feita foi também apresentada pelo Governo a inclusão do Acto Colonial na 

Constituição de 1933. Substituía-se o termo colónia pelo de província ultramarina, 

“remodelando-se além disso o sistema, a forma e a doutrina do diploma 

constitucional”229. 

O Acto Colonial passou a constituir, no conjunto da Constituição, o Título VII, 

designado como “Do Ultramar Português”.  

Foi relator do parecer da Câmara Corporativa o professor Marcelo Caetano, 

considerando Sá Carneiro no livro que venho citando, que o parecer, sendo um 

“documento extenso e completo” é uma achega essencial para o estudo do nosso Direito 

Colonial” (Diário das Sessões nº 70, de 19/1/1951). 

As divergências de Marcelo Caetano diziam, praticamente, só respeito aquilo que se 

considerava como a “assimilação prematura dos territórios ultramarinos à metrópole” e 

a questões como a “livre circulação de capitais e ao regime financeiro dos territórios 

ultramarinos”. 

A defesa da proposta do Governo foi feita pelo procurador Afonso Queiró, que 

argumentava a favor da assimilação económica.  

A propósito do Acto Colonial pode afirmar-se que Portugal, de 1933 a 1951, teve dois 

estatutos constitucionais, com a Constituição propriamente dita e com o Acto Colonial. 

Este foi publicado em 1930 mas em 1933 passou a ter “valor formal supremo”. 

A partir de 1951, invocando-se o princípio da unidade do Estado, foi integrado na 

Constituição da República (Parte II, Título VII). Uma questão essencial nunca foi 

devidamente esclarecida: as normas previstas para o Ultramar deviam ter valor legal na 

Metrópole e vice-versa, havendo aparentes ou efectivas contradições. Algumas dessas 

normas eram de circunstancialismo de momento e porventura ultrapassáveis no decorrer 

do tempo. Sá Carneiro cita o exemplo dessa conflitualidade com o estatuto dos 

indígenas, abolido em 1961.  

As definições do integrado Acto Colonial, com as províncias ultramarinas como regiões 

autónomas, com estatutos próprios na organização administrativa e política e outras 

medidas que pretendiam garantir formalismos, foram efectivamente prejudicadas, na 

actuação quotidiana, pelos “órgãos da soberania da República como garantes da unidade 

da Nação e da integridade da soberania do Estado, que limitavam aquela autonomia”. 

                                                   
229 Id. CARNEIRO, Francisco Sá; págs. 73, 97 e 99. 
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Diria que assim foi, tendo vivido, na minha juventude, no local e no tempo, estas 

circunstâncias: pouco ou nada mudou/melhorou, no terreno e no respeito pela dignidade 

pessoas. O processo histórico era irreversível, o Estado Novo não o percebia e foi-se 

criando um caldo de cultura que desencadeou as convulsões e as tragédias da década de 

60. 

Os “Princípios fundamentais” definidos no artigo 133º no Título VII, Capítulo I, do 

Acto Colonial integrado na Constituição são esclarecedores como efectiva doutrina que 

perdurou durante o Estado Novo mas, reconheça-se, já vinham dos anteriores regimes, 

tanto monárquico como republicano: 

“É da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de 

colonizar as terras dos Descobrimentos sob a sua soberania e de comunicar e difundir 

entre as populações ali existentes os benefícios da sua civilização, exercendo também a 

influência moral que é adstrita a Padroado do Oriente”.  

A propósito do Acto Colonial e contribuindo para o seu enquadramento e génese 

referencio alguns acontecimentos verificados na época da sua formulação, isto é, os 

anos (19)30: a 1 de Julho 1933 reuniu a Conferência Imperial Colonial; em 1934 abriu 

no Porto a I Exposição Colonial Portuguesa, simultânea com o I Congresso de 

Intercâmbio Comercial com as Colónias; a 8 de Junho de 1936 reuniu a I Conferência 

Económica do Império Colonial; em 1937 abriu a Exposição Histórica da Ocupação; a 

Sociedade de Geografia de Lisboa promovia todos os anos “Semanas das Colónias”; e a 

Exposição do Mundo Português (1940), a Exposição dos Centenários. 

Entre 1931 e 1935 o ministro das Colónias, Armindo Monteiro, promoveu “uma 

verdadeira ofensiva ideológica em torno do Império”, com um “discurso nacionalista e 

uma mística imperial”. Acentuava-se a “missão histórica de colonizar e civilizar” e a 

“diáspora evangélica e civilizadora”, e o Estado Novo retomava, em seu proveito, “as 

tradições e as glórias passadas”. Entretanto, na Política Económica, fazia-se a “reserva 

dos mercados coloniais à produção metropolitana”. 

Não quero deixar de invocar, aqui e a propósito, a obra contundente do monsenhor José 

Capela, “O Vinho para os Pretos”: o monsenhor, que faleceu em Setembro de 2014, 

entregou, em vida, a sua biblioteca pessoal, rica de temas africanos/coloniais, à 

Biblioteca Central da FLUP. Certamente lá está o “Vinho para os Pretos”. 

Partindo do vinho, a listagem é grande, mas sobre esta questão de mercados de “lá” e de 

“cá” o assunto ficará para outra e melhor oportunidade. 
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Antes de avançar no contexto cronológico reporto-me a Março de 1933, quando 230 

eram referidas “propostas de Mussolini à Inglaterra” no sentido de se proceder a “uma 

partilha das colónias portuguesas entre a Alemanha e a Itália”. Algum tempo depois, 

entre 1935 e 1937, “eram insistentes os boatos sobre um entendimento germano-

britânico, à custa de Angola e Moçambique, para se aplacar as ambições da Alemanha 

hitleriana”.  

Este contexto poderá ter ver com a “verdadeira ofensiva ideológica em torno do 

Império”, promovida por Armindo Monteiro, com as comemorações dos centenários de 

1940 e a sua relação com os simbolismos históricos relacionados com o Mar. 

Filipe Ribeiro de Meneses, em Biografia Política de Salazar231 considera que as 

comemorações dos centenários corresponderam ao “culminar da primeira fase do 

Estado Novo, numa demonstração tangível dos gloriosos passado, presente e futuro de 

Portugal” (…) e era a política do espírito do SPN em parangonas (…) e a celebração do 

Portugal de Salazar”. 

Isto em tempos em que a Europa era “dilacerada” pela II Guerra Mundial e, entretanto, 

era esta a natureza da sociedade portuguesa: “uma elite pequena e dividida; uma classe 

trabalhadora e uma pequena burguesia urbana com dificuldades e frequentemente 

hostis; e uma enorme população rural, maioritariamente iletrada”. 

Se bem que a execução política coubesse a Armindo Monteiro – com Júlio Dantas a 

presidir à Comissão Executiva -- naturalmente que, face às características do regime de 

então, foi Salazar que, em 1938, redigiu uma nota oficiosa onde esboçou a “amplitude 

das celebrações e os motivos subjacentes”, acentuando que os centenários 

correspondiam a um “tónico de alegria e confiança do povo português em si próprio” 

(…) povo que continuava a desempenhar a sua alta missão no mundo”. 

Nas medalhas emitidas para a Exposição do Mundo Português pretendia-se resumir a 

História de Portugal, tendo nelas gravadas, simbolicamente, seis palavras: 

“Independência, Conquista, Fé, Navegação, Expansão, Império”. Mas tudo se centrou, 

afinal, nas Descobertas e no Império.  

“Coincidindo com a abertura da Exposição do Mundo Português” foi inaugurado, em 

Junho de 1940, o aeroporto de Lisboa, iniciando-se um serviço aéreo regular para 

Londres. 

                                                   
230 História de Portugal – Direcção de MATOSO, José. 7º volume, págs. 283 e sgts. Círculo de Leitores, 

Lisboa, 1994. 
231 Publicações D. Quixote, Lisboa. Vol. 2, pág. 130. Em 2014. 



361 

Nem sempre os projectos, tão simbólicos como megalómanos do salazarismo dos anos 

30, foram implementados: cito a estátua de D. Afonso Henriques para Lisboa, já 

referida em 1933 mas depois substituída, nas opções políticas, pela recuperação do 

Castelo de S. Jorge; e a estátua do Infante D. Henrique, com 120 de altura, a ser 

colocada em Sagres. Para esta estátua ainda houve concurso público, em 1933, com 

vencedor anunciado em 1935.  

Para a inauguração estava imaginado um grande desfile naval, com representações de 

“todas as Marinhas do Mundo”. O desfile naval veio a ser adiado para 1960, quando das 

comemorações do 5º centenário da morte do Infante D. Henrique.                 

Voltando aos debates sobre a revisão da Constituição, verifica-se que, em 1951, foi a 

revisão alargada a temas como a opção do regime (presidencial ou monárquico?) e a 

forma de eleição do presidente da República.  

A última revisão da Constituição de 1933 ocorreu em 1959, como revisão ordinária 

antecipada. 

O Governo apresentou a sua proposta em 19/3/59 232 mas “mais relevante das alterações 

propostas referia-se ao modo de eleição do PR, com abandono do sufrágio directo e 

eleição por colégio eleitoral”. Era proposto o aumento do número de deputados de 90 

para 130/150. Ficou em 130. 

O deputado Carlos Moreira pretendia a inclusão do nome de Deus na Constituição (teve 

37 votos a favor e 43 contra), a elaboração de uma lei da Imprensa e a proibição de 

acumulações.   

O deputado Augusto Cerqueira Gomes propôs a inclusão, no colégio eleitoral, entre 

outros, de cardeais, bispos e arcebispos, bem com representantes das Forças Armadas. 

Pode perguntar-se o que estas propostas, para aqui trazidas, têm a ver com o tema desta 

tese. Por mim parece-me que contribuem para, hoje, se perceber melhor o contexto 

político, cultural, social e até económico que então se vivia. 

Da leitura do texto da Constituição de 1933 e tendo em conta as propostas de alteração 

do seu conteúdo, chega-se a uma conclusão: a Constituição de 1933 manteve-se, ao 

longo do seu período de vigência, entre 1933 e 1974, numa estabilidade histórica sobre 

o essencial, até porque o Governo, sempre autoritário, não permitiria aos deputados 

grandes veleidades. A afirmação das políticas estava definida desde 1933 – desde 1930 

                                                   
232 Actas da Câmara Corporativa.  Nº 46, de 20 de Março de 1959. 
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com o Acto Colonial -- e somente foram aceites pequenos ajustamentos. A doutrina 

estava definida e Salazar não encontrou motivos para mudanças significativas. 

Definidas as regras (constitucionais) vejamos alguns procedimentos concretos em 

tempos da Ditadura Nacional e, depois, no seu prolongamento, do Estado Novo. 

“Foi no contexto da Ditadura Nacional que se viriam a publicar os diplomas legislativos 

que definiram, em termos concretos, os contornos da política portuária nacional”, 

recorda Ana Prata na Introdução da sua obra Políticas Portuárias na I República (1880-

1929), citada acima. 

Refere-se a autora ao facto de entre 1926 e 1929 terem sido promulgados alguns dos 

mais importantes diplomas para o sector portuário nacional: a Lei dos Portos (DG, de 

4/12/1926); Lei Orgânica das Juntas Autónomas (DG de 12/12/1927) e Regulamento 

Geral das Juntas Autónomas (DG de 23/12/1927). 

Em 30 de Setembro de 1929 foi publicado um conglomerado legislativo que “constituiu 

o ponto de partida para a I Fase do Plano Portuário Nacional, momento que, pelo menos 

no plano legislativo, marcou uma viragem de rumo na forma com se entendia o sector 

portuário”. 

Nestas circunstâncias os “portos começaram, paulatinamente, a ser entendidos como 

importantes elos da cadeia de produção nacional, colonial e mundial”.  

A publicação do documento legislativo designado por I Fase do Plano Portuário 

Nacional foi “decisiva para a evolução portuária nacional”, conclui Ana Prata.  

Por sua vez, Américo Thomaz, quando ministro da Marinha, cargo que exerceu de 1944 

a 1958, nas suas “Memórias”, traçou as linhas gerais, na sua leitura, quanto à situação 

da Marinha Mercante e do sector das Pescas: 

“Antes da Revolução Nacional de 1926, a Marinha Mercante e as Pescas nacionais 

encontravam-se numa situação deplorável e a sua administração dispersa por vários 

ministérios e saltitando de uns para outros sem qualquer possibilidade de progresso; a 

Marinha mercante, a mais desgastada das duas, nem vale a pena recordar a triste 

escandalosa odisseia dos Transportes Marítimos do Estado, que ficou conhecida pela 

Trapalhada Marítima do Estado (…). O novo regime, resultante da Revolução Nacional, 

reunindo e carrilando o que estava disperso e desordenado, levou à publicação de um 

diploma, em Janeiro de 1929, pelo qual os serviços relativos a esses dois sectores da 

maior importância da vida nacional, passaram a ficar concentrados no Ministério da 

Marinha. Nele se mantiveram durante quase meio século, compondo-se e prosperando”. 

Segue-se a sentença política: 
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“Mas em 1974, com a extinção absurda e deplorável do Ministério da Marinha voltaram 

à dispersão anterior e entraram, novamente, em estado de coma”.     

Há uma evidência que emerge do discurso político do Estado Novo, sintetizado e 

simbolizado por Américo Thomaz: na época não aparecia a expressão “Economia do 

Mar”. Ou não existia no vocabulário político ou fora esquecida ou subalternizada. 

No discurso político do Estado Novo, como já acontecera nos períodos anteriores da 

História do país, o Mar era a heroicidade mítica dos navegadores e conquistadores, era a 

ponte para as colónias, era a inspiração de prosadores e poetas, era a evangelização de 

remotos gentios.  

Noutro plano vinha a Hidrografia, a arte de navegar, a Marinha mercante, a construção 

naval, a pesca e a engenharia portuária. 

Na sequência da Ditadura Nacional e durante o 1º período do Estado Novo, isto é, entre 

1926/1933 e 1933/1945, há a registar, cada facto com o seu significado, a Constituição 

da República Portuguesa de 1933, o Acto Colonial (1936), a Exposição Colonial do 

Porto (1934) e a Exposição do Mundo Português (1940). 

Entretanto, já em 2 de Outubro de 1926, o ministro das Colónias, João Belo, fez adoptar 

as “novas Bases Orgânicas da Administração Colonial, as cartas Orgânicas de cada uma 

das oito colónias”. Em 1929 foi publicada uma nova “pauta de pendor proteccionista, 

designadamente quanto à reserva dos mercados coloniais para certos produtos 

metropolitanos, e vice-versa”233. 

O Acto Colonial é considerado como a “lei padrão da colonização portuguesa” e que se 

manteve como tal até aos anos 50, proclamava para o país “a função histórica de 

possuir, civilizar e colonizar os domínios ultramarinos”. O Acto Colonial, entre outras 

medidas, reduzia, drasticamente, os poderes e a autonomia locais, centralizando as 

decisões em Lisboa e pondo também fim à autonomia financeira das colónias: estava 

“aberta uma fase imperial, nacionalista e centralizadora (…) para o aproveitamento das 

colónias”. Inclusive era proibida a instalação, nas colónias, de indústrias que já existiam 

na “metrópole”. Já assim fora com as “recomendações” impostas ao Brasil no início do 

século XIX. 

Nas revisões da Constituição de 1933, realizadas em 1945 e em 1951, as alterações são 

tidas como, sobretudo, “terminológicas”: onde se lia “império colonial e colónias” passa 

                                                   
233 Id. PRATA, Ana. Pág. 284. 
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a ler-se “ultramar português e províncias ultramarinas”. Entretanto desencadeara-se a 

“ofensiva ideológica dos símbolos do Império”, de Armindo Monteiro.                                    

Entretanto, data de 1933 a nomeação do oficial da Marinha, Henrique Tenreiro, para as 

funções de delegado do Governo junto da Associação dos Armadores de Navios para a 

Pesca do Bacalhau. Estava desencadeado todo um processo de reestruturação do sector 

das pescas e de apoio e consolidação política do regime que trouxe ao almirante 

Tenreiro a designação de “Patrão das pescas e Guardião de Salazar”. Papel que 

desempenhou com o maior empenhamento até ao 25 de Abril de 1974. 

O terceiro pilar desta estrutura política, a par da legislação portuária e da política de 

pescas, assentou no Despacho 100/1945, da autoria de então capitão-de-mar-e-guerra 

Américo Thomaz, ministro da Marinha desde 1944 a 1958. 

Ao considerar o contexto respeitante à Marinha no primeiro período do Estado Novo, 

entre 1935 e 1945, na “História da Marinha Portuguesa” são considerados factores 

como “as mudanças do poder naval no conflito, a mudança da política militar nacional, 

a reacção tardia e ineficaz da Armada, a concretização possível (1937/1940), as 

modestas novas construções, a formação e a reorganização da Armada antes da Guerra, 

a guerra civil de Espanha, a Armada num período de agudizar de tensões, Portugal e a II 

Guerra Mundial, a defesa do continente, a Armada e o acordo dos Açores; e a defesa do 

continente (portos e navegação costeira), das ilhas, da navegação e do Império”                                        

Seguem-se os “Anos da NATO (1946/1960)” e o posicionamento da Armada nas 

guerras de África (1961/1974) mas estes subcapítulos, por uma questão cronológica, 

terão oportuno tratamento. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



365 

            3.2                       NOS ANOS (19)30 

                                  

                       DISCURSO ACADÉMICO – POLÍTICO  

 

                       DE ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 

 

            A FAVOR DA “ECONOMIA MARÍTIMA NACIONAL” 

 

       Armando Gonçalves Pereira (1901-1983) doutorado pela Universidade de Toulouse 

e professor do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras na década de 

(19)30, escreveu sobre Ciência, Economia, Colónias e o Mar. A sua obra foi publicada 

na década de (19)30, relacionando, significativamente, a Ciência com o Direito 

Marítimo e a Economia Marítima e Colonial. 

Alguns títulos são esclarecedores sobre as suas motivações e teorização: A Ocupação 

Científica do Ultramar (1935); A Economia Colonial de Portugal (1934); As 

Tendências da Administração Colonial (1931); Direito Comercial e Marítimo (s/data; 

Economie Maritime du Portugal (1934).    

A “Economia do Mar”, de Gonçalves Pereira inclui um tratado de geografia económica 

geral, doutrina e a vida marítima portuguesa.             

A compreensão da actividade marítima portuguesa no contexto da História e da 

Geografia levou Gonçalves Pereira a teorizar sobre a formação dos estados. Nesta área 

Gonçalves Pereira pode ser apontado como um teorizador da fase inicial do Estado 

Novo.     

Os seus escritos – porventura mais técnicos mas também na sequência de opções 

políticas -- sobre a pesca, foram considerados como a “melhor e mais útil parte do 

livro”, incidindo a atenção em situações referentes ao bacalhau, baleia, sardinha, atum, 

cetáceos, algas, sal, conservas e regime legal.  

A leitura e o estudo desta obra de Gonçalves Pereira fornecem informação muito 

detalhada e fundamentada e, porventura, ainda pouco utilizada por estudiosos destas 

matérias, com referência ao preâmbulo do Estado Novo. 

No entanto, no âmbito dos objectivos do trabalho que aqui apresento, pretendo reportar-

me somente ao seu capítulo final, onde expressa claramente o seu discurso, mais 
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académico que político, decorrente das investigações que efectuou e das suas opções 

sobre a “Necessidade de Reorganização da Economia Marítima Nacional”.   

Com a autoridade de académico prestigiado e autor de uma obra de excepção, 

Gonçalves Pereira começa o capítulo citado, declarando peremptoriamente: 

“Muito se tem escrito ultimamente em Portugal sobre a economia nacional embora desta 

literatura pouco haja de verdadeiramente aproveitável em matéria de sugestões práticas 

e de possíveis realizações. Os nossos economistas comprazem-se, por vezes, em 

divagações teóricas que não interessam para a solução concreta das questões 

portuguesas (…). Torna-se necessário orientar cientificamente o estudo”. 

Especificamente quanto à “nossa economia marítima”, Gonçalves Pereira preconiza 

“bases sérias” para definir os problemas e encontrar as justas soluções, já que se trata do 

“elemento fundamental da nossa economia (...) que nos deu a extensão universal e 

garantiu a independência política”. 

Gonçalves Pereira, com a maior veemência, enaltece profundas ligações históricas e 

geográficas do país com o mar, que aponta como “elemento seguro de valorização 

económica nacional”. 

Mas, face à “perfeita desorganização da nossa indústria de pesca”, preconiza uma 

“profunda obra de transformação a realizar”, denunciando: falta de elementos 

científicos; deficiente educação técnica dos pescadores; práticas rotineiras; e falta de 

orgânica em matéria de comércio e distribuição. 

O “ressurgimento da nossa economia” depende de soluções para estes factores, afirma o 

professor Gonçalves Pereira. 

Prossegue, de maneira clara, escrevendo que “a navegação portuguesa, no seu estado 

actual, já não serve os interesses e as necessidades actuais. Tem que se reorganizar em 

ligação com os portos, as linhas ferroviárias e o sistema fluvial continental”.   

Anoto que esta doutrina sobre a reorganização e interligação das várias componentes da 

política de transportes é hoje defendida como facto assente e essencial. Hoje 

acrescentaríamos aos portos e linhas ferroviárias, os sistemas rodoviário e aéreo.       

Com a intenção de disponibilizar, publicamente, pistas concretas, junto dos meios 

políticos, científicos e empresariais, o professor Gonçalves Pereira, termina a 

dissertação sobre o “Comércio Marítimo Português” com uma longa listagens de 100 

itens que aponta como uma “síntese de problemas que se encontram versados” no seu 

livro, “Economia do Mar”. 
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Obviamente nunca iria aqui transcrever da obra a que me venho reportando, os 100 

itens, mas sempre direi que é somente a partir do nº 43 que o professor Gonçalves 

Pereira incide a atenção, mais concreta, na Economia do Mar. 

O acesso à obra completa foi-me facultada na Biblioteca da Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto, onde a obra não era requisitada há, pelo menos, duas dezenas de 

anos.     

Finalmente: com Oliveira Martins e Gonçalves Pereira ainda se estava longe dos 

tempos, como hoje acontece, em que as universidades estudam os oceanos, as empresas 

detectam as oportunidades e os políticos procuram garantir a soberania das plataformas 

marítimas. 

Em Oliveira Martins e em Gonçalves Pereira já havia preocupações teóricas e práticas 

com a Economia do Mar, com discursos políticos incisivos, estudos e opiniões muito 

fundamentadas, ainda que muito centradas na navegação e nas pescas. 

Os conceitos evoluíram e hoje o hypercluster do mar é um desígnio estratégico 

nacional, abrangendo áreas tão diversificadas como a pesca e indústrias conexas, as 

energias renováveis, a arqueologia marítima, a aquacultura, a biotecnologia, o 

ambiente/poluição, a logística, a construção naval, a exploração de hidrocarbonetos e de 

aglomerações mineiras, a náutica de recreio e outras actividades.      

            

                               3.3  TRANSIÇÃO E CONTINUIDADE  

 

               DA DITADURA NACIONAL PARA O ESTADO NOVO            

 

       Desde os anos 30 e ao longo dos anos 40 e 50, até à sua designação como 

presidente da República, em 1958, Américo Thomaz foi activo apoiante do regime, 

tendo tido a tutela do ministério da Marinha, nos governos de Salazar, num mandato de 

quase duas dezenas de anos, percorrendo, entretanto, a escala hierárquica militar até 

capitão-de-mar-e-guerra Américo Thomaz. Na sua “Nota de assentos”, na terminologia 

militar, e para o que aqui interessa, foi o autor do Despacho 100/1945 e promoveu, em 

1951 o Plano de Fomento das Pescas Nacionais, o qual foi financiado pelo Fundo de 

Renovação e Apetrechamento das Indústrias de Pesca. 
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Foi também então aprovado um Plano de Renovação e Aquisição de novos navios, bem 

como um Plano de Estudos da Escola Naval. Em 1946 fora criada a Escola de 

Marinheiros e Mecânicos da Marinha Mercante. 

Entretanto Henrique Tenreiro, no âmbito marcadamente ideológico do Estado Novo, 

reorganizara todo o sector das pescas e indústrias afins, tornando-se, na expressão de 

Álvaro Garrido, o “Patrão das Pescas” mas também o “Guardião de Salazar” E fê-lo 

desde 1936 até ao 25 de Abril de 1974, mesmo depois da morte da Salazar, em 1970.  

Pela fidelidade pessoal, ideológica e política a Salazar, e pelo papel interventivo na 

acção Política quotidiana e na estruturação da Economia, Américo Thomaz e Henrique 

Tenreiro, dois almirantes, podem ser apontados como suportes, não na definição do 

Estado Novo – “isso” ficava para Salazar – mas para funções executivas no topo de 

pirâmide institucional. Isto desde os anos (19)30, ou mesmo (19)40, mas, certamente, 

até ao fim do regime, quando as circunstâncias históricas e as insuficiências pessoais os 

arredaram das capacidades interventivas. 

As transições da I República para a Ditadura Nacional e desta para o 1º período do 

Estado Novo (1933/1945) não corresponderam a rupturas abruptas em questões 

essenciais mas, onde houve transição, também permaneceram símbolos e os mesmos 

actores. 

Diria que nos símbolos que permaneceram desde os anos (19)30 a 1974 (o 25 de Abril) 

manteve-se a perenidade do “Mar Colonial” (os mitos) e do “Império Colonial” (a 

Economia colonial) e, por outro lado, a intolerância política do regime. Thomaz e 

Tenreiro foram seus executores e seus símbolos. Até, no tempo, onde e quando 

puderam. 

No capítulo seguinte, o IV, retomo o tema, já considerando como ponto de partida o ano 

de 1945.                         
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        01.              ESTADO NOVO (2º período, 1945 a 1974)                           

                 
                                  

                                    RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE 

 

                                    APOIO ÀS LIGAÇÕES COM AS COLÓNIAS 

 

                          ORGANIZAÇÃO DAS PESCAS E DAS CONSERVEIRAS 

                     

     

        1.1 Continuidade dos mitos, das instituições e das políticas 

              Contextualização da Constituição de 1933, Acto Colonial e  

               simbolismos históricos  

               Políticas das Pescas, Marinha e relações económicas com as colónias   

 

        1.2 Renovação da Armada e da Marinha Mercante: Despacho 100/45      

              Américo Thomaz 

 

        1.3 Pescas: Henrique Tenreiro, “Patrão das Pescas e  

              Guardião de “Salazar” -- 1936 a 1974 

 

        1.4 A Marinha Mercante, instrumento nas relações com as colónias 

                    

        1.5 Anos 50 e 60: intenção de internacionalizar a Economia 

                  Planos de Fomento: ideias novas, tradicionalismo e interesses  

                  Planos de Fomento: I (1953-1958); II (1959-1964)                         

                  Plano Intercalar (1965-1966) 

                  Planos de Fomento (1967 -- 1973); e IV Plano de Fomento 1974 (até  

                    1979)                 

      

 

 

          Terminada a II Guerra Mundial (1945) iniciou-se a reconstrução das economias 

dizimadas, foi implementado o Plano Marshall, foi sendo recuperado o comércio 

internacional, voltou a liberdade de circulação aos mares e entrou-se num período de 

políticas económicas anti-cíclicas – final dos anos 40 e anos 50 – inspiradas por Keynes 

e que levaram os EUA e a Europa a um longo período de prosperidade.  

Tudo, no entanto, política e economicamente fortemente perturbado pelas tensões e 

ajustamentos da descolonização, nas décadas de 50, 60 e 70 (impérios coloniais inglês, 

francês, belga e português), pela Guerra Fria (até 1989) e por violências e guerras 

localizadas ou regionais. E acrescentaria também, nos últimos anos, as violentas e 

dolorosas crises financeiras que se generalizaram. 

Foi – é! – neste ambiente que a defesa dos direitos fundamentais implica sempre a 

“regulação pacífica dos conflitos e da partilha das soberanias”, o que dá e confirma a 
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actualidade e premência dos “temas da representação e da legitimidade democrática”. 

Isto é, valoriza o “Papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia”, no título de 

António Gameiro.      

Uma “curiosidade” para a qual não encontrei explicação e referente ao Plano Marshall, 

implementado a partir de 1947: ainda, pelo menos em 25 de Setembro de 2013, existia a 

KFW, entidade financeira e gestora de fundos do Plano Marshall que “faz rodar aqueles 

fundos para investimentos empresariais e que tem 200 mil milhões de euros”234 . 

Em Portugal o regime, com Salazar, vacilara com o fim da II Guerra Mundial, a vitória 

das democracias aliadas do Ocidente da Europa e dos EUA e a consequente derrota dos 

regimes nazis/fascistas. 

A neutralidade de Portugal durante a II Guerra trazia algumas garantias favoráveis às 

relações com as democracias ocidentais mas, porventura, esperava-se que Salazar 

entendesse o suficiente das expectativas e apelos externos e internos no sentido da 

democratização do país. Assim não foi, e manteve os princípios ideológicos, o quadro 

político institucional, as mesmas relações políticas e económicas coloniais, e os mesmos 

os actores. 

Dois dos actores principais da execução da política de Salazar para sectores chave – as 

Forças Armadas, a Economia, com a Marinha Mercante e as Pescas, vamos encontrá-los 

em Américo Thomaz e Henrique Tenreiro. É a esse título, como “Guardiões da Salazar” 

e executivos de sectores essenciais para os regimes, que os referirei adiante. Aliás 

desempenharam esse “papel” desde a Ditadura nacional ao Estado Novo, prolongando-o 

até final do regime, em 1974, mesmo depois da morte de Salazar.    

 A descrição de factos ocorridos, desde o fim da II Guerra Mundial até ao início do 

século XXI, contribui, para um melhor entendimento contextual acerca da evolução das 

economias mundial e portuguesa na cronologia em questão. Trata-se de informação já 

muito estudada e conhecida mas que permite estabelecer ligações relacionadas com a 

Economia do Mar. Com vista a este objectivo invoco um estudo de Pedro Lains235, 

intitulado “O Estado e a Industrialização, em Portugal, 1945 – 1990”. 

 Refere-se Pedro Lains a marcos importantes como o I Plano de Fomento (1953—

1956); a Adesão à EFTA (1959); as nacionalizações, em 1975 e a adesão à CEE (1986). 

Mas também chama a atenção para questões como os comportamentos demográficos; os 

                                                   
234 FERREIRA, José Gomes -- SIC Notícias (TV), 25 de Setembro de 2013.   
235 LAINS, Pedro -- O Estado e a Industrialização em Portugal, 1945—1990.  Instituto de Ciências 

Sociais, UNL. Lisboa.  
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níveis de produtividade no trabalho; a política de mão-de-obra barata; a emigração; as 

transformações estruturais na indústria; o favorecimento de determinados grupos de 

interesses da siderurgia, construção naval e indústria química, com os investimentos do 

Estado Novo na “chamada indústria pesada, como se verificou a partir da década de 

60”.236 

Não obstante o “atraso” do país, segundo Pedro Lains “podemos encontrar alguns sinais 

de relativo sucesso da economia portuguesa e da sua indústria, entre os quais se 

encontram as elevadas taxas de crescimento verificadas nas mais de duas décadas, até 

1973, assim como as adaptações às mudanças da economia internacional, depois desse 

ano”. 

A partir desta nota introdutória sobre o contexto em que se desenvolveu a segunda 

metade do século XX -- tema que já aqui mereceu a atenção -- passemos ao primeiro 

documento essencial, no pós-guerra, da Política do Mar e que data, exactamente, de 

Agosto de 1945. Diria que, aliás, já estava preparado para ser assinado logo que 

terminasse a II Guerra Mundial. Entrara-se num período histórico, com o pós-guerra, 

em meados dos século XX, com mais comércio internacional, o que significava maior 

movimentação de cargas, mais transportes marítimos, maiores capacidades portuárias e, 

consequentemente, obras de ampliação e qualificação dos portos. Isto mesmo se 

reflectiu no porto de Leixões. Surge, assim, o Plano Schreck, em 1955, contando com o 

apoio do I Plano de Fomento e, posteriormente, coube ao II Plano de Fomento (1959--

1964) garantir os meios financeiros para serem completados as obras iniciadas.                                            

 

            1.2       DESPACHO 100/1945 PROMOVEU RENOVAÇÃO 

 

                        DA ARMADA E DA MARINHA MERCANTE 

                                    

     A leitura atenta e a análise do Despacho 100, de 10 de Agosto de 1945, permitem a 

recolha de informação concreta e especifica e, consequentemente, proporcionam 

reflexão para se entenderam contextos históricos, políticos, económicos e sociais, na sua 

relação com a Economia do Mar. 

                                                   
236 Id. Págs. 954 e 955. 
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Isto quando, em 1945, a “frota mercante portuguesa caminhava para uma velhice 

imprópria”, na expressão do ministro da Marinha, o então capitão-de-mar-e-guerra 

Américo Thomaz. 

O documento contém, com uma certa amálgama organizativa e a secura de um despacho 

administrativo de muito sucinta fundamentação técnica, a tradução prática do essencial 

do pensamento político do autor, figura, sem dúvida, representativa de um regime, o 

Estado Novo. No Despacho é claro o entendimento de que as carreiras marítimas 

constituíam um factor de soberania colonial e um factor propiciador de crescimento e 

desenvolvimento económico do país. 

O Despacho 100 é produto de um autor com capacidade política interventiva, 

expressando um discurso político que contem, ainda que de modo sucinto, princípios 

próprios. Thomaz fora nomeado, em Setembro de 1944, por Salazar, ministro de 

Marinha.  

Nas “Ultimas Décadas de Portugal”237, de Américo Thomaz, procurei o discurso 

político relacionado com a Economia do Mar; referenciei contextos, juntei factos de 

Agenda que se torna evidente, foram compilados meia dúzia de anos depois do 25 de 

Abril, por um ghost writter. Ou, mais certamente, por um assessor que passara pelo 

Palácio de Belém mas nunca é nomeado. 

O livro citado não foi apresentado como de memórias, pelo autor, mas vai muito além 

de um bloco de notas, de Agenda, pelos comentários que explana. Comentários que são 

pessoais mas também factos objectivos, dignos de nota.  

Frequentemente e depois de destituído das funções presidenciais, Américo Thomaz é 

invocado por motivos menos favoráveis, mas lembro, com objectividade que, para além 

de ter sido o responsável pelo Despacho 100, na condição de ministro da Marinha, foi 

adjunto do almirante Gago Coutinho na Comissão de Cartografia do Ministério das 

Colónias e comandou navios da Marinha de Guerra, vindo a ser um únicos quatro 

almirantes das Forças Armadas portuguesas no século XX e até 1974. 

Frequentemente, nas “Últimas Décadas (…)” são noticiadas e comentadas visitas a 

instituições ligadas ao mar, reproduzindo também, pelo menos parcialmente, discursos 

da ocasião.  

Quanto às actividades marítimas, a Agenda deu especial atenção a portos, transportes 

marítimos e infra-estruturas como estaleiros navais, mas há que referir também que em 

                                                   
237 THOMAZ, Américo -- As Últimas Décadas de Portugal.  Edição do próprio, 4 volumes, 1981/82. 
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1970 foi inaugurada a Escola Profissional de Pesca, em Pedrouços. Aqui surge a figura 

do contra-almirante Henrique Tenreiro, o “dono político” das pescas, no Estado Novo. 

Nas memórias é feita referência, no calendário de 1971 (8 de Junho de 1971) a uma 

resolução do Conselho de Ministros, classificada de “importante”: 

“Tornando-se necessário encontrar a localização óptima para a instalação de refinaria do 

Sul que, com a respectiva indústria petroquímica, dará, sem dúvida, origem à criação de 

um importante complexo, o Conselho, tendo em consideração os estudos realizados por 

técnicos competentes e já apreciados no Conselho de Ministros para os Assuntos 

Económicos, deliberou optar pela área de Sines, onde se construirá um grande porto 

oceânico, para essa localização (…). 

Para implementar a Resolução foi então criado o Gabinete do Plano de 

Desenvolvimento da Área de Sines. 

A escolha da localização do porto que veio a ser construído em Sines, além de estudos 

feitos nos anos (19)70, foi determinada pela existência de grandes fundos localizados 

junto a terra, detectados num levantamento hidrográfico realizado em 1925.  

No mesmo mês de Junho de 1971, mas desta feita no dia 23, foi inaugurada na Lisnave 

a “grande doca seca para navios de até um milhão de toneladas de porte bruto, com 500 

metros de comprimento e 90 metros de largura.                            

Após esta nota introdutória e explicativa e sem me limitar, estritamente, ao Despacho 

100 mas indo ao enquadramento na época e, consequentemente, a outras fontes, aponto 

mais situações concretas que reproduziam os objectivos do discurso político de então.   

    O navio de carga e passageiros “Colares”, construído em aço, em 1948, no Quebeque, 

no Canadá, para a Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes de Lisboa 

(SG), foi o vigésimo navio do “Despacho 100” a ser entregue. Era um dos quatro 

gémeos, da SG, da classe C. 

A SG era, na época, a mais importante das companhias de navegação portuguesas, tendo 

adquirido, após a II Guerra Mundial, 22 navios, dos quais 20 eram novos, ao abrigo do 

despacho 100. A SG estava associada ao Grupo CUF e fora constituída, em 1919, pelo 

industrial Alfredo da Silva. 

A par da Socieadade Geral (SG), mas com maior antiguidade, cito a Companhia de 

Navegação Carregadores Açorianos (CNCA), que foi fundada em 1920 com o objectivo 

de assegurar o transporte de ananases para o Norte da Europa e Inglaterra. 
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A CNCA foi a mais internacional das transportadoras do século XX, operando sempre 

em rotas internacionais e em concorrência com armadores estrangeiros.  

Em 1940 alargou a actividade aos Estados Unidos, dados os perigos da linha do Norte 

da Europa provocados pela Batalha do Atlântico.    

Os navios da CNCA foram construídos, entre 1958 e 1960, em estaleiros holandeses, 

ingleses, suecos e também portugueses. 

Voltemos ao “Colares”: este navio veio a ser transformado em navio frigorífico em 

1967, quando passou a chamar-se “Transfrio”. Foi, aliás, o primeiro navio frigorífico 

português. 

Entretanto percorrera, sobretudo, águas europeias e africanas, transportando um pouco 

de tudo. Sofreu todas as vicissitudes do mar, inclusive encalhando, em 9 de Fevereiro de 

1951, à entrada da barra do rio Douro, de onde foi possível recuperá-lo. 

Em 20 de Fevereiro de 1976 entrou, pela última vez, em Lisboa, trazendo um 

carregamento de peixe da Noruega. Inicialmente atracado na Doca de Alcântara, foi 

depois fundeado no Mar da Palha, no Tejo.  

Do Mar da Palha o “Colares” passou pela mão de proprietários diversos, sendo vendido, 

em 1978, a uma empresa de Chipre, passando depois a navegar com bandeira grega. 

Esteve registado, em 1991, no Panamá, e, em 1997, foi “retirado do registo” da 

seguradora Lloyd´s “ por ser duvidosa a sua existência”. 

Esta síntese do nascimento, vida e morte do navio de carga e passageiros “Colares” 

recolhi-a de um artigo publicado pelo historiador naval Luís Miguel Correia. 

Por um motivo: porque me pareceu um caso exemplar e paradigmático, exactamente do 

nascimento – em 1948 e após a II Guerra Mundial – e da vida e da morte da Marinha 

Mercante portuguesa, entre 1945 e os anos (19)80/90. 

Poderia ir buscar outros exemplos, como o navio de carga e passageiros “Almeirim”, 

construído em Inglaterra em 1948 e desmantelado em 1981. O “Almeirim” foi gémeo 

dos navios “Alcobaça”, “Alenquer”, “Ambrizete”, “Andulo” e “Arraiolos”.    

Acabara a II Guerra Mundial, a 1945, e o ministro da Marinha empossado em 1944, o 

então capitão-de-mar-e-guerra (c-m-g) e depois almirante e presidente da República, 

Américo Thomaz, assinava, no mesmo ano, o Despacho 100. Com o “Colares”, três 

anos depois da assinatura do Despacho 100, Portugal já recebia o vigésimo navio.  

Américo Tomaz estivera à frente da Junta Nacional da Marinha Mercante desde 1939, 

realizando um “trabalho zeloso”. A Junta era então um organismo de coordenação 
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económica que, no contexto da II Guerra Mundial, tinha em vista regular os preços do 

frete e “disciplinar a Marinha do Comércio”. 

Em “obediência à estratégia governamental de substituição de importações”, a 

prioridade de Américo Thomaz veio a recair na “renovação da Marinha Mercante” e daí 

o Despacho 100.   

Mas o que foi o Despacho 100 e que importância teve? 

Foi, essencialmente, um despacho ministerial que estabelecia um plano de renovação da 

frota do comércio portuguesa. Era então presidente da República o general Óscar 

Fragoso Carmona, presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar, e 

ministro da Marinha, o capitão-de-mar-e-guerra. Américo Thomaz. Era o Estado Novo 

em força e daí a afirmação de que o Despacho representa o discurso político do mesmo 

Estado Novo, quanto à Marinha Mercante e à importância económica do mar.  

Com o Despacho 100 ficavam definidas, na perspectiva de uma economia dirigida, as 

“carreiras marítimas tidas como necessárias”, estimando-se em 70 os navios a 

construir”e responsabilizando as “unidades de transporte pelas empresas nacionais de 

navegação”. Havia então cinco companhias: a Sociedade Geral de Comércio, Indústria e 

Transportes; a Companhia Nacional de Navegação; a Companhia Colonial de 

Navegação; a Empresa Insulana de Navegação; e a Companhia de Navegação 

Carregadores Açorianos. Em 1947 junta-se a estas a Sociedade Portuguesa de 

Transportes Tanques (Soponata), para transportar combustíveis líquidos. 

O almirante Ortiz Bettencourt, depois de ministro, foi o primeiro presidente do 

Conselho de Administração da Soponata.    

O Despacho 100 deveria ter sido publicado num Diário do Governo posterior ao dia 10 

de Agosto de 1945, data em que teria sido assinado. Mas o Despacho 100 tem a sua 

“petite histoire”. 

Conhecida a importância do Despacho por conter a afirmação concreta da política de 

renovação de frota mercante portuguesa procurei o documento no original e na íntegra 

mas somente encontrei referências, com a clara particularidade de se tornar evidente que 

os vários estudiosos que a ele se referiam não tinham lido o original ou cópia completa 

e autenticada.  

Comecei a busca pelos “Diários do Governo” (DG) de Agosto de 1945, nas suas duas 

séries. Primeiro fazendo uma pesquisa na “net” mas, com resultados infrutíferos, passei 

às edições de papel do DG, na Biblioteca Municipal do Porto. Resultado nulo. 
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Seguiu-se um contacto com a Biblioteca Nacional e, depois, com a Biblioteca da 

Assembleia da República. Mas os resultados foram os mesmos. Remeteram-me para o 

Arquivo da Marinha e sua Biblioteca Central. Desta feita a resposta foi no sentido de 

que possuíam uma cópia do Despacho, não tendo o original mas garantindo a 

autenticidade do texto do Arquivo. 

Nada como ir a Lisboa, ao Arquivo da Marinha. Foi-me então apresentada uma pasta de 

cartão que continha dezenas de despachos exarados, em papel timbrado, do Gabinete do 

Ministro de Marinha.  

Os despachos, escritos nas máquinas de escrever da época – 1945 – eram cópias obtidas 

através de papel químico, como era então de uso. As folhas tinham, ao alto, a 

designação de Ministério da Marinha e do Gabinete do Ministro. A maioria dos 

despachos não está assinado tendo, quando muito, um rabisco ininteligível. Não era 

indicado, como procedimento geral, nem o nome nem a patente do presumido chefe de 

Gabinete do ministro. 

No final dos despachos era dada a indicação da sua distribuição. No caso do Despacho 

100, com as suas oito páginas, um exemplar fora destinado à Direcção-Geral da 

Marinha, um segundo exemplar foi para a Junta Nacional da Marinha Mercante e quatro 

cópias foram destinadas a Arquivo e “vários”. 

A multiplicidade dos despachos que antecediam ou se seguiam ao Despacho 100 dizia – 

ou melhor, diz – respeito a temas dos mais variados, a maioria referindo decisões 

“menores” sobre questões administrativas, contabilísticas ou disciplinares. 

Transferências de pessoal, colocações, pagamento de taxas, concessões, ajudas de custo, 

emolumentos, salários, artes de pesca, malhas de redes e autorizações administrativas 

eram -- são – frequentes.     

O Arquivo da Marinha, trabalhado por competente mas muito escasso quadro de 

especialistas, contem, a par de uma Biblioteca Central, vastos Reportórios de leis, 

portarias, regulamentos e decretos-lei. Porventura num desafio a estudiosos, deparam-se 

inúmeras actas, com valor histórico, de reuniões de quadros superiores do Ministério da 

Marinha.  

Na Biblioteca Central, numa pesquisa aleatória e marginal em relação a esta tese, 

depararam-se-me, a propósito do historial de navios específicos, referências a 

acontecimentos militares e políticos ocorridos nas colónias, no decurso do século XX, 

com versões surpreendentes. Pelo menos em relação ao que sempre conheci e li. É um 

tema que retomarei alhures se o engenho, a arte e … o tempo, mo permitirem   
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O Despacho 100 previa que, no prazo de 10 anos, fossem construídos 70 navios, com 

um total de 376.300 toneladas de porte bruto, distribuídos por diversos armadores. 

Previa-se a construção de 9 navios mistos, de carga e passageiros, 4 navios-tanque, 45 

cargueiros e 12 navios costeiros para serviço de cabotagem nas colónias e nos Açores e 

na Madeira. 

Do total previsto de 70 navios vieram a ser construídos 56, com um custo que, a 

números de 2010, atingiriam 1,2 mil milhões de euros. 

O Despacho 100 especificava as “condições de renovação da frota mercante nacional, as 

carreiras que deviam ser mantidas ou criadas e os navios necessários à exploração 

dessas carreiras”, isto “tendo em atenção que, no seu conjunto, esses navios deveriam 

fazer face a um mínimo de 60% das necessidades de transportes do país, conforme um 

Plano Geral a executar”. 

O Despacho procedia à “distribuição das carreiras e dos navios pelas empresas de 

navegação existentes”. 

Na Introdução ao Despacho recordava-se que “nos dias 31 de Julho e 6 de Agosto 

tinham reunido representantes das principais empresas de navegação, tendo estado 

presente o presidente da Junta Nacional de Marinha Mercante. Nas reuniões foi 

“examinado o importante problema da renovação da Marinha Mercante nacional, 

chegando-se a soluções com a concordância de todos “. 

Nas reuniões “foram lembradas as dificuldades de abastecimento do país durante a 

guerra na Europa, dificuldades que persistiam e persistirão por algum tempo, derivadas, 

em grande parte, da manifesta insuficiência da nossa Marinha Mercante”. 

Nas reuniões, segundo Despacho, foi também lembrado “o confrangedor montante de 

309 mil contos atingidos pelas despesas efectuadas nos últimos cinco anos com a 

reparação e conservação dos velhos navios”, que constituíam 80% da “nossa frota”. 

Foi também invocado o pagamento dos fretes em navios estrangeiros, nomeadamente 

do transporte de combustíveis. 

A conclusão só podia ser uma: havia que construir ou adquirir navios novos, de maior 

velocidade e económicos, capazes de suprir, pelo menos, 60% das necessidades do país. 

Na definição das carreiras as prioridades passavam pelas colónias, ilhas adjacentes, 

Norte de África (fosfatos), Inglaterra e Norte da Europa (carvão e carga geral), 

Argentina (trigo), Chile (nitratos), Golfo do México (combustíveis líquidos).  

No Despacho eram especificadas as características dos navios que deveriam servir as 

carreiras atrás indicadas. 
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No seu último parágrafo o Despacho indicava a necessidade de se subsidiar as carreiras 

da Índia, Macau, Timor e Brasil. Também a construção naval dependeria de 

compensações no seu custo.  

O cargueiro “Benguela”, construído na Suécia por encomenda da Companhia Nacional 

de Navegação (CNN), foi o primeiro navio adquirido ao abrigo do Despacho 100. 

Os petroleiros ficaram ao serviço da Sociedade Portuguesa de Navios Tanques, a 

Soponata. 

Em 1969 ainda estavam a ser entregues novos navios – já fora do Programa inicial do 

Despacho 100, de 1945 -- como foi o caso do navio-tanque “Larouco”, o maior navio 

até então construído em Portugal, com 81.000 toneladas de porte bruto. 

A encomenda era da Soponata e os estaleiros que o construíram a Lisnave. Américo 

Thomaz presidiu à cerimónia de entrega, em 23 de Junho de 1969 e, na ocasião, foram 

proferidos discursos de definição estratégia sobre a política relacionada com o Mar. 

Assim, José Manuel de Melo, presidente da Lisnave, anunciou a construção de uma 

terceira doca seca, capaz de receber navios de 500.000 toneladas de porte bruto, 

podendo ser aumentada para receber navios de um milhão de toneladas.  

Américo Thomaz encerrou a cerimónia com um discurso sobre política do mar, 

lembrando que “encerrado o canal do Suez e trocada essa via de comunicação pela do 

Cabo da Boa Esperança (…) tudo se precipitou rapidamente. A maior distância a 

percorrer encareceu o custo do transporte dos combustíveis líquidos e houve que 

procurar remédio para esse súbito agravamento. O remédio só poderia encontrar-se no 

aumento de tonelagem dos navios-tanques e esses aumentos, que o canal do Suez, 

enquanto aberto sustara, precipitou-se com o seu encerramento e transformou-se em 

verdadeira explosão”. 

Lembrou o PR que, entretanto, já cruzavam os mares, petroleiros de mais de 300.000 

toneladas, transportando petróleo por metade do custo quando utilizavam o Suez. 

Daí concluía o PR que, “sendo esta tendência irreversível, estava garantido um volume 

de trabalho, à Lisnave, sem paralelo”, beneficiando também “da posição focal do porto 

de Lisboa, na rota dos petroleiros”. 

Elogiou a “visão que levava à construção da doca gigante, um investimento elevado” 

também justificado pelo princípio, que fez questão de declarar, que o risco é, afinal, o 

que verdadeiramente constitui a honra do negócio”.  
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Terminou, expressando o apoio ao projecto “indispensável”, de um “grande estaleiro de 

construção naval”, na sequência do “grande estaleiro, já existente, de beneficiação e 

reparação naval”. 

A propósito deste discurso, em 1981, Américo Thomaz culpabilizava o 25 de Abril por 

ter “muito contribuído para abortar o futuro promissor” (sic). 

Na época, em 1969, foram sucessivas as visitas a unidades militares, correspondendo a 

convites dos ministros do Exército e da Marinha. Mas aí os discursos eram de afirmação 

da sua certeza de que as “Forças Armadas cumpriam as suas vocações históricas, em 

África”. 

Eram tempos de acordos dos governos de Portugal com a África do Sul do “apartheid” 

acerca do empreendimento de Cabora Bassa. E eram também tempos dos “autorizados” 

regressos a Portugal, dos exilados bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, e de 

Mário Soares. Em ambos casos os regressos foram de iniciativa de Marcelo Caetano. 

Thomaz aprovou no primeiro caso mas achou prematuro no segundo. Nas suas 

memórias o PR nunca cita os nomes de Soares e do bispo D. António Ferreira Gomes, 

mas não deixa dúvidas acerca de quem se referia. Poucos dias depois descia na Lua o 

primeiro astronauta.   

 O Programa do Despacho 100 foi dado como concluído em 10 de Agosto de 1955, dez 

anos depois da publicação no “Diário do Governo”. A data ficou marcada com a 

entrada, no Tejo, do paquete “Niassa”. Paquete que, mais tarde, a partir de 1961, com a 

guerra colonial, foi requisitado para o transporte de tropas para Angola, Guiné e 

Moçambique. Em cada viagem chegava a transportar mais de 2.000 homens.  

Na leitura do historiador (naval) Luís Miguel Correia238 o Despacho 100 tinha como 

pressuposto que o desenvolvimento da Economia do país passava pela existência de 

uma forte marinha mercante nacional. O Despacho tinha também em vista evitar-se “a 

repetição das situações dramáticas vividas por Portugal durante a II Guerra Mundial, em 

especial de 1940 a 1945, quando deixou de ser possível recorrer a navios mercantes 

estrangeiros e a nossa frota se mostrou insuficiente”. Neste período ficaram 

comprometidos os abastecimentos de produtos importados essenciais, por dificuldades 

de transportes marítimos. Recordo que durante a II Guerra houve racionamento de 

produtos das colónias e, tanto assim que, naqueles anos, um presente muito estimado 

                                                   
238 CORREIA, Luís Miguel -- Revista de Marinha. Nº 966, de Março/Abril de 2012. 
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que se esperava de familiares que vinham das colónias à metrópole era um saco de 

açúcar branco.  

Na “época, tal como hoje (2012), não tínhamos um único petroleiro e a frota de 

transporte de carga e de passageiros era velha e reduzida em dimensão, apesar de maior 

do que a actual em termos relativos”. 

Em tempos do Despacho 100, mesmo com os apoios políticos citados acima, houve 

“resistências ao desenvolvimento da Marinha Mercante e nunca se conseguiu o 

objectivo de assegurar 60% das nossas necessidades de transporte marítimo com frota 

própria”, chegando-se aos 40%. 

Vieram a ser reconhecidas limitações ao conteúdo do Despacho, nomeadamente por não 

se promover a frota de pesca. Até meados da década de 60 foram feitos dois 

aditamentos, designados por 1ª Renovação e 2ª Renovação. 

A par das encomendas feitas em estaleiros estrangeiros houve também navios 

construídos em estaleiros navais portugueses, com contratos da iniciativa da SG e da 

Soponata. 

Para garantir o financiamento do Programa foi criado o Fundo de Renovação da 

Marinha Mercante, sendo proporcionados juros baixos às companhias que também 

beneficiavam de créditos públicos para a construção em estaleiros portugueses. 

Os I e II Planos de Fomento (1953 --1958 e 1959 --1964) apoiaram o “projecto 

nacional” de renovação da Marinha Mercante. 

A par do apoio financeiro à renovação da Marinha de Comércio, foram também 

concedidos juros favoráveis para fomento das pescas industriais. Por proposta de 

Henrique Tenreiro, Américo Tomaz, em 1951, assina um despacho que concretiza um 

Plano de Fomento das Pescas Nacionais. Mas o Plano encontrou objecções e, depois de 

revisto, passou a ser financiado pelo novo Fundo de Renovação e Apetrechamento da 

Indústria da Pesca (FRAIP, ganhando execução autónoma.   

Entretanto o programa de renovação da Marinha de Guerra, em tempos do ministro 

Américo Tomás, foi sujeito “sobressaltos políticos” e só veio a ser desenvolvido com a 

adesão de Portugal à NATO, em 1949, modernizando-se instalações e comprando-se 

alguns navios.   

A nova frota mercante beneficiou, para a formação de quadros, da criação da Escola de 

Marinheiros e Mecânicos da Marinha Mercante, fundada em 1946. 
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Ao abrigo do Despacho 100 foram construídos grandes paquetes de passageiros, como o 

“Vera Cruz” e o “Santa Maria”. Este último alvo de uma acção política armada, 

chefiada, em 1961, pelo capitão Henrique Galvão, que procurava derrubar Salazar. 

Por sua vez, o “Vera Cruz”, quando da sua viagem inaugural, em 1956, fez o périplo de 

África, aportando primeiro em portos da costa Ocidental e depois em portos da África 

Oriental, dirigindo-se ao canal do Suez, para entrar no Mediterrâneo. Por experiência 

própria, sendo então passageiro do “Vera Cruz”, testemunhei as condições memoráveis 

da viagem. Mais tarde, a partir de 1961, o “Vera Cruz” participou nas “pontes” de 

transporte de tropas para as colónias. O navio, 21 anos depois da sua primeira entrada 

na barra de Lisboa, foi vendido para a Formosa/Taiwan.  

Primeiro tivemos a dinâmica fase de construção de navios, nos anos 40/50. Seguiu-se o 

empenhamento dos mesmos navios, conforme seu destino inicial, no transporte de 

cargas e passageiros, em época de desenvolvimento da economia colonial, nos anos 

50/60. 

Chegou depois o tempo das guerras coloniais, nos anos 60/70, e parte dos navios passou 

a ser utilizados no transporte de tropas e equipamentos militares.  

Com os anos 70 as ligações áreas ganham um espaço que leva à preferência comercial 

pelo transporte de passageiros por avião. Mais um condicionalismo a desfavor do 

transporte de passageiros por barco, em longas distâncias.  

Também nunca jogou a favor da Marinha portuguesa a inabilidade dos processos de 

gestão empresarial, tendo que se defender nos espaços Portugal – Brasil e África, face à 

concorrência agressiva de armadores estrangeiros. 

Entretanto, no caso português, a partir de 1974, acabam as colónias e o quadro político e 

económico modifica-se. Acabam as colónias – 1975 – mas vai chegar a opção pela 

Europa e pela CEE, com a adesão, em 1986. Começara um processo histórico de perda, 

quanto ao transporte marítimo, ou melhor, quanto à Marinha Mercante nacional.   

Aquilo que Luís Miguel Correia chamou de “lento processo de abate e redução da 

Marinha mercante nacional” traduziu-se”, a partir do final dos anos 70, “na perda de 

mais de 80% dos navios, 50.000 postos de trabalho, a ruína da indústria naval e a 

delapidação de “rios de dinheiro” (500 milhões de euros/ano?) em afretamentos de 

navios estrangeiros”. Este lento processo decorreu no final da década de 70 e durante a 

década de 80, tendo também a ver com as nacionalizações, no PREC. Com marcos 

cronológicos, políticos e económicos: 1974 – 1975 --1986 -- 1990. 
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O último quartel do século XX, nas antípodas de 1945 e do Despacho 100, corresponde 

ao quase total desaparecimento da Marinha mercante portuguesa. Neste período também 

a frota pesqueira, por motivos específicos relacionados com a União Europeia e com 

opções e condicionalismos políticos e financeiros, entrou em colapso, com o abate de 

embarcações para proveito de indemnizações comunitárias. 

A Soponata (escritura de constituição em 13 de Junho de 1947 como Sociedade 

Portuguesa de Navios-Tanque), resistiu algum tempo mas, em 2004, acabou vendida a 

armadores estrangeiros. No seu auge a Soponata chegou a ter 42 navios, sendo 16 

navios-tanque construídos em estaleiros portugueses. Ainda em 1973 a sua frota foi 

aumentada de três navios de 135 mil toneladas, e em 1974 de mais um outro da mesma 

tonelagem239. A par da Soponata citam-se os 100 anos da Empresa Insulana de 

Navegação e os 50 da Companhia Colonial de Navegação. 

O último período de vivência do Estado Novo, entre 1968 e 1974 está claramente 

balizado: a 27 de Setembro de 1968 Oliveira Salazar foi exonerado da chefia do 

Governo, tendo exercido essas funções 36 anos. No mesmo dia, perante Américo 

Thomaz, Marcelo Caetano tomava posse, em substituição de Salazar. A 25 de Abril de 

1974, com a Revolução dos Cravos, terminava o Estado Novo.  

No IV volume de “As Últimas Décadas de Portugal”, escrito em 1980/81/82, torna 

evidentes as (novas) preocupações centrais do almirante que, desde os tempos de 

ministro da Marinha, em 1945, se empenhara em objectivos relacionados com o mar, 

nomeadamente a concretização do Despacho 100 e a reconstrução da Marinha mercante.  

É verdade que basta consultar a Agenda do PR para se constatar que Thomaz não perdia 

uma oportunidade para visitar um novo navio, recém-chegado a Lisboa, estaleiros 

navais ou portos. Mas também é facto que, desde o marcante dia 27 de Setembro de 

1968, ao exonerar Salazar, as suas maiores preocupações eram o desenvolvimento da 

guerra colonial, as vicissitudes da política internacional de onde vinham fortes ameaças 

– preocupações que vinham do passado recente – mas agora também os receios acerca 

dos comportamentos de Marcelo e das lutas políticas internas.  

Na leitura das suas palavras no citado IV volume são evidentes as desconfianças de 

quem sentia a orfandade e assumira responsabilidades acrescidas, vendo perigosas 

intenções nos mais pequenos pormenores. Por exemplo: Thomaz, em 1981, comentava 

uma afirmação, de 1968, de Marcelo Caetano que, ao visitar o Alentejo, duas semanas 

                                                   
239 THOMAZ, Américo. Id. IV volume, pág. 25. 
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depois de ser empossado, dizia “Estou aqui não para falar mas ver e ouvir porque os 

governantes não podem limitar-se a ver papéis e consultar livros nos seus gabinetes”. 

Thomaz, oito anos depois, no Brasil, ainda colocava a hipótese de ser tratar de um 

remoque contra Salazar. Dera posse a Marcelo mas via-o como (quase) um inimigo. 

Na sua Agenda o almirante incluía instituições da Marinha, bem como navios mercantes 

e da Armada. Na Escola Naval o pretexto da visita era a comemoração dos aniversários. 

Mas a inauguração de uma simbólica estátua de Nuno Álvares Pereira, em Abrantes, 

homenagens a Álvares Cabral, Gago Coutinho, a Afonso de Albuquerque e ao sertanejo 

Silva Porto eram também eventos a agendar. 

Na ocasião, em Abrantes, Américo Thomaz fez um discurso em que relacionou Álvares 

Pereira com o Infante D. Henrique: “Sem D. Nuno não teria sido possível a realização 

do sonho do Infante D. Henrique (…) com Portugal a espraiar-se para o sul, através dos 

mares, num aumento, sobretudo da cristandade”. 

Este tipo de discurso, com o seu conteúdo e num estilo da época, mesmo se visto com 

menos preconceito ideológico ou político, pode hoje parecer, pelo menos, 

surpreendente. Alguns dirão até que ridículo. Mas era, simplesmente, o modo de pensar 

e de afirmar o pensamento e uma cultura interiorizada. Estava ali tudo que caracterizava 

o discurso político e a ideologia vigentes na época: os heróis militares defensores da 

independência, os marinheiros do sonhador Infante, a expansão da cristandade e a 

ampliação do território. Disto tudo decorria, no ano de 1968, e era habitual o 

empenhamento (discursivo) na guerra colonial. Eram tempos em que o então PR 

visitava a Guiné, Angola e Moçambique. Viagens de propaganda política, para o 

interior e o exterior. E para afirmação de apoio aos militares estacionados naqueles 

territórios. Com um “pequena” condicionante: os militares deslocados em terras 

fronteiriças abominavam tais visitas que, além do mais, implicavam serviços acrescidos 

de patrulhamentos e segurança próxima e à distância, o que, de facto, diminuía o 

impacto pretendido para a visita. 

Por uma razão simples, a não existirem outras: a proximidade, a centenas de 

quilómetros de distância do almirante, implicava regimes de prevenção e alerta, com a 

montagem de dispositivos que prevenissem acções dos combatentes independentistas 

que quisessem, por sua vez, tirar proveito militar e político das circunstâncias.  

A par das deslocações de Thomaz, também Marcelo Caetano tinha a sua agenda. Fui 

buscar ao seu discurso de 27 de Novembro de 1968, perante a Assembleia Nacional e na 

presença de todo o corpo diplomático excertos que me pareceram significativos. 
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“São estrangeiros, as armas, os financiamentos e os dirigentes e os instrutores, 

nomeadamente da URSS, da China Comunista e de Cuba” (…) que “actuam nos 

territórios africanos”, acusou, na sua leitura, Marcelo. Defendeu a “força do escudo e a 

política financeira (…) seguida desde 1928”, acentuando a disposição de manter a 

“vigilância”. Sobre o progresso e o desenvolvimento económico do país e sobre 

soluções políticas para os problemas de África nada disse. Repetiam-se os chavões que, 

aliás, já pareciam soar a oco. 

Assim, 1968 foi o ano do encerramento das comemorações cabralinas no Brasil e da 

fundação da Universidade Católica de Lisboa: “A melhor prenda que o cardeal patriarca 

poderia receber ao completar 80 anos”.240  

Uma fugaz referência que se depara nas memórias de Américo Thomaz, em relação ao 

mar, encontramo-la numa brevíssima nota241, ao lembrar porque se deslocou a Ílhavo, à 

inauguração da estátua de D. Manuel Salgueiro, o “bispo do Mar”. Ílhavo que sempre 

foi muito mais do isso, sendo terra de pescadores e sede de grande parte da Frota 

Branca. E hoje terra de investigação científica na relação com o mar. 

A par da agenda de visitas, as memórias do almirante acentuam, progressivamente uma 

má relação com o presidente do Conselho, Marcelo Caetano, pessoa de “atritos” e com 

“senões” que “escapavam à percepção do grande público”, a ponto de se “caminhar para 

o geral descalabro do regime”. Neste clima tornava-se evidente a incapacidade dos 

principais actores políticos prosseguirem nos caminhos que defendiam. 

Nestas circunstâncias não se justificará que continue a procurar um verdadeiro discurso 

político e estratégico no sentido do desenvolvimento do país, na área do mar. Ou 

qualquer outra área do crescimento económico. O fim era inexorável, sobretudo quando 

somássemos outros factores políticos. Era o apodrecimento do regime, que quanto à 

Economia do Mar e de positivo, apoiara, nos anos 30, a indústria conserveira e, com o 

Despacho 100, de 1945, promovera a criação de uma frota mercante e da indústria naval 

(anos 50/60 e 70). Tudo se esgotara, porventura com uma baliza que foi causa e efeito 

no regime: o ano “horribilis” de 1961. 

Eram tempos em que para se resolver o problema da proliferação dos bairros de lata, no 

Porto, o PR fazia apelo a uma subscrição pública. E tempos em que para “révanche” da 

ocupação de Goa pela Índia, se fazia uma anémica subscrição para a compra de um 

cruzador para substituir o afundado, frente a Goa, o navio “Afonso de Albuquerque”. 

                                                   
240 Id. THOMAZ, Américo. Pág. 22. 
241 Id. pág. 24. 
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Eram tempos de discursos políticos que integravam textos como o que se transcreve das 

memórias de Thomaz 242 e que é bem expressivo: 

“Já o disse mais de uma vez e não me cansarei de o repetir: o caminho que temos 

seguido na política do trabalho e da previdência não está errado. Não vale a pena mudar. 

O que é preciso é avançar. Não percamos tempo a discutir métodos e fórmulas. O que 

temos serve. O que fizemos é válido. Pois prossigamos (…)”. 

Data de 1969, quando deste citado discurso do PR, um protesto diplomático do Governo 

português junto do governo sueco que, segundo declarações públicas de ministros 

nórdicos, iria dar “uma importante contribuição financeira ao PAIGC, como o fizera já à 

FRELIMO”. 

Américo Thomaz teria muitas dificuldades – para não dizer de outro modo -- em saber, 

no Rio de Janeiro, onde estava exilado, que na noite de 24 para 25 de Junho de 1975, 

passavam 20 minutos das zero horas, perante uma multidão delirante de dezenas de 

milhares de moçambicanos e convidados de todo o mundo, entraram no Estádio de 

Futebol da Machava, nos arredores da já então capital Maputo, os reluzentes automóveis 

Volvo azuis, oferecidos pela Suécia, que transportavam a comitiva da elite político-

militar do novo Estado e que acompanhava o presidente Samora Machel. 

Vivia-se um momento marcante e inolvidável, no seu simbolismo, da História de 

Moçambique: o mundo, ali representado pela multidão e pelos chefes de Estado de toda 

a África e de dezenas de outros países, iria presenciar a cerimónia pública do arrear da 

bandeira portuguesa e do hastear da bandeira moçambicana. Caía uma chuva miudinha 

e o Estádio explodia de alegria, de sirenes e tiroteio para o ar, como era habitual nas 

manifestações de alegria dos guerrilheiros, agora perfilados como jovem Exército 

regular.  

Pouco depois, sob os holofotes fortes do Estádio de Futebol, no contraste do verde forte 

da relva impecável, a bandeira portuguesa, há horas hasteada e totalmente encharcada, 

descia pesada e lentamente do alto mastro, para ser dobrada e recolhida por militares 

portugueses, com destino aos Arquivos, de Lisboa, da História de Portugal. 

Em seguida, pela mão de guerrilheiros da FRELIMO, era hasteada, com a lentidão 

própria da cerimónia, a bandeira de Moçambique, esvoaçando com a vivacidade que a 

brisa e a chuva miúda da ocasião lhe transmitiam.        

                                                   
242 Id. IV volume, pág. 63. 
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Considerei oportuno referir os pormenores aqui relatados e que tive o privilégio de 

presenciar, pessoalmente, por evidenciam, no concreto, o contraste entre posturas 

políticas de relevância histórica. Na vivência pessoal esteve o profissional de Jornalismo 

mas também a pessoa com emoções. 

Voltemos a Thomaz nos discursos e posturas políticas relacionadas com a Economias 

do Mar. Estávamos em 1969, ano em que, a 8 de Outubro, se deslocou ao Porto para 

inaugurar o terminal petrolífero de Leixões, tido então como o maior do país. O PR 

recordou que já em 1934, quando era chefe da Missão Hidrográfica da Costa de 

Portugal, insistira na “necessidade de construção de um molhe exterior capaz de 

proteger o ante--porto dos temporais (…). “Agora”, afirmou em 1969, a “obra portuária 

inaugurada, além da protecção aconselhada, permite a descarga de petroleiros de 

100.000 a 120.000 toneladas”.  

Na semana seguinte – estava-se em 1969 – era inaugurada a doca gigante da Lisnave. 

As obras tinham tido início em 1964 e a proposta formal para a construção datava de 

1954. 

Dias depois da deslocação a Leça da Palmeira, Américo Thomaz visitava, em Lisboa, o 

novo navio da Companhia Colonial de Navegação, o “Bailundo”, adquirido na Polónia. 

Apesar da contundência do discurso permanentemente anti-comunista do PR aqui estava 

um bom exemplo do pragmatismo económico e empresarial. A coerência já seria mais 

discutível.  

Passaram-se mais alguns meses e era inaugurada a refinaria do Norte, da Sacor, 

estabelecendo-se a ligação ao terminal da APDL. Ficava mitigada a dependência do 

transporte e transformação, lembrando que, no começo da II Grande Guerra, em 1939, 

Portugal não possuía qualquer navio-tanque, nem na Marinha mercante nem na Marinha 

de Guerra. 

Numa Agenda preenchida por visitas e discursos relacionados com estaleiros, portos, 

formação militar/naval, navios mercantes e de guerra, aquartelamentos e congéneres 

surgem nas memórias (vol.IV, p.97) os temas relacionados com as pescas não aparecem 

com frequência. E quando merecem maior detalhe têm subjacentes perspectivas 

conflituais entre o presidente da República e do presidente do Conselho de Ministro de 

então, ainda que com uma roupagem de certa descrição.  

Nas memórias de Outubro de 1970 há duas notícias, em páginas sucessivas (94 e 95) 

que se ultrapassam a si mesmas: refere-se Thomaz ao Festival da Mocidade Portuguesa, 



391 

realizado sob a sua presença, no Estádio Nacional e que reuniu 5.000 jovens. Descreve 

o “alegre patriotismo”, o “caloroso entusiasmo de todos, Unidos por Portugal”.  

Mas, refere-se Thomaz, logo de seguida, à “homenagem que os Sindicatos e Casas do 

Povo prestaram a Marcelo Caetano, no próprio hemiciclo da Assembleia Nacional, com 

as tribunas e galerias repletas de gente”. E explicava: “O motivo das grandes 

aclamações foi a extensão do abono de família a todos os rurais e da pensão de 

sobrevivência aos beneficiários da Previdência”.  

Na Assembleia, Marcelo discursou: “Reafirmo que as massas trabalhadoras podem ter a 

certeza de possuir no governo toda a compreensão e simpatia para os seus problemas e 

(…) suas justas aspirações (…) o governo tem de animar o desenvolvimento da 

economia, tem de atrair capitais para as actividades produtivas (…) tem de defender o 

Ultramar (…). 

Dois dias depois “centenas de pescadores e armadores homenagearam” Caetano, com 

“gratidão e alegria pela abolição do imposto de pescado”. O presidente do Conselho 

referiu-se às pescas e declarou: 

“A indústria da pesca, no nosso país, depois de ter conhecido um período áureo, em 

grande parte devido à sua organização corporativa, está numa fase de crise, justamente 

na altura em que aumentou consideravelmente o consumo de peixe fresco e congelado. 

E ouvem-se queixumes por parte da indústria das conservas de peixe”.  

Thomaz contrapõe que a “crise” era “ligeira, episódica e sem relevância” e “só alguns 

anos depois se agravou de maneira “catastrófica”. Não especifica mas era evidente que, 

“anos depois” significava depois do 25 de Abril de 1974. 

“As Últimas Décadas de Portugal”, nos seus quatro extensos volumes editados no início 

da década de (19)80 contém inúmeros pormenores do quotidiano político, económico e 

social do país, sobretudo referenciados a partir da Agenda da Presidência da República 

de Américo Thomaz. Presidência com o segundo mandato, de sete anos, iniciado em 9 

de Agosto de 1965 e um terceiro mandato (1972/79) que cessou em 25 de Abril de 

1974.   

Recolhi, com as citações que seleccionei, factos e enquadramentos que contribuem para 

melhor se conhecer o objectivo perseguido, isto é, o discurso político de uma fase do 

Estado Novo quanto à Economia do Mar. Mas também fiquei com a convicção de que a 

análise mais intensiva e extensiva das “Décadas” pode proporcionar elementos de 

estudo sobre outras matérias, das mais diversas, de um período concreto da segunda 

metade do século XX. A título de exemplo: as divergências entre Thomaz a Marcello 
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sobre a nomeação de Spínola para vice-chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas, em 1973. E a recusa de Thomaz em receber, privadamente, ainda em 1973, 

um representante do então incipiente MFA. Mais tarde, em 1981, escreveu que, 

provavelmente, cometeu um erro.  

 

 

                    1.3    ALMIRANTE HENRIQUE TENREIRO: 

 

                      “PATRÃO DAS PESCAS” (de 1936 a 1974) 

 

                            “ E GUARDIÃO DE SALAZAR”  

 

       O almirante Henrique Tenreiro é apontado por Álvaro Garrido243 como “uma das 

figuras mais controversas do Estado Novo e do século XX português”. 

Por dois motivos: por ter sido, desde 1936 a 1974, o “patrão das pescas”; e por ter sido 

autêntico “guardião de Salazar”, sempre presente e activo em momentos cruciais da 

defesa militar e política da Ditadura Nacional e do Estado Novo. Momentos que tiveram 

a ver, sobretudo, com a repressão dos movimentos da Oposição radical na Marinha e a 

crispação político-social, depois do 28 de Maio e na década de (19)30, mas também 

com a afirmação político-militar portuguesa no exterior. 

A caracterizar a memória de Tenreiro ficaram a sua defesa dura e intransigente do 

sistema – o Estado Novo de Salazar – a forma como procedeu ao fomento e 

“ressurgimento” das pescas e a obra social no sector das pescas. 

No caso presente, quanto à biografia de Henrique Tenreiro, invoco-a com algum detalhe 

quando contribui para melhor conhecimento da política de pescas do Estado Novo, no 

seu contexo histórico. Contexto em que Tenreiro foi interveniente activo, quer como 

militar quer como político e “eminência parda” Aliás, foi o facto de ter sido, 

inicialmente como militar e gradualmente como político apoiante do regime, que o 

levou à condição de “patrão das pescas”, desde 20 de Julho de 1936 a, praticamente, até 

ao 25 de Abril de 1974. A partir da condição de oficial da Armada a que somou as 

                                                   
243 GARRIDO, Álvaro -- Henrique Tenreiro – Uma Biografia Política. Ed. Temas e Debates, Círculo de 

Leitores, Lisboa, 2009. 
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opções políticas – Salazar e o Estado Novo -- e as relações familiares, construiu o seu 

poder. 

No dia 25 de Abril de 1974, Tenreiro, já reformado como almirante, ainda era 

presidente da Direcção dos Escuteiros de Portugal, instituição a cuja Assembleia Geral 

presidira desde o final da década de (19)30. 

Na “Biografia Política” fica claro que o almirante foi buscar à “legitimidade política” à 

condição de “autêntico patrão político e patriarca do mundo marítimo”, tornando-se o 

“empresário político das pescas nacionais” 244.  

Como é possível datar com exactidão – 20 de Julho de 1936 – a assumpção da condição 

de “patrão das pescas”? Porque foi nesse dia nomeado para as funções de delegado do 

Governo junto do Grémio dos Armadores de Navios de Pesca do Bacalhau. Com o 

Governo de Salazar empossado a 18 de Janeiro de 1936 estava aberta a ascensão 

política de Tenreiro. Tinha 35 anos de idade. 

Nas funções de delegado deveria “impor aos armadores a reorganização das indústrias 

do bacalhau e a impor aos pescadores a sua colaboração obediente num projecto político 

nacional, a campanha do bacalhau”245. 

O reinado do almirante terminou a 25 de Abril de 1974, sendo submetido a um inquérito 

judicial, militar e político pelo novo regime, mas de modo inconclusivo, sem “validação 

probatória”. Foi sujeito a um longo, de meses e anos, julgamento popular.   

O “patrão político das pescas nacionais” foi essencialmente um homem de acção mas 

deixou dezenas de discursos proferidos em cerimónias públicas e na Assembleia 

Nacional, discursos classificados como “breviário” do sector. 

Tenreiro construiu muito da sua imagem pública e poder político com os “rituais 

patrióticos de carácter oficial (…) manifestações encenadas e de arregimentação popular 

(…) onde assumiu um papel mobilizador e organizador” 246 

Apressemos o passo: Henrique Tenreiro nasceu em 1901, em Lisboa, num “ambiente 

urbano e laico (…) experimentando alguma sacrifício e austeridade”. 

Em 1921, a 23 de Novembro, entrou para a Escola Politécnica a fim de fazer os 

preparativos para a admissão na Escola Naval. Data de então a “noite sangrenta”, de 

Outubro de 1921, quando elementos radicais ou descontrolados, a nível de praças da 
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Marinha, assassinaram, em plena Baixa lisboeta, algumas das figuras mais 

representativas do 5 de Outubro de 1910. 

O ano de 1921 já começara com vicissitudes políticas com as quais Tenreiro veio a 

cruzar-se. Em Abril, Norton de Matos, que foi nomeado alto-comissário da República 

em Angola, mas esta “figura emblemática da ideia colonial republicana” desentendeu-se 

com Governo de Álvaro de Castro e demitiu-se em Junho de 1924. Pressões da 

“burguesia financeira” foram decisivas 247 e, por ordem de Lisboa, dois cruzadores 

foram deslocados para Luanda. Tenreiro integrava a missão militar mas dificuldades 

orçamentais obrigaram, meses depois, ao regresso a Lisboa dos dois cruzadores. As 

mesmas dificuldades financeiras tinham já provocado a suspensão das promoções e a 

incapacidade para renovar a Marinha. 

A viagem de regresso coincidiu com a revolução de 28 de Maio de 1926, pelo que o 

jovem oficial não teve qualquer papel, político ou militar na queda da I República. 

No início da década de 30 o sector das pescas “debatia-se com velhos problemas 

agravados por circunstâncias novas”248, com produções irregulares e insuficientes para 

garantir o abastecimento alimentar e os fornecimentos de matéria-prima à indústria 

conserveira. Os preços flutuavam, o desemprego era sazonal, os impostos pesavam 

sobre os pescadores e as companhias e era baixo o rendimento. 

A situação do sector das pescas, no princípio da década de 30, era difícil, a ponto de, em 

1931, “dos 44 vapores de arrasto matriculados em Lisboa e destinados à captura de 

peixe grosso na costa ocidental africana, nove terem de ficar” (p.143) atracados ao cais, 

não saindo para o mar. 

A crise financeira e económica internacional de 1929 agravou a situação das pescas 

portuguesas porque “contraiu a procura externa e fez tombar os preços nos principais 

mercados”. Em 1929 e em 1931 foram consideradas medidas proteccionistas, com 

créditos de campanha, mas foram insuficientes. 

Entretanto, voltando um tanto atrás nesta narrativa, verificou-se que de “dez vagas a 

concurso na Escola Naval, duas foram preenchidas por Tenreiro e Teotónio Pereira”. 

Nasceu um companheirismo e amizade entre ambos, que culminou, em 1936, quando 

Teotónio Pereira, então ministro do Comércio e da Indústria do governo de Salazar, se 
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tornam protagonistas “do ressurgimento das pescas marítimas e da organização 

corporativa dos pescadores e seus patrões”249. 

Foi Teotónio Pereira que nomeou (1936) Tenreiro para as funções de delegado do 

Governo junto do Grémio dos Armadores de Navios de Pesca do Bacalhau. Tenreiro, 

aliás, veio a afirmar: “Foi Teotónio Pereira que traçou o meu destino na carreira 

política”.  

Nas afinidades partilhadas por ambos estava o “gosto e o interesse pela vida marítima” 

(…) dando notícia mútua de como “prosseguiam o projecto político do regresso de 

Portugal ao mar que Teotónio Pereira idealizara e que Tenreiro persistiu em 

concretizar”. Era assim em meados dos anos (19)30, fora assim séculos antes e voltou a 

ser discurso político e bandeira nos séculos XX e XXI. 

Entre os companheiros embarcados com Tenreiro, este foi buscar o primeiro-tenente 

Álvaro de Freitas Morna, que foi oficial de ligação do cruzador “Adamastor”, e mais 

tarde capitão do porto da Figueira da Foz e deputado à Assembleia Nacional, para 

desempenhar um papel relevante na criação das Casas dos Pescadores. 

Para trás tinham ficado os tempos do movimento do 3 de Fevereiro de 1927, em que, no 

Porto, saira para as ruas numa tentativa de repor a República. Acentuava-se a rejeição 

dos radicalismos, não obstante tentativas revolucionárias esporádicas, a que Tenreiro se 

opôs. Assim também aconteceu quando da revolta dos marinheiros de 8 de Setembro de 

1936 e nas circunstâncias específicas, quando da guerra civil em Espanha (18 de Julho 

de 1936). O Governo português cerrava fileiras na cruzada anticomunista. Internamente, 

na Marinha, o “inimigo era a ORA, a Organização Revolucionária da Armada, dos 

“marinheiros vermelhos” 

Com a expectativa de uma Marinha cada vez menos radicalizada, Salazar já apoiara no 

Conselho de Ministros de Maio de 1930, no âmbito de um importante Plano de 

Investimento público, um Programa de construção de navios para a Armada, Programa 

conhecido, oficialmente, em 17 de Julho de 1930. A Marinha, na sua generalidade, 

beneficiava do seu republicanismo moderado, bem demonstrado pouco depois, quando 

da revolta da Madeira, dirigida pelo general Sousa Dias, em Abril de 1931. 

Tenreiro amadurecera no seu apoio a Salazar e ao seu “discurso de ressurgimento 

nacional”. 
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Estava para breve o “destino” político que o regime propunha a este “guardião de 

Salazar”, tornando-o o “patrão das pescas”. 

O companheiro de juventude da Escola Naval/Politécnico, Pedro Teotónio Pereira, 

futuro ministro do Comércio e Indústria, de Salazar, em 1936, e Ortiz de Bettencourt, 

ministro da Marinha, de Salazar, entre 1936 e 1944, e cunhado de Tenreiro, foram os 

apoiantes decisivos na missão de Tenreiro, no sector das Pescas. Outro amigo próximo, 

vindo dos anos 20 e 30, foi Américo Thomaz. Então capitão-tenente, Américo Thomaz 

chefiou o Gabinete do ministro da Marinha, no início de 1936. Ortiz, Tenreiro e Tomás 

“coabitaram”, no gabinete ministerial. Pelo mesmo Gabinete tinham passado o depois 

comodoro Duarte Silva, que veio a ser, a partir de 1957, presidente da Corporação da 

Pesca e Conservas. 

Duarte Silva substituiu o primeiro-tenente Gabriel Teixeira, que, na década de 50, como 

almirante, foi chefe do Departamento Marítimo de Moçambique. 

Entretanto, se Henrique Tenreiro chegou à hierarquia do sector do bacalhau através de 

um companheiro da Escola Naval – Teotónio Pereira – foi também à Marinha que foi 

buscar os seus colaboradores directos. 

Foi o caso do tenente Américo Tavares de Almeida, que veio a ser chefe dos Serviços 

de Assistência à Frota Bacalhoeira e um dos “homens da oligarquia corporativa”. 

Oriundo da flotilha de submarinos veio a ser capitão do porto de Portimão. A partir de 

1943 e durante 17 campanhas sucessivas comandou o navio de apoio da frota 

bacalhoeira “Gil Eannes”, nos mares da Terra Nova e da Gronelândia. Personificou, 

com o “Gil Eannes, o apoio internacional às frotas dos mares nórdicos.   

A Marinha, como vem sendo evidenciado, esteve sempre presente no projecto político 

do Estado que visava o fomento das Pescas. Aliás, mesmo hoje em dia, a Marinha 

continua a marcar presença relevante em todos os eventos, como conferências, 

seminários e exposições, de um modo outro com relações com actividades marítimas, 

sejam de iniciativa de universidades, empresas e outras. 

Como lembra Álvaro Garrido, a Marinha preservava sempre os seus “tradicionais 

poderes de tutela sobre as pescas: ampliação das frotas, sistema de autoridade marítima, 

fiscalização e investigação técnica e científica”. Mas projecto próprio da “Marinha foi 

sempre a renovação da sua própria frota” e menos as frotas de pesca e a mercante. Estas, 

no entanto, a partir da década de 40, cresceram e renovaram-se. 

O “aparato político que a oligarquia das pescas cedo exibiu”, e também o “fomento das 

pescarias”, com a intervenção de Henrique Tenreiro, levavam a que na Marinha se 
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receasse pela “inibição do apetrechamento naval”250. Na verdade a “letargia naval” foi 

notória entre 1936 e 1961, precisamente o período de “mais intenso apoio do Estado 

Novo à chamada marinha de pesca”. 

Nestas circunstâncias, o próprio Salazar, em 1940, “manifestou a opinião de que as 

marinhas de pesca e de comércio deveriam pertencer ao Ministério da Economia “, 

confinando-se o Ministério da Marinha aos assuntos militares. Isto poderia subtrair à 

Marinha alguns poderes de tutela sobre as pescas, ainda que lhe restassem a 

“fiscalização das embarcações e a disciplina no mar”.  

Em tempos da Ditadura Nacional, sob o governo de José Vicente de Freitas, foram 

atribuídos à Marinha, “mais poderes de tutela sobre as pescarias” (“Diário do Governo, 

1ª série, decretos 16.399, de 22 de Janeiro de 1929; e 16.509, de 21 de Fevereiro de 

1929).  

Havia que encarar, como tentou depois fazer o ministro Sebastião Ramirez, em 1934, a 

necessidade de eliminar o défice crónico do comércio externo de produtos da pesca e 

procurar substituir as importações de bacalhau, “o que jamais fora ensaiado”251. 

Com Tenreiro, após 1936, na perspectiva de economia dirigida, acentuou-se a “primeira 

prioridade da reorganização das pescas nacionais”, fomentando-se a pesca do bacalhau. 

Reconhecendo que se estava perante uma indústria de larga tradição, forte peso na 

Economia (deficitária) e no abastecimento alimentar da população portuguesa, a 

orientação política, desde 1936 até meados da década de (19)50, foi no sentido de 

incrementar a produção nacional de bacalhau, beneficiando dos recursos naturais do 

Atlântico Noroeste. A par desta actividade extractiva incrementou-se também a 

secagem, como indústria artesanal transformadora. Nestes princípios e consequente 

acção centrou-se o “ressurgimento da pesca” imposto pelos governos de Salazar.  

Em 1938 já eram proclamados resultados na “reorganização do abastecimento 

alimentar, na ampliação da frota e na construção dos primeiros arrastões”. O próprio 

Salazar já em tempos concebia a política das pescas como “pesca de abastecimento”. O 

que, em termos de propaganda, levava a proclamar o mar como o “ grande amigo dos 

pobres”. 

Somente a partir de 1941, o Estado Novo, representado pelo almirante, se “envolveu a 

fundo na tarefa de dar assistência e previdência aos pescadores” (p. 148). A nova 

abordagem no sentido do apoio ao “trabalho” tinha a ver com questões de recrutamento, 
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salários, condições de trabalho e assistência no mar e em terra. Mas nas negociações 

eram excluídos representantes do “trabalho”: o Governo e o “capital” eram os únicos 

que se sentavam à mesa das negociações. O Estatuto do Trabalho Nacional, de 23 de 

Setembro de 1933, não fazia qualquer referência aos pescadores. 

Em tempos da I República “pouco se legislara nos domínios da protecção social dos 

pescadores” e esse pouco foi “destruído” pelo Estrado Novo. Refiro-me à criação da 

Caixa de Previdência e Crédito Marítimo: foi criada em 24 de Novembro de 1915 mas 

nunca teve meios financeiros para garantir o seu funcionamento. A Caixa foi 

substituída, em 1937, pelas Casas dos Pescadores, mas estas tiveram que aguardar até 

1968 para receberem um enquadramento associativo que permitia eleições internas. 

 A situação social vinha-se degradando e já em 1937 os pescadores ameaçaram paralisar 

toda a frota da campanha desse ano. O governo respondeu com a ameaça de decretar a 

mobilização obrigatória dos pescadores, acabando por concretizar as ameaças. Assim, 

quem faltasse à mobilização e ao alistamento para a campanha seria declarado desertor. 

Mas o governo nunca chegou a promover os julgamentos. 

Em 1937 a tensão política e social acentuou-se e, a par da greve dos pescadores, os 

salineiros de Alcochete e os mineiros da Panasqueira entraram também em greve. A 4 

de Julho de 1937 deu-se o atentado à bomba contra Salazar.    

O modelo assistencial que veio a ser seguido foi o francês, lembrando que França, já 

desde finais do século XIX, armava veleiros para apoiarem os pescadores que 

trabalhavam ao largo da Terra Nova. 

Em Maio de 1927, o governo português ainda tentou financiar a assistência aos 

pescadores na campanha do bacalhau, cabendo essa tarefa ao “Gil Eannes”, um antigo 

cruzador alemão apresado na I Guerra Mundial. Por falta de meios e de resistência da 

Marinha, que tinha outras finalidades para o “Gil Eannes”, este só voltou à Terra Nova 

em 1937, mantendo-se em funções até finais dos anos 40. Para tanto fora necessário 

registar o navio, a partir de 1940, como propriedade da Sociedade Nacional dos 

Armadores de Bacalhau (SNAB). O Estado ficava, assim, desobrigado de garantir 

financiamentos. 

Tenreiro prosseguia a sua rota, afirmando-se como negociador deste projecto. Isto não 

obstante as intervenções repressivas. 

Entre 1938 e 1945 Tenreiro manteve-se na Câmara Corporativa, integrando a Secção de 

Pescas e Conservas mas nunca redigiu qualquer parecer. Em 1945 foi eleito deputado à 

Assembleia Nacional, pelo distrito de Faro. A sua intervenção na Assembleia Nacional 
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foi especialmente contundente quando, no marcelismo, integrou a direita mais radical, 

de Casal Ribeiro, e se excedeu, pela forma e pelo conteúdo, no combate político à ala 

liberal de deputados. 

No ano de 1946 Tenreiro passou a presidir à Junta Central das Casas dos Pescadores, 

quando já funcionavam 24. Em 1953 a rede estava concluída, com 28 Casas dos 

Pescadores. Era obrigatória a inscrição de todos os pescadores. As entidades patronais 

financiavam as Casas e os seguros. Mas os números eram pouco edificantes: em 1944 

apenas “seis pescadores bacalhoeiros usufruíam de pensões de velhice”, enquanto em 

1962 foram 13 os beneficiários de uma pensão de reforma”.  

Voltemos à sequência dos acontecimentos de 1937: com a tensão social e política 

verificada, ficou como lição a necessidade de actuar face “às miseráveis condições de 

trabalho a bordo dos veleiros”, garantindo a assistência no mar mas também em terra, 

com inclusão dos familiares. 

Tudo passa a ser rápido e ainda em 1937 foi publicada a lei orgânica da criação das 

Casas dos Pescadores e o respectivo regulamento. No mesmo ano o governo aprovou os 

meios financeiros necessários para se erguerem as Casas dos Pescadores tidas como 

prioritárias252. 

A população activa das pescas, para 1937, foi estimada por Ana Bela Nunes 253 em 

37.799 indivíduos, com referência à pesca local, costeira e longínqua.  

Finalmente, em 1955, terminou a construção, nos Estaleiros Navais de Viana do 

Castelo, do novo navio hospital, tornado um “símbolo da obra social das pescas”. 

Apoiaram a construção meios financeiros disponibilizados pelo Fundo de Fomento 

Nacional e o Plano Marshall. Hoje em dia, recuperado e transformado em museu, está 

acostado em Viana do Castelo.  

No pós--guerra, desde 1945 a meados da década de 60, não houve registo de greves, 

com excepção da greve dos pescadores de Matosinhos, em Junho de 1958, 

acompanhada de repressão e violência na Afurada. Na ocasião tiveram que parar as 

conserveiras de Matosinhos. A nível nacional acentuara-se a contestação anti-

governamental. 

Em 1962 começou a temer-se que o Canadá criasse condicionalismos aos pescadores 

portugueses, promovendo o alargamento das suas águas territoriais e limitando as zonas 

de pesca dos navios bacalhoeiros. 
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Chega-se a 1970, sendo inauguradas, em Pedrouços, as novas e bem dotadas instalações 

da Escola Profissional das Pescas. Substituía a antiga Escola de Pesca, também criada 

em Pedrouços, em 1941. 

Desde a década de 40 o Estado instalara nas sedes das Casas dos Pescadores Escolas de 

Pesca e Casas de Trabalho, promovendo actividades culturais, desportivas e educativas. 

Em 1967 funcionavam 11 escolas de pesca, com 104 alunos. 

Por outro lado, nesse ano de 1967, estavam em funcionamento casas de repouso para 

idosos, um sanatório, postos médicos, farmácias, maternidades, postos de puericultura, 

creches e jardins-de-infância. Muita coisa foi mudando, chamando-lhe Álvaro 

Garrido254 uma “rede gigantesca”: juntara-se a habitação, a instrução e a assistência 

social. 

Em Algés foi construída, em 1970, a Docapesca, que recebia os serviços de primeira 

venda de pescado.e outros serviços de apoio.    

Henrique Tenreiro, com a “sua” rede gigantesca garantiu o seu poder pessoal e político 

e diligenciou no sentido de implementar o seu conceito de “ressurgimento das 

pescas”255. 

Nos finais do regime, já em tempos do marcelismo, no final da década de 60, com 

campanhas menos produtivas, subida dos custos de produção e travagem política dos 

preços de primeira venda, as empresas do sector começaram a apresentar défices. Com 

as intervenções dos governos provisórios saídos da revolução de 25 de Abril e depois 

com as nacionalizações, a situação financeira das empresas degradou-se fortemente. 

Em 1934 o país importava 84% do bacalhau que consumia. Em 1954, depois de 20 anos 

de fomento da produção nacional de bacalhau, esta produção passou de 16% para 88%.  

Os números mantiveram perspectivas favoráveis até 1967256. As características da frota 

bacalhoeira têm a ver com as estatísticas apresentadas: em 1936 o país não dispunha de 

um único navio de casco de ferro e só pouco depois a Empresa de Pescas de Aveiro 

adquiriu o primeiro navio com casco de ferro. Chegávamos atrasados, quando na 

Europa industrializada os navios com casco de ferro vinham da segunda metade do 

século XIX. Época em que a mobilidade dos navios com a utilização do vento foi 

passando para as máquinas a vapor. 
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Depois de 1936, com o avanço técnico vão surgindo os navios a motor, melhoram as 

condições de segurança e trabalho, aumenta a capacidade de pesca e a autonomia de 

navegação.  

A reorganização das pescas, esboçada a partir de 1934, implicava nova repartição de 

competências, o que era politicamente delicado. Caberia ao oficial da Marinha, 

Henrique Tenreiro, por designação, em 1936, de Salazar e do ministro Pedro Teotónio 

Pereira, enfrentar e superar as tensões originais. Dele o regime esperava que obtivesse 

os equilíbrios políticos e que implementasse o projecto corporativo nas Pescas. A 

Salazar preocupava a integração da Marinha no Estado Novo e a Teotónio Pereira a 

concretização do seu projecto de organização corporativa.  

Tenreiro, sendo oficial superior da Marinha, estava ligado ao Gabinete do ministro (de 

1936 a 1944) da Marinha, Ortiz Bettencourt, e era cunhado deste. Por outro lado sempre 

mantivera uma estreita amizade, desde os tempos da Escola Naval/Politécnico, com o 

ministro da Comércio, Pedro Teotónio Pereira. Afinal os dois ministros que partilhavam 

as competências políticas sobre as Pescas. Estavam criadas as condições para Henrique 

Tenreiro avançar, decididamente, com o “ressurgimento das pescas”.  

 Data de então (1936), a nomeação de Tenreiro para as funções de delegado do Governo 

junto da Grémio dos Armadores de Navios da Pesca do Bacalhau, tendo o Grémio sido 

criado em 23 de Novembro de 1935. No ano de 1936 ocorrera a revolta dos marinheiros 

(8 de Setembro) que pretendiam apoiar os “vermelhos” na, entretanto declarada, Guerra 

Civl de Espanha e eram lançadas, no Porto, em Coimbra e em Lisboa, as bases da 

Legião Portuguesa. Pouco depois, em 4 de Julho de 1937, Salazar escapou ileso a um 

atentado à bomba. 

A Legião foi instituída por lei, a 30 de Setembro de 1936 (decreto-lei 27.058), assinada 

por Salazar. Desde início, Tenreiro foi comandante da Brigada Naval respectiva e 

integrou a Junta Central da Legião. Quando do 25 de Abril de 1974 Tenreiro tinha o 

controlo total da Legião mas a verdade é que esta, instalada na Penha de França, em 

Lisboa, não ofereceu qualquer resistência aos militares que a ocuparam.   

Na contenção da revolta dos marinheiros, no apoio aos “franquistas” e na concretização 

da Legião, Tenreiro desempenhou papel decisivo. O que lhe deu maior força política na 

ala salazarista e aumentou os seus poderes “fácticos”, porventura com algum prejuízo 

nas relações com sectores da Marinha. 
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Na biografia de Tenreiro, organizada e publicada por Álvaro Garrido e a que me venho 

reportando, são revelados detalhes concludentes sobre o ano de 1936, ano em que 

aconteceram “todas as coisas” ao futuro almirante. 

Ultrapassada a fase de afirmação político-militar, havia que executar o programa de 

“ressurgimento das pescas”. As raízes estruturais e jurídicas tinham sido lançadas, em 

parte, na vigência do ministro do Comércio e Indústria (14.07.33 a 18.01.36) Sebastião 

Ramirez (ministro e industrial conserveiro), que assinara quatro importantes diplomas 

para o lançamento da campanha do bacalhau: 

-- Decreto-lei 23.968, de 5 de Junho de 1934, que criou a Comissão Reguladora do 

Comércio de Bacalhau; 

-- Decreto-lei 24.499, de 19 de Setembro de 1934, que criou o Grémio dos Importadores 

Armazenistas de Mercearias; 

-- Decreto-lei 24.626, de 2 de Novembro de 1934, o primeiro regulamento corporativo 

do comércio de bacalhau; 

-- Decreto-lei 26.106, de 23 de Novembro 1935, que cria o Grémio dos Armadores de 

Navios de Pesca do Bacalhau.    

Coube a Tenreiro, o papel de fazedor porque era essa uma das suas características 

essenciais: parte da fidelidade política total a Salazar e do projecto do ministro Pedro 

Teotónio Pereira em que as pescas constituíam sector prioritário da Economia e garante 

do abastecimento alimentar. 

Este projecto político incluía a actuação no fomento económico, com disponibilização 

de créditos públicos, garantia de reserva de mercados e a renovação de frota; e 

construção da “obra social”, com um “amplo esquema de assistência para os pescadores 

e famílias”. Em termos genéricos foi esta a linha de actuação do almirante, entre 1936 e 

1974. 

No fomento das frotas de pesca e na protecção social dos pescadores foi sendo 

construída a prioridade governamental e, simultaneamente, a rede de poder pessoal e 

político de Tenreiro. 

Entretanto, para melhor “controlar” a Marinha, o almirante – foi promovido a contra-

almirante em 22 de Novembro de 1960 -- apoiou a passagem do Arsenal e da Escola 

Naval para o Alfeite, na margem sul do Tejo, deslocando os marinheiros para fora das 

imediações do Terreiro do Paço. 

Enquanto eram tomadas estas medidas, o Grémio dos Armadores, de inscrição 

obrigatória, tinha como objectivo disciplinar “uma indústria de extrema importância 
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para a economia nacional”, as pescas, as conservas e a comercialização respectiva. Na 

“agenda” ficava também a vigilância das relações entre o “trabalho” e o “capital”. 

O programa político de Economia dirigida, para o sector das pescas, preconizado pela 

Estado Novo, na pessoa de Teotónio Pereira, a partir de 1936, incluía a substituição das 

importações de bacalhau e a reanimação das companhias de pesca e dos estaleiros de 

construção naval. O problema alimentar estava também presente entre as preocupações 

“tradicionais”.  

Esta política, que pretendia ser proteccionista, representava um “corte com a 

desprotecção pública das pescas durante a era liberal” (pág.138) e prometia ser uma 

“tarefa de longo curso”, começando-se um ciclo económico para longo prazo. O regime 

ditatorial resguardava as condições para a concretização do projecto. 

As 27 companhias familiares que, em 1936, controlavam o sector das pescas e o 

Grémio, garantiam o apoio à política governamental, tanto quanto lhes fosse 

proporcionada resposta às suas reclamações: crédito barato; seguros e aprestos a baixo 

preço; e um recrutamento de tripulações menos incerto. 

Através de Tenreiro, o Governo de Salazar foi dando respostas ao Grémio. O almirante 

correspondia aos interesses das companhias, apresentava resultados ao ministro e 

valorizava a sua rede social, profissional e política, tornando-se delegado do Governo 

junto de todos os Grémios das Pescas: Sardinha (1938); Arrasto (1939); Baleia (1945); e 

Atum (1960). Mas o mais poderoso continuava a ser o do Bacalhau. As sociedades de 

seguros e as cooperativas não escapavam a esta rede. 

Em 1956 foi criado o Serviço de Abastecimento de Peixe ao País (SAPP), com uma 

rede ambulante de venda de peixe fresco e congelado. Na mesma década de 50 a Junta 

Central passou a financiar “a monitorização das embarcações, regulamentou as vendas 

em lota e definiu as margens de comercialização e os preços mínimos”. A ordem social, 

nas pescas e na indústria conserveira era “garantida pela prática vigilante (…) das 

organizações tuteladas por Tenreiro”. Este mantinha-se num papel duplo de “fiador da 

política governamental” e de “defensor dos interesses das empresas junto dos poderes 

públicos”. 

O almirante concentrava o seu poder maior nas pescas longínquas e do alto (bacalhau e 

arrasto), tendo menor capacidade de intervenção no subsector da sardinha e na indústria 

conserveira, a juzante. Por coincidência, o “rendimento bruto da pesca do bacalhau foi 

sempre superior ao da sardinha”, até que o bacalhau veio a escassear no Atlântico 

Noroeste e a sardinha entrou num ciclo de maior rentabilidade. 
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Tenreiro, na década de 60, satisfez algumas “velhas aspirações dos armadores 

bacalhoeiros (…) mas confronta-os com obrigações de índole assistencial (…) para com 

o trabalho”. Incide a actuação no controlo de créditos e nas mudanças tecnológicas. 

Desde 1953 presidente do Conselho Administrativo do Fundo de Renovação e 

Apetrechamento da Indústria da Pesca (FRAIP), por onde passam os “programas 

públicos de renovação das frotas”, o almirante, nos anos 60, “concentrava o domínio 

absoluto dos canais de financiamento”257, com a contrapartida de ter que governar uma 

“estrutura burocrática cada vez mais pesada”. A FRAIP adoptou o modelo de fomento 

da Marinha Mercante, adoptado a partir de 1945, com o Despacho 100. Coube ao 

FRAIP viabilizar os dois Planos de Fomento das Pescas Nacionais, propostos por 

Tenreiro e aprovados pelo então ministro da Marinha, Américo Tomás. 

Entretanto, com os Planos de Fomento das Pescas, eram favorecidos os estaleiros 

navais, já que a maioria dos créditos eram disponibilizados para a construção de navios 

em estaleiros nacionais. É assim que, em 1944, “nascem” os Estaleiros Navais de Viana 

do Castelo e os do Mondego (Figueira da Foz), e, em 1945, os de S. Jacinto (Aveiro). 

Na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, já existiam estaleiros vocacionados para a construção 

de lugres em madeira. 

Após o 25 de Abril foi feita a opção de manter em funcionamento o FRAIP, sob 

controlo político de administrações nomeadas. O FRAIP manteve a “articulação da 

gestão financeira com as empresas de pesca, que tinham débitos muito elevados”, e 

foram, entretanto intervencionadas.  

Nos primeiros anos da década de 50 -- após a adesão à NATO (1949) e num período de 

alguma perturbação em que a “Marinha do Império” receava perder poder político com 

a eventual criação de um Ministério da Defesa Nacional, que coube a Santos Costa entre 

1950 e 1958 -- foram criados “pequenos organismos” de natureza científica, um 

conveniente cartão de apresentação para política externa, em organismos internacionais 

relacionados com as pescas. 

Acentuava-se, internacionalmente, a “tendência de mudança dos regimes de soberania 

dos espaços marinhos”. O maior “perigo” concretiza-se a partir de 1963, quando o 

governo do Canadá decide proceder ao alargamento unilateral das suas águas 

territoriais, de três para doze milhas, o que limitaria a actuação da frota bacalhoeira 

                                                   
257 Id. pág. 241. 
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portuguesa na Terra Nova. A decisão política do governo de Otava veio a ser 

concretizada em 1970. 

Portugal, já antes do facto consumado, começara a participar, em 1958 e 1960, nas 

Conferências das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.  

Tenreiro assume a criação de “organismos técnicos e consultivos para a protecção e 

fomento das pescarias”258: O Instituto de Biologia Marítima (Algés, 1950), o Gabinete 

de Estudos das Pescas (1952) e a Comissão Consultiva Nacional da ICNAF 

(International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries), em 1952. 

A ICNAF foi criada, por iniciativa dos EUA, em 1949, tendo por objectivo garantir a 

gestão eficiente das pescarias do Noroeste Atlântico. Entre 1953 e 1957 coube a 

Portugal a presidência da ICNAF, constituída por 16 estados-membros. 

Nos organismos criados, porventura pela primeira vez no âmbito da Política de Pescas 

do Estado Novo, coabitavam engenheiros navais, biólogos, veterinários e oficiais da 

Marinha. Tenreiro tutelava directamente os organismos de investigação científica mas 

nunca lhes forneceu significativos recursos materiais. Preferia acentuar o seu poder 

pessoal nas pescas propriamente ditas, nas organizações políticas e paramilitares do 

regime.  

A intriga política e militar da década de 50 “obrigava” Tenreiro à maior atenção. Eram 

tempos em que o presidente Craveiro Lopes era afastado por Salazar e Américo Tomás 

entrava na calha para o substituir. Entretanto tornava-se evidente a existência activa de 

uma frente de oposição ao regime, ganhando projecção Humberto Delgado. 

A nível interno, no regime, acentuava-se a facção de Marcelo Caetano. Mas a Marinha 

foi mantendo uma aparente neutralidade, privilegiando o associativismo militar, aliás 

reprimido pelo Estado Novo. Esse associativismo subsistia no Clube Militar Naval, 

associação criada em 1866. Na preparação do 25 de Abril de 1974, o Clube Militar 

Naval já era um local de reunião e “conjura” de oficiais. Um sinal claro deste sentido 

político verificou-se em 1968, quando a lista para a Direcção proposta por Tenreiro 

perdeu as eleições.   

Os “Anais do Clube Militar Naval” divulgaram textos de doutrina e estratégia referentes 

à actividade marítima militar e não militar259.  

Tenreiro mantinha-se – ou era mantido – no “campo fáctico da politica”, mas o seu 

percurso pessoal era o percurso da politica das pescas. Assim, em 1966, foi nomeado 

                                                   
258 Id. pág. 243. 
259 Id. TELO, António José -- História da Marinha Portuguesa ….Págs. 461 e 462. 
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representante do Estado na Corporação da Pesca e Conservas e, em 1969, o ministro e 

almirante Pereira Crespo, nomeia-o presidente da Junta Nacional de Fomento das 

Pescas (decreto-lei 49.080, de 25/06/1969), com competências delegadas pelo ministro. 

Na linguagem da época e na interpretação do próprio Tenreiro, tratou-se de um 

“pontapé para cima”. Terminada a carreira militar, pela idade, Tenreiro foi nomeado 

presidente do Tribunal Militar da Marinha, cargo simbólico mas de conteúdo esvaziado. 

Em 18 de Dezembro de 1973 o almirante deixa o serviço, definitivamente, mantendo-se 

à frente da Legião Portuguesa até à sua extinção, no próprio dia 25 de Abril. 

Apesar de reformado, Tenreiro mantinha a relação de proximidade política e pessoal 

com o presidente Américo Tomás. Na tarde de 24 de Abril, Tenreiro estivera no 

gabinete do ministro do Exército, Andrade e Silva, e nessa mesma noite, acompanhara 

Américo Tomás numa exposição na FIL. Estavam ambos na FIL e a revolução já estava 

prestes a vir para rua. 

Com o 25 de Abril, o almirante, já reformado, foi preso e iniciou um período, 

certamente doloroso, em termos pessoais, face à “justiça revolucionária” e ao “tumulto 

revolucionário”. Detido sem culpa formada, esteve preso no Alfeite, no quartel dos 

Fuzileiros de Vila Franca de Xira, na Casa de Reclusão da Trafaria e no Forte de 

Caxias. Na noite de 12 de Dezembro de 1975, após 20 meses de cativeiro, foi-lhe 

comunicado que estava em liberdade, regressando a sua casa. No mesmo mês fugiu para 

o Brasil. 

O inquérito a Tenreiro ainda estava em instrução em 1982 e o processo acabou por 

prescrever. Porventura não interessava dar-se-lhe continuidade. 

Aqui não entro em detalhes que seriam descabidos porque a biografia de Tenreiro, após 

o 25 de Abril – morre em 1994 -- deixou então de se cruzar com a Política de Pescas e a 

Economia do Mar.  

Como apontamento final recordo que os organismos corporativos dependentes do 

Ministério da Economia foram extintos a 12 de Setembro de 1974, sendo entretanto 

criada a Secretaria de Estado das Pescas, através do decreto-lei 240/74, de 5 de Junho. 

No dia seguinte foi extinta a Junta Nacional de Fomento das Pescas, de que Tenreiro 

fora presidente. As competências da Junta foram transferidas para a Secretaria de 

Estado das Pescas. 
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1.3     MARINHA MERCANTE COMO INSTRUMENTO 

 

            DE SOBERANIA E DE CRESCIMENTO ECONÓMICO                  

                   

                     NA RELAÇÃO COM AS EX-COLÓNIAS 

 

        Vocação determinante da Marinha Mercante portuguesa foram sempre as ex-

colónias. Com as carreiras marítimas e os portos das colónias, a perspectiva, no Estado 

Novo e nos objectivos expressos no Despacho 100, a Marinha Mercante constituía um 

instrumento para o crescimento e desenvolvimento económico, traduzindo-se também 

num factor favorável à presença e afirmação da soberania. 

 Seguindo a regra geral foi o desenvolvimento do comércio mundial e dos interesses 

regionais e locais factor determinante do desenvolvimento dos transportes marítimos e 

da modernização das estruturas portuárias. Até à Revolução Industrial, na Europa em 

meados do século XIX e, em Portugal, com algum atraso, “apenas pontualmente se 

apostava no melhoramento (…) dos portos”260. “A maioria das intervenções visava (…) 

corrigir uma situação concreta e circunscrita”. 

O almirante Joaquim Marques Esparteiro, em “O poder marítimo em presença dos 

modernos progressos técnicos”261 afirmava, a propósito, que os “progressivos 

aperfeiçoamentos da arte de navegar, os mares, lagos e rios deixaram de ser elementos 

separadores dos povos para se transformarem na via preferida das suas comunicações”. 

Maria Fernanda Alegria, em Organização dos Transportes em Portugal (1850-1910): 

as vias e o tráfego”,262  prossegue este raciocínio do almirante: 

“As transformações técnicas que acompanham as alterações no processo produtivo 

industrial seguiram de perto as verificadas nos transportes marítimos: diminuição do 

número de barcos à vela; aumento do número, e sobretudo da tonelagem dos barcos a 

vapor, mais tarde dos movidos a motor (décadas de 1910 e 1920); substituição dos 

cascos de madeira pelos de ferro e, a partir de 1880, pelos de aço (…) construção de 

barcos especializados em certos tipos de transporte”. 

                                                   
260 PRATA, Ana. Obra citada, pág. 27. 
261 ESPARTEIRO, Joaquim Marques -- O poder marítimo em presença dos modernos progressos 

técnicos.  pág. 5, Tipografia União Gráfica, Lisboa, 1950. 
262 ALEGRIA, Maria Fernanda -- Organização dos Transportes em Portugal, 1850 – 1910, as vias e o 

tráfego”. Tese de doutoramento, pág. 222. Universidade de Lisboa, 1987. 
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A empresa de Transportes Marítimos Insulares, a Transinsular, SA, elaborou e 

publicou263 um breve “estudo de caso”, tendo por tema “Um pouco de História da 

Marinha Mercante Portuguesa”. Neste estudo de caso recolhemos informação concreta, 

sintetizada e, certamente credível, incidindo em situações de facto. 

Assim, começa-se por recordar que “a Marinha mercante portuguesa, durante o período 

do Estado Novo, era composta por um universo de sete empresas – Companhia 

Nacional de Navegação (CNN --1910-1988), Sociedade Geral (SG), Companhia 

Colonial de Navegação (CCN), Empresa Insular de Navegação (EIN), Companhia de 

Navegação de Carregadores Açorianos (CNCA), SOPONATA e SACOR. Operavam, 

basicamente, para os mercados das ex-colónias” e ilhas. 

“O mercado era “altamente protegido, com reserva de bandeira, concorrencialmente 

controlado, que funcionava em mercado fechado” (…) monopolista e com preços 

fixados administrativamente (…) com acesso severamente condicionado”. 

Os mercados das ex-colónias incluíam o transporte de passageiros e de cargas.  

Os portos portugueses eram, de “forma genérica, ineficientes, com ritmos de operação 

baixos, estadias em porto prolongadas e custos de operações elevados”. Sempre em 

regime de monopólio. 

Esta caracterização, em três linhas, do funcionamento dos portos nacionais numa 

primeira fase (temporal) do Estado Novo invoca-me o conhecimento directo e pessoal 

de utente de portos de algumas ex-colónias, nomeadamente de Moçambique, Angola e 

S.Tomé e Príncipe.  

Pode afirmar-se que existiam somente quatro portos com estruturas e equipamentos 

modernos e funcionais: em Angola, o de Luanda e o de Lobito. Em Moçambique, o de 

Lourenço Marques (depois Maputo, a partir de 1974)) e o da Beira. Todos estes 

beneficiavam de condições naturais e localização geográfica muito favoráveis. Tinham 

águas profundas, resguardos naturais e espaços alargados para bacias de rotação e 

manobras.  

Nos anos (19)50 Luanda, Lobito, Lourenço Marques e Beira possuíam cais de 

acostagem, guindastes, armazéns de mercadorias, rebocadores de porto e de alto-mar. 

Os conhecimentos hidrográficos, garantidos pelos de navios hidrográficos da Marinha 

Portuguesa, -- o “Almirante Lacerda”-- traduzia-se no conhecimento científico de 

correntes marítimas, marés e profundidades que caracterizavam aqueles portos.  

                                                   
263 Empresa de Transportes Marítimos – Um pouco da História da Marinha Mercante Portuguesa. Estudo 

publicado na Revista Cluster do Mar, nº 5, de Março de 2013. 
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No caso de Lourenço Marques (Maputo) o extenso cais (o então Cais de Gorjão) era 

imediatamente contíguo ao mítico edifício da Estação dos Caminhos-de-Ferro de 

Moçambique (CFM), início da linha férrea de ligação à África do Sul. Ligação essencial 

à economia importadora e exportadora dos dois países. 

Após o extremo mais longínquo – em relação à cidade – do cais principal foi construído 

um cais para manuseamento de combustíveis. No extremo do cais junto à cidade, 

localizava-se um pequeno porto para barcos de pequeno porte (pescas e recreio) e 

“gasolinas” para transporte de passageiros para o “outro”lado da baía, a Catembe.  

Na mesma zona funcionava uma doca seca para reparação e manutenção de navios 

costeiros e localizavam-se os edifícios administrativos portuários.  

A par dos portos modernos e funcionais aqui fica uma referência aos portos de 

cabotagem dos anos 50. No caso de Moçambique refiro-me aos portos de Inhambane, 

Chinde, Quelimane, António Enes (Pebane), ilha de Moçambique, Nacala, Porto Amélia 

(Pemba) e Mocímboa da Praia. Destes portos somente Quelimane e Nacala tinham 

pequenos cais acostáveis para receberem os “costeiros”, sempre em forma de T. Nos 

restantes, os navios “costeiros” e as “carreiras” nacionais (o “Dia de S. Vapor!”) 

ancoravam ao largo, desembarcando e embarcando mercadorias e passageiros através de 

“batelões” (de duro trabalho braçal) e pequenas lanchas. 

Os navios eram equipados com guindastes próprios para manuseio de cargas mas era 

especialmente dura a tarefa dos trabalhadores portuários, dia e noite. 

No caso de Moçambique e face aos exemplos citados poderia dizer-se, com 

propriedade, que, em meados do século XX conviviam e completavam-se os chamados 

portos naturais e os portos artificiais. Com a ressalva de que todos tinham condições 

naturais, melhores ou menos boas, e somente alguns, tinham estruturas artificiais. 

Julgo que está por fazer o estudo da História da rede portuária das ex-colónias, na sua 

concepção técnica e na importância económica e política para aqueles territórios e para 

a própria “metrópole”.         

Mas voltemos ao Estado Novo, desta feita aos anos 70. 

Imediatamente antes do 25 de Abril e no período marcelista, houve um processo de 

reestruturação da Marinha mercante:  

-- em 1971, a EIN e a CNCA  dão origem à EIN; 

-- em 1972, a CNN e a SG dão origem à CNN; 

-- em 1974 a EIN e a CCN dão origem à CTM (Companhia de Transportes Marítimos).  
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Vem agora aqui um parêntesis (um tanto extenso), que julgo a propósito mas que 

também poderia ter sido incluído, anteriormente, no subcapítulo referente à cronologia 

desta tese. 

Na delimitação cronológica do período situado entre o final da I República, com o golpe 

militar de 28 de Maio de 1926, o final do Estado Novo, com o 25 de Abril de 1974, 

continuo a seguir os critérios da Assembleia da República (AR), clarificados na 

organização dos seus Arquivos. Os critérios da AR, certamente por qualificadas razões 

de ordem técnica, formal, académica e de investigação científica, mas também com 

aprovação política do Plenário eleito democraticamente. Tudo se conjugou para que, 

com clareza e a partir do sumário arquivístico, no sítio da AR, se indique que o Estado 

Novo se situou entre 1935 e 1974. Com naturalidade, o período de 1926 a 1935 deverá 

ser designado – e se auto-designava – por Ditadura Nacional. Ainda hoje há grandes 

edifícios públicos que, nas suas fachadas têm a indicação de “Construído pela Ditadura 

Nacional” 

Presume-se que a justificação desta cronologia tem a ver com a entrada em vigor da 

Constituição da República de 1933, do Estado Novo. Portanto o Estado Novo decorreu 

desde 1935 a 1974. O limite final é claro, em 1974, com a Revolução de Abril. Mas … 

“diz” a AR, a III República tem início em 1975. “Sobra” 1974/75. O critério volta, 

certamente, a ser a data da nova Constituição, neste caso a de 1975. 

Portanto e em conclusão, a opção foi e é:  

-- 1910 (mas a nova Constituição é de 1911) a 1926 – I República.     

-- 1926 a 1935 -- Ditadura Militar/Nacional que se integra na II República. 

-- (1926) 1935 – 1974 – II República. 

-- 1974 /75 -- Período revolucionário que antecedeu a Constituição da III República. 

-- 1975 – 2014 … III República, com a Constituição de 1975. 

Não pretendo envolver-me nas subtilezas adivinhadas acima, que dependem de critérios 

científicos, opções ideológicas e políticas – a defesa das “marcas” na História – e até 

contextos emocionais. 

Não pretendo envolver-me nesse debate – se existe – por dois motivos: por escapar ao 

quadro central desta tese e porque não sou qualificado para tal debate. Não me sobra 

tempo útil nem engenho para interromper os trabalhos desta tese e ir estudar sânscrito, o 

que permitiria a leitura de originais, como fez o professor Filipe Tomás quando da 

longa, de decénios, preparação da sua tese de doutoramento. 
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De qualquer modo, por questões organizativas, pragmáticas e de senso comum, fiz 

opções e daí decorreu a cronologia: a tese corresponde, cronologicamente, ao final da II 

Guerra Mundial e da publicação do Despacho 100, em 1945, prolongando-se até ao 

final do século XX, no ano 2000. Atravessa a fase final (1945 – 1974) do Estado Novo 

(II República) e segue pela III República, desde 1974 e evoluindo para o início do 

século XX, no seu primeiro decénio. 

Períodos anteriores a 1945 merecem também referências porque invocam antecedentes. 

E períodos posteriores a 2000 também são considerados porque correspondem a 

projecções dos discursos políticos de 45/2000 e clarificam a sua validade, no concreto. 

De qualquer modo o critério quanto à cronologia 1945 – 2010 não depende somente dos 

regimes políticos mas de todo um contexto nacional, influenciado por quadros 

evolutivos internacionais.    

O histórico da Marinha Portuguesa, em finais da I República e primeiros anos do Estado 

Novo, pode ser simbolizado pela vivência de seis navios, com missões específicas: é o 

caso do caça-minas Augusto de Castilho, afundado no Atlântico, por um submarino 

alemão, quando da Guerra 14 – 18, em 1918; os lugres bacalhoeiros “Creoula”,” Santa 

Mafalda” e “Argos”, da Frota Branca; o navio-escola, da Marinha de Guerra, “Sagres” 

e o navio-hospital “Gil Eannes”. Com a natural excepção do caça minas, todos, em 

versões autênticas ou modernas, ainda hoje sobrevivem, pelo menos no seu simbolismo.   

Posteriormente a 1945, em pleno Estado Novo, foi o Despacho 100, logo a seguir ao 

fim da II Guerra, que marcou a construção de dezenas de navios, desta feita da Marinha 

Mercante, com navios de carga e de passageiros ou só de passageiros.  

Entre 1910 e 1945, para além da Marinha de Guerra, o país tinha uma frota bacalhoeira, 

a Frota Branca. Esta tinha vindo a evoluir desde a segunda metade do século XIX, de 

barcos de madeira e impulsionados por vento, para navios de aço e de motor. O país 

chegara atrasado em relação à revolução industrial mas chegara.   

O navio “Creoula” e o seu irmão gémeo “Santa Maria Manuela” foram construídos em 

Lisboa, com “aço de sobra mas de magnífica qualidade, sendo lançado ao mar em 10 de 

Maio de 1937 ”264. Tiveram como único armador comercial a Parceria Geral de 

Pescarias e passaram 36 anos na “faina maior, na Terra Nova e na Gronelândia”. Tendo 

“pescado, escalado e salgado, transportaram mais de 25.000 toneladas de bacalhau”. 

Faina que incluía, diariamente, 12 horas nos dóris e 8 horas na escala do bacalhau. 

                                                   
264 SILVA, Nuno Cornélio – “Creoula – 75 Anos a cumprir Portugal no Mar”. Revista de Marinha, nº 

967, de Junho de 2012. O autor foi capitão-de-fragata e comandante do lugre.  
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Naqueles 36 anos integrou a internacionalmente conhecida Portuguese White Fleet.  

O lugre “Creoula”, bem com o “Santa Maria Mafalda” e o “Argus”, escaparam ao 

desmantelamento, sendo transformados em navios de treino de mar. O “Creoula” foi 

entregue à Marinha Portuguesa, em 1987. Milhares de cidadãos, oriundos de escolas, 

universidades, empresas, instituições de carácter científico e outras proporcionaram 

viagens, em pleno oceano, de receio e/ou de exploração científica.  

O “Santa Maria Mafalda”, por sua vez, com o apoio de uma empresa ainda hoje ligada 

à pesca e comercialização do bacalhau, tem estado patente ao público, promovendo 

operações de marketing. Ambos os lugres se integram naquilo que se tem designado por 

esforço de alfabetização marítima, participando também em acções de representação do 

Estado.   

A vocação actual do “Creoula” invoca o navio “Sagres”, navio-escola da Marinha 

Portuguesa onde é feita a formação de mar de oficiais, sargentos e praças da Marinha. 

Acontece, no entanto que, como as exigências e características dos navios - escola são 

mais específicas, periodicamente e Marinha mantém o nome “Sagres” mas faz 

substituir os navios. Aliás, no porto de Hamburgo permanece, acostada, uma antiga 

Sagres, agora com nome alemão, e que foi transformado em Museu Marítimo. 

Como acontece com o antigo navio-hospital de Frota Branca, dos anos 30/40/50, o “Gil 

Eannes”. Hoje, acostado em Viana do Castelo, é Museu, Pousada da Juventude e 

Biblioteca. 

O “Gil Eannes” foi um dos navios apreendidos aos alemães em 1916, na sequência da 

decisão de Portugal de entrar na I Guerra Mundial. Em 1923 foi decidido que passasse a 

prestar assistência à frota bacalhoeira, substituindo o navio que não tinha os requisitos 

necessários. O “Gil Eannes” foi convertido na Holanda mas, depois de prestar serviços 

vários – inclusive no transporte de presos, após o 28 de Maio de 1926 – veio a ser 

integrado na Marinha de Guerra e, de 1937 a 1941 deu apoio aos navios da Terra Nova. 

Esteve ao serviço da Sociedade Nacional de Armadores de Bacalhau até 1954. 

O velho “Gil Eannes” foi substituído por um novo navio, construído nos Estaleiros de 

Viana do Castelo, sendo este entregue ao Grémio dos Armadores em 1955. Cumpriu 

missões de assistência, na Terra Nova até 1973, data em foi encostado em Lisboa, onde 

ficou até 1977, sendo abatido e vendido para sucata. Gerou-se um movimento de apoio 

e o navio foi recuperado, nos Estaleiros de Viana do Castelo, em 1999.                                
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            1.5                            NOS ANOS  (19)50 E (19)60  

                         

                             INTERNACIONALIZAR A ECONOMIA  

        

                     PLANOS DE FOMENTO: ENTRE IDEIAS NOVAS 

     

                           O TRADICIONALISMO E OS INTERESSES 

 

 

        O Plano de Fomento das Pescas Nacionais foi assinado, em 1951, por Américo 

Thomaz, então ministro da Marinha, por proposta do almirante Henrique Tenreiro, 

“patrão das pescas”. 

O Plano foi financiado pelo Fundo de Renovação e Apetrechamento das Indústrias de 

Pesca. Já anteriormente, Américo Thomaz dera sequência ao Despacho 100 através do 

Plano de Renovação e Aquisição de Novos Navios. No âmbito dos objectivos do 

Despacho 100, em 1946 foi criada a Escola de Marinheiros e Mecânicos da Marinha 

Mercante. 

Os Planos de Fomento, que se prolongaram desde 1953 a 1974, surgem na sequência da 

II Guerra Mundial, quando a indústria europeia estava vocacionada para a produção de 

armamento e equipamentos militares, a agricultura europeia estava destruída, o mar 

estava “minado” impossibilitando o intercâmbio comercial, o racionamento estava 

generalizado. No final da guerra exigia-se o planeamento económico mas opunham-se 

às novas ideias o tradicionalismo e os interesses instalados. Finalmente, em 1953, 

entrou em execução o I Plano de Fomento      

I Plano de Fomento (1953 – 1958) reconhecia a importância da industrialização, não 

esquecia a vocação agrícola do país e visava um conjunto de investimentos públicos 

orientados para as infra estruturas. 

Este Plano “tem sido apontado como a primeira experiência portuguesa em termos de 

planeamento económico”265, reflectindo, no entanto, a “ ambiguidade da política 

económica portuguesa do pós-guerra”. 

                                                   
265 MATOSO, José – Direcção de História de Portugal. 7º volume, pág. 455, Círculo de Leitores, Lisboa, 

1994. 
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No que aqui mais directamente interessa considerar, entre os objectivos do I Plano de 

Fomento incluía-se o desenvolvimento das vias de transporte e dos meios de transporte, 

bem como da Marinha Mercante. No entanto as “realizações efectivas ficaram muito 

aquém das propostas” (…) “porque estas não obtiveram resposta adequada”: Em vez de 

da “mudança estratégica consciente e programada (…) houve reajustamentos e um 

retorno à normalidade possível”266. 

De qualquer modo, segundo Alfredo Marques (1988, p.116) o I Plano de Fomento “não 

deixa de reflectir, pelo simples facto de existir, a inadiável necessidade da 

industrialização que a conjuntura do pós-guerra não permitia continuar a iludir”. 

O Plano promoveu como que uma “ponte entre o Portugal essencialmente agrícola e o 

Portugal industrializado”. Reflectia as novas ideias e interesses mas mantinha-se num 

cauteloso quadro tradicionalista de agricultores e comerciantes. O próprio Salazar 

acautelava as “ambições” e optava pela “prudência”. Subordinava a indústria à 

agricultura. 

É na primeira metade da década de 50 que “a estrutura da economia portuguesa se 

altera, passando a indústria a ser o sector mais dinâmico”267. A produção nacional 

cresceu, claramente, enquanto houve uma estagnação relativa nos sectores tradicionais, 

inclusive alimentares. 

Na área da Economia do Mar, com esta designação ou outra, são ignoradas referências 

desagregadas no I Plano de Fomento. A referência que consegui recolher encontrei-a 

num Estudo (nº 34), sobre o Rendimento Nacional Português, do Instituto Nacional de 

Estatística, citado “na História de Portugal”268  e referente ao período de 1952 a 1960, 

mas somente aparece a “pesca” e incluída num sector muito genérico e alargado.   

Com o I Plano, segundo a obra que venho acompanhando, “assistiu-se a um 

desenvolvimento industrial assente na sobreprotecção estatal, na exploração de uma 

mão-de-obra barata e mal preparada (…) comprometendo a atempada modernização do 

sector”. No entanto, em época da preparação do I Plano de Fomento, o acréscimo do 

comércio marítimo internacional, com o pós-guerra, implicara necessidades na 

ampliação e qualificação das instalações portuárias. Data de 1955 o Plano Schreck para 

“Ampliação do Porto Comercial de Leixões – Plano Geral”, e surge na sequência do 

contexto do comércio internacional e dos objectivos do II Plano de Fomento. 

                                                   
266 Id. pág. 456. 
267 Id. pág. 458. 
268 Id. págs. 459 a 464. 
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Quanto ao II Plano de Fomento (1959 – 1964) este veio a ser avaliado como sendo um 

“programa de política económica com alguma coerência” mas mantendo-se em 

“continuidade em relação a comportamentos e a concepções passadas”. 

O II Plano explicitava quatro objectivos fundamentais: aceleração do ritmo de 

crescimento do produto nacional; melhoria do nível de vida; ajuda à resolução dos 

problemas de emprego; e melhoria da balança de pagamentos. 

Atribuía prioridade à estratégia de investimento, com base na iniciativa privada mas a 

opção foi no sentido do sector secundário, procurando privilegiar a indústria 

transformadora de base e visando a substituição de importações. Foi então criada a lei 

do condicionamento industrial. O impulso dado à industrialização foi sempre dado a 

favor das grandes empresas, como a CUF, os Mello e Champallimaud. O Estado Novo 

seguia o mesmo critério de favorecimento nos sectores ferroviário, portuário e na 

Marinha mercante. 

Este favorecimento das instalações portuárias pelo II Plano de Fomento traduziu-se no 

desenvolvimento da 2ª fase das obras iniciadas antes, em Leixões, com o 

apetrechamento do cais sul, o novo lançamento do cais norte, o desenvolvimento do 

transporte ferroviário, do posto de acostagem para navios-tanque, de novos edifícios 

para a administração e o porto de pesca da sardinha”269. As obras do porto de pesca 

tiveram início em 1959.  

O terminal para petroleiros veio a permitir abastecer a refinaria de Leça da Palmeira 

construída na década de 60. 

No âmbito das suas competências constitucionais, a Câmara Corporativa (CC) analisou 

o Projecto do II Plano de Fomento para a Metrópole (Continente e Ilhas, 1959-1964), 

remetendo para a Assembleia Nacional o Relatório e as Actas dos seus trabalhos. Fê-lo 

a 12 de Abril de 1958, quando decorria a VII Legislatura.  

No capítulo I do Relatório, conforme as Actas, procurava-se definir as circunstâncias do 

Desenvolvimento Económico no período de 1959-1964 e continha um mapa de 

investimentos e um “Programa de política económica” (…) tendo em vista o 

“progressivo desenvolvimento da riqueza e do rendimento nacionais” .   

Em 1958, a Câmara Corporativa incluía na rubrica Comunicações, a Ponte sobre o Tejo, 

mas a sua construção ficava “condicionada ao financiamento pelo exterior”. Segundo as 

Actas, a distribuição das verbas visava que se desse a “máxima importância às 

                                                   
269 ALVES, Jorge Fernandes; BREGOEIRA, Emílio -- Fio de Água – O Porto e as Obras Portuárias 

(Douro--Leixões). Revista da FLUP, História. Porto, III Série, vol.II, págs. 93 a 106. Em 2001. 
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actividades produtivas”, sempre com o “objectivo principal de se conseguir a aceleração 

do ritmo de acréscimo do produto nacional”. Na linha da frente estavam o “alargamento 

de mercado interno, o que só por si não bastava e o alargamento da gama dos produtos 

exportáveis para mercados externos, a conquistar”. 

Procurando referências que dissessem, directamente, respeito à área da Economia do 

Mar, ultrapassei as análises introdutórias da Câmara Corporativa (CC) mas pareceu-me 

ainda apropriado, em termos contextualizantes, referir as “hipótese básicas” admitidas 

pela CC. 

Quanto à população do continente, a CC admitia que iria evoluir à taxa anual de 0,7%, 

mantendo-se o nível médio de emigração de 40.000 pessoas por ano. A população 

activa, mantendo-se os níveis médios anteriores, implicaria a entrada anual de 20.000 

novos trabalhadores, no mercado de trabalho. 

As vias que a CC preconizava para o desenvolvimento do Plano de Fomento 

implicavam o lançamento das bases da reorganização agrária e a reorganização 

industrial. 

Mas isso também implicava a reforma das mentalidades e a valorização das 

competências dos empresários e uma “melhor organização comercial”. E também 

implicava, acrescentava a CC, que a “taxa média anual de incremento do produto 

nacional bruto ao custo dos factores passasse dos 3,5% para os 4,2%. 

A CC testemunhava, a par das “realidades da economia portuguesa” os “deveres 

impreteríveis de ordem social” (…) que “obrigavam a acautelar o emprego dos 

trabalhadores”, (…) “não resultando crises de trabalho” e tendo em conta as “novas 

gerações que buscavam trabalho e aqueles que abandonavam o meio rural para fugir ao 

subemprego”. 

O documento da CC incluía valorizava a “investigação e a experimentação”, 

considerando que fosse qual fosse “o ramo da actividade humana, a investigação 

científica é hoje (1958) o mais sólido alicerce e mais poderosa alavanca de progresso”, 

sendo os “países cientificamente apetrechados os mais evoluídos no ponto de vista 

económico, e, por consequência, o respeitante ao bem-estar das suas populações”. Em 

apoio às Pescas já existia então, o Instituto de Biologia Marítima, o Gabinete de Estudos 

de Pescas e os Laboratórios dependentes das Faculdades de Ciências.             

A CC desdobra o Parecer em subcapítulos, destinando um deles, o III à Pesca e às 

indústrias extractivas e transformadoras. A CC reconhecia que a pesca era fundamental 

na economia portuguesa, quer na alimentação quer no abastecimento de matéria-prima a 



417 

uma das mais importantes indústrias exportadoras, a de conservas”. Daí que acrescente 

que “o aumento e renovação da frota pesqueira” que estavam então em curso, davam 

trabalho à indústria portuguesa de construção naval, pelo que “havia que continuar a 

obra realizada”.  

Em relação às Pescas, o Relatório entrava em detalhes sobre aspectos económicos da 

pesca de bacalhau, nomeadamente no sentido do aumento da produção nacional em 

mais 18% anuais. 

O Programa respeitante à Pesca do bacalhau abrangia: a construção de novas unidades 

de pesca, com seis navios à linha e quatro arrastões; a construção de um navio destinado 

a pesquisas de pesca; e a construção de três novas secas artificiais, a juntar às cinco já 

existentes 

Quanto à pesca de sardinha o Projecto considerava uma pesca que correspondesse às 

necessidades da indústria de conservas – que absorvia metade da produção – mas 

acentuava que o “problema” dizia respeito ao preço praticado nas contingências da lota. 

À época 75% dos navios estava equipado com sondas e, aproximadamente, 60% 

dispunha de aparelhos de telegrafia sem fios (TSF). 

Na década de 50 ainda estava autorizada a pesca de baleias, sobretudo nos mares das 

ilhas de S. Miguel e Terceira, estando previsto o apoio financeiro às empresas do ramo. 

Passava-se depois à Pesca do atum, pretendo-se transformar a captura tradicional do 

atum em pesca do alto e longínqua, para melhor se competir nos mercados estrangeiros. 

Faltavam ao país mais seis grandes atuneiros e 16 embarcações para a pesca local e 

costeira. Faltavam também, no norte do país e nos Açores, instalações frigoríficas, estas 

com garantida viabilidade técnica e económica. 

Em 1958 a produção nacional de atum correspondia a 1% da produção mundial, mas 

com os novos atuneiros, calculava a CC que se podia passar para o dobro. 

A CC incluía, de seguida, no Relatório, a pesca local, a que dedicavam 45.000 

pescadores inscritos. Os ganhos eram medíocres e incertos devido às insuficiências das 

embarcações e dos meios de captura. 

Mais adiante -- bastante mais adiante – o Relatório incluía um número 22, sobre os 

Estaleiros Navais de Lisboa, considerando que o desenvolvimento da construção naval 

assumia uma grande importância no quadro económico abrangido pelo Plano de 

Fomento. O I Plano incluíra uma verba destinada à construção, no porto de Lisboa, de 

uma doca seca com cerca de 220 metros de comprimento. A ideia evoluiu e, de 220 
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metros passou-se para uma ambição de 250 metros, com uma doca integrada num 

estaleiro de construção de navios.  

Segundo a CC, “até ao final de 1958 deveria ficar constituída a sociedade destinada a 

tomar sobre si a construção e a exploração do estaleiro, com apoio de capital e técnica 

estrangeiros”. Tudo isto resultaria no apoio às “comunicações entre a Europa, as 

Américas e o continente africano”. 

O Parecer termina com o tratamento de áreas como a Electricidade, Reorganização 

industrial (onde inclui a indústria conserveira), Rede de Transportes em apoio ao 

sistema hidroeléctrico e Transportes e Comunicações. 

 Neste último subcapítulo são referidos os transportes marítimos, considerando-se que 

era “importante apoiar a substituição das unidades envelhecidas e construir as 

necessárias para reduzir ainda mais a importância paga em fretes ao estrangeiro e 

manter a presente a bandeira nos tráfegos onde houvesse que defender interesses 

económicos, políticos e espirituais da Nação”.  

O Programa, que vinha do Despacho 100/45, era ambicioso, preconizando a construção 

de dezenas de navios, nomeadamente petroleiros, para assim se garantirem estratégias 

nacionais. 

No subcapítulo das Comunicações aparecem as medidas a implementar nos portos. 

Cita-se o porto de Lisboa, com o cais acostável, a doca do Bom Sucesso para 

actividades de desporto náutico, a doca de Cacilhas, a balizagem e sinalização interior 

do porto, a Zona Franca do porto de Lisboa. 

Também os portos do Douro e de Leixões têm o seu espaço nas Actas da CC, sendo o 

porto de Leixões tido, então, como maior porto sardinheiro da Península Ibérica.  

Entre 1945 e 1955, em dez anos, o porto de Leixões triplicou o movimento de 

mercadorias. Leixões beneficiou da “industrialização do país e do comércio para o 

Ultramar”, na fase inicial. Mas para o final de 1986 previa-se a saturação dos espaços.                 

Os portos de Aveiro, Setúbal, Lagos, Portimão, Faro, Vila Real de Santo António, 

Figueira da Foz, Sesimbra, Horta, Angra do Heroísmo e os pequenos portos da Madeira 

e dos Açores foram incluídos nos apoios do Plano de Fomento.      

Passemos ao Plano Intercalar (1965 – 1966) que incluía a preocupação com o 

planeamento regional e bem como com a distribuição mais equitativa do rendimento. 

No Plano apoiava-se a liberalização do comércio externo e incentivam-se as empresas a 

enfrentarem a concorrência externa. Favorecia-se a captação dos investimentos externos 

e fazia-se um apelo ao dinamismo empresarial. 
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Henrique Tenreiro participou na preparação do Plano Intercalar, no que dizia respeito à 

política de pescas. Tenreiro convencera em tempos o então ministro da Marinha, 

Américo Thomaz – 14 anos nessas funções -- a aceitar Planos de Fomento autónomos 

para as Pescas nacionais.  

Thomaz, desde 1939, dirigiu a Junta Nacional de Marinha Mercante, um organismo de 

coordenação económica criado no começo da guerra para regular os preços dos fretes e 

“disciplinar a marinha de comércio”. 

O então capitão-de-mar-e-guerra Américo Thomaz foi empossado como ministro da 

Marinha em 6 de Setembro de 1944. Em 15 de Agosto de 1945 assinava o Despacho 

100 que, em subcapítulo próprio, merece maior atenção. 

O II Plano de Fomento, depois de aprovado na Assembleia Nacional e promulgado pelo 

Presidente da República, foi publicado no “Diário do Governo a 25 de Novembro de 

1958 (I Série, nº 258, lei 2094)).   

III Plano de Fomento (1965– 1974)  -- Neste Plano era  reconhecida a necessidade de 

se abandonar o modelo de crescimento baseado na orientação interna, optando-se por 

uma visão baseada nas vantagens comparativas e na concorrência internacional. 

Reconhecia-se que o agravamento da balança comercial se devia ao proteccionismo 

pautal, ao condicionalismo industrial e ao atraso da agricultura. 

Reconhecia-se a necessidade de uma política de promoção de exportações, atendendo às 

críticas que constavam de estudos de organizações internacionais (OCDE, Banco 

Mundial e NBER). 

IV Plano de Fomento ( 1974 – 1979) -- O IV Plano entrou em execução em Abril de 

1974, com  temas como a descontracção do desenvolvimento e a atenção à malha 

urbana do interior do país, proporcionando  incentivos fiscais e financeiros. O IV Plano 

acabou quando começou, em Abril de 1974, porque, constituindo o Programa 

Económico do Estado Novo marcelista, perdeu, politicamente, a sua razão de ser, 

independentemente das suas possíveis mais valias. Aliás, veja-se como alguns dos seus 

projectos mais significativos vieram, com o tempo, a ser retomados. 

Incluía projectos emblemáticos como sejam: o porto de Sines, o qual deveria constituir 

o pólo de um grande centro de desenvolvimento industrial; as ligações ferroviárias ao 

centro da Europa; o Alqueva, como a maior reserva estratégica de água da Europa, em 

que as mais valias eléctricas e de regadio eram inquestionáveis. Ainda não surgiam, a 

propósito do Alqueva, os aproveitamentos turísticos. 
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Somente 40 anos depois – de 1970 a 2014 – o Alqueva parece estar em fase de 

conclusão.    

O IV Plano, pretendendo um novo contrato social para o desenvolvimento, incluía ainda 

dois outros grandes projectos: o novo aeroporto de Lisboa (Ota, Alcochete ou Rio Frio), 

e uma central nuclear (em Ferrel ou Castro Marim).  

O conteúdo do IV Plano suscita, de imediato, uma observação: a sua execução 

implicava governos de ciclos longos que conseguissem ultrapassar os ciclos curtos e a 

política reduzida à espuma dos dias. E implicava pessoas, universidades, ciência/ensino, 

orçamentos compatíveis e governos a quem fosse possível cumprir mandatos completos. 

Em tempos de democracia, o XIX Governo Constitucional, em 2014, ia a caminho dos 

quatro anos dos mandatos completos mas a duração média dos governos da democracia 

portuguesa é de um ano e meio. 

A Revista de Marinha – que sempre afirmou “bater-se pelo prestígio da Armada, o 

progresso do transporte marítimo, o renovo da frota de pesca e o incremento da 

indústria naval” -- incluía na sua edição de 25 de Janeiro de 1974, um artigo que, aliás, 

não era assinado – portanto era da responsabilidade do director, João Mimoso Moreira – 

que apresentava os objectivos gerais do IV Plano de Fomento no que dizia respeito ao 

sector das pescas. Especificavam-se os Objectivos do IV Plano, partindo das “largas 

potencialidades de desenvolvimento”, que poderiam viabilizar o incremento dos níveis 

de produção anteriormente atingidos, garantindo, por um lado os preços justos e, por 

outro lado, a segurança social dos trabalhadores. 

O autor do artigo reconhecia a necessidade de se proceder à reorganização do sector, 

dotando-o de unidades produtoras dinâmicas e modernas. O “aprofundamento das bases 

científicas” e tecnológicas era tido como decisivo sobre o progresso, “justificando-se o 

seu apoio através de adequado ensino de nível superior das ciências do mar”. 

O IV Plano incluía terminologia elucidativa sobre as suas “preocupações e orientações”, 

referindo a industrialização e a comercialização do pescado, bem como o alargamento 

das áreas de pesca reservadas e a poluição”. Reservava-se à Junta Nacional de Fomento 

das Pescas o “efectivo exercício da sua competência coordenadora do sector”. 

O Plano estabelecia metas para 1979, no que dizia respeito às traineiras para as pescas 

de sardinha, de arrasto, costeira, do alto, longínqua, do bacalhau e do atum. Estabelecia 

também metas, estimadas, para a oferta de pescado a assegurar. Destas metas, previstas 

em 1974 para 1979, incluía a produção nacional, em toneladas, de: peixe fresco e 
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congelado (536.000 t.); bacalhau verde (95.000 t. na produção nacional e 31.000 nas 

importações); outros produtos (9.000). 

O número total de postos de trabalho guarnecidos por pessoal especializado era 

estimado, para 1979, em 29.200. 

Quanto às exportações estimadas no IV Plano de Fomento, ficava assegurada a 

exportação total, com 71.000 toneladas de peixe fresco e congelado. Entretanto previa-

se a exportação de 900 toneladas de algas.     

Em relação à Economia do Mar, os Planos de Fomento ainda ignoravam o conceito, 

pelo que as actividades que poderiam incluir na rubrica se apresentavam desagregadas, 

como sejam as Pescas e os Transportes (marítimos). No entanto, em 1970, Rogério 

Martins, então secretário de Estado da Indústria, ao enunciar a estratégia de 

industrialização incluía, entre os objectivos, as “indústrias portuárias baseadas na 

posição estratégica do país como testa de ponte transatlântica”.   

Julgo que, em conclusão, não será excessivo deduzir que, na estratégia global dos 

Planos de Fomento do Estado Novo, as Pescas e os Transportes Marítimos tinham 

espaços, protagonistas e lideranças políticas próprias, actuando com autonomia e 

reservando, em seu benefício, as dependências hierárquicas para as cúpulas do Estado. 

Daí a rede profissional e política construída por Henrique Tenreiro, nas Pescas, e por 

Américo Thomaz, que, como ministro da Marinha e durante 14 anos, se dedicou à 

concretização do Despacho, na Marinha de Guerra e na Marinha Mercante. 

O Despacho 100 beneficiou o sector da construção e da reparação naval, sector em que, 

na década de 70, a CUF investia fortemente, com a Lisnave.      
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                 2.1             III REPÚBLICA (1974 – 2010 …)  
 

          

                       DA DESCOLONIZAÇÃO À ADESÃO À CEE       

 

 
                                             
          As palavras-chave, de síntese, para este período poderiam ser: Junta de Salvação 

Nacional; agitação revolucionária (PREC); reflexão institucional, militar e civil; 

governos provisórios e constitucionais; e 3 D`S, Descolonização, Democratização e 

Desenvolvimento.  

No período histórico que se seguiu ao 25 de Abril de 1974 e que antecedeu a adesão de 

Portugal à CEE, em 1986, os factos e as mudanças políticas, económicas e sociais 

sucederam-se em catadupa, num emaranhado de causas e consequências difíceis de 

entreligar, sobretudo se pretendermos contextualizar tudo numa síntese. 

Mesmo em termos cronológicos há que acautelar, como sempre, que nada começou num 

dia e acabou noutro dia. Do 25 de Abril sabemos que um regime político acabou nesse 

dia, na rua, mas muito das raízes foi perdurando nos comportamentos e instituições.   

Altas horas, na noite de 25 de Abril de 1974, foi apresentada aos portugueses, através da 

televisão, a Junta de Salvação Nacional (JSN), presidida pelo general António de 

Spínola. 

Caberia, porventura, à JSN proceder à “formulação das grandes orientações do sistema 

económico e social que o país deveria adoptar” mas esses objectivos acabaram por ser 

transferidos para os Governos provisórios que se lhe seguiram, cabendo-lhes proceder à 

“formulação das grandes orientações do sistema económico e social que o país deveria 

adoptar”. Mas a euforia revolucionária, as tensões político-partidárias e a amálgama que 

ficara a caracterizar uma JSN improvisada, sem coerência interna e força política para o 

exterior não eram compatíveis com estas ambições. Porventura, poderia ser dito que a 

JSN, simplesmente, ficou à espera que lhe dessem destino. Alguns dos seus membros, 

por outro lado, tinham as suas ambições pessoais e agenda própria ou de grupo.  

Somente no Programa do III Governo Provisório viemos encontrar a expressa invocação 

“da via progressista” indicada no Programa do MFA. Com o seu a seu dono, remeto esta 

invocação, mais adiante, para o texto referente ao III Governo Provisório.  

Os Governos Provisórios que se seguiram à Junta de Salvação Nacional possuíam um 

estatuto constitucional que advinha dos poderes efectivos que levaram à criação do 
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Conselho da Revolução. Os sucessivos primeiros-ministros eram nomeados e 

exonerados, livremente, pelo Presidente da República, ouvido o Conselho da 

Revolução. Os restantes membros do Governo eram nomeados e exonerados pelo 

Presidente da República, sob proposta do primeiro-ministro. 

Considerando os Programas dos Governos Provisórios como autênticos discursos 

políticos representativos de forças políticas dominantes em cada época – na sua época -- 

procurei sintetizá-los, na medida em que indiciam perspectivas políticas, ideológicas e 

mesmo culturais já relacionadas com estratégias para o Mar. 

Que acontecia, entretanto, quanto às circunstâncias históricas relacionadas com a 

Economia do Mar, considerando o reflexo paradigmático da utilização das rotas 

marítimas, com os respectivos transportes marítimos? 

A resposta pode ser muito sucinta: a transição política verificada nas colónias no 

segundo semestre de 1974 e no primeiro semestre de 1975 implicou o reajustamento e a 

mudança quase abrupta, do modelo das relações económicas entre Portugal e as 

colónias e, logo de imediato, em 1975, veio a ser proclamada a independência dos 

novos países. 

Os anos de 1974 e 1975 correspondem à independência política e, consequentemente às 

alterações económicas, mas também data de então o retorno de milhares de militares e 

civis, o que se traduziu na perda dos mercados que abasteciam os transportes marítimos 

Lisboa -- colónias. 

Por outro lado, a revolução trouxe, em 1975, a nacionalização dos sectores bancário e 

segurador, o que acabou por “induzir à nacionalização da marinha mercante portuguesa, 

cujas empresas passaram a ter o estatuto de empresas públicas”. A estratégia destas 

empresas públicas, como os projectos de investimento e as tabelas de fretes, era 

controlada pelo Estado, através dos gestores públicos nomeados pelo Governo. Isto 

correspondera a um “período de proteccionismo às cargas nacionais, que passaram a ser, 

exclusivamente, transportadas por armadores nacionais”.  

Segundo um estudo da Transinsular, a frota portuguesa, nas novas circunstâncias, 

mostrou-se desadequada ao novo modelo de exploração e incapaz de concorrer no 

mercado internacional. Isto “traduziu-se num progressivo definhamento dos armadores 

portugueses, com excepção da SOPONATA, que conseguiu renovar e investir na 

modernização da sua frota”.  

Assim se passaram dez anos inconsequentes, até que, em 1984, o Ministério do Mar 

optou pela extinção das empresas CTM e CNN, cujas dívidas atingiam valores 
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avultados. Foram então “criadas duas novas empresas com estatuto de sociedades 

anónimas de capitais públicos: a Portline, vocacionada para tráfegos de longo curso, e a 

Transinsular, vocacionada para transportes de curta distância”.  

Esta decisão decorreu do processo de entrada de Portugal na CEE, em que se 

preconizava a “abertura de mercados, eliminação de reservas de frota e de carga, 

eliminação de acordos bilaterais e monopólios, liberalização da cabotagem nacional, 

cumprimento de padrões de qualidade e de segurança impostos pelas convenções 

internacionais e outras medidas que “levaram, incondicionalmente, à própria 

privatização das empresas e à sua renovação. No sector portuário foram também 

desencadeadas reformas na legislação referente à mão-de-obra portuária e ao regime de 

exploração dos portos”. 

Somente no decurso dos anos 90 voltou a haver pacotes governamentais de apoio à 

Marinha Mercante, como a subsidiação para a construção de navios para tráfegos 

insulares.                    

Em relação à CEE efectivamente a adesão é de 1986 mas já em Outubro de 1978 se 

efectuava em Estrasburgo, uma reunião alargada em que a representação portuguesa era 

chefiada pelo, depois secretário-geral do PS e mais tarde, na primeira década do século 

XXI, vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Victor Constâncio. Para se 

chegar à reunião de Outubro de 1978 certamente que estavam em curso reuniões 

privadas anteriores.  

Em 1978 ainda a opinião pública portuguesa permanecia numa certa indiferença em 

relação ao futuro na CEE, e recordo-me como, na ocasião, em Estrasburgo, somente 

estavam presentes, o “Jornal” e o “Jornal de Notícias”, neste caso com o 

correspondente em Paris. 

Os tempos, no país, como nos órgãos da Comunicação Social, de tensões e conflitos 

profundos, que recordo, a propósito do contexto histórico da época: o PREC ainda se 

fazia sentir no dia a dia e, simbolicamente, os comunicados provenientes das reuniões 

do poderoso Conselho do MFA eram sucintos: “O Conselho do MFA reuniu ontem e 

fez a análise da situação político-militar” (sic, comunicados oficiais) 

Lenta e gradualmente o espaço dos sectores mais operacionais foi-se esbatendo e 

surgiam – ou ressurgiam – sectores mais institucionais, “atrevendo-se” a formular e a 

expressar, então e publicamente, as suas reflexões sobre a situação e o futuro do país. 

Nas pesquisas que encetei e invocando experiências pessoais vividas então, referenciei 

duas fontes de informação que considero exemplares no contributo para a compreensão 
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da existência e o posicionamento político-ideológico de sectores da sociedade 

portuguesa, neste caso na área de militares que, ultrapassada a fase mais radical, 

emergiam entre o esbatimento do PREC e a adesão à CEE, no final dos anos 70 e o 

princípio da década de 80. 

Trata-se das Revistas “Nação e Defesa” (ND), que invocarei em algumas das suas 

edições270 e a “Revista de Marinha” (RM): a primeira nascida como produto do 

momento, após o 25 de Abril, e a segunda, sempre renovada mas interveniente, que já 

vinha da década de 30. A ND assumia-se como publicação do Estado-Maior do 

Exército, enquanto a RM, de Marinha e não da Marinha, tinha e tem total ligação à 

hierarquia superior da Armada, sem que a Revista tenha vinculação oficial.   

As referências à “Revista de Marinha” irão surgindo gradualmente e com alguma 

assiduidade, mas começo pela “Nação e Defesa” (ND).   

Algumas datas e acontecimentos ajudam a enquadrar o aparecimento desta última, em 

Abril de 1976. 

A apresentação do nº 0 foi feita pelo Editorial, justificando a oportunidade da ND com a 

“circunstância singular nacional”, o que implica “pensar uma nova realidade 

portuguesa”, agindo, com “urgência”, na definição “dos interesses da nação, em 

paralelo a uma consciência capaz da sua Defesa”. 

O Estado-Maior do Exército (EME) – nos militares que o integravam e com seu valor 

simbólico e respectiva força militar e política – acrescentava no Editorial: 

“As necessidades gerais não permitem que debitemos, alienando, a responsabilidade de 

servir a Nação a um organismo ou a um grupo restrito de homens. A responsabilidade é 

de todos, embora se imponha um sentido de disciplina no tempo das decisões”.  

Neste discurso e na época, era evidente que o EME se dirigia à componente do MFA 

que permanecia mais radical. Mas também já se dirigia, não só às Forças Armadas, 

como também ao “cidadão nacional”. 

No Editorial declarava-se, expressamente, a intenção dos editores de dar espaço ao 

“esforço crítico de todos – dentro e fora das Forças Armadas – que julgam ser possível, 

em diálogo, interpretar uma História de alguns séculos”. 

Na sequência destes princípios, ND determinava-se na afirmação de que a “luta é de 

cada cidadão e cada soldado”, havendo que “despertar uma atitude de opinião entre 

camaradas e os portugueses, em geral”.  

                                                   
270 A Revista “Nação e Defesa”, ND, foi fundada em Abril de 1976, apresentando-se, na própria capa, 

como Edição do Gabinete de Estudos e Planeamento do Estado-Maior do Exército. 
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Mas se no Editorial os princípios, as intenções, a linguagem e a determinação eram 

tipicamente militares consta-se, por outro lado, que no nº 0, os artigos eram, com uma 

única e “pesada” excepção, da autoria de civis, porventura com verificadas ligações, no 

seu percurso político, anterior e posterior, ao Partido Socialista. 

Não me alongo na análise dos artigos, mas cito, o que já clarifica intenções deste EME, 

em 1976, como grupo militar, com discurso próprio, em que se demarca dos 

circunstancialismos de poder político-militar então vividos no país. Estavam já passados 

– ou estavam a passar – os tempos das presenças e intervenções, nas ruas, dos 

Comandos, dos Fuzileiros e dos Paraquedistas, o Conselho da Revolução ia dando 

espaço à consagração efectiva da Constituição de 1976, as eleições efectuavam-se com 

a serenidade própria. Era o “regular funcionamento das instituições”. Neste contexto 

surge a Revista do Estado-Maior do Exército, a ND.  

À falta de uma análise mais aprofundada confronto-me com a lista de autores e 

respectivos artigos, publicados pela Revista do EME, em Abril de 1976: 

Joel Serrão -- “Repensar Portugal” (“…acabaram-se, para sempre, os brasis e as áfricas 

(…) e, agora, que futuro que queremos e merecemos?”). 

Joaquim Barradas de Carvalho – “Para uma explicação de Portugal”, em se invocam as 

contribuições de historiadores, ensaístas e sociólogos. A lista é longa e as transcrições 

são extensas, tornando-se, este artigo de Barradas de Carvalho, uma componente central 

da Revista ND, de Abril de 1976. 

A.H. de Oliveira Marques – “Damião de Góis e os Mercadores de Danzing”, 

acentuando, à partida, os “conhecimentos económicos” de Damião Góis, o historiador 

A. H. Oliveira Marques optou por incidir a sua atenção na obra literária de Damião 

Góis. 

Mário Sottomayor Cardia – “A Democracia e a Força da Razão”. Diz o autor – filósofo 

e político activo – que “antes do 25 de Abril a política era propriedade de uns (…) 

depois do 25 de Abril foi uma teia de afrontamentos e conspiração (…) e, felizmente, o 

25 de Novembro, encerrou a fase crítica da aprendizagem da liberdade”. 

Francisco Lucas Pires – “Revolução e Defesa”. Afirmava o democrata-cristão – como o 

conheci, em Bruxelas -- Lucas Pires, que “de todas as obrigações essenciais do Estado, 

a Defesa é a mais pós-revolucionária”. 

José António Barreiros – “Do Direito à Segurança Colectiva” (limites jurídicos e 

conceitos políticos de segurança nacional e segurança colectiva europeia). 
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Manuel Costa Belchior – “Elementos sobre Limites e Potencialidades da Situação 

Portuguesa – Estratégia e Plano”. Pergunta central apresentada pelo autor: “Como 

pode a nação, sobretudo a pequena, conservar a sua identidade, quando as 

circunstâncias externas pesam com força crescente? “ Costa Belchior acrescenta que “o 

papel de Portugal na integração europeia foi fraco, por orientação política, antes do 25 

de Abril, e continua fraco, depois do 25 de Abril, por oscilações políticas e devido à 

desorganização do aparelho de Estado e do sistema económico”. 

Pedro Alexandre Gomes Cardoso (general Pedro Cardoso, então brigadeiro e 

comandante da Academia Militar) – “As Informações em Portugal”. “Dada a grande 

importância dos Serviços de Informações para quem governa, administra ou comanda”, 

o então brigadeiro Pedro Cardoso, neste nº 0 da ND propôs iniciar a publicação de uma 

séria de artigos sobre este assunto, respeitando, “sempre que possível, o seguinte plano 

de trabalhos: Apreciação histórica; A Arte de governar e as Informações; A necessidade 

das Informações numa sociedade livre; As Forças Armadas e as Informações; A 

Actividade Diplomática e as Informações; Os SI nacionais e estrangeiros; A Contra-

Informação; e as Informações e os Países de Expressão Portuguesa. 

No artigo do n º 0, Pedro Cardoso ficou-se por uma cronologia que terminou em 25 de 

Julho de 1415, quando D. João I embarcou numa frota de 200 velas e navegou para 

África, aproando a Ceuta, que conquista em 21 de Agosto de 1415. Estava iniciada a 

expansão portuguesa para fora do continente europeu.     

Na segunda parte do trabalho de Pedro Cardoso, a publicar posteriormente, ficaria 

incluído o período de 1415 a 7 de Setembro de 1822 (independência do Brasil).  

A terceira parte iria desde 1822 à independência de Angola, a 11 de Novembro de 1975, 

quando Portugal deixou África e regressa à Europa. Terminava, assim, a governação 

portuguesa que se estendera a quatro continentes. 

Para além do valor intrínseco dos artigos do depois general Pedro Cardoso, merece 

anotação o significativo facto de ter sido o único militar a escrever no nº 0 da Revista 

ND. Ainda para mais tendo em conta o cv do general, com formação nos EUA e no 

Reino Unido, actividades ligadas à OTAN e às Nações Unidas e missões de serviço 

militar, no topo da hierarquia, na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique. Isto até 

1976, porque em datas posteriores continuo a desempenhar, sempre, funções de grande 

relevância nos Serviços de Informações do país.         

Compulsando a colecção da revista ND para referenciar momentos significativos da sua 

intervenção política-militar institucionalista no período posterior ao PREC, portanto no 
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final da década de 70 e no início da década de 80, optei por algum detalhe por duas 

edições, considerando o número Especial, de Junho de 1984, e o número 28, de 

Dezembro de 1983. 

O nº Especial tem a particularidade de, numa compilação, integrar artigos publicados 

em 1983, no “Diário de Notícias”, pelo capitão-de-mar-e-guerra Virgílio de Carvalho. É 

evidente que, desta feita, tínhamos um militar a, assumidamente, escrever perante uma 

audiência muito mais alargada. 

O título genérico dos artigos do comandante era “Contributos para um pensamento 

nacional de defesa”, desenvolvendo questões específicas como sejam “O Mar e o 

Futuro de Portugal”, “A importância do Mundo dos Países de Língua Portuguesa”, “A 

crise em Portugal”, “Os inconvenientes de um Bloco Ibérico para Portugal”, 

“Informações em Portugal”, “A CEE e o Futuro de Portugal”, “Portugal, elo vital da 

Defesa do Ocidente”, “Reaprender Portugal” e “O arranque de Portugal”.  

Trespassa da totalidade destes artigos um evidente espírito nacionalista e, 

simultaneamente, uma opção forte pela integração de Portugal, como elo vital, na 

Defesa do Ocidente. 

Sobre as opções relacionadas com o Mar, opções veiculadas num discurso político-

militar, em 1983, que nos diz o comandante Virgílio de Carvalho?  

Quando, para “muitos e durante séculos, o mar pode ter parecido um deserto hostil e 

perigoso, para os portugueses habituaram-se, desde muito cedo, a preencher no Mar, 

esperanças de desenvolvimento e de liberdade”.  

Acentuando as ligações de Portugal com o Mar, o comandante prossegue: “Foi a viver 

do mar e para o mar – pescas, extracção de sal, portos, navegação costeira e fluvial – 

que se moldou a gente mais marítima portucalense (…) e foram os portugueses que 

lançaram mão da investigação científica e tecnológica, nos domínios da astronomia, da 

navegação, da marinharia e da construção naval”.  

Para o comandante, a especificidade geográfica torna obrigatório considerar o mar 

integrado na sua estratégia de defesa económica. Isto para garantir o abastecimento de 

matérias-primas através do transporte marítimo, com serventia dos portos nacionais. 

Na perspectiva do comandante Virgílio de Carvalho, conforme nos diz na Revista ND, 

em 1983, terá que haver exigência de uma “política inequívoca e agressiva quanto à 

Marinha Mercante, à construção e à reparação naval, aos portos e às suas ligações ao 

interior. 
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O comandante acentuava o recurso à navegação fluvial e costeira, e reivindicava o 

desenvolvimento das pescas, do turismo de veraneio, da energia e da mineração.     

No artigo do Nº. Especial da ND, Virgílio de Carvalho antecipa preocupações que 

deveriam ter sido acauteladas, na área das pescas, face à, para breve, integração na CEE: 

“Não é aceitável que o aquis communautaire funcione, na área das pescas, em benefício 

dos países ricos, à custa, exactamente, do mais pobre”.  

A Região Autónoma dos Açores defendia tese idêntica, invocando as suas 

especificidades e pretendendo preservar os bancos existentes e os tunídeos que cruzam o 

arquipélago. 

De modo quase profético, dizia o autor, em 1983 que era preciso preservar a “essência 

de um Portugal viável”. 

Expressava um conselho que servia para então, para hoje e para o futuro, atingindo o 

fulcro destas questões: 

“Há que empreender, sem delongas, todo um esforço para se ocupar, racionalmente, a 

ZEE nacional com pesqueiros portugueses e para se tornar a indústria de pesca mais 

remuneradora, criando novos postos de trabalho E contribuindo para uma taxa de auto-

suficiência alimentar, já que carência de outros recursos económicos naturais não 

permite muitas outras opções. A pesca e as indústrias transformadoras associadas 

impõem-se como alternativa real (…). É preciso localizar as verdadeiras riquezas e 

proceder à sua ocupação racional”. 

Os portos mereciam também a atenção do comandante, como “primordiais no 

desenvolvimento económicos das nações modernas (…), no sentido da intensificação 

das relações comerciais”. Já então – em 1983 – Portugal importava mais de 90% por 

mar e exportava cerca de 80% pela mesma via. Impunha-se a modernização de 

equipamentos, de sistemas de armazenagem, de ligações com o interior e aumento do 

rendimento do sistema. 

A Aquacultura também é referida no nº 0, de ND, pelo seu interesse económico e 

quando se pretendia “contrariar o empobrecimento que a poluição e a sobrepesca 

causavam” 

Investigação, Universidades e Desenvolvimento merecem a maior atenção do 

comandante, que considera que a Ciência tem um espaço único para contribuir para se 

revalorizarem os diferentes sectores das actividades marítimas, que cita e conhecemos. 
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Recordo que a prestigiada “Revue Maritime”271 afirmava que o “mar vai desempenhar 

um papel sem precedentes na vida dos homens e das nações”. 

Energia e mineração seguem-se no artigo que venho analisando, e aí se estima que, em 

1983, 40% das reservas mundiais de hidrocarbonetos tinham sido detectadas no subsolo 

marinho, de onde se extraíam, naquele ano, 20% da produção mundial. 

Já em 1983 o comandante afirmava que o fundo do mar era rico do ponto de vista 

mineral, efectuando-se extracções de estanho, ferro, carvão, diamante e urânio das 

plataformas continentais (até 200 metros de profundidade. A existência de nódulos 

polimetálicos a grandes profundidade (700 a 5.000 metros) era conhecida, com 

possibilidades de exploração de manganês, níquel, cobre e cobalto. Em 1983 o único 

país com tecnologia de extracção apropriada era os EUA, recordava Virgílio Carvalho. 

A defesa dos interesses marítimos de Portugal suscitou, da parte do capitão-de-mar-e-

guerra, uma questão crucial: 

“Inexplicavelmente o abandono a que as coisas do mar estão votadas neste país, 

algumas afirmações que traduzem justificado pessimismo: chegou ao ponto de 

apresentar hoje (1983) uma das menores taxas de capturas piscícolas da Europa, quando 

se dispõe de uma das mais vastas ZEE; de se ter uma Marinha Mercante que não chega 

para satisfazer 15% das suas necessidades de transportes essenciais; e de se falar em 

cedências comprometedoras na ZEE, à Espanha”. 

“O estado desolador a que chegou o relacionamento do país com o mar”, conclui o 

capitão-de-mar-e-guerra Virgílio Carvalho, num seu artigo/discurso político, de 1983272. 

 Nesta época dirigia o Instituto, o general Altino de Magalhães que, no final dos anos 70 

(1975/76 …), desempenhara funções de primeiro representante da República nos 

Açores. Isto nos tempos turbulentos das movimentações políticas regionais em que se 

embandeiravam as flâmulas do independentismo açoriano e quando, discretamente (!) 

passavam pelo aeroporto de Santa Maria, os “charters” repletos de jovens, trajando à 

civil, que iam integrar os destacamentos do Exército cubano, em Luanda. Tive, então, o 

privilégio, de conhecer personagens, como o general, e observar as movimentações, in 

loco.        

A experiência vivenciada pelo general Altino de Magalhães, nos Açores, poderá ser 

relacionada com as suas críticas à lei nº 29/82, de Defesa Nacional e das Forças 

                                                   
271 Revue Maritime, Paris, Julho de 1977. 
272 Artigo reeditado em Junho de 1984, pelo Instituto de Defesa Nacional (IDN), na Revista Nação e 

Defesa. 
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Armadas, que não considerava a inclusão de “ameaças ou agressões internas contra a 

independência nacional (…) no âmbito das actividades da Defesa Nacional”. Acrescenta 

o general que não se pode entender que (…) a razão de tal procedimento tenha por base 

declarados receios, desconfianças ou complexos descabidos”273.  

O primeiro artigo do número 28 de ND corresponde ao discurso do general na abertura 

do ano lectivo, de 1983/84, do IDN. Trata-se de um discurso que poderia classificar de 

exemplarmente institucional, em que o director do IND transcreve as missões do IND e 

em que apresenta um Plano de Actividades para o ano escolar e para a relação com a 

sociedade civil. Longe iam os tempos do PREC. 

Procurando, na Revista, discursos relacionados com o mar, no número de Dezembro de 

1983, encontrei a transcrição de uma comunicação apresentada no Simpósio do Direito 

do Mar, realizado no Instituto Superior Naval de Guerra, pelo então capitão-de-fragata 

José Manuel Pinto Bastos Saldanha. A comunicação, de 24 de Janeiro de 1983, era 

subordinada ao tema “Preservação do Meio Marinho”. 

A comunicação tem uma extensa primeira parte com pormenores técnicos, 

nomeadamente, sobre as características físicas da água. 

Na segunda parte o autor refere-se à utilização do meio marinho pelo Homem, como 

fonte de alimentação, de energia e de matérias-primas, via de comunicação, área de 

recreio e vazadouro, directo ou indirecto, de detritos provenientes da actividade 

humana. 

Reconhecendo que a “prospecção e exploração dos recursos do subsolo submarino tem 

sofrido uma expansão rápida”, Bastos Saldanha lembra que no final dos anos 60 havia 

cerca de 6.000 instalações petrolíferas no Golfo do México e, em 1979, no sector 

britânico do Mar do Norte, havia 13 áreas de exploração a produzir petróleo e gás.  

O autor elenca, de seguida, uma detalhada listagem de acidentes graves no mar (pp.130 

e sgts), nomeadamente com derrama de petróleo, afirmando que 80% da poluição do 

mar resulta de actividades oriundas de terra, como descargas industriais. 

Em relação a Portugal, o capitão-de-fragata Bastos Saldanha (p.129) dizia, 

concretamente: 

“Desde 1971 que têm sido conduzidas, ao largo da costa portuguesa, imersões de 

resíduos radioactivos (desde 1977 na área geográfica delimitada por 45º 50´ N, 40º 10´ 

                                                   
273 Estas observações de Altino de Magalhães constam do Editorial do nº 28, de Dezembro de 1983, da 

Revista Nação e Defesa O general Altino de Magalhães foi representante da República nos Açores, em 

1975/1976, em tempos de MFA. Tive, então, ocasião de entrevistá-lo num trabalho publicado no “Jornal 

de Notícias”, do Porto. 
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N, 16º 00` W e 17º 30`W) em conformidade com a Agência Internacional de Energia 

Atómica” e a OCDE. Em 1979 os peritos aceitaram que o local reunia condições de 

aceitabilidade, até à nova avaliação de 1984. 

Confesso reconhecer que ignoro qualquer notícia actualizada sobre estas ou posteriores 

avaliações. Recordo, a propósito, que a Convenção de Oslo, aprovada 1972, foi 

adoptada, em Portugal, em 6 de Abril de 1974, referindo o lançamento ao mar, de 

resíduos radioactivos e gases de nervos. 

Que soluções invoca Bastos Saldanha? Pelo menos o cumprimento das Convenções 

Internacionais sobre a Defesa do Ambiente, pelo que o autor apresenta algum detalhe 

sobre cada Convenção. Considero que seria excessivo incidir sobre esse detalhe aqui, 

pelo que me limito a citar, e pouco mais, as designações. 

Mas um facto parece-me relevante, face à listagem enunciada: é que as preocupações 

traduzidas em termos de legislação internacional e para a defesa do ambiente marítimo, 

vamos encontrá-las ao longo da 2ª metade do século XX e, inclusive, logo no pós-

guerra, a seguir a 1945: 

-- Conferência das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, em 1972 (p.130), com 26 

princípios para a preservação e melhoria do Ambiente;      

-- Estratégia Mundial de Conservação, de 1980, cuja finalidade é harmonizar os 

interesses de um desenvolvimento sustentável com os requisitos de conservação dos 

recursos vivos; 

-- Convenção do Alto Mar, de 1958, que prevê a liberdade de navegação, o lançamento 

de cabos submarinos e de oleodutos;  

-- Organização Marítima Internacional (IMO), sobre o regime de poluição por navios, 

segurança marítima e de navegação; 

-- Organização Internacional do Trabalho, sobre o regime de trabalho nos navios;  

-- Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição das Águas do Mar pelos 

Óleos, adoptada em 1954. Trata-se da primeira convenção regulamentadora da poluição 

originada por navios. Foi adoptada por Portugal em 1967;  

-- Convenção para Prevenção da Poluição Marinha causada por Operações de Imersão 

de Detritos e outros produtos, de 1972.    

-- Convenção para a Plataforma Continental, de 1958, que deixou à iniciativa dos 

Estados, o desenvolvimento de regimes de prevenção da poluição na Plataforma 

continental. Esta Convenção entrou em vigor, em Portugal, em Junho de 1964. 
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Especificamente em relação ao “caso português” o capitão-de-fragata Bastos Saldanha 

conclui com uma afirmação – feita em 1983 – em que declara que “se desconhece a 

existência de uma avaliação do estado do meio ambiente em Portugal, o que seria 

conveniente para aferir a eficácia do princípio geral da proibição de poluir, em que se 

baseia a legislação portuguesa aplicável”.   
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2.2          INSTITUIÇÕES DO ESTADO E POLÍTICA DO MAR 

 

          CONSTITUIÇÃO DE 1976 – PRESIDENTE (PR) 

 

            ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (AR) E GOVERNO 

 

                   

          “Durante os primeiros 30 anos do regime democrático, de 1976 ao começo do século 

XXI, o mar e as suas realidades, foram domínios quase ocultos na agenda política 

portuguesa”. 

                                                                                                                  Álvaro Garrido 

                                                                      (“A Cultura do Mar”, Esfera do Caos, 2010)                 

           

        A anteceder as considerações sobre as responsabilidades e o desempenho do PR, 

da AR e do Governo, na sequência, primeiro do 25 de Abril e depois da Constituição de 

1976, é devida uma palavra à Marinha, isto é, a Armada, na terminologia corrente. Para 

se dizer que, depois da marcada presença revolucionária, nos quartéis e nas ruas, da 

poderosa força dos Fuzileiros, a Armada continuou a afirmar-se, sempre, na intervenção 

política. 

Ainda hoje em dia é ver como a Marinha está sempre presente e interventiva, com altos 

quadros, em conferências com temas de algum modo ligados ao Mar, quer seja sobre 

Ambiente, Oceanografia, Direito Marítimo, investigação científica pura ou aplicada, 

exposições e iniciativas de associações empresariais. Desta feita somente pretendo 

invocar testemunhos que atestam as preocupações da Armada quanto a “assuntos do 

mar” na década de 70 e inícios da década de 80. Afinal o período que, depois da 

descolonização e anterior à adesão à CEE, parecia que Portugal, ao estigmatizar o “mar 

colonial” e se virava, em exclusivo, para novos parceiros, nomeadamente europeus. 

Na “Revista de Marinha” de Janeiro de 1981 – o 45º ano da publicação -- o comandante 

Gabriel Lobo Fialho, director da Revista, publicou um editorial onde assume, com  

preocupação, uma posição que, certamente, tinha origem e repercussão nos quadros 

superiores da Armada e da Marinha Mercante. 

Dizia, a começar e com satisfação, o comandante Lobo Fialho que, nesse ano, em 1981, 

quando se completava um ano sobre a eleição de um novo Governo, fora criado, pela 
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primeira vez, um Departamento que “poderá coordenar os assuntos ligados ao mar”. 

Porque as circunstâncias que o novo Governo encontrava eram preocupantes: Escrevia o 

comandante Lobo Fialho: 

“Julgamos que ao fim de mais seis anos não poderemos continuar a justificar a situação 

crítica da nossa Marinha Mercante pela perda das linhas de África. Em muito menos 

tempo foram reconstruídos países devastados pela guerra. Em muitos menos tempo se 

criaram e desenvolveram companhias de navegação que, hoje, se consideram 

estabilizadas e rendosas. Não poderemos continuar a despender com o afretamento de 

navios estrangeiros, verbas que igualam o volume total de divisas movimentadas pelo 

turismo”. 

Acentuando a sua análise – e reivindicações – o comandante Lobo Fialho continuava: 

“Não podemos justificar a ineficiência da nossa Marinha à custa da ineficiência dos 

nossos portos, cujo crescimento e melhoramentos tem sido feito (…) de maneira 

descoordenada e à custa de investimentos muito vultuosos que poderiam, e deveriam, 

ser empregues de maneira mais coordenada”. 

O sector das pescas também merecia palavras de preocupação:  

“A marinha de pesca não poderá continuar a queixar-se que o declínio das capturas se 

deve à falta de investigação sobre a nossa área pesqueira, e a investigação não pode 

continuar a dizer que só agora é que começou a investigar segundo bases sólidas e 

critérios coerentes. (…). 

A terminar o Editorial, o comandante afirmava as suas expectativas, porventura 

demasiado benévolas, como o futuro se encarregou de provar: 

“ Fazemos votos que estes problemas possam começar a ser resolvidos no novo ano que 

iniciamos”. Isto é, 1981.           

Cabe acrescentar a este quadro, respeitante à Política e à Economia do Mar, que o 

período do final de 70 e inícios de 80, foi muito marcado pela reivindicações laborais – 

salários, estiva, horários de trabalho, estatuto profissional -- verificadas no sector 

portuário enquanto, por outro lado, havia um optimismo, ou até mesmo euforia, com a 

expectativa de grandes êxitos políticos resultantes da aproximação e apoio de novos 

parceiros internacionais, nomeadamente entre os países socialistas do Leste europeu e 

do Terceiro Mundo anticolonialista. Quase diariamente os jornais – e frequentemente a 

RM – anunciavam acordos e parcerias de construção naval, comércio marítimo e pescas 

em águas terceiras, com países como a URSS, a Roménia e Marrocos.   
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Ainda que estas intenções, publicamente embandeiradas, não se tenham traduzido, na 

generalidade, em acções concretas – até porque os governos tinham vida demasiado 

efémera e a própria perspectiva política se foi alterando, é legítimo afirmar que há 

exagero quando, se considera que com o fim do “mar colonial” e do misticismo ligado à 

expansão marítima, o Mar foi esquecido pelos portugueses, nos anos 70 e 80.  

Feito este parêntesis, vejamos os Programas dos Governos e Discursos de Presidentes 

da República, posteriores ao 25 de Abril de 1974, relacionados com a Política 

respeitante à Economia do Mar.   

As instituições do Estado português que, como órgãos de soberania, a partir do 25 de 

Abril (de 1974), passaram a ter responsabilidades constitucionais na definição da 

Política do Mar são ou foram a Presidência da República, a Assembleia da República e 

o Governo. Excluem-se por terem outras responsabilidades os Tribunais e o Conselho 

da Revolução (artigo 113º). 

Não poderia nem deveria deter-me em questões que, entroncando na Filosofia do 

Direito, se relacionam com o “Papel dos Parlamentos Nacionais na Europa” e 

portanto, também com o Parlamento português. Mas quero deixar aqui uma referência 

bibliográfica para uma eventual análise aprofundada: cito a obra, com o título indicado 

(“Papel dos Parlamentos …”) de António R. Gameiro274. 

Guilherme d´Oliveira Martins, no Prefácio da tese de António Gameiro, classifica a 

obra de “grande pertinência e uma evidente actualidade (…) quando estamos perante 

um tema que diz respeito à própria afirmação de democracia do velho continente, mas 

também diante da reflexão sobre a reforma necessária das instituições da democracia 

representativa”.    

Limitei-me a outros objectivos que não a este debate, e procurei na leitura da 

Constituição de 1976 – aprovada a 2 de Abril de 1976 pela Assembleia Constituinte --  

passagens onde se podem definir responsabilidades sobre a Política relacionada, de 

algum modo, com o Mar. Pelo menos, de um modo genérico e enquadráveis se não 

expresso, também não contraditório com o espírito da lei constitucional.  

O modelo estrutural da Constituição de 1976, foi analisado pelo professor António José 

Fernandes em “Direitos do Homem e Regimes Políticos em Portugal desde a 

                                                   
274 GAMEIRO, António R. -- Papel dos Parlamentos Nacionais na Europa. Edição da Assembleia da 

República com a Coimbra Editora, 2012. 



439 

Implantação da República, em 1910”,275  e classificou aquele modelo, quanto ao 

sistema político de governo, de “suis generis, não se identificando com nenhum dos 

sistemas de tradição histórica (parlamentar, de convenção, presidencialista e 

semipresidencialista)”. Na época o Conselho da Revolução ainda se mantinha como 

sede do poder.  

Até 2004 a Constituição de 1976 foi objecto de várias revisões constitucionais mas, com 

interesse para o caso presente, não acrescentaram nada de consequente.  

Depois de quatro artigos de carga fortemente ideológica e em relação aos quais todos os 

partidos apresentaram, num caso ou outro, declarações de votos ou “notas”, chega-se ao 

artigo 5º, onde se define o “Território” nacional, com referência expressa ao Mar:  

“1. Portugal abrange o território historicamente definido no continente europeu e os 

arquipélagos dos Açores e da Madeira. 

2. O Estado não aliena qualquer parte portuguesa e dos direitos de soberania que sobre 

ele exerce, sem prejuízo de rectificação de fronteiras. 

3. A lei define a extensão e o limite das águas territoriais e os direitos de Portugal aos 

fundos marinhos contíguos. 

4 O território de Macau (…). 

No nº 1 do artigo 5º, na primeira linha, está definida uma das duas grandes questões 

essenciais que diferenciam as Constituições e os regimes de 1976 do de 1933: o 

território passou a estar definido no continente europeu e arquipélagos. Portanto com 

exclusão das antigas colónias. 

Chegara a Descolonização, em 1975, e a Democracia, com o 25 de Abril e a nova 

Constituição. Os novos condicionalismos políticos e económicos vão, a partir de então, 

dar origem a novas opções e usos do Mar. Também para o Mar se iniciava um novo e 

marcante ciclo.  

Entre os 312 artigos da Constituição de 1976 se procurássemos referências genéricas e 

de grande amplitude que tivéssemos como úteis ao tema Mar poderíamos ir aos 

Princípios fundamentais; aos Direitos e Deveres fundamentais económicos, sociais e 

culturais; à Organização económica; às estruturas da propriedade e dos meios de 

produção; aos Circuitos comerciais; e, naturalmente, ao Capítulo maior da Organização 

do Poder Político. 

                                                   
275 FERNANDES, António José -- Separata da obra “Estudos de Homenagem ao Professor Doutor 

Germano Marques da Silva. Coimbra. Almedina, 2004.  
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Qualquer bom escritório de advogados encontraria em qualquer artigo muito abundante 

material para justificar interesses e razões jurídicas de candidatos a concessões das 

potencialidades das águas territoriais e fundos marinho contíguos, mas isso é descabido 

aqui.     

No final do Capítulo IV destes trabalhos constam as linhas programáticas, quanto ao 

Mar, dos Governos Provisórios e dos Governos Constitucionais, bem como 

intervenções de presidentes da República sobre o tema “Oceanos”.   

Em relação ao Presidente da República (PR), na Constituição de 1976 as suas 

competências eram explanadas nos artigos 136ª a 141º. A sua primeira competência era 

a de presidir ao Conselho da Revolução, exercendo também o cargo de comandante 

supremo das Forças Armadas. 

Entre as fortes competências políticas do PR previstas em 1976, somente consegui 

vislumbrar, no que aqui procuro referenciar, o facto de que, presidindo a órgãos de 

soberania poderia ali conduzir os trabalhos para temas específicos. Eventualmente o 

Mar. Poderia também dirigir mensagens à Assembleia da República sobre assuntos ao 

seu critério. Certamente também reunia com assiduidade com o primeiro-ministro, com 

uma Agenda de trabalhos sempre aberta.  

O facto dos presidentes de então serem generais – Costa Gomes e depois Ramalho 

Eanes -- fortemente envolvidos nas movimentações das Forças Armadas, certamente 

não favorecia um ambiente que privilegiasse debates e políticas sobre o Mar. Inclusive 

quando o primeiro-ministro foi oficial da Marinha, o almirante Pinheiro de Azevedo, 

este chegou àquelas funções partindo do facto de que era comandante operacional dos 

Fuzileiros navais. Enfim, todo o contexto criava um vazio, quanto ao Mar, de mais de 

uma década    

Quanto à Assembleia da República e continuando a reportar-me ao original de 1976, as 

suas competências políticas e legislativas são descritas no artigo 164º, onde uma perdida 

alínea i) indicava que cabia à Assembleia da República “definir os limites das águas 

territoriais e os direitos de Portugal aos fundos marinhos contíguos”. 

A AR podia “fazer leis sobre todas as matérias, salvo as reservadas pela Constituição ao 

Conselho de Revolução ou ao Governo”. O artigo 170 previa que a “iniciativa da lei 

competia aos deputados”, como aliás também ao Governo. À AR competia discutir e 

votar os projectos e propostas de lei, num debate na generalidade e outro na 

especialidade.   
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A amplitude destas normas permitia qualquer tema mas tudo dependia do contexto 

histórico que se vivia no país para se definirem as opções, as oportunidades e os timings 

políticos. Os Mares e os Oceanos ainda teriam que esperar. 

Conforme referências que já constam deste trabalho, a Assembleia da República, 

nomeadamente através dos deputados da Comissão especializada de Agricultura e Mar, 

tem promovido em diversas sessões legislativas, conferências sobre estas temáticas, 

convidando especialistas, tanto académicos como empresários. Os próprios deputados 

da Comissão, representando os partidos com assento parlamentar, têm também 

apresentado as suas perspectivas políticas. 

Ultimamente – 2014 -- teve lugar na AR um seminário subordinado ao tema “O Mar de 

Portugal”, com intervenções dos professores Adriano Moreira, Mário Ruivo e Álvaro 

Garrido, a ainda da ministra da Agricultura e Mar.  

Quanto aos discursos (políticos) dos deputados a tónica incidiu nas definições da 

Estratégia Nacional para o Mar e na Lei de Ordenamento e Gestão do Mar, documentos 

legislativos aprovados pelo próprio Parlamento mas em que, em relação à Lei, está 

atrasada a respectiva Regulamentação. 

Os partidos da Oposição – PS. PCP, Bloco de Esquerda e Verdes voltaram a apresentar 

as críticas já conhecidas dos debates em Plenário da AR e que dizem respeito aos prazos 

das concessões de exploração das potencialidades do mar – e futuramente da Plataforma 

Continental. Os prazos são longos – 50 e mais anos – tornando as concessões 

“autênticas privatizações”.  

Nas suas intervenções o PCP acentuou questões de ordem social, insurgindo-se contra 

as leis laborais feitas em “prejuízo dos direitos fundamentais dos trabalhadores”, como 

sejam os que dizem respeito a salários, empregabilidade, horários, segurança social e 

preços à produção. 

As críticas da Oposição ao XIX Governo incidiram também nos problemas de 

segurança dos pescadores, com a degradação dos portos e o assoreamento das barras.  

Como no próprio subtítulo do Seminário se indicava, com os discursos dos 

deputados/partidos, estava-se perante um “Mar de Políticos”. 

Uma nota final, a propósito deste Seminário que ocorreu num Auditório da Assembleia 

da República, em Lisboa: com os meios de comunicação disponibilizados pelas novas 

tecnologias este Seminário pode ser seguido, na íntegra, por todos os cidadãos 

interessados que tivessem, em suas casas, de um aparelho de televisão ou um 

computador. Estavam presentes no Auditório duas ou três dezenas de 
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“espectadores/participantes” mas cidadãos interessados poderiam, em suas casas, 

acompanhar os trabalhos da AR. Pela minha parte, estando no Porto, tive esse benefício.       

Mas, finalmente, passemos aos Governos. Chega-se ao artigo 185ª da Constituição de 

1976, com o texto sobre o Governo como “órgão da condução política geral do país e 

órgão da administração pública”, cabendo-lhe “definir e executar a sua política com 

respeito pela Constituição (…).  

As principais medidas políticas e legislativas a adoptar ou a propor ao Presidente da 

República ou à Assembleia da República para execução da Constituição devem constar 

do Programa do Governo (artigo 191º). O governo tornava responsável, politicamente, 

perante o PR e a AR.   

A partir do artigo 195 a Constituição prevê as condições de apreciação do Programa de 

Governo pela Assembleia da República, as solicitações do voto de confiança, moções de 

censura, as responsabilidades civil e criminal, e especifica as competências legislativas, 

políticas e administrativas, bem como aquelas que cabem ao próprio Conselho de 

Ministros. Nestas competências cabem todas as iniciativas das linhas gerais da política 

governamental, bem como as da sua execução. 

No Capítulo IV deste trabalho inclui elementos que definem e contem os Programas dos 

Governos Provisórios e dos Governos Constitucionais do período de vigência da 

Constituição de 1976, com ajustamentos que, até hoje, resultam das suas revisões. Faço-

o tendo em conta a decisiva relevância dos programas governamentais como discursos 

políticos que vão sendo actualizados e onde se incluem também as linhas 

governamentais de execução.   

Tudo foi evoluindo e foi-se modificando e, a partir da década de 90, a AR incentivou o 

debate, não só entre os deputados, dentro de portas, como chamando a sociedade civil 

para o debate sobre a Ciência, a Economia e a Política, diversificando os interlocutores 

(académicos, empresários …) e as temáticas. Direi que a AR foi ganhando hábitos de 

mais diálogo passando, sobretudo através das comissões parlamentares especializadas, a 

promover seminários e debates, convidando para tal cientistas qualificados. Cito, como 

exemplar e passível de entendimento do quadro contextual, uma iniciativa da Comissão 

Parlamentar de Defesa Nacional, com uma comunicação subordinada ao tema 

“Recursos vivos na economia oceânica”. 

O conteúdo da conferência, os temas explanados, a terminologia tecnicista da cientista 

perante deputados com origens e formações das mais diversas, pode parecer excessiva. 

E, porventura, por vezes assim seria, mas também corresponde a uma evolução da 
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Assembleia nas motivações e compreensão de novas responsabilidades e do modo de 

fazer Política.   

 A convidada foi a professora catedrática Helena Santos, da Universidade Nova de 

Lisboa, que está ligada ao Instituto de Tecnologia Química e Biológica daquela 

Universidade. A Conferência Parlamentar decorreu na AR, em Maio de 2008, perante 

os deputados da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. 

No âmbito da sua especialização, já que trabalha, desde os anos (19)90, em 

microrganismos extremófilos, isto é “organismos que proliferam optimamente em 

condições extremamente agrestes e letais para células animais  e para os seres humanos” 

a professora dissertou perante os deputados sobre os “Recursos vivos na economia 

oceânica”. 

Da sua intervenção recolhi informação que tem a ver com a relação Ciência-Economia, 

isto tendo também em conta que a dissertação foi feita na AR, perante deputados que 

procuravam informação esclarecedora e actual que pudesse reflectir-se e contribuir para 

a valorização da sua actuação política. 

Helena Santos indicou um marco cronológico, com tanto de surpreendente como de 

importante: data de 1997 a primeira observação da presença de impressionantes 

formações que vieram a ser designadas por “chaminés hidrotermais, blak smokers, que 

têm a aparência de verdadeiras chaminés fumegantes emergindo dos fundos marinhos”. 

Trata-se de “torrentes de lamas constituídas por sulfuretos de metais pesados, sulfuretos 

de ferro, de manganês, de cobre, que em contacto com a água fria (cerca de 2º C), 

precipitam, dando um aspecto de fumo espesso”276. 

A professora explicou aos deputados que a temperatura destas lamas pode variar entre 

os 300 e os 400º C e que as chaminés hidrotermais existem “em zonas de contacto entre 

placas tectónicas (…) como a dorsal meso--atlântica (…)” verificando-se que as ilhas 

dos Açores são o cume dessa cordilheira”. Até 2008 havia “quatro zonas com fontes 

hidrotermais já exploradas na proximidade dos Açores”. 

Segundo a professora, até ao final da década de (19)90 do século XX, face às condições 

“aparentemente inóspitas para as formas de vida convencionais”, não se imaginava a 

existência de “populações de microrganismos nos sedimentos profundos”, com 

“concentrações 10.000 vezes superiores à que existe” à superfície dos oceanos. 

                                                   
276 Actas dos Debates Parlamentares. Pág 158. Maio de 2008. 
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“A falta de luz, a pressão esmagadora e a temperatura gélida não impedem a existência 

de uma população microbiana luxuriante nos sedimentos marinhos”, conclui Helena 

Santos, partindo de dados obtidos pelo Instituto Oceanográfico de Woods Hole, nos 

EUA. 

Tudo parece completamente hostil à vida, como a concebemos, num ambiente tóxico e 

asfixiante em que o “fumo” do campo hidrotermal, nas zonas vizinhas dos Açores, é 

“constituído por 45% de hidrogénio; 2% de ácido sulfídrico; 6% de metano; 43% de 

dióxido de carbono; 4% de azoto; e metais pesados, maioritariamente sob a forma de 

sulfuretos”.      

Aos investigadores depararam-se -- e continuamos a acompanhar Helena Santos, na AR 

– nas zonas das chaminés hidrotermais, “populações exuberantes de invertebrados”, 

designadas em Portugal por casulos. 

Os casulos, prossegue a cientista, “atingem metro e meio e possuem uma estrutura que 

lhes permite captar o pouco oxigénio disponível nas águas profundas”. 

Helena Santos coloca uma pergunta crucial a que procurou dar resposta: 

“Que tipo de organismos consegue proliferar nestes habitats e qual a fonte de energia? 

Os microrganismos dos fundos marinhos -- as bactérias e e os micróbios – têm 

capacidades metabólicas completamente inesperadas e conseguem usar energia 

térmica”. 

A professora alongou-se, na ocasião, em pormenores científicos que me parecem 

excessivos para aqui, mas não deixo de referir que se incluíram, na cadeia alimentar das 

águas profundas, os bivalves e os crustáceos. 

No Laboratório da Universidade de Lisboa, onde a professora Helena Santos trabalha, 

em ligação com uma rede internacional de investigadores, têm sido estudados 

microrganismos provenientes de fundos marinhos277.  

Até 2008 foram explorados cerca de 90 campos hidrotermais, sendo os países mais 

activos, nesta exploração, os EUA, a França, o Japão, a Rússia e o Canadá. Também até 

2008 foram descritos cerca de 600 espécies de novos organismos provenientes de zonas 

marítimas de hidrotermais. 

Na parte final da comunicação apresentada aos deputados da AR, a professora indicou, 

com algum detalhe científico, que omiti, que as investigações realizadas permitiram 

detectar aplicações potenciais, como sejam na conservação de vacinas usadas em países 

                                                   
277 SANTOS, Helena -- Conferência na AR, Actas, pág.158. 
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quentes. Outro potencial em desenvolvimento tem a ver com a actuação médica em 

casos de disfunções neuro--degenerativas, como a doença de Alzheimer e a doença de 

Parkinson. 

A professora Helena Santos transmitiu a convicção de que “existe uma gama enorme de 

oportunidades de exploração, para fins industriais, de microrganismos ou material 

genético proveniente do mar”. E acrescentou: 

“A indústria farmacêutica procura novos fármacos e novos antibióticos. Na indústria 

alimentar e dos suplementos são precisos corantes e vitaminas. Alguns solutos que 

descobrimos têm aplicação na cosmética, são excelentes hidratantes e protegem a pele 

contra os raios UV”. 

Tem aumentado o número de patentes, com aplicações na agricultura, na química, no 

processamento da polpa de papel, na produção de protectores solares, nas técnicas de 

biologia molecular e para o tratamento de herpes.     

A professora afirmou, a terminar, a grande convicção de que os “oceanos e os fundos 

marinhos são reservatórios imensos de biodiversidade, ainda que virtualmente 

inexplorada”. E que albergam inúmeras espécies raras (…) contendo compostos novos 

com enorme potencial de aplicação, configurando inúmeras oportunidades para a 

investigação básica e para bio--prospecção comercial”. Para isso “impõe-se preservar o 

“património biológico e regulamentar a exploração”. 

O “recado” da cientista ficou dado aos parlamentares da AR. Nenhum fez perguntas à 

conferencista. Nem tudo terá sido fácil de entender a não especialistas: mas no jogo 

racionalidade--sensibilidade haverá que tirar proveito, despertando responsabilidades 

políticas que não se fiquem no imediatismo de discursos políticos, de hemiciclo.                

                    

 

            2.3                ESPAÇO  PARA O CONTRADITÓRIO: 

    

                          “HOUVE SUCESSIVOS ERROS TRÁGICOS” 

 

                         -- Na expressão de J. J. Brandão Ferreira (2001) 

 

      A crítica mais acutilante que encontrei em relação à política portuguesa respeitante à 

Economia do Mar, no período posterior ao 25 de Abril, é da autoria do tenente-coronel, 
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na reforma, João José Brandão Ferreira. Trata-se de um artigo publicado, em 30 de 

Outubro de 2001, no semanário “O Diabo”, jornal de conotação política fortemente 

assumida contra os princípios preconizados pelo 25 de Abril de 1974.  

João José Brandão Ferreira, numa postura claramente ideológica, criticou então a 

política dos sucessivos governos portugueses em relação à Economia do Mar, 

inventariando, com conhecimento concreto, as medidas que caracterizaram essa 

orientação política 278 

O tenente-coronel aviador foi julgado, em Setembro/14, nos Juízos Criminais de Lisboa, 

acusado por difamação por artigos publicados em blogues em que defendia a tese de que 

Manuel Alegre, aos microfones da Rádio Voz da Liberdade, em Argel, incitara militares 

portugueses a desertar, quando da guerra colonial, em Angola.  

A juíza citou a “Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e o Direito 

consignado na Constituição Portuguesa à liberdade de expressão” e considerou que 

“Brandão Ferreira emitiu a sua opinião sobre factos históricos e que não se verificou o 

crime de difamação”. 

Brandão Ferreira começa, no seu artigo, de modo contundente e até em tom panfletário, 

acusando o regime saído do 25 de Abril “de ter adoptado uma “política obscurantista, 

baseada em profunda ignorância histórica, geopolítica e estratégica, colocando Portugal, 

após o 25 de Abril de 1974 de costas voltadas para o mar. E acusa: “ Tem sido um erro 

trágico e contumaz”. 

Após esta introdução posso ser questionado por que motivo invoco um artigo pleno de 

carga ideológica e de linguagem contundente. Por um motivo muito simples: porque 

corresponde a uma posição política que existe – como as outras que aqui invoco -- e 

porque testemunha uma perspectiva sobre factos concretos. Com a vantagem de 

claramente se assumir.   

Invocando a História um pouco mais longínqua, prossegue Brandão Ferreira: 

-- De facto foi o mar que assegurou a individualidade de Portugal, permitiu que este 

vivesse vida própria, lhe moldou uma individualidade única e lhe garantiu os apoios 

externos, indispensáveis à sua independência política, abrindo-lhe a inspiração para a 

epopeia marítima, marco fundamental, não só da História Pátria como da civilização 

universal”. 

Surge a acusação que indicia um envolvimento e sofrimento pessoais: 

                                                   
278 O artigo foi republicado na Revista de Marinha, de Setembro/Outubro de 2012. 
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-- E que fizeram os nossos “pequeninos” políticos de então para cá? Pois destruíram  

a  Marinha Mercante; arrasaram, num fósforo, os navios de pesca bacalhoeira de alto 

mar; alienaram parte da restante marinha de pesca, reduzindo-a à expressão mínima, o 

mesmo acontecendo à indústria conserveira; quase mataram os portos, devido à falta de 

competitividade que tem causas diversas; estão a reduzir a marinha de guerra ao zero 

naval; mantêm o que resta da outrora pujante indústria de construção e reparação naval, 

no limiar da sobrevivência; ignoram a navegação de cabotagem; deixam assorear os rios 

e as bacias hidrográficas e só de há poucos anos a esta parte começaram a desenvolver 

as marinas, isto num país que pretende ser um ponto de atracção turística. Em termos 

educativos e psicológicos, nada se faz para fomentar o espírito marítimo da população, 

nomeadamente a sua juventude (…)”. 

Contundente na mescla de opões ideológicas e situações factuais, prossegue Brandão 

Ferreira: 

“As opções governativas têm sido” – recordo que este artigo foi publicado em 2001 e 

republicado em 2012 – “de uma incapacidade total (…) e criminosas”. 

“ A liberdade (…) está na sua” (de Portugal) “fronteira marítima”, e a sua “História foi 

sempre marítima”. 

Brandão Ferreira aponta a existência de “uma extensa lista de acções” com que pretende 

provar as suas teses mas opta por “nomear apenas algumas”. A saber:  

“Os transportes têm privilegiado a componente terrestre através da Meseta (o tráfego 

TIR, as auto-estradas e as tentativas de TGV), ainda por cima privilegiando as rotas que 

interessam ao governo espanhol e não a Portugal (…), como acontece com as rotas 

aéreas e marítimas; optou-se por trazer o gás natural da Argélia através da fronteira com 

a Espanha e não pela rota marítima; a Expo 98 e a Comissão dos Descobrimentos pouco 

fizeram pela exaltação e valorização dos feitos marítimos dos portugueses; não existe 

qualquer política para o desenvolvimento de desportos náuticos, como remo, canoagem 

e motonáutica; o interior devia estar ligado ao mar e o seu desenvolvimento fazer-se em 

complementaridade com este e não com as regiões fronteiriças espanholas; os 

empresários portugueses e até os espanhóis deviam ser incentivados a exportar através 

dos portos nacionais e não a tentarem-se pelos portos espanhóis; a política para as 

pescas devia procurar alternativas fora da UE, que nos dificulta constantemente a vida 

em proveito de outras potências, etc.”. 
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Contundente no seu discurso político, Brandão Ferreira termina assumindo, 

publicamente e com a maior clareza, opções políticas perante factos e situações 

concretas que cita e interpreta: 

“Finalmente, a ruptura organizacional efectuada em 74/75/76, desmantelando a 

coordenação efectuada ao nível do Ministério da Marinha da maioria das actividades 

relacionadas com o mar e as actividades nele exercidas, tem dado péssimos resultados, 

dando origem a uma miríade de organismos estatais, que é preciso pôr de acordo antes 

de se conseguir uma decisão sobre seja o que for. O desastre é completo, mas, 

aparentemente, tem sido assunto menor nas preocupações político-partidárias da 

República. Não apenas lamentável. É um suicídio (…)”.   

Este artigo de Brandão Ferreira é um caso representativo de uma leitura própria e de 

reivindicação política, com subjacente filosofia de pensamento político. 

Pode-se concordar ou discordar de Brandão Ferreira, em todo ou em parte, mas há que 

reconhecer que expressa opções pessoais amadurecidas, definidas numa escola de 

pensamento, ainda que expressas numa linguagem muito emotiva. O que, afinal, 

também é próprio de discursos políticos enquadrados em contextos de combate político 

e de crise social e económica.                                     

 

 

            2.4    “DEZ ANOS PARA MUDAR” A POLÍTICA MARÍTIMA 

 

                         PROPOSTA DO PS (1979) PARA OS ANOS 80 

                                                          

                                  E MOÇÃO SECTORIAL DE 2010 

 

      No III Congresso do Partido Socialista, reunido em Lisboa em Março de 1979, foi 

aprovada a “Proposta do PS para os Anos 80 – Dez Anos para Mudar Portugal”. 

A propósito da Política Marítima este documento, para além de definir caminhos e 

soluções programáticas face aos problemas políticos, económicos e sociais do país, 

constitui um quadro contextualizante da fase histórica que Portugal vivia então. Estas 

duas componentes – o quadro histórico do país e as propostas políticas concretas – 

integram aquilo que procuro aqui, isto é, o conhecimento do discurso político de uma 
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área política relevante – o PS – numa época concreta, neste caso o pós-1974 e a década 

de (19)80.   

Segundo o Prefácio da Proposta trata-se da “primeira proposta programática global, 

envolvendo os diversos aspectos da vida política, social, económica e cultural do país, 

definindo uma estratégia de resolução dos seus problemas, elaborada por um partido 

político com base numa experiência governativa concreta e tirando partido dos 

ensinamentos daí resultantes”. 

O III Congresso do PS, em 1979, fora convocado na sequência da exoneração do 

primeiro-ministro do II Governo Constitucional, pelo presidente da República, e após 

denúncia unilateral, feita pelo CDS, do acordo de governo por este partido assinado com 

o PS. 

A primeira versão do documento foi elaborada pelo Gabinete de Estudos do Partido – 

Gabinete então dirigido por António Guterres -- seguindo-se um processo de “discussão 

interna que, ao longo de dois meses, envolveu 10 mil militantes e dando origem a perto 

de 400 propostas de textos alternativos”. 

A Proposta, após as emendas introduzidas no decorrer do Congresso, foi aprovada com 

apenas quatro abstenções. Mário Soares, então secretário-geral do PS, considerou a 

Proposta a “melhor prova de maturidade política (…) assente numa verdadeira 

pacificação ideológica”. 

Mário Soares classificou a Proposta como um texto “isento de demagogias fáceis e dos 

eleitoralismos infelizmente muito frequentes” (…), tendo sido elaborado por muitos dos 

melhores especialistas e técnicos (…) com a preocupação de verificar a viabilidade das 

soluções apontadas, recusando falsas promessas e análises superficiais”. Juntavam-se 

assim, “uma larga experiência de governo, uma cuidada discussão técnica e um 

profundo debate político”.  

Mário Soares afirma no Prefácio que se partiu “do conhecimento da profunda crise 

económica e social para lançar um vasto programa de desenvolvimento económico e de 

reformas sociais, orientado prioritariamente para a consolidação da democracia através 

da criação do pleno emprego, da satisfação das necessidades sociais dos portugueses, 

com destaque para a saúde, a segurança social, a habitação, a cultura, a educação e a 

preservação de um ambiente humanizado”. 

 Na Proposta PS para os Anos (19) 80, nas suas 314 páginas, parte-se do pressuposto de 

que a “sociedade portuguesa é atravessada (…) por um certo número de desequilíbrios e 

carências (…)” relacionadas com o atraso económico” do país e que têm também a ver 
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com o “domínio de uma escassa minoria incapaz, dependente e sistematicamente 

apoiada num Estado autoritário”, Estado e “minoria”que “modelaram o império colonial 

em função de interesses económicos específicos” 

O modelo que se esgotou no 25 de Abril, é analisado na nota introdutória do Programa 

do III Congresso do PS e no capítulo I. Este Programa foi, afinal, o discurso político do 

PS (1979) para a década de 80 e era claramente marcado pelo rescaldo do Processo 

Revolucionário em Curso, o PREC. 

O PS, neste seu discurso político, considerava que a sociedade portuguesa fora vítima 

de “150 anos de denominação de um certo tipo de burguesia, (…) incapaz de superar o 

atraso legado por um regime senhorial”.  

As marcas de cerca de “50 anos de ditadura” e as “graves confrontações do PREC”, 

após o 25 de Abril, “abriram novas feridas no tecido social e económico da sociedade”, 

acrescenta-se no discurso do PS. 

No Programa são referenciadas as condicionantes políticas, económicas e sociais, para 

depois concluir sobre os projectos de futuro. 

No Plano Económico, o PS considera que o país estava “fortemente condicionado pela 

evolução económica internacional e por grandes desequilíbrios estruturais” que 

afectavam, com “particular relevo, o défice externo e o desemprego”. 

Não se pretende entrar aqui em detalhe excessivo mas apontam-se tópicos essenciais 

enunciados no Programa do PS e que podem suscitar reflexão e comparações com 

quadros próximos ou mesmo muito posteriores. 

--“A economia portuguesa no início dos anos 70 sofreu o impacto simultâneo de 

factores externos que alteraram completamente o quadro em que se inseria”; 

--“Em primeiro lugar a subida dos custos das matérias-primas e em particular do 

petróleo bruto, fazendo deteriorar de maneira significativa as relações de troca com o 

exterior;  

-- “Só a elevação do preço do petróleo é” (foi) “responsável por cerca de metade do 

actual défice da balança de transacções correntes”; 

--“A crise internacional traduziu-se numa quebra sensível na evolução das exportações”; 

--“A crise externa provocou um súbito estancar da emigração” (…) e, entretanto, o 

“desenvolvimento português, a partir do início dos anos 60, não fora capaz de gerar 

empregos em número significativo”. 

-- ”Havia também excedentes na população rural, subemprego na agricultura, 

insuficiente criação de postos de trabalho na indústria e nos serviços; 
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-- Reconhece o PS que a industrialização do país se processou sobretudo a partir da II 

Guerra Mundial, “tirando partido da acumulação de capitais gerada, em Portugal, 

durante o conflito e da política de criação de infra-estruturas então desencadeada” (…) 

bem como do “proteccionismo, com medidas pautais, condicionamento industrial, 

corporativismo, repressão, reserva de mercados coloniais, com produtos de qualidade 

marginal ou de difícil colocação em outros mercados …); no entanto esta 

industrialização nascente veio a enfermar de “carência de arrojo e iniciativa, estrutura 

antiquada e débil, com tecnologias ultrapassadas e dimensão inferior”; a “adesão à 

EFTA ficou aquém das expectativas” e o investimento estrangeiro procurava a mão-de-

obra barata”;  

-- “A compensação das dificuldades de emprego vinha de emigração maciça, com níveis 

médios anuais de 100.000 a 150.000 pessoas, das quais cerca de 60.000 activas”; 

-- “Com a descolonização houve uma redução drástica do contingente militar” e, por 

outro lado, o retorno de portugueses, em largo escala (centenas de milhares de pessoas 

num curto espaço de tempo, sobretudo em 1974/75). 

 Prossigo com a análise do PS, análise com que justifica o seu Programa para a Década 

de 80:  

“Tudo isto teve “consequências profundas na deterioração do mercado de trabalho e no 

desequilíbrio entre a produção e o consumo interno”. 

Retomando as consequências económicas da descolonização, lembra o PS que “trouxe a 

perda de mercados reservados a algumas exportações tradicionais, sobretudo os têxteis e 

o vinho e gerou profunda crise nas empresas transportadoras marítimas e aéreas” (…) 

“que asseguravam ligações de tipo colonial”. 

Neste contexto, o PS cita responsáveis políticos anteriores ao 25 de Abril que, já em 

Outubro de 1973, se referiam ao facto de se ter chegado “ao fim das vacas gordas”.  

Causas essenciais, acrescenta o Programa, situavam-se no facto de o “sistema 

económico e social estar habituado a vegetar à sombra do proteccionismo, sem tradições 

de mudança nem mecanismos de adaptação permanente”. 

Tudo isto provocou rupturas sistémicas “mas não se seguiu, de imediato, nova definição 

enquadradora”. Houve uma rápida redistribuição de rendimentos mas não estavam 

garantidas “capacidades internas da criação de riqueza”. 

Contrariando “a demagogia da prosperidade fácil e o eleitoralismo inconsequente” o 

Congresso do PS, reunido em 1979 e através do Programa que aprovou para os Anos 



452 

80, colocou “duas questões centrais: È possível vencer a crise? Qual a estratégia a 

adoptar para tal fim?” 

O PS remete para os seus adversários políticos, “à direita e à esquerda”, soluções que 

rejeita: a da “direita” que, “sob a capa de um projecto neo-liberal, pretende restabelecer 

os pressupostos económicos e sociais anteriores ao 25 de Abril (…) com um regime 

democrático mais ou menos musculado”; à sua esquerda o PS rejeita as acusações do 

PCP de que se identifica com as “forças conservadoras” e contraria o “sistema global” 

do comunismo e a “orientação política que tal imporia”.      

De comum com o PCP, o PS de 1979 defendia também a “batalha da produção”, desde 

que se procedesse a “correcções estruturais” na economia do país. O PS defendia teses 

contrárias ao “controlo burocrático, à colectivização forçada, ao estrangulamento do 

sector privado e à perda da democracia”. 

Passando ao Plano Social o Programa retoma, com algum detalhe, temas como as 

guerras coloniais, a descolonização, a industrialização dos anos 60, e a abertura das 

relações com o exterior (emigração e turismo), relacionando o atraso económico e as 

carências sociais. O Programa refere-se ao binómio desertificação--concentração 

regional, nos volumes de desemprego e emigração, na subutilização do trabalho 

feminino, no sindicalismo, no envelhecimento das populações e nos novos padrões da 

cultura. 

Neste capítulo referente ao Plano Social somente surge uma passageira referência ao 

“Mar”: O Império Colonial tinha determinado (…) o desenvolvimento da capital como 

metrópole marítima”. 

O Programa de 1979 passa depois ao Plano Político, retomando, de modo mais 

acutilante, uma linguagem tipicamente do PREC, com expressões como: ”ditadura de 

meio século; regime salazarista; espírito de resistência; sociedade repressiva, ambiente 

cultural e social monolítico, autoritário, paternalista, profundamente inibidor do espírito 

de iniciativa, de frontalidade intelectual e cívica, da inspiração criadora; regime de 

opressão politica e exploração económica, regime obscurantista, de castração cultural e 

cívica, medo suspeição, egoísmo, selvagem, carneirismo, senilidade, adulação, 

denúncia, sistema policial repressivo, monopólio do poder ao serviço dos grandes 

grupos económicos e financeiros, tortura e deportações”. 

Partidos/ideologias à “esquerda” e à “direita do PS merecem também, no Programa de 

1979, fortes críticas, ou melhor, expressões fortes, acusando os mesmos de, “de certo 
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modo, serem fruto de um passado monolítico e totalitário”. O próprio “interior” do PS 

não fica isento de acusações de “influências de cariz conservador estranhas ao Partido”. 

É evidente que quem escreveu este capítulo (Político) do Programa nada tem a ver com 

os responsáveis pelos capítulos Social e Económico. Nem no conteúdo nem na forma. E 

quanto ao Mar todos estes capítulos primam pela total ausência. Somente mais adiante – 

passadas 182 páginas do Programa encontramos um capítulo referente às Pescas. A 

estratégia para o mar não estava na moda mas era expectável uma capacidade e uma 

visão do futuro próximo, nos aspectos económico e político. Proclamou-se, num 

discurso político veemente, a “redução de factores de conservantismo social e 

ideológico bem como o reforço dos factores de progresso. O “social e a política devem 

orientar o económico” mas faltou uma visão sobre projectos concretos e tornou-se 

relevante a incapacidade prática. Mas longa foi – era a época própria – a dissertação 

sobre o projecto de sociedade – o socialismo democrático. Num Congresso partidário e 

em 1979, provavelmente teria de ser exactamente assim. Era, porventura, o momento 

histórico, o tempo e o lugar para tal debate: havia as sequelas de um regime 

ultrapassado, vivia-se um período de turbulência social e de indefinição política e 

económica; procuravam-se novos rumos para o crescimento económico e a 

modernização do aparelho produtivo. O tempo tem (tinha) o seu ritmo, a maturidade 

social a sua dinâmica.     

Ultrapassemos agora, por suficientemente esclarecedor, o contexto definido no 

Programa e em parte considerado acima, onde se incluem capítulos como “Ponto de 

Partida, Projecto de sociedade autónoma e inovadora, Consolidação do Estado 

democrático, Um novo modo de vida em sociedade, Valorização das comunidades de 

portugueses no estrangeiro e Intervenção dos trabalhadores na construção do socialismo 

democrático” 

No capítulo referente à intenção de se “Atingir o pleno emprego – Modernizar a 

Economia -- Integrar Portugal na Europa”, o Programa aprovado no III Congresso do 

PS (1979), inclui um discurso político sobre “Políticas sectoriais” onde incluem os 

sectores das Pescas; a Agricultura e as Florestas; a Indústria; a Energia; o Comércio; o 

Turismo; os Transportes e as Comunicações; e o Desenvolvimento rural”. Não há aqui 

uma indicação específica sobre a Economia do Mar, provavelmente porque a expressão 

ainda não ganhara um espaço afirmativo individualizado. Mas há componentes, há 

sectores de actividade económica integradores dos futuros clusters do mar. 
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Comecemos pelas Pescas. Qual o discurso político do PS quanto às Pescas, num Plano 

integrado para o Decénio de (19)80? Acompanhemos o Programa do PS de 1979.   

A primeira característica apontada, em 1979, pelo PS, quanto às Pescas é que o “sector 

estava em profunda crise, com origens bem anteriores a 1974 (…) mas que as Pescas 

continuavam a desempenhar um importante papel no abastecimento interno”. 

É contundente a leitura do PS quando faz – fazia – a inventariação dos factores 

condicionantes que explicavam a “crise profunda e acentuada”. Em síntese indicava 

(p.183): a antiguidade das frotas; o carácter aleatório das capturas; a perecibilidade do 

pescado; o condicionamento drástico da actividade das frotas de pesca longínqua e do 

alto; o rápido aumento dos custos de produção; o aumento dos tempos de imobilização 

das embarcações de pesca; a descapitalização das empresas; a corrupção dos mercados; 

a desorganização da administração pública neste sector; a inexistência de uma política 

global e de mecanismos capazes de a levar à prática. 

A “estes condicionantes de ordem interna” o Programa acrescentava dois factores que, 

porventura, ainda então eram insuficientemente avaliados: a relação dos recursos dos 

mares portugueses (a ZEE) com a política de Pescas da CEE; e o “estado precário a que, 

desde há longos anos, a investigação neste campo se viu condicionada, carecendo de 

quadros e meios mas, sobretudo, prejudicada pela falta de dados e saber acumulados ao 

longo do tempo”. 

Estas são, de facto, duas questões cruciais e hoje, à distância cerca de 30 anos, duas 

observações que me atrevo a apontar sem para tal ter dúvidas: a relação potencialidades 

do mar português com a agora União Europeia (e já não CEE) continua motivadora de 

conflitos de interesses; e, quanto à investigação científica – esta última palavra não 

constava da redacção do Programa – no sector marítimo, hoje a diferença é abismal, 

com um progresso inestimável devido ao trabalho das universidades e das empresas 

portuguesas e da sua internacionalização. Em capítulo próprio desenvolveremos este 

tema, a relação Economia – Ciência.     

No seu Programa o PS afirmava que os “próximos 10 anos” – a década de 80 – se 

apresentavam “como de extrema importância para a reconversão e posterior 

desenvolvimento do sector, prejudicado pelas estruturas débeis e anquilosadas, para 

além de fortes assimetrias na produção e distribuição, e para as profundas modificações 

no regime tradicional de exploração dos recursos pesqueiros que o conceito de Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) impõe”. 
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Repare-se que em Novembro de 1979 tinham início, formal e oficialmente, em 

Estrasburgo, as negociações Portugal—CEE, com vista à assinatura do Pacto de adesão 

que veio a concretizar-se em 1986. Dois pormenores: em Novembro de 1979 chefiava a 

delegação portuguesa Vítor Constâncio e, em 1986 era presidente da República Mário 

Soares. 

Já agora quanto à repercussão pública do acontecimento histórico de Estrasburgo, 

somente estiveram presentes, na cerimónia, representantes de três órgãos de 

Comunicação Social portugueses: a RTP (1 e 2); o semanário “O Jornal” e o “Jornal de 

Notícias”. A “sensibilidade” editorial – ou o quadro político da época? – não permitiam 

ir mais além. 

No Programa do PS para a década de (19)80 eram definidos, do seguinte modo e em 

síntese 279, Objectivos da Política das Pescas: 

--  Preservação dos stocks disponíveis; 

-- Reconversão da frota de pesca no sentido da sua modernidade tecnológica e expansão  

   (caso do atum); 

-- Reorganização do sector e da administração pública, descentralizando e     

    regionalizando as estruturas; 

-- Regularização do comércio e distribuição do pescado e produtos transformados; 

-- Protecção das áreas costeiras e adjacentes à rede hídrica continental e insular, face ao     

    impacto do desenvolvimento urbano, turístico e industrial; 

-- Estabelecimento de uma política social para os trabalhadores aos vários níveis,      

    desde a produção até à distribuição e comercialização, promovendo ainda a    

    formação profissional e a dignificação das carreiras; 

-- Reformulação dos sistemas de investimento, crédito e fiscal; 

-- Desenvolvimento do cooperativismo. 

 

O PS preconizava ainda que cabia aos subsectores de pesca artesanal e costeira 

(englobando cerco e arrasto) o papel de maior relevo na produção, assegurando “82% da 

força de trabalho empregue na captura, com 25.000 postos de trabalho directos. 

Reconhece o Programa que é da actividade destes subsectores que dependem, “em 

grande parte, as indústrias transformadoras”. 

                                                   
279 Objectivos da Política de Pescas do Programa do PS para a Década de 80. Pág. 182. 1979. 
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O papel do Estado implicava, para o PS, um “modo ponderado (…) evitando um 

liberalismo nem sempre claro nas intenções e (…) evitando um burocratismo estatal”. 

Disto decorre a obrigação do Estado de produzir legislação enquadradora, elaborar e 

implementar planos de curto, médio e longo prazo, com inclusão de indústrias a 

montante (como a construção naval) e a juzante; viabilizar linhas de investimento; 

clarificação da política fiscal; regularizar os mercados; defender os consumidores 

quanto a preços e garantias de qualidade; promover a formação profissional média e 

superior, formação contínua bem como a criação de novos cursos (frio, indústria 

transformadores e piscicultura). 

No que diz respeito à investigação (agora científica) o Programa situa no Instituto 

Nacional da Investigação das Pescas (INIP) as maiores responsabilidades, ainda que 

invoque também a existência de instituições de investigação que, aliás, não nomeia. 

Ao INIP caberia promover “acções de apoio logístico directo à actividade pesqueira e 

de previsão das condições de pesca, estudo de embarcações protótipo, artes e métodos 

de pesca e fomento acelerado da aquicultura, tanto no litoral como nas águas interiores”. 

A elaboração da Carta de Pesca da ZEE e a formação de quadros são também objectivos 

indicados. 

No âmbito da política internacional neste sector, o Programa é muito vago, ficando-se 

por enunciar a defesa dos “interesses nacionais em áreas como o Atlântico Norte “ e o 

incentivo às “relações com países do Terceiro Mundo e ex-colónias”. Isto mesmo 

passaria por negociações e parcerias, cumprimento das obrigações internacionais e 

colaboração com os organismos internacionais especializados na protecção dos recursos 

vivos e do meio ambiente aquático.   

O Programa retoma, na sua parte final280 a indicação de medidas de carácter sectorial, 

designando-as por “algumas medidas concretas, a título exemplificativo e para 

clarificação”.  

As “Medidas de carácter sectorial” são apresentadas, a começar, quanto à situação da 

Produção. Neste sector são apresentadas inúmeras estatísticas281 mas optámos por citar 

somente algumas que nos parecem mais significativas para melhor entendimento. 

Assim, quanto às capturas, o Programa indica que entre os anos de 1970 e 1978 o peixe 

descarregado diminuiu, na oferta, em 23%. A regulamentação limitativa na atribuição 

                                                   
280 Id. pág. 188. 
281 Id. pág. 189. 
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de quotas e a imposição de licenças de custo elevado por parte dos países ribeirinhos, 

onde pesca a frota industrial, é uma explicação para esta descida.     

A descida de stocks e a menor operacionalidade dos navios (de 240 dias/ano/pesca para 

175/ano/pesca) levou à decida das capturas, por navio: em 1970 cada unidade capturava, 

em média, 604 toneladas e, em 1978, essa média desceu para 360/ton./ano/navio. 

A expectativa positiva era no sentido do aumento de capturas na costa portuguesa e nos 

mares de Marrocos, por actuação da frota de pesca artesanal, costeira e longínqua. O 

Programa afirmava uma expectativa favorável quanto à construção de novas unidades 

de pesca artesanal nos “anos mais próximos”, o que não se terá verificado face às 

directivas posteriores da CEE e às opções políticas governamentais. Aliás, já entre 1973 

e 1978 tinham sido abatidas 60 traineiras de pesca de cerca, o que “afectou gravemente 

a indústria de conserveira”. 

 Finalmente, em relação às Pescas e à indústria transformadora a juzante, o discurso 

político programático do PS, em 1979, aponta como “única resposta eficaz, num 

horizonte o mais largo possível, o aumento da população pesqueira e o fomento da 

aquicultura”. 

O objectivo, que o Programa julgava realista, visava atingir as 500.000 toneladas/ano, 

com um ritmo de crescimento de 8% ano. Este ritmo deveria incluir situações 

específicas na pesca industrial (“extrema prudência nos investimentos” pela 

dependência dos regulamentos dos países ribeirinhos; pesca de arrasto costeiro 

(acautelar o arrasto destruidor de fundos, funcionamento das lotas, adequação de 

estruturas portuárias, rede de frio); pesca artesanal (apoio técnico e financeiro e meios 

de segurança); pesca do cerco (renovação e reconversão de uma frota envelhecida e sem 

frio, garantias de fornecimentos à indústria conserveira); pesca do atum (transformar a 

situação de país importador em país exportador); produção de farinhas e óleos de peixe 

(importação de 25.000 toneladas/ano poderia ser substituída por meios nacionais); 

indústria conserveira (garantia de matéria-prima, níveis de preços, financiamentos, 

novos mercados, modernização de unidades fabris); comercialização (peixe 

fresco/refrigerado, salgado e congelado com canais, métodos e problemas próprios; 

lotas e vendagens; combate à especulação; tendências altistas do comércio de bacalhau). 

Com ciclos periódicos, o PS voltou ao seu discurso político sobre o Mar, ressurgindo 

nos media quando do Congresso Distrital do Porto, em Outubro de 2010, da Federação 

Distrital do Porto. 
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Foi então apresentada por um grupo de deputados eleitos pelo PS pelo distrito do Porto, 

uma Moção Sectorial intitulada “O Oceano no Horizonte – Uma Estratégia para o 

Cluster do Mar”, tendo como relatora a deputada Isabel Oneto.  

Considera o PS/Porto que o sector do mar é dos sectores com mais tradições no Norte 

do país e que concentra um vasto conjunto de actividades ligadas ao mar, tendo 

atravessado séculos de História mas mantendo forte enraizamento nas comunidades 

locais. 

Na Moção reconhece-se que a “frota pesqueira diminuiu e a sua actividade foi 

condicionada pelas limitações às capturas”, ao mesmo tempo que a indústria conserveira 

enfrentou dificuldades no fornecimento de matéria-prima. Entretanto, acrescenta-se, a 

“construção naval entrou em declínio e as zonas costeiras viram agravar-se os riscos de 

erosão”.                                         

Na sequência da análise que consta da Moção, preconiza-se na Moção do PS/Porto que 

“há que revitalizar as actividades tradicionais e explorar outras oportunidades da Fileira 

do Mar, como sejam a animação turística, as infra-estruturas portuárias e as actividades 

emergentes da aquacultura, biotecnologia marítima, energias renováveis, a robótica 

submarina, a engenharia de sistemas e a talassoterapia”.  

Fazendo depender a competitividade destas actividades do conhecimento da 

investigação científica e da inovação tecnológica, na Moção reconhece-se o valor da 

plataforma de sustentação científica existente na Universidade do Porto, nomeadamente 

nos Centros de I & D +i, pelo que se deduz do empenhamento do PS/Porto no apoio à 

investigação científica praticada na Universidade do Porto.   

A presença, vis a vis, das propostas sobre o Mar, do Partido Socialista, em 1979, e do 

mesmo PS mas em 2014, permite cotejar as mudanças, as linhas de evolução e mesmo 

os espaços que, porventura, não foram preenchidos e se mantêm em aberto, nestes 

últimos 35 anos (1979 a 2014).  

A análise e as propostas do PS para 2014, foram enunciadas pelo secretário-geral do 

Partido, António Costa, na Agenda para a Década (p. 50 a 54) com vista ao Congresso 

do PS, em Novembro de 2014.  

A Agenda inclui o Mar como um Domínio de Acção que deve contribuir para aquilo 

que designa por 1º Pilar para a Valorização dos Recursos Naturais. Se bem que a 

Agenda para a Década seja somente isso mesmo, uma Agenda, com tópicos do 

essencial, ainda tem alguma especificidade, que não desenvolvo aqui. Fica referenciada 

a existência do documento e o interesse do seu conteúdo  
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Na Introdução da Agenda são feitas as considerações convencionais, apontando-se o 

Mar no seu “potencial incalculável de dinamização da actividade económica e geração 

de riqueza e produção de conhecimento”. 

No entanto, nesta Introdução, indica-se uma premissa decisiva, ou seja a Plataforma 

Continental, como “em vias de nos ser reconhecida a jurisdição de 4.000.000 kms.” da 

mesma Plataforma. 

Se, num tempo histórico, se considerar a expressão “em vias” como respeitante a um 

prazo de alguns anos, de acordo. Mas se a expressão, como me parece, é uma concessão 

política/eleitoral no sentido de que é facto assente de que a ONU vai aprovar a proposta 

apresentada, por Portugal, em 2009, não é propriamente um fatalismo colocar 

reticências: aprovação total, aprovação parcial, aprovação condicionada, rejeição total 

ou parcial?  

A Comissão da ONU – que tem dezenas de propostas, com dossiês científicos -- de 

outros tantos países, à sua espera, provavelmente só será nomeada em 2015/16. 

Mas voltemos à Agenda do Mar do novo discurso do PS para próxima Década, isto é a 

partir de 2015, sendo especificadas cinco Acções--Chave, a procurar concretizar: 

Acção-Chave 1 -- Promover o uso sustentável do Mar e seus recursos (…) em 

articulação com a Política da União Europeia (ordenamento do espaço marítimo, 

exploração sustentável da ZEE e da Plataforma Continental; redução dos custos do 

contexto, diplomacia económica e criação e promoção da marca “Mar Português”);  

Acção-Chave 2 – Investir no conhecimento sobre o Mar como activo estratégico 

(investimento estratégico na investigação científica ligada ao mar, promovendo redes de 

investigação com universidades e centros de investigação portugueses e estrangeiros, 

maior conhecimento dos recursos marinhos, criação de um Instituto Internacional de 

Investigação para o mar profundo e o oceano aberto, na Região Autónoma dos Açores, 

criação de um cluster tecnológico e de investigação aplicada nas áreas dos campos 

petrolíferos, minerais, engenharia naval offshore e submarina e incentivar a cooperação 

científica--tecnológica nos domínios do petróleo, gás natural e minérios em águas 

profundas no espaço CPLP);   

Acção--Chave 3 – Reforçar a dimensão geoestratégica do Mar (charneira Europa--

Atlântico, plataformas logísticas nacionais e intercontinentais, sistema portuário com 

definição e previsão da procura potencial de cada porto, aproveitamento do remodelado 

canal do Panamá, articulação portuária e aeroportuária, desenvolvimento da “janela 

única logística”, integração da rede portuguesa na rede transeuropeia de transportes, 
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aproveitamento das potencialidades de Sines como porta de entrada europeia de gás 

natural;  

Acção--Chave 4 – Valorizar a orla costeira (enfrentar a ameaça estrutural decorrente das 

alterações climatéricas, aumentar a resiliência às adversidades naturais, estratégia 

integrada e coerente da requalificação da orla costeira, exploração das interacções terra-

-mar visando transformar a orla costeira numa região de referência internacional, 

compatibilizando e dinamizando as múltiplas actividades costeira, ampliando o 

envolvimento das populações e instituições representativas nos processos de decisão 

respeitantes às zonas costeiras; 

Acção--Chave 5 – Dinamizar, em moldes sustentáveis, a pesca e a aquacultura (gestão 

criteriosa de recursos na linha de orientação da recém reformada Política Comum de 

Pesca, intensificação de produção de pescado em aquacultura – Portugal produz 2% do 

consumo nacional e a oferta a nível mundial é de 50% -- gestão sustentável dos recursos 

costeiros, apoio às comunidades piscatórias, redução do défice da balança comercial do 

sector (negativa em cerca de 210.000 toneladas de peixe e mariscos), recuperação de 

stocks, apoio às frotas, utilização do Fundo Europeu de Pescas, melhoria de condições 

dos pescadores em matéria de segurança, condições de trabalho e de eficiência, 

mobilização para novos usos dos produtos do mar. 

O desenvolvimento destes objectivos, em documentos mais técnicos detalhados e de 

concretização de decisões políticos, tem o seu tempo para o final de 2014 e para o ano 

eleitoral de 2015, mas a sua implementação dependerá de muitos factores, como seja a 

decisão dos eleitores portugueses nas eleições legislativas de Outubro de 2015, e depois  

da investigação científica, das leis marítimas, da capacidade operacional dos governos e 

dos empresários, dos interesses dos investidores portugueses e internacionais, bem 

acima da existência de meios disponíveis. 

 

2.5          O MAR NAS MENTALIDADES NACIONAIS 

 

            “A BUSCA DO QUE SOMOS E PORQUÊ” 

 
 

        Em tempos em que se pretende – ou se afirma – a intenção de promover o regresso 

de Portugal ao Mar, como projecto estratégico do país, Mário Ruivo, com Maria Inês 

Gameiro (da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa), salvaguardando 
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não serem “historiadores da cultura”, procuraram entender as “mentalidades nacionais 

no relacionamento com o Mar”. A Bibliografia sobre este tema, envolvendo conceitos 

como “mentalidades”, “identidades” e “nacionalidades” é, certamente, assaz vasta mas 

interessa-me aqui a perspectiva de quem parte – como Mário Ruivo – do conhecimento 

profundo do tema “Mar”, para esta reflexão, a propósito da relação mentalidade 

nacional – mar, como “componente dos assuntos dos oceanos”.  

No artigo “O Mar nas Mentalidades Nacionais: Mistério, Descoberta e 

Desenvolvimento Sustentável”282 os autores procuraram a “busca do que somos e 

porquê”, buscando a relação entre as “estratégias alicerçadas nas especificidades 

nacionais”. Procuraram o enquadramento nos “contextos mais vastos ainda que 

complexos”, que visam uma mais “equilibrada relação entre as sociedades humanas e os 

espaços marítimos”. 

À partida, Mário Ruivo e Inês Gameiro, invocam a Política Marítima Integrada da UE 

mas reconhecem que “o Mar Oceano, pelo seu peso histórico e antevisão, continua a ser 

um paradigma adiado na política e na História portuguesa”. Lembro que este texto data 

de 2009. 

Invocando tempos mais longínquos – “ ao longo dos tempos” – os autores também 

reconhecem que a “nossa identificação com o Mar tem marcado e sido influenciada (…) 

pelas mentalidades e comportamentos dos grupos e actores sociais”. Mentalidades que 

“reflectem e condicionam a receptividade da sociedade aos assuntos do Oceano”. 

Porventura contrariando opiniões instaladas, Mário Ruivo afirma que a ”temática da 

Nação e das mentalidades é relativamente recente na História nacional. E confirma que 

“até ao início do século passado” (século XX) “em muitas comunidades a ligação ao 

mar ou ao local era anterior e mais significativa que a pertença a uma ideia abstracta de 

Nação”. 

Relacionando o “imaginário colectivo” com a “ideia de identidade nacional portuguesa” 

decorre que essa identidade está associada ao mar: (…) “este tem influenciado as 

mentalidades e criado diversos mitos, ligados ou não com a realidade, como os do povo 

audaz e corajoso dos Descobrimentos, dos pescadores rudes e bravos ou das mulheres 

estóicas que aguardam o regresso dos homens do mar distante”. 

                                                   
282 Revista Nação e Defesa, nº 122, 4ª série, págs. 79 a 88, Primavera de 2009. 
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Em tempos de Estado Novo, numa opinião de Mário Ruivo que nos parece facilmente 

confirmada pelos factos, “a influência do mar nas mentalidades, embora anterior, teve 

um significativo apoio, tratando-se de uma ideia cara ao regime”. 

Isto, a tal ponto que, afirmam os autores, “tanto as profissões ligadas ao mar, apoiadas 

por estruturas corporativas como a ideia do povo colonialista que se integrava e 

miscigenava, patente na teoria luso-tropicalista de Gilberto Freyre, ou a celebração das 

glórias passadas, como a Exposição do Mundo Português, se desenvolverem, muitas 

vezes através da criação do folclore que escondia duras realidades”.  

Mário Ruivo certamente estudou e se documentou para invocar, a propósito do mar e da 

mentalidade portuguesa, o luso--tropicalismo. Também eu próprio o invoco para 

recordar uma visita de Gilberto Freyre à então Lourenço Marques e hoje Maputo, em 

Moçambique, numa data que localizo entre 1946 e 1949.  

Gilberto Freyre visitou então a Escola Primária Vasco da Gama, no Bairro da 

Malhangalene. Tratava-se de um edifício com as melhores condições de funcionamento 

que, pela sua localização, nos limites do urbano com o suburbano, tinha alunos das mais 

diversas origens sociais e étnicas, com crianças de origem africana, europeia, indiana, 

paquistanesa e chinesa.  

Eu próprio frequentava então a mesma Escola Primária – tendo, portanto entre 7 e 9 

anos – e bem me recordo que Gilberto Freyre testemunhou, na ocasião, a cerimónia 

matinal que antecedia o começo das aulas: todos os jovens e respectivos professores, 

organizados (formados) por turmas e de batas brancas vestidas, no espaçoso “hall” da 

escola, cantavam, em uníssono, o hino nacional português. 

Não me recordo se nesse dia, como era da rotina diária, agora na presença do sociólogo 

brasileiro do luso--tropicalismo, foi feita pelos professores, a habitual revista à 

aparência higiénica das crianças.  

A verdade é que a visita de Gilberto Freyre, à Escola Primária, foi eficientemente 

organizada e, a tal ponto que dezenas de anos depois ainda resta, claramente, na 

memória de quem a testemunhou. Invocando Mário Ruivo, diria que o folclore estava 

ali, marcadamente para todos. 

Mas, voltando a Mário Ruivo, a propósito da relação histórica dos portugueses com o 

mar: que pensa o autor dessa relação, findo o Estado Novo, a partir de 1974?  

Mário Ruivo é de opinião (fundamentada) que, com o “fim do Estado Novo e do 

Império, em 1974, os 500 anos de Portugal como Nação marítima” são transformados 

em “Estado costeiro, embora dotado de vasta ZEE”. Mantiveram-se as “associações 
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tradicionais que ligam Portugal ao Mar Oceano, a Idade de Ouro dos Descobrimentos, a 

partilha da cultura com outros povos e o país de pescadores e marinheiros”. 

Os autores citados reconhecem a importância do factor geográfico na qualificação 

identitária e, por outro lado, a afirmação do Portugal marítimo nas Artes, na Literatura, 

nas expressões do quotidiano e na dieta alimentar. Às Comemorações dos 

Descobrimentos interpretam-nas como “redescoberta do passado” – “ainda uma 

presença muito forte -- e à Expo 98 classifica-a como “olhar para o futuro, voltando a 

“trazer o Oceano para a realidade nacional, num contexto globalizado”. 

Ruivo volta a referir-se ao rei D. Carlos e à importância académica e prática das suas 

campanhas oceanográficas – em “contra-corrente”, nos finais do século XIX e princípio 

do século XX – e cita Alfredo de Magalhães Ramalho como um pioneiro da 

Oceanografia portuguesa que, numa “abordagem abrangente, contribuiu para enraizar 

esta ciência em Portugal, numa perspectiva inovadora em que antecipa a sua 

multidisciplinaridade”. 

“Saltando” para o primeiro decénio do século XXI, Ruivo cita o “Relatório da 

Comissão Mundial Independente para os Oceanos”, CMIO, Comissão presidida por 

Mário Soares.  

Neste Relatório, de 1998, em edição, de Lisboa, da Expo 98 e da Fundação Mário 

Soares, o momento actual, no final do século XX, é perspectivado de modo 

contundente:  

“ O julgamento da História poderá ser muito duro para as gerações presentes, no que 

toca à preservação dos Oceanos. É, portanto, urgente inverter as tendências dominantes. 

Apelamos igualmente às organizações não-governamentais e aos grandes decisores 

políticos e aos agentes económicos, a nível nacional e internacional. A chave do 

próximo século (XXI) é, não o duvido, a solidariedade. A salvaguarda eficaz e 

duradoura dos oceanos é uma tarefa que se inscreve na lista dessa preocupação. Tem a 

ver directamente com o futuro e com as gerações vindouras. Não pode ser adiada, 

porque não há tempo a perder”.      

Salvaguarde-se que, na parte transcrita do Relatório da CMIO, se acentua, somente, o 

problema, ainda que essencial e abrangente, da “preservação” ambiental dos Oceanos”. 

Recente – de 2009 – “Estudo Territorial da OCDE”, lembra Ruivo, é claro ao 

considerar que está aberta uma oportunidade única para dar um salto qualitativo no 

processo de desenvolvimento (…) porque os anos mais próximos poderão vir a 
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determinar o futuro de Portugal na economia globalizada. (…), havendo uma estreita 

janela de oportunidade para implementar” um programa para a competitividade. 

Há “constrangimentos e desenquadramentos” que “não têm permitido colocar este 

potencial ao serviço do desenvolvimento”, completa a Estratégia Nacional para o 

Mar283, na citação de Ruivo. 

A perspectiva do Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 2005-

2008, de Outubro de 2005, é diferente ou, pelo menos, mais estimulante, ao afirmar que, 

no Portugal Novo, “os factores diferenciadores (…) são o Oceano, oportunidade para 

colocar Portugal no centro de uma rede económica de criação de valor associada ao Mar 

(…), o Território (…) associado à localização, com destaque para as relações interface 

com o mar e intercontinentais (…)”.      

Ruivo finaliza o seu trabalho, a que nos vimos reportando, reafirmando o “valor do 

conhecimento científico como factor de desenvolvimento e de poder”, sobretudo 

quando se deparam preocupantes questões, de gravidade acrescida, relacionadas com o 

estado de saúde do planeta, como sejam a “sobrepesca, a poluição, o efeito de estufa, as 

alterações climatéricas e o aumento do nível do mar”. 

Ruivo é de opinião de que estamos perante uma “oportunidade de desenvolvimento 

económico e social em harmonia com a natureza, mas que se exige uma governação 

responsável do Oceano”, aguardando-se pela “vontade política dos governantes e da 

cooperação internacional”: “A Estratégia Nacional do Mar está plena de promessas, 

embora ainda” (2009) “em busca de formulação”. Há uma “crescente sensibilidade da 

sociedade civil” mas terão que ser “aprofundadas componentes económicas, sociais, 

ambientaisl e institucionais”, diz, na sua reconhecida autoridade, Mário Ruivo. 

O Professor afirma, a concluir, que a “chave do sucesso de uma Política Nacional para o 

Mar depende de uma visão a médio prazo e continuidade nas medidas de apoio” mas 

também da “mobilização da sociedade, dos grupos de interesses, das entidades, das 

ONG´s, do sector privado e dos cidadãos sensíveis a uma cultura marítima”. 

    

                        2.6              CIÊNCIA COMO GARANTE  

                           DA EXPLORAÇÃO DO MAR PORTUGUÊS 

        Da extensa e qualificada bibliografia de Mário Ruivo optei por um 

artigo/conferência, datada de Setembro/Outubro de 2012. O artigo foi publicado na 

                                                   
283 Resolução do Conselho de Ministros 163/2006, de 12 de Dezembro. 
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revista “Cluster do Mar” naquela data e a conferência foi proferida em Novembro do 

mesmo ano, na Ericeira. 

Eram (em 2012) passados 55 anos desde a conferência de Vila Viçosa (1957) e nesta 

tinham sido comemorados os 50 anos de Fundação da Sociedade Portuguesa de 

Ciências Naturais (1907). Em 1957 Mário Ruivo falou de 1907 e anos imediatamente 

anteriores. Em 2012 falou … da actualidade. 

Desta feita o antigo subdirector do Instituto de Biologia Marítima (em 1957) era 

apresentado como presidente do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar e 

presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 

(2012).  

A conjugação de datas e temas dos depoimentos de Mário Ruivo pareceu-me da maior 

oportunidade no âmbito desta tese e para melhor compreensão da relação do Mar com a 

Ciência, Economia e Política, com a particularidade de se cotejarem diferentes 

cronologias. 

O título -- citado acima -- do artigo de 2012, é esclarecedor: para haver 

desenvolvimento sustentável no crescimento da Economia é fundamental conhecimento 

científico. O Mar, com as suas potencialidades, cumpre e garante contribuir para esse 

desiderato. 

Invocando o artigo, de 1957, de Mário Ruivo, lembro que ali afirmava que D. Carlos, 

depois da fase de prazer académico no estudo do mar, se apercebera, claramente, de 

como esses estudos podiam contribuir para o desenvolvimento das pescarias, já então 

tida como indústria fundamental da economia portuguesa.  

Mas, “se não há discurso ou diploma sobre o Mar (…) que não reafirme o valor da 

investigação científica e do conhecimento pela melhor compreensão do meio marinho, 

bem como para fins de gestão e desenvolvimento, a realidade, porém, não tem 

correspondido às expectativas”, começa por afirmar o professor Mário Ruivo. 

A falta de concretização dos objectivos tão proclamados verificou-se, não obstante a 

“década de (19)90 ter sido marcada por eventos e iniciativas relevantes que 

proporcionavam condições para o tão almejado regresso de Portugal ao Mar. Eventos e 

iniciativas como a Expo 98, criação da Comissão Mundial Independente para os 

Oceanos 284 e para as comemorações do Ano Internacional dos Oceanos. 

Referindo, de modo positivo, os eventos da década de 90, prossegue o autor: 

                                                   
284 Relatório O Oceano, Nosso Futuro. Lisboa, Expo/98/Fundação Mário Soares, disponível em   

http://www.fmsoares.pt. 
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A década de 90 “contribuiu igualmente para uma opinião pública mais informada, a 

discreta convergência de políticos, o activismo das comunidades científicas e técnicas 

(…) e o interesse dos sectores económicos e produtivos”. Criou-se um ambiente que 

favoreceu a criação da Comissão Oceanográfica Intersectorial (COI-MCT) e o 

Programa Dinamizador de Ciências e Tecnologias do Mar (PDCTM), definiu-se a 

Estratégia Nacional para o Mar (ENM). 

Na sequência de todas estas iniciativas reconheceu-se que os recursos e as propriedades 

do Mar o tornam “um dos principais activos de Portugal (…) um importante factor de 

desenvolvimento do país”. 

O professor considera que ajustamentos institucionais, conjunturas políticas e práticas 

rotineiras conduziram à recentemente formada Comissão Interministerial de Assuntos 

do Mar (CIAM)” mas do comportamento das partes interessadas “dependerá, em grande 

parte, o sucesso da implementação da ENM”. 

“De outro modo, corremos o risco de continuar a navegar num mar de palavras”, receia 

o autor. 

À CIAM, presidida pelo primeiro-ministro, compete actuar como “estrutura de reflexão 

e de decisão estratégica sobre o mar”, “zelar pela implementação e actualização da 

ENM.   

Aliás palavras não faltam se considerarmos as instituições já citadas – ainda que de 

reconhecida qualidade e oportunidade -- a que podemos juntar a Estrutura de Missão 

para os Assuntos do Mar (EMAM), a Secretaria de Estado do Mar (SEM),  o Fórum 

Permanente para os Assuntos do Mar, (FPAM) 285 e o Fórum Empresarial da Economia 

do Mar, este com o objectivo de promover a mobilização do sector. 

Mário Ruivo apela à criação de um “consenso nacional em relação à definição e 

execução das grandes linhas orientadoras, bem como à dinamização dos actores 

relevantes” envolvidos em planos de acção específicos, mas tendo em conta, entre 

outros, os “domínios da pesquisa e do conhecimento”(…) promovendo a concentração 

no “propósito de conhecer o mar”, mar que “tem permanecido desconhecido”.         

Detendo-se, especificamente, no conhecimento científico, o professor lembra as 

responsabilidades do Ministério da Educação e da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (FCT) na “promoção, apoio e coordenação da investigação científica e na 

formação de recursos humanos especializados”. 

                                                   
285 Disponibiliza informação no Portal “Mar Oceano”, http://maroceano.pt. 
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Mário Ruivo invoca o estudo sobre políticas públicas do mar realizado sob a égide da 

Academia das Ciências de Lisboa, da Fundação Calouste Gulbenkian, e do Oceanário 

de Lisboa, onde se põe em evidência o progresso verificado na investigação em 

Ciências e Tecnologias do Mar (CTM), em Portugal, nas últimas décadas, reflectindo-se 

no número de unidades de investigação na área do mar, no considerável aumento de 

doutorados e na produção científica referenciada internacionalmente, a qual entre 2004 

e 2008 registou um aumento de 68%. 

O quadro da “Política Marítima Integrada para a União Europeia (COM2007” e da 

“Estratégia da Investigação Marinha da União Europeia” tem proporcionado 

oportunidades de cooperação internacional.  

O “estado actual das coisas”, numa evolução que vem do último decénio do século XX 

e se prolonga pelo primeiro decénio do século XXI, tem estado condicionado – e 

limitado – por circunstâncias que Mário Ruivo aponta: 

“A massa crítica nesta área encontra-se heterogeneamente distribuída em termos de 

disciplinas, meios técnicos e equipamentos, em particular em plataformas de trabalho no 

mar, muito aquém dos níveis requeridos para uma investigação e apoio científico 

adequados às necessidades de conhecimento e desenvolvimento sustentável do Mar 

Português. Vem a propósito recordar as responsabilidades dos Estados neste domínio, 

dada a natureza dos respectivos espaços marítimos como bens comuns (com-mons) 

pertencentes ao domínio público (…) Um processo pendular de stop and go está agora 

acentuado pelas restrições derivadas da crise económica e financeira”. 

Veja-se, por exemplo, que o projecto dinamizador da investigação científica em mar 

profundo, fundamental para a defesa do interesse nacional, apesar de anunciado na 

Horta, em Janeiro de 2004, “ainda não teve seguimento”. Entretanto, manteve-se a 

veemência do permanente discurso político em que se proclama que “dispomos da 

maior Zona Económica Exclusiva (ZEE) e de uma vastíssima Plataforma Continental”. 

A falta de meios é também reconhecível no facto de Portugal somente ter operacional 

(em 2011) um navio de investigação científica, o “Arquipélago”, do Departamento de 

Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, depois de terem sido desactivados, 

entre outros, o “histórico” navio “Noruega”. Em Portugal espera-se por um novo apoio 

da Noruega. Entretanto os “cientistas portugueses têm embarcado em navios de 

investigação estrangeiros em campanhas de investigação nas áreas sob soberania e 

jurisdição portuguesa”. 
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Coloco aqui um parêntesis e uma explicação. Podemos deparar nestes textos, com 

alguma frequência, com factos e referências situados para além – ou aquém -- da 

cronologia desta tese – 1945 – 2000. A razão, já aflorada anteriormente, é simples e 

traduzo-a em uma/duas perguntas. As evidências dos discursos políticos, opções 

políticas, decisões políticas eram consistentes e traduziram-se, pelo menos 

frequentemente e em que medida, em realizações concretas? Ou viciavam de um vazio 

ou empolamento que se traduzia (ou traduz?) num risco que Mário Ruivo sintetizava no 

“risco de se navegar num mar de palavras”? 

Para se entender o valor dos discursos políticos e portanto de quem tem capacidade de 

decisão e de diligenciar no sentido da concretização de políticas públicas – neste caso 

relacionadas com o Mar – há uma grande vantagem em poder apreciar os discursos e as 

proclamações num tempo, para depois, no tempo seguinte, inventariar aquilo que, 

efectivamente se fez. Ou não se fez e porquê. O conhecimento dos resultados concretos 

obtidos a posteriori, contem, em grande parte, a prova do valor dos conteúdos e 

oportunidade das proclamações/discursos políticos. 

Mas voltemos ao professor Mário Ruivo, que termina citando o conteúdo e importância 

do Encontro promovido pela Universidade do Algarve, em Novembro de 2011, sob a 

designação “Mar Português – Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento”, com a 

participação de Universidades portuguesas, Laboratórios do Estado e outras entidades. 

Foram ali analisadas linhas de acção para um roteiro de iniciativas que, porventura, 

cabem à comunidade científica e tecnológica como parceiro social286. 

Um livro”, compilando e propondo “Pontos Estratégicos a Prosseguir”, foi editado, em 

2012, a propósito do Encontro, pela Universidade do Algarve, incluindo a “Declaração 

do Algarve” e onde se visa o “aprofundamento da cooperação entre as entidades 

produtoras de conhecimento e o sector empresarial”.                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
286 Ver http://www.ualg.pt e http://maroceano.pt. 

http://www.ualg.pt/
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            03.                     PROGRAMAS DOS GOVERNOS  

 

                   E DISCURSOS DE PRESIDENTES DA REPÚBLICA 

 

 

                  SEIS GOVERNOS PROVISÓRIOS PÓS – 25 DE ABRIL/74 

  

                                                      (1974 – 1975 – 1976)                                       

                          

                               AFIRMAÇÃO DE PRINCÍPIOS POLÍTICOS 

 

                                       MAS INCAPACIDADE NA ACÇÃO 

 

      O I Governo Provisório foi presidido por Adelino da Palma Carlos, tomando posse 

perante o presidente da República, general António de Spínola. 

O Governo estava condicionado a Linhas Programáticas publicadas no diploma da Junta 

de Salvação Nacional que o instituiu. Tomou posse a 16 de Maio de 1974 e caiu a 11 de 

Julho do mesmo ano. 

Conforme o texto das Linhas Programáticas e tendo em conta o seu carácter provisório e 

o contexto político, logo após o 25 de Abril, não lhe cabia proceder a “grandes reformas 

de fundo”. Não seria expectável de outro modo no contexto de grande perturbação 

política e social do PREC e integrando uma grande heterogeneidade ideológica.  

No essencial cabia ao I Governo Provisório, na sua vida efémera e subordinado a 

condicionalismos que não dominava, contribuir para a formulação dos “princípios 

básicos” de uma transição política pacífica, quando se fechava um ciclo longo e 

doloroso e se procurava definir e construir um novo modelo em democracia, “em busca 

de uma sociedade nova e mais justa”.  

As tensões internas, reflectindo ou reflectindo-se na “rua”, num governo politicamente 

muito heterogéneo; a forte e actuante presença do poder militar e a tentativa de 

afirmação de maior espaço político do então presidente da República, general António 

Spínola, limitaram a vida e a actuação do Governo de Palma Carlos. 

O Governo ainda assumiu a intenção de “lançar os fundamentos de uma nova política 

económica, posta ao serviço do povo”, mas a defesa dos direitos dos cidadãos, a solução 
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para as guerras coloniais, as negociações para a descolonização, a avalanche de 

retornados, as relações internacionais, a convivência social pacífica interna, a 

reformulação de todo o sistema político-constitucional e jurídico, o comportamento da 

Economia, as ameaças, detectadas e afirmadas pelo Governo, de tutelas extremistas, o 

modelo de extinção das estruturas do estado Novo, as liberdades cívicas (…) enfim, 

tudo isto, já por si, seria e foi, demasiado pesado para qualquer um Governo, quanto 

mais para um governo efémero, paradoxalmente debilitado, interna e externamente. 

O Governo obrigava-se à “obediência aos Princípios do Programa do Movimento das 

Forças Armadas e daí vinha a sua legitimidade mas também, de certo modo, parte da 

sua fraqueza. Nas circunstâncias, que se entendem, o poder político estava subordinado 

ao poder militar.     

As Grandes Linhas de Orientação do I Governo Provisório especificavam a 

Organização do Estado, as Liberdades Cívicas, a Segurança das Pessoas e dos Bens, a 

Política Social, a Política Interna e a Política Externa, a Política Ultramarina e a Política 

de educativa, cultural e de investigação. 

Todos estes itens se desdobravam em áreas de actuação especializadas, em número que 

ultrapassava a centena. Era fisicamente impossível deixar obra feita, pela dimensão, 

pelo contexto e pelo tempo.  

O Governo incluía, subalternizados, um subsecretário de estado das Pescas e um 

subsecretário de Estado do Ambiente. No entanto, a 5 de Junho, foi criada a secretaria 

de Estado das Pescas, com tão amplas e ambiciosas competências como impraticáveis, 

nas circunstâncias. 

A leitura das competências desta secretaria de Estado permite deduzir que a listagem foi 

elaborada por alguém que conhecia muito bem a área das pescas, os seus problemas e 

potencialidades. 

Não transcrevo a listagem, dada a sua extensão, mas remeto o leitor interessado para a 

Lei Orgânica do I Governo Provisório.287. 

 

 

 

 

 

                                                   
287 Diário do Governo nº 113/74, Série I, de 15 de Maio de 1974, decreto-lei 203/4, de 15 de Maio. 
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PROGRAMA DO II GOVERNO PROVISÓRIO 

 

TEMPOS DA POLÍTICA PURA E DURA 

 

MAS CEDO PARA POLITICAS SECTORIAIS 

  

        O II Governo Provisório foi presidido pelo coronel Vasco Gonçalves, a partir de 18 

de Julho de 1974, por indigitação do presidente António Spínola. Caiu a 30 de Setembro 

de 1974, com a demissão de Spínola e após as movimentações político-militares de 28 

de Setembro. 

Entre os Governos Provisórios tornou-se prática frequente recuperar leis orgânicas dos 

governos anteriores para se agilizarem prazos de entrada em funcionamento. Aconteceu 

assim no caso presente, pelo que se torna quase impraticável distinguir diferenças nos 

discursos e nas intenções políticas naquilo que nos interessa aqui, especificamente. 

Neste Governo a secretaria de Estado das Pescas integrava o Ministério da Economia. 

Pequena diferença se as competências permaneciam as mesmas quando as tensões e os 

debates incidiam na política pura e dura. 

 

               

PROGRAMA DO III GOVERNO PROVISÓRIO 

 

MFA DEFINE MODELO ECONÓMICO E SOCIAL 

 

E GOVERNO PROPÕE MEDIDAS SECTORIAIS 

                         

     O III Governo Provisório, presidido pelo coronel Vasco Gonçalves, entrou em 

funções a 30 de Setembro de 1974, perante o novo Presidente da República, o general 

Francisco da Costa Gomes, também ex-membro da JSN.  

Cinco dias depois da posse, o coronel Vasco Gonçalves deslocou-se ao Porto para as 

comemorações do 5 de Outubro, sendo recebido, euforicamente, por uma multidão que 

o esperava junto à Câmara Municipal.   

Este Governo caiu a 26 de Março de 1975.  
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O Programa do Governo foi designado por Programa de Política Económica e Social e, 

depois de “apreciado pelo Movimento das Forças Armadas”, foi aprovado em Conselho 

de Ministros. 

O Programa começava por apresentar as Condicionantes da Política Económica e 

Social, a Natureza e os Objectivos do Plano Económico de Transição, as Políticas 

Globais e as Políticas Sectoriais. Vinham depois os capítulos da Administração Pública 

e das Medidas a Curto Prazo. 

Nas Políticas Sectoriais encontramos, entre outras, as Políticas de Pesca, de Turismo, de 

Ambiente, de Obras Públicas e de Transportes. 

O Governo, no seu Programa, reconhecia que “as condições em que decorreu a vida 

poítica portuguesa entre o 25 de Abril e o 28 de Setembro não permitiram que se 

definissem com suficiente rigor os parâmetros de uma política económica e social 

voltada para o futuro” (…) não obstante a via progressista apontada pelo Programa do 

MFA”. Mas, prossegue a análise, “muitas hesitações, dúvidas e incertezas (…) do poder 

político impossibilitaram grandes reformas de fundo” (…) mas foi-se até onde se 

poderia ter ido”, dado o contexto vivido.    

Somente no Programa do III Governo Provisório encontramos a expressa invocação dos 

princípios determinados pelo MFA para os governos Provisórios. 

Passamos a citar o MFA, conforme consta do Programa do Governo de Vasco 

Gonçalves: 

“O Governo Provisório lançará os fundamentos de uma nova política económica (…) 

tendo como preocupação imediata a luta contra a inflação e a alta excessiva do custo de 

vida (…) numa estratégia antimonopolista”. A “nova política social (…) defenderá os 

interesses das classes trabalhadoras (…) e a qualidade de vida”. 

É longa a dissertação do Programa do Governo de Vasco Gonçalves, sempre numa 

perspectiva de definição de filosofia política mas também de actuação política própria 

de um governo coerente com o MFA. 

Mas em que se traduz isto mesmo quanto a Políticas Sectoriais que se aproximem da 

Economia do Mar? 

Quanto à Política de Pescas ressalta de imediato a intenção de forte intervenção estatal 

nesta área., com reforço da presença estatal nas administrações de empresas. Depois 

vêm as indicações técnicas para que se racionalizem os recursos da zona costeira e das 

águas interiores e se garantam apoios financeiros e técnicos aos pequenos e médios 

armadores e industriais. 
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Aponta-se no sentido da gestão racional de recursos vivos e da protecção do Ambiente, 

e contra a poluição.  

A pesca do alto e longínqua, bem como a modernização das frotas e das indústrias 

associadas às pescas merecem a atenção do Programa.  

O mesmo acontece com a investigação, a assistência técnica e a formação profissional. 

As actividades conexas com as pescas, como a indústria de conservas e a valorização de 

infraestruturas portuárias e de apoio às frotas integram o Programa do III Governo 

Provisório.  

A construção naval nacional é também considerada, no sentido de ser dinamizada. 

No que diz respeito ao Turismo e às Obras Públicas o III Governo era também muito 

claro e ambicioso nos seus objectivos. Porventura alguns governos constitucionais 

ficaram aquém deste governo provisório, no que diz respeito ao conteúdo concreto do 

discurso político.      

 

PROGRAMA DO IV GOVERNO PROVISÓRIO 

 

“VERÃO QUENTE” TRAZ A POLÍTICA PARA A RUA 

 

        O IV Governo Provisório foi presidido por Vasco Gonçalves e tomou posse a 26 

de Março de 1975. Foi constituído após o 11 de Março e a institucionalização do 

Conselho da Revolução e da Assembleia do MFA, o que o levava a afirmar-se apoiado 

pelo povo e pelo MFA. 

Caiu na sequência das tensões políticas do Verão Quente, no dia 8 de Agosto de 1975.  

Na Lei Orgânica do IV Governo Provisório encontramos plasmadas as competências 

dos Governos Provisórios, certamente na sequência de experiências que foram sendo 

somadas nos governos anteriores. Ao longo da sua existência, cada Governo procedia a 

ajustamentos nas leis orgânicas que mais convinha considerar, de momento.  

Com o IV Governo são apontados princípios gerais bem marcados em termos 

ideológicos e com uma evidente clarificação. É a época em que foi criada uma 

secretaria de Estado para a Cooperação Económica com os Países Socialistas. 

Na definição das Competências do Governo Provisório afirmava-se que a condução da 

política geral da nação obedeceria às orientações definidas pelo Conselho da Revolução. 

Ao Governo Provisório caberia também referendar os actos do Presidente da República; 
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fazer decretos-lei e aprovar tratados ou acordos internacionais; elaborar decretos, 

regulamentos e instruções para a boa execução das leis; e superintender no conjunto da 

administração pública.  

Foi na vigência do IV Governo que foram “concretizadas as medidas de mais profunda 

transformação social e económica na lógica irreversível do avanço para o socialismo 

(…) medidas da maior responsabilidade revolucionária”. Isto mesmo se diz na 

Introdução ao Programa do V Governo Provisório, também sob a direcção de Vasco 

Gonçalves. Aliás, o Programa do V Governo é um repositório das “Heranças do IV 

Governo”, para depois referenciar as “condicionantes” da época.  

A dureza dos combates políticos, que à época se traduziram, frequentemente, em 

violência de rua, com extremar de posições e fundados receios de uma guerra civil, não 

permitiu espaço para a concretização de medidas sectoriais significativas por parte do 

Governo.  

 

PROGRAMA DO V GOVERNO PROVISÓRIO 

 

40 DIAS PARA “DEFENDER A REVOLUÇÃO” 

 

E CONCRETIZAR “TAREFAS DE TRANSIÇÃO” 

 

       O V Governo Provisório foi presidido por Vasco Gonçalves e tomou posse no dia 8 

de Agosto de 1975. Também na sequência das tensões políticas agravadas no Verão 

Quente veio a cair a 19 de Setembro de 1975.  

Foi ministro dos Negócios Estrangeiros deste Governo, o professor Mário Ruivo, que 

voltaremos a encontrar neste trabalho a propósito da sua relevante actividade na área da 

investigação científica relacionada com os Oceanos. Este Governo incluía um 

Ministério da Agricultura e Pescas (ministro Fernando Oliveira Baptista). 

O Programa do V Governo apresentava um título ambicioso e claro nas suas intenções: 

Defender a Revolução, Implementar as Linhas de Acção Programática e as Tarefas de 

Transição. Traduz um Projecto Político bem vincado ideologicamente e de leitura 

obrigatória para se entenderem os tempos que se vivia então. 

O Programa foi publicado através da Imprensa da época, no caso o jornal “A Capital”, 

na sua edição de 23 de Agosto de 1975. 
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A sua transcrição seria aqui excessiva porque, apesar de ter a ver com o enquadramento 

histórico da época, não apresenta referências concretas à Economia do Mar. Mas 

reconhece que o que o “povo espera do novo Governo é um conjunto de respostas a 

problemas concretos”. As respostas constarão, promete o Programa, de um Plano 

coerente a elaborar a “partir do seu próprio diagnóstico da realidade (…)” e das 

orientações emanadas do MFA.  

Citam-se algumas palavras-chave que permitem melhor entender o V Governo 

Provisório: Implementação da “Aliança com as classes trabalhadoras como base social 

da Revolução; Revolução Cultural; e Alternativas face à crise económica; Tarefas 

económicas fundamentais da transição para o socialismo; Batalha da Economia;     

É longa a listagem de acções concretas que o Governo pretendia concretizar, na 

perspectiva revolucionária que sempre afirma, mas na verdade decepciona que os temas 

que procuro sejam somente objecto de referências marginais. Ficam as intenções que o 

tempo e as decisões eleitorais acabaram por não subscrever suficientemente. 

 

 

PROGRAMA DO VI GOVERNO PROVISÓRIO 

 

O DIFÍCIL FIM DOS PROVISÓRIOS 

 

E AS ESPERANÇAS NA CONSTITUIÇÃO 

 

        O último (e VI) Governo Provisório foi presidido pelo almirante José Pinheiro de 

Azevedo, antigo membro da Junta de Salvação Nacional (Maio de 1974) e comandante 

dos Fuzileiros Navais, que tomou posse em 19 de Setembro de 1975. Manteve-se até à 

posse do I Governo Constitucional, em 23 de Julho de 1976. 

Este Governo mantinha o modelo que encontramos anteriormente e também muitos 

anos depois, com um Ministério da Agricultura e das Pescas, mas tendo uma 

despromoção, com um subsecretário de Estado das Pescas. Também o Turismo estava 

entregue a um subsecretário de Estado. 

O Governo de Pinheiro de Azevedo foi também marcado por grandes tensões políticas e 

sociais que, naturalmente, limitaram em muito a sua capacidade de acção com vista ao 

desenvolvimento económico do país. As maiores preocupações tinham a ver com a 
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pacificação do país, a estabilidade social e a definição do modelo político que 

continuava por definir, tudo condicionado pela tensa correlação de forças políticas e 

sociais. 

Lembro, de memória, questões como a integração dos retornados, as consequências da 

descolonização, a emergência de forças extremadas e disponíveis para a violência. 

Lembro as duas grandes manifestações do Terreiro do Paço que, em Novembro de 1975 

antecederam o 25 de Novembro; as ameaças de guerra civil e as movimentações 

militares, com deslocações de meios militares; as pretensões independentistas da 

Madeira e dos Açores; a distribuição de armas, depositadas em “boas mãos”. 

O próprio almirante Pinheiro de Azevedo era “empurrado” para o envolvimento na 

política partidária e para uma solução “salvífica”, porventura com o seu quê de peruana, 

de Alvarado, com apoiantes a gritarem que devia assumir-se como secretário-geral do 

“verdadeiro Partido Socialista”. Eu próprio constatei isso mesmo quando, então, 

moderei um colóquio, quase transformado em comício, no Auditório do “Jornal de 

Notícias”, no Porto, sendo o almirante o palestrante convidado. 

Verdade se diga que, sendo o almirante primeiro-ministro do Governo, também 

ninguém estava interessado em inquiri-lo sobre as políticas sectoriais que implicavam o 

desenvolvimento económico do país. Pescas, Economia do Mar? Nem o primeiro-

ministro tomou qualquer iniciativa ou deu qualquer explicação ou informação nem, 

certamente, passou pela cabeça de nenhum dos cerca de 30 jornalistas presentes 

questioná-lo sobre outros temas que não a acesa e polémica agenda política do imediato.   

Com o VI Governo Provisório fechava-se um ciclo: o ciclo do provisório. Vinham aí as 

eleições, havia uma Constituição votada pela Assembleia Constituinte, entrava-se na 

vigência dos Governos Constituições. As novas responsabilidades eram irrecusáveis. 

                                      

 

     08.     (14) GOVERNOS CONSTITUCIONAIS 1976 – 2000)  

 

       PROGRAMAS DE GOVERNO: DOUTRINA E PROPOSTAS 

 

Em 1976, com a relativa estabilização política do país, a elaboração, aprovação 
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e entrada em vigor da Constituição Política da III República e com as eleições 

legislativas daí decorrentes, terminou a vigência dos (6) governos provisórios, dando 

espaço e legitimidade aos governos constitucionais. 

Considerei que a leitura e a análise dos Programas e da composição orgânica desses 

governos permitiria a recolha de autênticos discursos políticos onde poderia encontrar 

doutrina, afirmação de prioridades e de conteúdos expressivos sobre conceitos e planos 

de acção que diferentes governos e partidos políticos preconizaram para a Economia do 

Mar, desde o 25 de Abril até ao final do século XX. 

Não se trata de instrumentos únicos mas são relevantes para se entenderem as linhas 

evolutivas que se procura perceber. Somando programas partidários, propostas 

eleitorais, discursos, políticos naturalmente, de presidentes da República e bibliografia 

de autores diversos, qualificados e representativos suponho que se vá chegando a 

resultados concludentes. Daí o espaço e importância que aqui dou aos Programas do 

Governos Provisórios e os dos Governos Constitucionais. Segui esta metodologia 

procurando não reportar demasiados pormenores mas recolhendo o essencial que possa 

ser apresentado, numa grelha genérica, em termos clarificadores. 

Evitei mencionar actores, preferindo as ideias e as acções, mas quando se me afigurou 

que os nomes poderiam contribuir para se perceber a contextualização, também não quis 

omiti-los. 

 

NO I GOVERNO (ELEITO)CONSTITUCIONAL 

 

FORTE CARGA IDEOLÓGICA 

 

E LISTA AMBICIOSA DE PROJECTOS 

 

     O I Governo Constitucional de “II República Portuguesa” (sic) foi nomeado pelo 

presidente da República em 23 de Julho de 1976. Presidiu ao Governo o dr. Mário 

Soares, depois do Partido Socialista ter vencido as primeiras eleições legislativas 

realizadas após o 25 de Abril de 1974. Manteve-se no poder até 1978. 

O Programa foi apresentado à Assembleia da República pelo indigitado primeiro-

ministro, Mário Soares, com um discurso em que designou o Governo como sendo 

constituído “de uma equipa monocolor, de socialistas e independentes”, e considerou 
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esta solução como a “única alternativa exequível de um Governo de esquerda” na 

“conjuntura nacional “ de então. 

No cumprimento do artigo 191º da Constituição da República do Programa de Governo 

deveriam “constar as principais medidas políticas e legislativas a adoptar ou a propor” 

no “escrupuloso respeito pela Constituição”. 

No discurso de apresentação do Programa – discurso que ficou também a constituir a 

Introdução ao Programa – Mário Soares acentuou como filosofia do seu partido, o PS, o 

socialismo e a “leitura progressista, lembrando os “anos de experiência revolucionária 

mas prometendo uma “leitura não isenta de realismo”: o “Programa não será um mero 

catálogo de boas e vagas intenções” mas, “na medida do possível, procurará descer ao 

concreto e definir prioridades”, afirmou. 

Reconhece-se na Introdução do Programa do I Governo os condicionalismos do 

Orçamento Geral do Estado (OGE) e a “inexistência de um Plano que servisse de 

“instrumento democrático do projecto socialista”, mas aponta-se para um “Programa 

concreto e detalhado (…) como compromisso formal perante a Assembleia da 

República e o País”  

Face aos condicionalismos explicáveis pelo contexto político, económico e social que 

então se vivia no país na sequência do 25 de Abril de 1974, o I Governo, reconhecendo 

as limitações do seu Programa, comprometeu-se, desde início, a apresentar: até 15 de 

Novembro de 1976 o projecto de plano para 1977, integrando-o no OGE; até 15 de 

Maio de 1977 o projecto de plano quadrienal para o período de 1977 – 1980; e até 15 de 

Outubro de 1977 o projecto de plano a longo prazo (15 anos), definindo o horizonte dos 

anos 80”. 

O Governo prometia tomar como referência o Programa que o PS apresentara ao 

eleitorado em Abril de 1976 e onde referia as “grandes linhas de orientação”.  

Como era natural na época que então se vivia, num contexto em que se acabava de sair 

da ditadura do Estado Novo e se passara para um acelerado período revolucionário, com 

o Movimento das Forças Armadas ainda bem presente e interveniente politicamente, o 

Programa do I Governo Constitucional tinha forte carga ideológica, com a preocupação 

de se demarcar do Estado Novo e de definir, claramente, os princípios orientadores da 

República e da Democracia nascentes. Também por este motivo a análise deste 

programa governamental me mereceram, no contexto deste trabalho, especial atenção e 

extensão.  



479 

A II Parte do Programa do I Governo referia-se ao Enquadramento Político-

Constitucional, começando, como lhe seria próprio, pelo relacionamento entre os órgãos 

de soberania. Passou ao “novo estilo” de “relação entre os partidos” e prometeu o 

“diálogo directo entre o Governo e o povo” (…) sem descriminações ideológicas”.  

 Definidas estas linhas políticas de carga ideológica, no Programa reconhece-se que 

“não é possível iludir a crise profunda que o país vive: a identidade nacional, com 

Portugal reduzido aos seus limites europeus, com o continente e as ilhas”. 

O I Governo especifica o contexto histórico, referindo a “herança do fascismo, os 48 

anos de ditadura, os 13 anos de guerras coloniais e o isolamento internacional”.  

No contexto histórico o Programa inclui as “divisões profundas na sociedade 

portuguesa, a desorientação e desconfiança quanto aos caminhos da Revolução; as 

confrontações virulentas quanto a projectos antagónicos de sociedade e a crise 

económica profunda”. 

A existência da crise económica é explicada no Programa pela “perda das colónias 

(matérias-primas e outras importações e exportações, regresso maciço de portugueses), 

e da necessidade de reconversão de uma economia de guerra em economia de paz”. 

O Programa refere também a “crise internacional” mas volta aos condicionalismos 

internos, com as “transformações económico--institucionais de fundo (as 

nacionalizações, as novas relações de trabalho e a Reforma Agrária”. 

No Programa são ainda apontadas a “sabotagem económica (…) “a explosão 

reivindicativa que deu origem a um certo anarco--populismo, a baixa produtividade, o 

absentismo e a indisciplina no trabalho”. 

Na sequência deste enquadramento, o I Governo comprometeu-se, “apoiado na vontade 

popular e com o concurso da Assembleia da República” (…) a vencer a crise e a salvar 

a Revolução”. 

Estes princípios são traduzidos no Programa em “grandes objectivos da política de 

Governo”, ficando-se em generalidades como as “conquistas da revolução”, o 

“desenvolvimento da economia nacional” e a “protecção dos interesses dos portugueses 

no mundo”.  

O Programa do I Governo alonga-se depois em temas certamente relevantes, mas que 

não dizem respeito, especificamente, ao tema desta tese. Assim, no Capítulo III do 

Programa temos: A) Objectivos e Políticas do Governo, que inclui como subcapítulos 

Construir o Estado Democrático; Organização e Funcionamento do Governo; 

Descentralização Regional; Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; 
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Reorganização da Administração Pública; Comunicação Social – definição de 

princípios e medidas concretas; Garantia da Igualdade perante a Lei e a Condição 

Feminina.   

 Finalmente no Capítulo B) surge o título Planear e Reorganizar a Economia, 

referenciando o “Plano, como instrumento democrático do projecto socialista” (…) e 

“quadro de referência fundamental utilizado pelo Governo”. Tratando-se de um 

afirmado “meio de organização e funcionamento da actividade económica”, procurámos 

no Plano alguma linha condutora que nos levasse à Economia do Mar, mas o que 

encontrei, de mais próximo, foi a invocação do artigo 91º nº 2, da Constituição da 

República: “desenvolvimento harmonioso (…) eficiente utilização das forças produtivas 

(…) preservação do equilíbrio ecológico (…) defesa do ambiente” (…) dali decorrente a 

necessidade de “reanimar a iniciativa pública e privada na produção e no investimento”. 

No próprio Programa se reconhece que caberá ao Plano a Médio Prazo conter “os 

programas de acção globais, sectoriais e regionais”. Mas, entretanto, havia que definir 

“Modelos de Desenvolvimento”, necessário para efectivar uma “economia de transição 

rumo ao socialismo, no quadro do Estado Democrático”. Recorda-se, no Programa, o 

artigo 80 da Constituição que se refere à “socialização dos principais meios de 

produção”. 

Também, como até aqui, não encontrei qualquer referência ao Mar no subcapítulo 

“Reorganizar a Actividade Económica”. Também é verdade que não encontramos no 

Programa referências específicas a outros sectores da actividade económica do país, 

com sejam, a construção civil, a indústria têxtil, os sapatos, a cortiça, os vinhos ou 

outros. Significativamente, somente o subcapítulo da Comunicação Social merece, no  

Programa, grande extensão e detalhe, com medidas muito concretas. Em tempos de 

grande tensão política que então se vivia, este contexto explica o prévio debate sobre 

grandes opções, princípios, quadros legais e estatutos, deixando-se para fase posterior o 

pormenor sectorial concreto. Reconhece-se, inclusive, que a crise (financeira, 

desequilíbrio do sector público, das empresas e da balança de pagamentos) que então se 

vivia, dificultava o equilíbrio da economia. A isto se juntava uma “dramática queda da 

taxa de poupança nacional, que passou de 23% do produto nacional, em 1973, a 4% em 

1975”. E consumiu-se mais do que se produziu. 

Explica-se no Programa que, em dois anos, 1974 e 1975, em termos reais, isto é, a 

preços constantes de 1970, o consumo total aumentou 15%, enquanto o investimento 

caiu 40%. Havia que “inverter rapidamente as tendências (…) com austeridade e 
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estabilização financeira” (…) “um verdadeiro imperativo nacional” (…). Exportar mais 

e importar menos era outra face do imperativo. 

Finalmente, a propósito da necessidade de reduzir as despesas com os Invisíveis 

Correntes, lê-se no Programa:  

Há que “incentivar a utilização dos meios de transporte nacionais, marítimos e aéreos, 

para diminuir o dispêndio de divisas com fretes de transporte”. Em “1976, o défice do 

conjunto de empresas do sector de transporte foi de cerca de 8 milhões de contos, em 

resultado da política de preços”, lê-se no Programa. 

Na sequência de todo este contexto e da afirmação de princípios e objectivos, o I 

Governo, no seu Programa político, deteve-se num subcapítulo que designa por 

“Consolidar as estruturas produtivas, combater o desemprego e expandir a produção”. 

São então apresentadas as políticas sectoriais que se enquadram no modelo global de 

desenvolvimento explanado, com vista à “expansão da produção nacional” em ordem à 

“satisfação das necessidades básicas da população” e “maior independência em relação 

ao exterior”. Combatia-se, assim, o desemprego, consolidavam-se as estruturas 

produtivas” (…) “delimitando os sectores, público, privado e social”.  

Agricultura e Pescas surgem no Programa governamental como integrantes do mesmo 

subtítulo. A análise da situação, no presente e do histórico da Agricultura, é feita, no 

Programa, com algum detalhe, sendo especificados objectivos e medidas a perseguir. 

Desta feita, por motivos óbvios, dispensei aqui o subcapítulo da Agricultura. Muito 

haveria para analisar nos objectivos preconizados e na sua concretização se se 

pretendesse incidir a atenção na Agricultura, na Pecuária e nas Florestas. Por isso volto 

à Economia do Mar, naquilo que à época e no Programa do I Governo Constitucional a 

integravam. Consideremos as Pescas e a análise feita pelo Governo de Mário Soares. 

Nesta análise começa-se por considerar que o “povo português depende da actividade da 

pesca em 40% das proteínas de origem animal que consome”, o que “só por si 

transforma esta actividade num sector estratégico, como elemento de uma política social 

de alimentação”. E que “complementarmente, fornece a matéria-prima da indústria 

conserveira e dá incentivo para os sectores da construção e reparação naval”.    

No Programa é dado um passo muito significativo com a afirmação de que há que fazer 

um “esforço intenso na avaliação científica dos recursos vivos existentes”, 

possibilitando a sua exploração racional, bem como meios de captura adequados”. Esta 

afirmação decorre do reconhecimento de que haveria uma tendência “à escala mundial, 
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de a soberania sobre os recursos aquáticos se alargar à área das 200 milhas, com a 

declaração das zonas económicas exclusivas para os países ribeirinhos”. 

No que respeita aos resultados globais da captura, refere o Programa, verificava-se um 

“sensível decréscimo” (…) “representando o total descarregado em 1975, uma quebra 

da ordem dos 36%, relativamente a 1970, sendo mais de “50% dessas quebras devidas 

aos resultados da pesca longínqua”. O resultado implica insuficiência no abastecimento 

do mercado interno. 

Mas porquê esta situação deficitária? No Programa do I Governo Constitucional indica-

se que as “pescas portuguesas têm sido gravemente afectadas pela falta de instalações 

de frio nos portos, bem como o estado de abandono em que a maioria deles, portos, se 

encontra no que diz respeito às barras e às condições de abrigo e descarga e às precárias 

instalações da primeira venda”. 

Por outro lado, quanto às frotas nacionais, nos “últimos cinco anos” – portanto desde 

1970 até 1975 – “o número de navios não evoluiu sensivelmente no que concerne a 

arrastões e bacalhoeiros, sendo a idade média da frota superior a 25 anos, com excepção 

da frota do Sudoeste africano”. 

A frota artesanal, segundo o Programa, ocupava 18.000 pescadores, num total de 

30.000, com “níveis de subsistência profundamente variáveis”. Cerca de 5.000 homens 

dedicava-se à pesca da sardinha, tendo “níveis salariais mais baixos” e as piores 

condições de segurança.   

As pequenas embarcações a remos e a motor representavam então, 90% das 

embarcações de pesca  

 Quanto à estrutura de crédito das pescas, “baseada no Fundo de Renovação e 

Apetrechamento da Indústria da Pesca, funcionava como um apoio, “com dinheiros 

públicos, à iniciativa privada”. Mas a situação continuou delicada em finais de 1974, em 

1975 e em 1976, não sendo disponibilizados fundos de investimento. 

A juntar a tudo isto havia uma estrutura “complexa e dispersa”, em que se somavam 

organizações corporativas, ex-grémios, serviços de administração pública, tudo com um 

“peso esmagador”. Faltava também uma lei orgânica definidora de competências. 

Face à situação e às opções políticas que faziam a sua época, o Governo preconizava 

Objectivos, no sentido de “incrementar e diversificar as capturas (…) aumentar a 

produção e a produtividade das indústrias de conservação e de transformação (…) 

melhorar e defender a utilização da rede hídrica nacional como fonte de produção 

piscícola natural e intensiva, promovendo o enriquecimento nacional em termos 
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ecológicos e de bem-estar social; aperfeiçoar os circuitos comerciais de distribuição, o 

estabelecimento de preços compensadores e a defesa do consumidor; no plano 

internacional salvaguardar o acesso aos pesqueiros tradicionais e novas zonas de pesca; 

defender a adopção da Zona Económica Exclusiva de 200 milhas e das águas territoriais 

de 12 milhas; proteger os recursos aquáticos das águas interiores e marinhas; melhorar 

as condições sócio--profissionais dos pescadores e dos demais trabalhadores do sector; 

valorizar a formação profissional”. 

Todos estes Objectivos deveriam beneficiar de Medidas Globais, começando-se por 

aspectos orgânicos que tinha a ver com legislação e a estrutura administrativa. 

A Investigação integrava as Medidas Globais com a “preparação e desenvolvimento de 

um programa de investigação intensiva dos recursos vivos na área marinha triangular 

definida pelo continente e ilhas adjacentes”. Preconizava-se o “levantamento do 

potencial de aproveitamento biológico dos recursos hídricos nacionais e preparação de 

projectos de aplicação concreta no domínio da aquacultura em águas doces e salobras”. 

O desenvolvimento do “estudo técnico e económico de barcos tipo para a pesca 

costeira” era também apontado no Programa. 

Finalmente, as Medidas Globais incluíam a Formação, com a criação da Escola de 

Pescas de Lisboa, o funcionamento de novos curso, estágios e reciclagens.  

Como Medidas Específicas para Pesca, o I Governo distinguia a Pesca do alto e 

longínqua, apontando para questões como os preços dos congelados; o saneamento 

financeiro de empresas; a reorganização das frotas; a elaboração de estatutos de 

empresas nacionalizadas; a estabilização das relações contratuais de trabalho; a 

transformação de navios congeladores; e a preparação de um programa de construção de 

novos navios de pesca de arrasto.    

Quanto à Pesca de sardinha e artesanal a atenção incidiu sobre a criação de entrepostos 

frigoríficos, pretendendo-se assegurar o aproveitamento máximo das capturas, por 

congelação e armazenamento, dos excedentes sazonais; determinou-se também a 

necessidade de se fixarem os preços da sardinha e da cavala; e apontou-se para estudo 

dos consumos e o fomento de novos hábitos alimentares. 

Para além das medidas aqui apontadas de modo sumário mas concludente, o Programa 

alongava-se em medidas específicas de carácter sobretudo legalista e administrativo. 

No âmbito da Economia do Mar passemos ao subcapítulo da Política Industrial, porque 

encontramos aí uma referência, entre os projectos de desenvolvimento, à ampliação dos 
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estaleiros de construção e reparação naval. Estes estaleiros integravam um ambicioso 

pacote de investimento industrial para implementar em cinco anos. 

 A par do desenvolvimento industrial o Governo pretendia promover a investigação 

científica e tecnológica. 

Segue-se, no Programa, o subcapítulo do Turismo. Neste ano, 1976, nada se 

apresentava, a propósito do Turismo, com qualquer ligação ao Mar. Nem sequer o 

aproveitamento racional do litoral. Ainda não chegara à política aquilo que já existia de 

facto: o aproveitamento económico – ainda que desorganizado e até anárquico – do sol e 

das praias algarvias. 

Já quanto ao sistema de Transportes e Comunicações, referido como “equipamento 

básico indispensável ao funcionamento e desenvolvimento do aparelho produtivo (…) a 

factor importante da qualidade de vida dos cidadãos”, o Governo de Mário Soares 

apontava para “deficiências estruturais” (…) “graves problemas de ordem económica e 

financeira” (défices de exploração acumulados mas também agravados em 1974 e em 

1975) que colocavam o “sector em situação muito difícil e longe de cumprir o seu 

papel”. Para os défices contribuíam, sobretudo, a CP, TAP o Grupo CNN/CTM 

Sofamar. Faltava capacidade de financiamento para se aumentar as capacidades das 

empresas e se proceder à sua modernização. 

Por outro lado, quanto à organização dos serviços, reconhecia o Governo que era 

urgente reorganizar o sector dos transportes terrestres, da aviação civil e do sector 

portuário, onde se incluía a APDL. As empresas públicas necessitavam da publicação 

dos estatutos definitivos (CP, Transtejo, Metro de Lisboa, STCP, CTT/TLP e 

CNN/CTM Sofamar. Os contratos de trabalho tinham “clausulas irrealistas (…) com 

incidências financeiras incomportáveis na situação de crise financeira”. 

Os problemas operacionais eram também muito significativos, quer nos transportes 

interiores (“envelhecimento e desadaptação do serviço ferroviário face às necessidades 

da Economia”), quer nos transportes aéreos (“sobredimensionamento, inexistência de 

planeamento e exploração antiquada dos aeroportos internacionais”. Mas também 

quanto aos transportes marítimos havia uma “desactualização e um desajustamento da 

frota e das estruturas empresariais para as necessidades do país (…) “ a rede portuária 

estava mal equipada, deficientemente explorada e carecida de planeamento integrado”. 

As redes de telecomunicações (telefone e telex) estavam saturadas. 

Eram, por conseguinte, reconhecidas pelo Governo, as muitas condicionantes para se 

desenvolver e modernizar o sector de transportes, nomeadamente nos transportes 
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marítimos, ferroviários e rodoviários, os mais directamente ligados à Economia e 

relacionados com aquilo que ainda não aparecia designado como Economia do Mar: era 

evidente a degradação económica do sector; estavam obsoletas as infra-estruturas; 

faltava o financiamento, o planeamento e a organização; rompiam-se as ligações 

monopolistas com as ex-colónias; persistiam os efeitos da crise do petróleo; e eram 

elevados os custos de produção.  

     Face à situação, o Governo preconizava o “desenvolvimento integrado do sistema de 

transportes” (…) “atendendo ao planeamento global da Economia”. A actuação política 

com referência à marinha de comércio e à administração portuária integravam as 

medidas globais, para curto prazo, do Programa, bem como medidas de médio prazo 

(Reestruturação do Fundo Especial de Transportes Terrestres e do Fundo de Renovação 

da Marinha Mercante). 

O discurso político do Programa – tomo o Programa de Governo como discurso 

político, por definição – prosseguia de modo ambicioso, tendo em conta a crise 

generalizada e os meios existentes, apontando para, por exemplo, a reabilitação do 

sistema ferroviário, a melhoria dos transportes entre ilhas, a renovação da frota e dos 

terminais dos transportes fluviais do Tejo, melhorar os acessos ferroviários às zonas 

portuárias com a construção de novos troços. 

Quanto aos transportes exteriores os objectivos prioritários tinham a ver com a 

recuperação económica e financeira das empresas de transportes marítimos e aéreos; 

melhoria dos transportes nacionais nos fluxos de tráfegos de exportação e importação; 

implantação no mercado internacional; e melhoria da gestão dos principais centros 

coordenadores de tráfego, nos portos e aeroportos. 

Estas medidas implicavam, segundo o Programa, a revisão das leis orgânicas dos portos, 

o reequipamento dos principais portos comerciais e a criação de uma empresa pública 

de dragagens que integrasse serviços dispersos, bem como o estudo da viabilização de 

um empresa pública para a exploração da frota de rebocadores. 

No âmbito da marinha mercante, o Programa do Governo socialista pretendia que se 

coordenassem, em conjunto, as empresas nacionalizadas da marinha, que se procedesse 

à renovação da frota existente, “designadamente no domínio dos graneleiros, navios 

porta--contentores e frigoríficos, melhoria dos transportes oceânicos” (continente e 

Madeira e Açores), e expansão da frota da Soponata e sua relação com a Petrogal. 

As Comunicações constam, também de modo privilegiado, do Programa, contendo 

aspectos que poderíamos relacionar com a Economia do Mar, no conceito actual: redes 
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de telecomunicações, conexões internacionais, capacidade de observação sismotécnica, 

implementação de sistemas via satélite e melhoria das capacidades de previsão, 

tratamento e divulgação de informações meteorológicas e do estado do mar, para apoio 

a actividades económicas como a agricultura, as pescas, a silvicultura, a gestão dos 

recursos hídricos e a navegação aérea. Tudo isto, afinal, imposto pelo desenvolvimento 

económico e social que se pretendia. 

Segue-se no Programa, o subcapítulo das Obras Públicas e Construção. Este tema, por 

não estar directamente ligado às circunstâncias desta tese, vamos omiti-lo mas 

queremos, a propósito, deixar uma nota: o subcapítulo apresenta análises e estatísticas 

muito esclarecedoras sobre a situação do país de então e dos anos imediatamente 

anteriores, permitindo avaliar e entender com maior clareza o contexto político, 

económico e social dos anos 50, 60 e 70 (“grandes carências em escolas e hospitais, 

rede rodoviária degradada, 2000 povoações isoladas e sem acessibilidades, saneamento 

básico e rede de distribuição de águas altamente deficitários, edifícios públicos 

degradados, fraco desenvolvimento económico, falta de quase todos os meios de bem-

estar social”). Face às necessidades do país no domínio da água o Governo preconizava 

medidas ambiciosas (planos de rega e aproveitamentos hidroeléctrico). 

Quanto à rede rodoviária o Programa procedia a um levantamento das necessidades que 

condicionavam a economia e apresentava propostas. Algumas delas que somente vieram 

a concretizar-se nas décadas de 80 e de 90 ou, mesmo situadas entre os pendentes muito 

mais tarde (ligação Porto--Bragança).  

O subcapítulo da Educação e Investigação Científica merece uma atenção especial, 

tendo em conta o conceito, que perfilhamos fortemente, de que correspondem a áreas 

essenciais do desenvolvimento da Economia, em geral, e da Economia do Mar, em 

particular. 

O I Governo Constitucional começa por reconhecer que, na fase imediatamente anterior 

ao 25 de Abril de 1974, o “sector apresentava uma certa expansão e algum dinamismo”, 

ainda que “marcado por alguma demagogia e improvisação”. Houvera uma “tentativa de 

modernização e liberalização do ensino (…) mas “mantinha-se um apertado controlo 

ideológico”. Por outro lado, no conceito do I Governo, a “lei da reforma educativa” fora 

contestada e insuficiente na concretização. Seguira-se, após o 25 de Abril, a uma “onda 

de contestação e reivindicações e “entrara-se no oportunismo demagógico (…) e no 

caos total”. 
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A análise do Programa sobre o PREC na Educação é contundente, persistindo somados, 

factores negativos – que o Programa aponta na página 95 e seguintes. As soluções 

“verdadeiramente inovadoras” tinham que ficar para quando as “condições o 

permitissem”: muito faltava fazer, nomeadamente despartadizar as escolas. 

Especificamente, quanto à Investigação Científica, o Programa do Governo de Mário 

Soares pretendia o “incremento da investigação no ensino superior como suporte do 

desenvolvimento cultural e apoio ao desenvolvimento económico--industrial, de modo a 

que a pesquisa possa cumprir a função sócio--cultural que deve ter como infra-estrutura 

de uma sociedade”. 

Apontava-se no sentido da progressiva integração da investigação científica no ensino 

superior, na criação de institutos inter-universitários, na preparação de doutoramentos, 

nas relações culturais com o estrangeiro e com organismos como a OCDE, a UNESCO 

e a CEE. 

Pretendia-se apoiar contratos de investigação com a indústria, possibilitando o 

desenvolvimento económico das pescas e do sector agro-pecuário, entre outros. 

A propósito da política do Ambiente, o Programa aponta as responsabilidades da 

civilização industrial na destabilização das relações entre o Homem e o meio ambiente, 

cabendo aos governos atender aos factores ecológicos e ao equilíbrio da biosfera, 

reclamando o concurso de cientistas de diversas áreas, como sejam a Física, a Química e 

a Biologia, mas não ignorando as responsabilidades e Ministérios como o da 

Agricultura e Pescas (p.119). Ministério que deve fomentar, “no mar litoral e nos cursos 

de água, como fonte de proteínas, a piscicultura”. 

No que diz respeito à Defesa Nacional, o Programa afirma “uma política de 

independência nacional e de cooperação internacional a favor da paz”. Este é um 

subcapítulo marcado pela, por vezes difícil, relação entre o poder civil e o poder militar 

(Conselho da Revolução): estava presente e em jogo a redefinição das competências e 

poderes. 

Política Externa: a descolonização e a democratização abriram novos horizontes 

políticos e económicos e “acentuou-se a componente europeia no enquadramento da 

política externa portuguesa” (...) é a “vocação europeia de Portugal”e coloca-se a 

questão da adesão ou maior participação de Portugal às diferentes instituições europeias 

(políticas, económicas e sociais). Exemplos, o Conselho da Europa, a Comunidade 

Económica Europeia (com a abertura formal das negociações em Novembro de 1978, 

em Estrasburgo), EFTA (adesão anterior), OTAN (id.), Conferência de Helsínquia 
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(segurança e cooperação na Europa), ONU e suas agências especializadas, organizações 

dos países do Terceiro Mundo, América Latina, Estados Unidos e Alemanha, países 

árabes e ex-colónias (visando ultrapassar contenciosos complexos). 

São consideradas especiais as relações com o Reino Unido (velha aliança), a França 

(país de emigração portuguesa), Brasil (laços de solidariedade) e a Espanha (país 

vizinho e parceiro, como outros, económicos), cada uma por motivos próprios que a 

História recente evidencia. São estabelecidas negociações, para o reatamento de 

relações, com a China (negociações de Paris, em 1978) e Israel. 

O objectivo é estabelecer “relações pacíficas com todos os povos do mundo, 

independentemente das suas políticas nacionais”. Tudo isto só poderia trazer benefícios 

quanto ao intercâmbio económico e comercial: este conjunto de medidas, propostas ou 

simplesmente, intenções, de um modo ou outro viria abrir portas no relacionamento 

político, cultural e económico com o Mundo globalizado.    

     

                    PROGRAMA DO II GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

                           “BEM INTENCIONADO MAS EXCESSO” 

 

                              NO INVENTÁRIO DE PROBLEMAS 

 

                               E NAS RESPECTIVAS SOLUÇÕES              

 

      O II Governo Constitucional tomou posse a 23 de Janeiro de 1978 e cessou funções 

a 29 de Agosto do mesmo ano. Obteve a maioria dos deputados da Assembleia da 

República graças a um entendimento parlamentar entre o PS e o CDS. Presidiu ao 

Governo, Mário Soares. 

Segundo se lê na Introdução ao Programa, “sendo o II Governo Constitucional 

basicamente constituído por membros do mesmo partido que assumiu a gestão do I 

Governo” (…) “não se há-de estranhar que o novo Programa apresente (…) verdadeira 

similitude com o anterior Programa”. 

Nestas circunstâncias tornam-se evidentes e compreensivelmente semelhantes – e 

mesmo iguais – os princípios definidos nos Programas dos Governos I e II: a ideologia, 



489 

a análise do passado e da situação presente e as grandes linhas orientadoras são as 

mesmas em dois governos presididos por Mário Soares e de maioria do Partido 

Socialista.      

Quando da anterior análise do conteúdo do Programa do I Governo intencionalmente 

alonguei-me e, se desta feita também o fizesse estaria a repetir-me. Optei por apresentar 

a estrutura do Programa II – designação que passo a utilizar – e irei deter-me nos temas 

sectoriais mais ligados à Economia do Mar, ainda que esta expressão, formalmente, 

ainda esteja ausente. 

Na sua estrutura o Programa II apresenta um Enquadramento político-constitucional e 

os seus pressupostos políticos; define Objectivos e Políticas do Governo; valoriza a 

consolidação do Estado democrático; deteve-se na organização da Economia (papel do 

Plano, dos mercados, do sector empresarial do Estado, das cooperativas, do sector 

privado e a importância do investimento estrangeiro). 

O II Governo Constitucional afirma pretender reflectir a “continuidade” em relação ao I. 

Governo: porque tinha o mesmo primeiro-ministro e se baseava no mesmo partido, o 

PS. 

O II Governo classificava o seu Programa como o mais “sério e completo inventário de 

problemas e respectivas soluções tentado desde a revolução de 25 de Abril de 1974”. 

E acrescentava: “Peca, porventura, por desculpável e bem intencionado excesso. Nunca 

por defeito. Talvez possa apontar-se-lhe o senão de uma excessiva ambição quanto à 

capacidade de realização de qualquer governo numa dada unidade previsional de tempo. 

Nunca, porém, o pessimismo de quem parte derrotado”. 

O capítulo do Programa Económico de Estabilização para 1978, inclui as políticas de 

balança de pagamentos e de orçamento, bem como as políticas monetária e financeira, e 

as políticas sociais e de desenvolvimento. 

As políticas de desenvolvimento incluem a adesão à CEE, a estratégia do 

desenvolvimento, a orientação do investimento e o desenvolvimento regional. 

Nas políticas sectoriais surge-nos a Agricultura e as Pescas, a Indústria e a Energia, o 

Comércio e o Turismo, bem como os Transportes e as Comunicações, o Emprego e a 

Formação Profissional. 

Entretanto, as condicionantes que se colocavam à Economia portuguesa já apontavam 

para consequências delicadas, reconhecendo-se a “necessidade de concluir, com 

urgência, as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) como forma de 

viabilizar a obtenção dos meios de financiamento externos necessários à nossa 
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economia, designadamente com vista à concretização de um empréstimo de 750 milhões 

de dólares”.    

Quanto às políticas sectoriais (p.64) este Programa reconhece “importância prioritária” 

ao sector das Pescas no sentido da “recuperação da economia portuguesa e propõe-se 

desenvolvê-lo aceleradamente”. Começa por afirmar que “dificuldades e deficiências 

conduziram” a dois resultados: a diminuição das capturas e o aumento das importações, 

não obstante o “país ter condições favoráveis” para desenvolver as pescas. 

Na sequência desta análise tão sucinta o Programa indica os objectivos globais da 

política pesqueira nacional: 

      --Aumento progressivo das capturas (…) para consumo público directo, para 

abastecimento da indústria conserveira e para fabricação de farinhas para rações; 

      -- Fomento das exportações (…) em particular das conservas de peixe e óleos de   

 peixe. 

Estes Objectivos globais deveriam traduzir-se em Medidas de carácter geral, como a 

adequação de medidas administrativas e legislativas (faltava uma lei--quadro de 

fomento das pescas), implementação de um esquema de benefícios fiscais para a 

importação de navios de pesca padronizados, apoios técnicos e financeiros e a 

elaboração de um projecto de desenvolvimento, global e integrado, do sector pesqueiro, 

para longo prazo, acompanhado este da avaliação dos investimentos necessários. 

A Investigação merece uma indicação sumária, referindo a necessidade de 

“intensificação da prospecção e pesquisa dos recursos vivos (…) da ZEE (…) da 

definição de protótipos de barcos (…) e da avaliação do potencial pesqueiro das costas e 

águas interiores”. A inventariação dos recursos algológicos, com vista ao 

aproveitamento dos recursos existentes, poderia caber nas actividades I & D, expressão 

que ainda não encontramos neste programa governamental. 

Por outro lado já encontramos no Programa referências à necessidade de “travar 

combate constante contra a poluição das águas marítimas e interiores (…) 

particularmente nas zonas de natureza piscícola ou aptidão para a aquicultura”. 

A cooperação com organismos internacionais interessados no combate à poluição dos 

ares já era afirmado no Programa governamental de 1978.  

As condições de remunerações, a extensão de benefícios da segurança social e a 

empregabilidade são apontadas no Programa como objectivos genéricos, como, aliás, 

encontraremos na generalidade dos Programas de Governo. 
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No âmbito das medidas específicas constam o empenho no fomento da pesca artesanal, 

com apoios técnicos e financeiros; apoios de frio e melhoria de condições de segurança 

nos portos e barras.  

Quanto à pesca de sardinha e similares o Programa é ambicioso, pretendendo que se 

planeie o “lançamento de uma nova frota sardinheira, operacional, moderna e eficiente”, 

como também se pretendia quanto à frota de arrasto, para actuar nas 200 milhas. As 

condições de transporte, descarga e armazenagem de peixe (…) a implantação de 

entrepostos frigoríficos de apoio visavam que se assegurasse a utilização máxima das 

capturas”. Também quanto à pesca de arrasto se apontava para a “utilização intensiva da 

ZEE” e avanço nas águas nacionais de outros países. 

Uma observação: estamos – estávamos, em 1978 -- perante um linguagem e objectivos 

completamente ultrapassados um decénio depois, quando a afirmação científica e a 

preocupação política, com a União Europeia, era a preservação dos stocks marinhos. 

Também a pesca do atum incluía objectivos ambiciosos: lançamento urgente na pesca 

oceânica do atum e expansão da pesca artesanal de atum nos mares da Madeira e dos 

Açores. 

No caso da pesca do bacalhau, o Programa apontava para a redução da frota nacional, 

adequando-a às quotas atribuídas, mas modernizando as unidades existentes. 

Quanto à Aquicultura a manifesta intenção do Governo era “tomar medidas de 

preparação de arranque, com segurança e em força, da Aquicultura em Portugal”: havia 

que recrutar quadros científicos e técnicos, definir zonas propícias, lançar um projecto 

aquícola modelo, recolher experiências alheias e apoiar iniciativas. A definição destas 

positivas intenções deixa claro como ainda se estava então, no país, nos primórdios da 

Aquicultura. 

Em relação à indústria conserveira os objectivos eram simples, porventura porque a 

indústria tinha actividades garantidas. Os seus problemas localizavam-se na progressiva 

modernização e na garantia de fornecimento regular de matéria-prima suficiente. Na 

produção de farinha de peixe as dificuldades a enfrentar eram as mesmas: modernizar a 

produção e garantir o abastecimento de matéria-prima.    

As empresas nacionalizadas no sector das pescas constituíam um “problema grave”, na 

leitura política e empresarial, afirmando o Governo uma “firme disposição para 

encontrar soluções”, já que não eram rentáveis e eficientes e acumulavam prejuízos 

(p.74). 
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Após o capítulo das Pescas e afins o Programa do II Governo Constitucional apresenta o 

capítulo da Indústria e da Energia. Se apontávamos as Pescas como sendo objecto de 

propostas ambiciosas, “para curto prazo”, a leitura deste outro capítulo, visto à distância 

três decénios, é verdadeiramente estarrecedora, apresentando uma listagem de intenções 

– porventura consensuais -- que ainda hoje estão muito longe de concretização: 

abundavam fábricas, extracção mineira, química, construção naval, equipamento 

hospitalar, instrumentação industrial, indústria têxtil, calçado, metalomecânica pesada, 

fabrico de aço fundido, uma expansão industrial de 10% por triénio. O aproveitamento 

do minério de ferro de Moncorvo já constava destes objectivos, aproveitamento que, 

recorrentemente, os poderes políticos invocam para o dia imediato mas que a poderosa 

multinacional Rio Tinto vai adiando para os tempos que as tecnologias de extracção e 

os preços o possam a vir – quando? -- a justificar.  

A provável construção de uma central nuclear estava já apontada no Programa de 1978. 

O sector das Indústrias e Energia, se aqui tivesse maior cabimento, poderia ser um case 

study para se comparar as intenções expressas pelos discursos políticos e aquilo que, de 

facto e quantitativamente, se concretiza nos tempos prometidos.    

No capítulo do Turismo, elaborado com algum detalhe e realismo, nunca aparece 

qualquer referência específica ao Mar e às praias, ainda que seja citado o turismo de 

Sol. 

Nos Transportes os sectores de urbanos e suburbanos, rodoviários e ferroviários, 

merecem atenção prioritária. Mas vejamos os Transportes Marítimos e o Sistema 

Portuário. 

Transportes Marítimos: as premissas essenciais apontadas pelo Programa eram então a 

descolonização, a simultânea crise do comércio marítimo mundial e a adequação dos 

operadores marítimos a novos mercados. Isto implicava “a reestruturação empresarial 

da marinha de comércio”. Estavam em jogo as ligações com as ilhas adjacentes e o 

abastecimento de matérias-primas, como cereais, minérios, hidrocarbonetos. 

Para o período de execução deste Programa eram prometidas decisões relativas à 

“expansão da frota de graneleiros, porta--contentores e cargueiros de pequena 

tonelagem”.  

Quanto ao Sistema Portuário as palavras-chave eram “melhoria da gestão; 

competitividade internacional dos portos; desenvolvimento integrado dos portos, com a 

mesma lógica e a mesma política; sistema de trabalho portuário; regime de concessão de 

terminais portuários; planos de expansão dos portos de Lisboa e de Leixões, com 
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terminais especializados; reestruturação da administração do porto de Sines; e 

reestruturação dos serviços de dragagem e de pilotagem dos portos. 

A Imprensa, três decénios depois, ainda apresenta vários destes temas como objecto de 

discussão diária, porque permanecem na ordem do dia do debate político e das 

reivindicações dos agentes destas áreas. 

Nos capítulos referentes à Investigação e também ao Ambiente encontram-se conceitos 

genéricos de apoio à Investigação, com a reestruturação orgânica, e de se proceder ao 

estudo dos estuários e de protegerem as bacias hidrográficas, lutando contra a poluição.   

Finalmente, nas Considerações Finais, o II Governo Constitucional, depois de 

reconhecer as, porventura, excessivas ambições que preconizou, afirma que “houve uma 

preocupação iminentemente pragmática na busca do desenho de soluções para os 

principais problemas nacionais mas o Objectivo é sempre um só: Resolvê-los com 

Justiça e com acerto no quadro dos interesses nacionais e no respeito pela Constituição, 

com todas as virtualidades que ela contém”(…). Do mérito do Programa falarão os 

resultados da política que nele se desenha”.288.         

 

                  PROGRAMA DO III GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

                               CONTENÇÃO NAS INTENÇÕES 

 

                                DE GOVERNO PRESIDENCIAL 

              

   O III Governo Constitucional manteve-se em funções desde 29 de Agosto, sob a 

presidência de Alfredo Nobre da Costa. Tratava-se de um Governo de iniciativa 

presidencial, do general Ramalho Eanes, não tendo “vinculação partidária na 

Assembleia da República e com uma duração temporal que não se perspectivava”. 

As circunstâncias deste Governo levavam-no a afirmar, na Introdução ao Programa, que 

era “forçado a uma certa contenção nas suas intenções, que não podia evitar mas que, 

naturalmente, lamentava”. 

Este Governo terminou o seu mandato a 22 de Novembro de 1978, na sequência da 

rejeição do seu Programa pela Assembleia da República. 

                                                   
288 Do Programa do II Governo Constitucional, pág.162. 
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O Governo afirmava que somente prometia o que julgava poder cumprir, “recusando-se 

a um longo enunciado de medidas legislativas que, de antemão, sabia não lhe ser 

possível (…) propor e fazer aprovar”. Mas no Programa, conforme determina o artigo 

191º da Constituição, são apresentadas as principais medidas políticas e legislativas a 

propor e “para execução da Constituição”.  

No seu II capítulo, o Programa define os principais objectivos da acção governativa –

sociais, políticos e económicos,289 na Política Económica Geral, com temas como 

Balança de pagamentos, combate à inflação, política monetária e de créditos, política 

orçamental e de créditos, política de investimentos e regional, sector empresarial do 

Estado, sector privado e adesão às Comunidades. 

Mas é no IV capítulo290, com as Políticas Sectoriais, que nos interessa deter a atenção. 

Ultrapassadas as Políticas Sectoriais nos domínios Social e Administrativo, vejamos as 

Políticas Sectoriais no domínio produtivo. É aqui que se localizam as Pescas 

(conjuntamente com a Agricultura, como era tradicional) e os Transportes e 

Comunicações. 

 Na ocasião – em 1978 – continuava ausente a terminologia Economia do Mar. Tudo 

aquilo que veio a integrar, posteriormente, a Economia do Mar, ou ainda estava ausente 

ou permanecia diluído em vários sectores de actividades. Quase que sem personalidade 

própria. 

Depois de uma longa e detalhada atenção à Agricultura, o Programa do III Governo 

Constitucional apresenta uma caracterização sumária da situação das Pescas, 

acentuando a “herança de uma estrutura complexa e dispersa (…) uma situação de crise 

generalizada (…) uma diminuição progressiva das capturas, um aumento das 

importações e um constante agravamento dos preços”291. 

O III Governo considerou o sector das Pescas como prioritário para a recuperação da 

economia nacional”, propondo-se actuar em conformidade, “executando a política de 

transformações estruturais e tecnológicas já anteriormente delineada”. 

Tendo como objectivo a saída da crise o III Governo propunha-se elaborar um Plano 

Nacional de Pescas (PNP) que considerasse a avaliação dos recursos vivos da ZEE, a 

definição de metas de produção, a participação do pescado na dieta alimentar dos 

portugueses, a dependência do país, quanto ao pescado, do exterior. 

                                                   
289 Programa do III Governo Constitucional, capítulo II, pág. 4; e capítulo III, págs. 11 a 40.  
290 Capítulo IV, págs. 41 e sgts. 
291 Id. págs. 49 e 50. 
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Este PNP deveria também considerar objectivos como o incremento e a diversificação 

das capturas; o aumento da produção das indústrias de conservas e transformação; a 

redução da dependência dos mercados externos; a existência de uma rede de frio de 

apoio às pescas; e a modernização das empresas públicas, privadas e cooperativas (pág. 

49). 

  Os objectivos citados implicavam a valorização do Instituto Nacional de Investigação 

das Pescas e o estudo de tipos de navios adequados. Mas também se deveria traduzir 

numa “adequada política de créditos, com incentivos fiscais, formação profissional e 

emprego e legislação laboral”. 

Quanto à produção, as referências iam para pesca artesanal e da sardinha, para a pesca 

de arrasto e longínqua, pesca de atum, aquicultura e apanha de algas. Seguia-se a 

atenção na transformação, com as conservas, a farinha de peixe e o óleo de peixe. 

O sector nacionalizado era tido pelo III Governo como um “grave problema que se 

arrastava à custa de elevados subsídios do Estado” (…) o que impunha “medidas a curto 

prazo”.      

De modo geral a orientação e as medidas apontadas pelo III Governo Constitucional 

acompanhavam o Programa dos dois governos anteriores, isto nas Pescas mas também 

quanto ao Turismo292 e aos Transportes293. O que se explica pela proximidade temporal, 

afinidades políticas e leitura comum quanto à situação política, económica e social que 

se vivia então. O que o próprio III Governo reconhecia na Introdução ao seu Programa. 

Por estes motivos parecem-me dispensáveis, aqui, mais pormenores. Mas também 

porque, afinal, o Programa apresentado pelo III Governo Constitucional nem chegou a 

entrar em execução, face ao “veto” da Assembleia da República. Ficam as suas 

intenções, que traduziam um momento político.  

 

                  PROGRAMA DO IV GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

                          UM PROGRAMA PARA CUMPRIR (?) 

                              DE UM GOVERNO REJEITADO 

       O IV Governo Constitucional, presidido por Carlos Mota Pinto, tomou posse a 22 

de Novembro de 1978, por iniciativa do presidente da República. Terminou o mandato 

                                                   
292 Programa do III Governo Constitucional, págs. 65 a 69. 
293 Id. págs. 70 a 79. 
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em 7 de Julho de 1979, face à rejeição, pela Assembleia da República, de uma moção de 

confiança. 

Como Governo de iniciativa presidencial e sem apoio concreto dos partidos 

representados na Assembleia da República (AR), o IV Governo durou somente oito 

meses, derrubado pelo voto da AR que lhe recusou a “confiança” política. 

Mais uma vez um Governo não chegou sequer a ter tempo para implementar as medidas 

que preconizava no seu Programa, tornando-se inconsequente.  

Por estes motivos não nos detemos no detalhe, na procura de políticas respeitantes à 

Economia do Mar. Aliás, nas próprias Linhas Gerais de Acção Política do IV Governo, 

porventura antecipando a sua existência efémera, encontramos referências que já se 

tornavam lugares comuns, repetindo e “jurando” expressões como “convivência 

democrática, respeito pela Constituição e pelas leis, realismo político e económico, 

ascensão cultural do povo, realização da justiça social, serviço à Democracia, reforço da 

identidade nacional, autonomias regionais, unidade nacional, presença civilizacional, 

direitos dos cidadãos, respeito pela pessoa humana, dignificação dos partidos políticos, 

equilíbrio, sensatez e realismo, melhoria das condições de vida da população…Enfim, 

uma listagem quase interminável que nada acrescenta aos objectivos a que pretendemos 

estar atentos. 

Finalmente, a páginas 35 do Programa, chega-se às Políticas Departamentais. E onde se 

situa a Economia do Mar? Como tal, a designação e a individualidade continuam 

ausentes. Permanece a Agricultura e as Pescas. Reconhece-se, em relação ao sector 

primário a “crise de raízes profundas e complexas claramente demonstrada pelos 

inúmeros diagnósticos (…) e pelos debates públicos” (…) mas há um envolvente 

paralisante”. 

Especificamente em relação às Pescas294 repete-se o discurso já conhecido então e 

porventura, repetido, decénios depois: “imediata e intensa actividade diplomática junto 

dos países ribeirinhos”; estudo dos recursos vivos da ZEE; apoio técnico e financeiro; 

reestruturação das empresas nacionalizadas, dos serviços administrativos e revisão das 

leis; maior actividade da Escola de Pescas; sobrevivência do sector de conservas de 

peixe; e apoio à produção de farinhas e óleos de peixe. 

Tudo isto é um discurso que já vimos de tempos anteriores e que se repetirá 

constantemente. O mesmo acontece com os subsectores de Turismo e de Transportes. 

                                                   
294 Programa do IV Governo Constitucional, págs. 41 e sgts. 
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O Programa do IV Governo Constitucional, com 78 páginas é dos mais curtos que 

analisei. Está por saber se isso foi um defeito ou uma virtude: o seu futuro era 

previsível, numa AR que se antevia hostil.  

 

 

                 ROGRAMA DO V GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

                                   GOVERNO DE TRANSIÇÃO 

 

                                 PARA PREPARAR ELEIÇÕES  

 

                               LEGISLATIVAS INTERCALARES 

 

    O V Governo Constitucional foi presidido por Maria de Lurdes Pintassilgo, tendo 

tomado posse, perante o presidente Ramalho Eanes, em um de Agosto de 1979. 

Terminou o mandato a 3 de Janeiro de 1980. 

A vocação deste Governo de transição estava determinada à nascença, quando o 

presidente Ramalho Eanes, a 6 de Julho de 1979, anunciou a “dissolução da Assembleia 

da República, tendo em vista a realização de eleições legislativas intercalares”. Ao V 

Governo cabia a missão de governar “até à constituição de um executivo formado a 

partir da AR, após consulta popular”. Nestas circunstâncias não seria de esperar 

ambição em definir e enfrentar os problemas de fundo do país. Foi o que aconteceu e 

daí dar-lhe, aqui, espaço e tempo comparativamente limitados. O próprio Programa 

somente tinha 23 páginas.  

Este Programa inclui as suas Referências Políticas, as Perspectivas Globais, Objectivos 

por Áreas de Problemas e Medidas Sectoriais, ficando na generalidade de princípios, até 

porque se afirmou “desnecessária a indicação exaustiva de programas de acção de cada 

Ministério”.  

Especificamente e naquilo que poderia ser considerado na área da Economia do Mar – 

expressão que continuava desconhecida – procurei, entre os Objectivos na Área 

Económica e nas Medidas Sectoriais, as Medidas na Área Económica. 
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As intenções afirmadas pelo V Governo tinham a ver com a “continuidade do que se 

encontra em curso (…) com as inflexões possíveis (…) com maiores investimentos e 

maior produção (…) defesa do poder de compra das remunerações do trabalho (…) 

futura integração na CEE (…) dinamização das estruturas de investigação aplicada (…) 

apoio ao complexo de Sines e ao aproveitamento do Guadiana”.  

Na Economia do Mar o Programa resume a 13 linhas as “actividades relativas à Pesca”, 

ficando pela citação de intenções relativas ao “aumento e diversificação das capacidades 

de captura e da indústria de transformação dos produtos da pesca (…) cooperação com 

as nações costeiras (…) apoio à pesca local nas regiões autónomas (…) modernização 

de equipamentos (…) e justa distribuição dos rendimentos de pessoas ligadas à captura, 

transformação e comercialização de pescado”. 

Do Turismo … pretendia-se a “valorização do património cultural e natural (…) e o 

fomento do turismo de habitação e social”. O que convenhamos é … muito e não é 

nada. 

No sector da Ciência os objectivos praticamente ficavam na intenção de “reorientar ass 

instituições existentes”295, sem que se ficasse a saber o que significava isto. 

O capítulo final do Programa do V Governo Constitucional dizia respeito ao que era, 

afinal, a sua vocação essencial: a preparação das eleições intercalares. 

 

                     PROGRAMA DO VI GOVERNO CONSTITUCIONAL    

 

                                       MAIS VALIAS NO AMBIENTE 

 

                             NA INVESTIGAÇÃO E NA INDÚSTRIA  

 

      O VI Governo Constitucional, empossado a 3 de Janeiro de 1980, foi presidido por 

Francisco Sá Carneiro e, por morte deste, a 4 de Dezembro de 1980, por Diogo Freitas 

do Amaral. 

Terminou o mandato a 9 de Janeiro de 1981 e resultara das eleições de 2 de Dezembro 

de 1979, tendo o apoio dos partidos PPD, CDP e Partido Popular Monárquico. 

O Programa contém uma fase inicial relativamente longa de afirmação de princípios 

político-ideológicos e de análise da situação económico-social do país. Da sua leitura 

                                                   
295 Id. pág.18. 
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ressalta a evidência de que se tratava de um Governo – o Governo de Sá Carneiro – que 

sabia bem o que queria e como queria. Naturalmente contestável e contestado mas 

afirmativo nas suas opções. 

Respeitando a grelha estrutural que pretendo nas referências aos Programas dos 

Governos Constitucionais passo à retardada Economia do Mar. E, naturalmente, acabeis 

por ficar no sector das Pescas. 

Como a Agricultura, as Pescas eram um sector “em estagnação”, vivendo “uma crise de 

confiança”, pelo que se “impunha alterar este estado de coisas”, num “espírito de 

mudança”. 

Seis objectivos principais concretizavam estas intenções: 

-- Aumento da produção e da qualidade dos produtos; 

-- Aumento dos investimentos; 

-- Promoção social e económica dos trabalhadores; 

-- Integração da evolução das pescas nos planos do desenvolvimento global; 

-- Protecção dos recursos naturais e manutenção da capacidade de reconstituição dos   

    recursos renováveis; 

-- Estabilização política no sector, por via democrática. 

A isto o Governo juntava a intenção de promover novos projectos relevantes, apoiando-

os com financiamentos. Visava também “apoiar as empresas armadoras nos pesqueiros 

tradicionais e com novos acordos com países costeiros”; fomentar o redimensionamento 

das frotas de pesca longínqua, de efectivos exagerados, parcialmente obsoletas e 

subaproveitadas; melhor aproveitamento da ZEE; apoiar a “complexa tarefa de 

investigação do mar”; melhorar a fiscalização das águas de pesca; incrementar a 

indústria conserveira e de óleos e farinhas de pescado296. 

E finalmente, porque é a primeira vez que encontramos, a propósito das Pescas, a 

afirmação desta intenção nos Programas de Governo: “promover a contribuição 

crescente dos estaleiros nacionais na modernização da frota de pesca”. 

No sector do Turismo ainda não aparece individualizada qualquer referência ao Mar 

mas começa a estar subjacente o aproveitamento e valorização das condições climáticas 

em época alta. 

No capítulo dos Transportes – “devem satisfazer imperativos de independência nacional 

e assumir um papel relevante nas ligações com as regiões autónomas”. Os portos são 

                                                   
296 Programa do VI Governo Constitucional, págs. 19, 25 e 36. 
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ignorados mas refere-se aos transportes (empresas públicas) como um sector em 

“degradação” que carecia de “saneamento económico e financeiro”. 

Recordo-me que nessa época, em 1980, havia grandes tensões nas áreas portuárias, 

nomeadamente em Leixões, relacionadas com a estiva e as reivindicações salariais dos 

estivadores. O pelouro, no Governo de então, estava nas mãos do ministro das Finanças, 

que era o professor Cavaco Silva. 

A investigação científica, nas palavras do Programa, deveria ser “reorganizada e 

redimensionada para que pudesse estar à altura do desafio de inovação lançado à 

sociedade portuguesa nos aspectos científico, tecnológico e social”. 

Do Programa e a propósito da investigação científica, merece relevância uma expressão, 

simples, curta mas inédita nos Programas de Governo: “Há que imprimir finalidade e 

propósito ao potencial de inovação existente” (…) “ melhor ligando a comunidade 

científica aos sectores afins de actividade social e económica”. 

O capítulo designado por Ordenamento e Ambiente beneficiou do facto do arquitecto 

Gonçalo Ribeiro Teles integrar o Governo, em representação do PPM. Reconhecido 

como figura marcante como teórico e prático da defesa do Ambiente contribuiu para 

uma análise lúcida e porventura antecipada no tempo, da situação, incluindo no 

Programa governamental princípios inovadores para a defesa de “processos ecológicos 

vitais” e contribuindo para preparação da lei de Prevenção e Controlo da Poluição, que 

visava regulamentar a qualidade das águas interiores, estuárias, marítimas e 

subterrâneas. 

 

               PROGRAMA DO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL 

  

                           MAIS UM PROGRAMA POR CUMPRIR: 

 

                       GOVERNO PARA 4 ANOS DUROU 9 MESES 

                    

         Francisco Pinto Balsemão presidiu ao VII Governo, que tomou posse a 9 de 

Janeiro de 1981, sendo constituído por uma coligação formada pelo PPD, CDS e PPM. 

Terminou o mandato a 4 de Setembro de 1981. 

O texto do Programa começa como uma afirmação que não se concretizou: “Pela 

primeira vez, após o 25 de Abril de 1974, apresenta-se à Assembleia da República um 
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Governo com um contrato de legislatura de quatro anos, dado poder contar com o apoio 

de uma sólida, estável e alargada maioria parlamentar (…)”. 

Não foi assim e o Governo durou nove meses. 

A convicção de que tinha quatro anos pela frente e, por conseguinte, tempo para 

concretizar as políticas que defendia, levou o VII Governo a apresentar um Programa 

que visava a “Estabilidade Democrática e a Modernização da Sociedade”, conforme o 

titulava. 

Nos seus dois primeiros capítulos o Programa apresenta as Grandes Opções do Governo 

e o seu modelo de Organização do Estado. Não nos detemos nestes capítulos, apesar do 

valor e especificação do seu conteúdo, e seguimos para o III Capítulo, referente ao 

Progresso Económico e Social. Aí surgem, pela primeira vez em documentos idênticos, 

a Agricultura e as Pescas com subsectores diferenciados.  

No subsector das Pescas o Programa começa por inventariar as dificuldades 297(p.32): 

“baixo ritmo do de crescimento das pescas; exaustão dos pesqueiros tradicionais; 

agravamento dos custos de produção; distorções laborais; dificuldades no acesso a 

águas não nacionais”. 

O VII Governo apontava objectivos e actuações: aumentar a produção de pescado e de 

farinhas e óleos; e controlar os preços. 

A linha política implicava desenvolver a investigação aplicada, beneficiando protótipos, 

novas tecnologias e prospecção de pesqueiros; acordos com países terceiros; 

reconversão da frota pesqueira que opere na ZEE e nas águas internacionais, com 

recurso aos estaleiros navais; e regularizar a situação das empresas nacionalizadas.  

Neste Programa de Governo continuava ausente o Turismo especificadamente marítimo, 

bem com a política portuária.          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
297 Programa do VII Governo Constitucional, pág. 32. 
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               PROGRAMA DO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

                                 UM GOVERNO REPETIDO 

 

                                MAS JÁ COM INOVAÇÕES 

 

      O VIII Governo, presidido por Francisco Pinto Balsemão, tomou posse a 4 de 

Setembro de 1981, sendo constituído pela coligação formada pelo PPD, CDS e PPM 298. 

Terminou o mandato a 9 de Junho de 1983. 

Com um mesmo primeiro-ministro, os mesmos partidos em coligação e a mesma 

Constituição, naturalmente que os princípios definidores são muito – ou totalmente – 

idênticos: Construir o “Estado de Direito Democrático” (Capítulo I); “Recuperar e 

Desenvolver a Economia” (Capítulo II); e “Promover o Reformismo Social” (Capítulo 

III).   

No Capítulo II encontramos a Política Económica Global, a Integração Europeia, a 

Agricultura, o Comércio, as Pescas, a Indústria, a Energia, a Exportação e o Turismo. 

Vejamos as Pescas: os principais objectivos proclamados eram “relançar a produção” e 

adaptar estruturas à CEE”. 

Estes objectivos desdobravam-se no aumento da produção de pescado e de óleos e 

farinhas de peixe, controlo de preços, contributo para a melhoria da balança de 

pagamentos, melhoria das condições de trabalho, segurança e formação de pescadores.   

As linhas políticas implicavam o desenvolvimento da investigação aplicada para a 

avaliação e gestão de stocks e aproveitamento da ZEE, acordos de pesca com países 

costeiros, reconversão da frota de pesca recorrendo aos estaleiros navais, fiscalização da 

ZEE, regularização económica--financeira das empresas nacionalizadas no sector, 

desenvolvimento da aquacultura. Pode afirmar-se que quase tudo era recorrente, mas é 

de acentuar o empenhamento político na investigação, ainda que limitadamente 

ambiciosa nos objectivos. Acentuo também a referência à aquacultura, facto que 

começava então a ganhar, gradualmente, espaço. 

No subsector do Turismo, o Programa apresentava uma designação estimulante: 

“Turismo – nova orgânica governativa para uma nova dinâmica”, atribuindo-lhe 

“grande importância económica (…) regional e social”. 

                                                   
298 Programa do VIII Governo Constitucional: As  Pescas, pág. 33. 
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As linhas de actuação do Governo incidiam na desburocratização, modernização 

legislativa e de capacidade hoteleira, financiamentos e promoção (“fomento”) nacional 

e internacional. Ainda não chegara a indicação específica do Turismo relacionado com 

o Mar e o Sol, mas pretendia-se a “maximização do sector”. 

Quanto à política do Ambiente a mesma era relacionada com o ordenamento do 

território; gestão integrada dos recursos naturais e diversificação das fontes de energia; 

defesa da qualidade do ar, das águas e do “solo vivo”. A educação ambiental, segundo o 

Programa, deveria ser generalizada. 

No subsector dos Transportes visava-se a “correcção das assimetrias regionais”, com 

prioridade para a ”recuperação dos caminhos-de-ferro” e “conservação e melhoramento 

das infra-estruturas rodoviárias”. 

No que diz respeito ao transporte de mercadorias relaciona-se as localizações dos 

centros de produção e de consumo, referindo-se, pela primeira vez nos programas de 

Governo, as “ligações intermodais, interessando os portos e a penetração intra-

europeia”. O Governo assume a “função essencial de investidor nas infra-estruturas 

pesadas e de longa duração”, ainda que “interessando outras entidades na sua 

utilização”. Entende-se entidades privadas. 

A recuperação dos caminhos-de-ferro e a modernização aeroportuária estavam incluídas 

nestas intenções, sendo “objecto de programas especiais” (p.48). 

Na síntese e na selecção temática indicadas já se encontram motivos para se perceber 

que havia intenções políticas inovadoras, que correspondiam a uma fase de transição 

gradual, qualitativa e até cultural, nomeadamente nas Pescas e na aquacultura, nos 

transportes intermodais, na valorização dos transportes e no investimento de infra-

estruturas pesadas e longas, com as linhas férreas, os portos e os aeroportos. 

A distância das intenções afirmadas e prometidas até ao que se fez é outra questão. É a 

passagem do discurso político para a concretização e a acção … intencional ou, 

simplesmente, possível.      

 

                PROGRAMA DO IX GOVERNO CONSTITUCIONAL 

                   

                             

                 NOVA CONCEPÇÃO DOS PROBLEMAS DO MAR 
 

   O IX Governo foi presidido por Mário Soares, tendo tomado posse a 9 de Junho de 

1983. Com base nos resultados eleitorais de 25 de Abril de 1983, veio a terminar o 
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mandato em 6 de Novembro de 1985. Integrava uma coligação pós-eleitoral com o PS e 

o PPD/PSD. 

Tendo em conta a lei da revisão constitucional, possibilitando “a simplificação de 

processos e o aligeiramento dos conteúdos”, deixara de se exigir que constassem dos 

Programas “as principais medidas políticas e legislativas a adoptar ou a propor” (…) 

bastando que dele constassem as “principais orientações políticas e medidas a adoptar 

ou a propor nos diversos domínios da actividade governamental”. Os Programas de 

Governo deixavam de ser “exaustivos receituários de coisas miúdas”, evitando-se um 

“risco de excesso de previsão inicial”. Como se dizia no Programa, “ limitava-se ao 

principal e expurgava-se o secundário”. 

 À época a primeira preocupação continuava a ser necessidade de afirmação política da 

Construção do Estado Democrático. Era este o primeiro capítulo do Programa, passando 

depois às “Principais Orientações de Carácter Geral”, como Defesa Nacional, 

Administração Interna e Segurança, Política Externa, Justiça, Administração Pública, 

Comunicação Social e Ciência e Tecnologia. 

A Ciência e a Tecnologia299 eram reconhecidas pelo Governo como “instrumentos 

básicos do desenvolvimento social e económico” mas reconhecia a “debilidade do nosso 

sistema científico e tecnológico, agravada por desequilíbrios de estrutura e de gestão”. 

Afirmava-se também a “inexistência de uma política coerente de investigação e 

desenvolvimento” que definisse as “principais prioridades, a curto e a médio prazo”. 

O Governo reconhecia também a “necessidade de valorizar os resultados da 

investigação e desenvolvimento (I & D), por forma a aumentar os conhecimentos e, 

simultaneamente, promover a difusão da informação científica e técnica a nível nacional 

e regional”. 

No Programa acentuava-se, coerentemente, a “necessidade de formar cientistas e e 

técnicos devidamente qualificados, abertos à criatividade e inovação, por forma a 

salvaguardar os valores da dignidade humana quanto às grandes transformações sociais 

do mundo moderno”. 

Na sequência desta postura o Programa apontava para a aprovação de um Plano de 

Investigação e Desenvolvimento” que definisse as “actividades prioritárias (…) 

relacionadas com a reconstrução do país”. O que incluía a valorização do meio ambiente 

                                                   
299 I X Governo Constitucional, Programa, págs. 28 e 29. 
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e do património cultural do país e as “transformações sociais determinadas pela 

evolução política, económica e tecnológica do mundo moderno”.   

Um sistema de de informação científica e técnica era apontado como necessário e o 

mesmo se considerava quanto à cooperação internacional. 

O subsector da Ciência e da Tecnologia do Programa do IX Constitucional é, 

porventura, o mais inovador de todos os que encontrámos nos Programas, 

correspondendo a uma viragem significativamente positiva: gradualmente estavam a ser 

ultrapassadas as grandes tensões dos combates políticos da época, a nível nacional, e a 

atenção à I & D ganhava mais espaço na sociedade portuguesa e junto da classe política.  

O II Capítulo incluía a Política de Solidariedade Social e o III Capítulo dizia respeito à 

Estabilização Financeira e ao Desenvolvimento Económico. 

No IV Capítulo (Sector Produtivo) era incluído – finalmente -- de modo individualizado 

e específico, um subsector titulado como “Uma nova concepção dos problemas do mar”.   

O Programa ainda continha um V Capítulo sobre o Sector Social e Cultural mas, 

naturalmente, volto ao Capítulo IV. Não propriamente por “expurgar” o principal mas 

para relevar aquilo que aqui mais interessa, isto é, a “Nova concepção dos problemas do 

Mar”.    

Voltemos à “Nova concepção dos problemas do Mar” (p.48 a 51), que começa pelas 

Pescas. A Nova concepção começa pelo facto de, pela primeira vez, um Governo 

Constitucional possuía um Ministério do Mar (José de Almeida Serra), tendo as 

secretarias de Estado da Marinha Mercante (Henrique Constantino) e das Pescas (Carlos 

Pimenta), por autonomização de anteriores sectores departamentais. 

O Ministério do Mar aglutinava competências sobre as administrações dos portos de 

Lisboa, Leixões, Douro e Sines, Instituto Nacional de Pilotagem de Portos e Estudos 

Náuticos, Direcção-Geral da Marinha de Comércio, Direcção-Geral do Pessoal do Mar, 

Instituto de Trabalho Portuário e Inspecção-Geral de Navios.    

Quanto às principais orientações para o subsector das Pescas, o Programa de Governo 

pretendia aumentar e valorizar a produção, na ZEE e países terceiros; aumentar a 

exportação dos produtos da pesca; organizar o mercado do pescado; preparar a 

integração do sector na CEE; reforçar a investigação no sentido de avaliação de stocks 

de recursos vivos; modernização da salinicultura e da apanha de algas; desenvolver 

recursos em “domínios não tradicionais, como a aquacultura”; fiscalização do espaço 

marítimo; novos acordos de pesca com outros países; adequar a legislação das pescas; 

renovar a frota pesqueira, concedendo apoios financeiros; reconverter as indústrias a 
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juzante do sector piscatório; modernizar o ensino das técnicas de pesca; melhorar as 

condições de trabalho e segurança dos pescadores; e intervir no funcionamento do 

comércio de bacalhau.  

Desta feita a Marinha Mercante merece a atenção de um subsector individualizado. A 

orientação do Governo foi no sentido da “correcção do elevado envelhecimento e do 

atraso tecnológico da frota mercante” do país, promovendo a “travagem da continuada 

degradação do sector”. 

Pretendia o Governo que se alterasse a inferior (de 10% a 15%) participação da “nossa 

frota no mercado dos nossos próprios fretes marítimos (…) aumentando-a para 40%”e 

reduzindo “a dependência do afretamento de embarcações estrangeiras”. 

O Governo preconizava a “articulação entre os diferentes meios de transporte, a 

construção naval e o comércio externo”, numa gestão integrada e, o que era inédito mas 

difícil face aos interesses em jogo, um “diálogo aberto com os sindicatos”. 

 Quanto ao Turismo, o Programa reconhecia as “condições excepcionais existentes no 

país (a população, os costumes, o clima e a paisagem) para actividade turística e o seu 

peso no conjunto da economia nacional”, pelo que o classificava como uma “área de 

actuação fundamental do IX Governo Constitucional”. Mas as medidas preconizadas 

nada tinham de inovador, quando, porventura, pouco haveria a inovar. As medidas 

apontavam para a promoção, melhoria de qualidade, formação profissional e 

investimento estrangeiro300. 

No Capítulo de Obras Públicas há uma referência que pretendo relevar: a “Dinamização 

do projecto de navegabilidade do Douro”. Enunciado, somente, deste modo. 

 Já a CP, a transportadora ferroviária nacional, merecia um certo detalhe quanto a 

medidas imediatas, acontecendo o mesmo quanto à TAP, a transportadora área nacional, 

às opções para o aeroporto de Lisboa e à rede de aeródromos regionais. 

                       PROGRAMA DO X GOVERNO CONSTITUCIONAL 

                   POLÍTICA DAS PESCAS COMEÇA A ADAPTAR-SE 

 

                  ÀS ORIENTAÇÕES/DIRECTIVAS COMUNITÁRIAS  
 

       O X Governo, presidido por Aníbal Cavaco Silva, tomou posse a 6 de Novembro de 

1985, com base nos resultados eleitorais de 6 de Outubro do mesmo ano, em que 

vencera o PPD/PSD. Terminou o mandato a 17 de Agosto de 1987.  

                                                   
300 IX GC, Programa, págs. 59 a 66. 
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O X Governo incluía o Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação. Este tinha três 

secretários de Estado, sendo um secretário de Estado das Pescas. 

A orgânica do Ministério incluía o Gabinete de Estudos e Planeamento das Pescas, 

então criado, a Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau e o Instituto Português 

de Conservas de Peixe, verificando-se a opção em extinguir o Ministério do Mar, 

existente no IX Governo. 

A até então secretaria-geral do Ministério do Mar passou a designar-se por secretaria-

geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.   

O Programa incluía um I Capítulo sobre o modo de se “Organizar o Estado”, detendo-se 

em sectores como a Defesa Nacional, a Segurança Interna, a Justiça, o Poder Local, a 

Política Externa e a Modernização Administrativa301.  

O II Capítulo subordinava-se ao tema “Desenvolver a Economia”, começando pela 

definição da Política Económica Global, para se seguir o Planeamento Regional, a 

Agricultura e as Pescas, a Indústria e a Energia, o Comércio, os Transportes e 

Comunicações, o Turismo e o Fomento Cooperativo. É sobretudo longa e detalhada a 

explicação sobre a Política Económica Global.  

Os III e IV Capítulos diziam respeito à Promoção do Bem-estar social e à Valorização 

dos Recursos Humanos. 

A Investigação Científica302 é um subsector do Programa que apresenta relevância 

elogiosa, sendo apresentada como “uma das primeiras prioridades do Governo” e 

cabendo-lhe tirar proveito dos programas comunitários, com vista à “valorização dos 

recursos endógenos, terrestres e marinhos” (…) “em ligação com o desenvolvimento 

sócio económico do país” . 

Quanto às Pescas o Programa aponta-as como “elemento fundamental para o 

desenvolvimento económico do país”, ainda que se mantenham como “sector estagnado 

e desorganizado”, carente de “profundas reformas”. 

Reconhece-se que a balança comercial dos produtos da pesca fora “sistematicamente 

positiva até 1970” mas que, em 1987 era deficitária. 

A frota pesqueira é apontada como também necessitada de modernização por estar 

“envelhecida e desactualizada”.  

                                                   
301 X Governo Constitucional, Programa, até à pág. 15. 
302 X Governo Constitucional, Programa, págs. 30 e 33 a 35. 
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Quanto à produtividade da pesca – toneladas de pescado por trabalhador -- no Programa 

afirma-se que está numa fase descendente e “desajustada dos níveis e padrões 

europeus”.  

Quanto às Orientações do Programa, o Governo pretendia que a investigação científica 

estudasse os stocks de recursos na ZEE e no limite de 12 milhas. Pretendia-se também o 

desenvolvimento do sector conserveiro e a reorganização da legislação do sector das 

pescas. De um modo geral este programa, quanto às Pescas, não apresenta inovação, 

ainda que preconize aspectos modernizantes que já eram defendidos anteriormente. Mas 

incluía evidentes preocupações em proceder a ajustamentos pertinentes em relação à 

entrada de Portugal na CEE. 

 

                 PROGRAMA DO XI GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

                     O MESMO 1º MINISTRO EM DOIS GOVERNOS  

 

                         E AS AFINIDADES DE DOIS PROGRAMAS 

 

         O XI Governo, presidido por Aníbal Cavaco Silva, tomou posse, perante o 

presidente Mário Soares, em 17 de Agosto de 1987, sendo constituído pelo PPS/PSD e 

com base nas eleições de 18 de Julho de 1987. Terminou o mandato a 31 de Outubro de 

1991. 

Manteve na sua composição orgânica, o Ministério da Agricultura, Pescas e 

Alimentação, incluindo uma secretaria de Estado das Pescas. 

Com o mesmo primeiro-ministro (Cavaco Silva), o mesmo partido (PPD/PSD) e a 

mesma Constituição, XI Governo, naturalmente, apresentava as maiores afinidades com 

o X Governo, na forma, no conteúdo, na análise da situação e na estrutura do seu 

Programa “O Governo prosseguirá os esforços (…)”. 

Procurei no subsector das Pescas aspectos inovadores mas poucas diferenças, no 

essencial, encontrei. Posso citar, no entanto a “urgência em estimular e incrementar a 

aquacultura”.  

Para além das mais do que afinidades entre os Programas do X e do XI Governos é 

evidente que, como é compreensível face à experiência adquirida, o Programa do XI 
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Governo está muito mais sistematizado e pedagogicamente arrumado. Mas os mesmos 

Objectivos estão lá.    

 

 

               PROGRAMA DO XII GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

 

                              CRIADO O MINISTÉRIO DO MAR 

 

                              COM EXTENSAS COMPETÊNCIAS 

 

        Sob a presidência de Aníbal Cavaco Silva, o XII Governo Constitucional tomou 

posse a 31 de Outubro de 1991 e terminou o mandato a 28 de Outubro de 1995. 

Resultou da vitória eleitoral do PSD, em 6 de Outubro de 1991. 

Desta feita Aníbal Cavaco Silva recriou o Ministério do Mar, juntando ao ministro um 

secretário de Estado adjunto e um secretário de Estado das Pescas. 

É longa a lista de serviços e organismos que o Ministério do Mar recebeu: Direcção-

Geral da Navegação e Transportes Marítimos; Direcção-Geral dos Portos; Escola 

Náutica Infante D. Henrique; Instituto Nacional de Pilotagem dos Portos; Instituto de 

Trabalho Portuário; Administrações dos Portos de Lisboa, Porto, Leixões, Sines, 

Setúbal e Sesimbra; e Comissão Liquidatária das Ex-Empresas CNN e CTM.   

Do Ministério da Agricultura e Pescas transitaram para o novo Ministério do Mar todos 

os serviços e organismos do sector das Pescas, como sejam a Direcção-Geral das 

Pescas, o Instituto Nacional da Investigação das Pescas, o Instituto Português de 

Conservas e Pescado; a Escola Portuguesa de Pescas; e o Gabinete de Estudos e 

Planeamento das Pescas.  

“Modernizar o Estado e Afirmar Portugal” é o título da extensa introdução que funciona 

como I Capítulo do Programa do XII Governo Constitucional. Mas é no II Capítulo – 

“Uma Economia de mercado para o desenvolvimento económico e social” 303 que 

vamos encontrar um subcapítulo que integra os Transportes marítimos, os Portos e as 

Pescas304. 

O III Capítulo refere-se à Aposta no Homem e à Valorização do Futuro, e o IV Capítulo 

refere-se ao Reforço da Solidariedade e à Melhoria da Qualidade de Vida.  

                                                   
303 XII Governo Constitucional, Programa, págs.. 30 e sgts. 
304 Id. págs.. 57 a 59. 
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Mas voltemos aos Transportes marítimos, aos Portos e às Pescas, isto é, três 

componentes da, ainda não afirmada como tal, Economia do Mar. E valerá a pena 

visionar os objectivos para o desenvolvimento do Turismo.  

Transportes marítimos, portos e pescas: no seu Programa, o XII Governo começa por 

declarar que, no “âmbito de uma política marítima global” se desenvolveria um “esforço 

específico nestas áreas”. Isto tendo em conta a sua “natureza económica e social (…) a 

integração na CEE (…) as políticas internacionais de uso dos oceanos (…) a cooperação 

com os” PALOP´s, e o “reforço da identidade como país de longa e gloriosa tradição 

marítima”. O Governo acrescentava a vantagem em desenvolver “áreas de 

especialização em função dos recursos e vocação”. 

Quanto aos Transportes marítimos e Navegação, os objectivos eram os já conhecidos: 

ligações às ilhas, modernização da Marinha mercante, aplicação de normas jurídicas no 

âmbito da segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da 

poluição pelos navios. 

Quanto aos portos a incidência era feita nos processos de gestão, pretendendo-se que os 

portos deveriam ser um “ponto de passagem, rápido e económico, de cargas e não um 

ponto de armazenagem, longo e dispendioso, de cargas”. Esta fórmula favoreceria os 

custos nas exportações e nas importações. 

Para se evoluir neste sentido, o Governo propunha-se “promover a modernização das 

“infraestruturas portuárias (…) as acessibilidades físicas (…) as ligações às redes rodo--

ferroviárias (…) uma gestão inovadora (…) o fomento da especialização portuária” e 

também um “maior envolvimento dos agentes privados na gestão portuária”, isto é na 

gestão do pessoal e dos recursos operacionais. Tudo isto, na perspectiva do Governo, no 

sentido de promover ganhos de produtividade. 

No Programa indica-se também a “flexibilização do serviço de pilotagem” e a 

“valorização dos recursos humanos, desenvolvendo o papel da Escola Náutica e da 

Escola de Mestrança e Marinhagem”. 

Passemos ao subsector das Pescas305. Para começar as intenções habituais: modernizar 

as frotas, promover sociedades mistas, “garantir uma actividade sustentada nas pescas 

em águas portuguesas (…) prosseguir uma política de rigor na gestão e conservação dos 

recursos pesqueiros” (…) “introduzir critérios de rigor nos licenciamentos” (…) e 

                                                   
305 XII GC, Programa, págs. 58 e 59. 
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“apoiar a modernização das infraestruturas em terra, nomeadamente, o que se refere aos 

portos de pesca e lotas”. 

O Programa promete amplo apoio à aquacultura, quer em terra quer em offshore. 

O Governo aposta também na modernização da indústria conserveira e na melhoria das 

infraestruturas de frio.  

No domínio da investigação o Programa privilegia a componente aplicada, de modo a 

que trabalhe na inventariação dos recursos vivos da ZEE. 

No “plano dos recursos humanos” a atenção do Programa incide na sua valorização e 

dignificação profissional.       

Na Política de desenvolvimento do Turismo e na sua relação com a Economia do Mar, 

encontramos algumas palavras-chave que abrem, de certo modo, novas perspectivas. 

O Programa acentua a “existência de factores patrimoniais favoráveis” e defende o 

profissionalismo, a qualidade dos serviços e equipamentos oferecidos, a diversificação 

dos produtos turísticos (vantagens sazonais e em períodos de média e baixa estação), a 

promoção eficaz (reforço da imagem do país como destino turístico de qualidade) e a 

beneficiação do “enquadramento ambiental”. Tudo isto, na generalidade, em 

colaboração com as autarquias. 

Estávamos ainda distantes, pelo menos nas palavras, dali que viria a ser designado pelo 

Turismo Activo, integrado na Economia do Mar. Se o discurso político era omisso, na 

verdade já vinha a ganhar o seu espaço, por vezes relevante, por exemplo a vela e o 

remo.    

 

              PROGRAMA DO XIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

                                AFIRMAÇÃO DE PRINCÍPIOS  

 

                       E MODERNIZAÇÃO NOS OBJECTIVOS    

 

        O XIII Governo Constitucional, presidido por António Guterres, foi empossado, 

por Mário Soares, a 28 de Outubro de 1995, na sequência da vitória do PS nas eleições 

de um de Outubro de 1995. Terminou o mandato a 28 de Outubro de 1999. É o último 

Governo nascido e morto no século XX (1995/1999), situando-se dentro da cronologia 

apontada para esta tese.  



512 

Na Introdução ao Programa, o Governo assume – o que tem o seu quê de inédito – que 

estão ali contidos os “compromissos expressos no Programa Eleitoral”, pelo que “se 

afirma plena sintonia entre os compromissos assumidos na campanha eleitoral e, depois, 

o seu efectivo cumprimento na acção governativa”. 

A partir do expresso e depois votado discurso político eleitoral teríamos uma acção 

governativa afirmativa e consequente. Por incapacidade prática, como a falta de meios, 

ou deliberado e calculado incumprimento, todos sabemos como muito dificilmente é 

assim. Mas os princípios aqui ficam, para memória futura. Reconheça-se que o discurso 

deste Governo se apresenta com um modo muito mobilizador. Solidariedade, igualdade, 

política social, apoio aos grupos mais vulneráveis, igualdade de oportunidades, pacto 

educativo, promoção da investigação, identidade cultural, independência nacional e 

outras semelhantes são expressões sintomáticas quanto aos princípios que se nos 

deparam na leitura do Programa.   

No XIII Governo reaparece o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas, o qual inclui, na sua esfera política, o Instituto Português de Investigação 

Marítima. Parte das muitas competências que no anterior Governo pertenciam ao 

Ministério do Mar passaram para a dependência do Ministério do Equipamento Social. 

A Ciência e a Tecnologia merecem um Ministério próprio, o que é de registar. 

As Pescas aparecem diluídas num subsector que, integrado no Capítulo da Economia e 

Desenvolvimento, é designado por Agricultura e Desenvolvimento Rural, Pescas e 

Aquacultura. 

Em relação às Pescas e à Aquacultura 306 o Programa do XIII Governo é o mais 

ambicioso dos que analisei, e foram todos.  

Na análise inicial da situação afirma-se que “a nível mundial, comunitário e nacional” 

(…) há crescentes dificuldades (…) no acesso a pesqueiros e em quebras da captura 

global”. No Programa cita-se, a propósito, que segundo os dados mais recentes da FAO, 

um “eventual aumento de produção não excederá os quatro milhões de toneladas até 

2000, o que é uma pequena fracção dos actuais cerca de 57 milhões de toneladas, 

esperando-se que até 2010 o nível de produção de peixe se fique pelas 60 milhões de 

toneladas”. 

O estudo inicial do Governo prossegue: 

                                                   
306 XIII GC, Programa, pág. 77. 
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“Entre 1986 e 1994 a evolução do sector pesqueiro em Portugal reflectiu a tendência 

geral (…) havendo uma quebra de cerca de 35% nas capturas e uma diminuição de mais 

de 50% na Aquacultura” (…). “Em 1986 mais de metade das necessidades internas de 

consumo eram satisfeitas pela produção nacional mas em 1994 aquele nível caiu para 

um terço, situando-se o saldo negativo da balança comercial de produtos da pesca acima 

dos 78 milhões de contos”. 

Quais as causas? A resposta está contida no Programa: 

“Uma pesca excessiva e desregulada; um protelar de decisões; a degradação de stocks 

de espécies com maior valor comercial; a limitação nos acessos aos pesqueiros externos 

e, por outro lado nos acessos a águas sob jurisdição nacional”.  

A propósito recordo-me de ter presenciado, em data que estimo em 2007, na Póvoa do 

Varzim, um diálogo entre representantes dos pescadores e o então ministro da 

Agricultura e Pescas, queixando-se aqueles que estavam impedidos de capturar a 

pescada, por imposição governamental, na zona aquém das 12 milhas. Isto para 

protecção dos recursos marinhos. Mas acontecia, explicavam, pescada estava a 

reproduzir-se mais abundantemente do que o esperado e, entretanto, as imposições 

legais mantinham-se. Pretendiam os pescadores que as limitações fossem levantadas. 

Resposta do ministro: A questão teria que ser apresentada a Bruxelas para negociações 

que demorariam o seu tempo. O Governo português nada mais poderia fazer. 

Soberania nacional, tão falada anos mais tarde, era uma expressão que já se sugeria. 

Mas voltemos ao Programa de 1995, quando o Governo afirmava estar na “firme 

disposição de tudo fazer pelo sector das Pescas” (…) recuperando recursos, procurando 

novas pescarias, desenvolvendo a aquacultura, tudo num projecto social, económico e 

ecológico, integrado e coerente”. 

Os objectivos estavam definidos, a nível nacional, mas havia que atender à política 

Comum de Pescas (PCP) da UE. O Governo dispunha-se a actuar na valorização dos 

recursos humanos; na sustentabilidade dos recursos vivos aquáticos e da aquacultura; a 

valorização da frota pesqueira; a valorização da indústria e da comercialização; e a 

redefinição e racionalização da administração e da gestão.  

Pela primeira vez num Programa governamental depara-se a intenção de “promover 

programas e planos de gestão integrada das zonas costeiras (…) em ligação com 

municípios do litoral, tendo em conta a inter-relação das mais diversas actividades, 

incluindo as desenvolvidas com carácter lúdico e ou desportivo”. Acrescentava-se o 
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aproveitamento da Pesca, em rios, lagos e albufeiras, para “fins lúdicos”. Finalmente, 

apetece dizer. 

As apostas políticas do Governo quanto ao Turismo (pág. 87), na relação com a 

Economia do Mar, podem resumir-se claramente e no essencial, à afirmação de que 

pretendia defender, de modo “intransigente, o nosso património turístico, tanto natural 

como histórico-cultural, compatibilizando a actividade turística com a salvaguarda desse 

património e do ambiente, em geral”. 

Na sequência destas intenções vinham os apoios legais e financeiros, o incremento da 

promoção interna e externa; e a intenção de colaborar na definição de uma política 

comunitária de Turismo que, afirma o Governo, “não existe”. 

No subsector dos Transportes307, o Programa, para além de considerar prioritários os 

transportes públicos urbanos e os suburbanos bem como o rodoviário de passageiros, 

aponta o transporte ferroviário como “investimento decisivo” e defende a 

“reconfiguração do sistema logístico nacional” (fluxos internos, europeus e com a 

Espanha, bem como o desenvolvimento de plataformas logísticas multimodais), e o 

incremento dos transportes marítimos e aéreos, beneficiando-se as infra-estruturas 

portuárias e aeroportuárias com meios e também com gestão eficiente. 

Com este Programa do XIII Governo Constitucional chega-se ao final do século XX 

mas chega-se também, numa lenta evolução, a uma nova fase, qualitativa e quantitativa, 

num discurso político governamental irreversível quanto ao desenvolvimento 

económico e social e à modernização de sectores como o Turismo, os Transportes, o 

Ambiente, a Investigação científica de base e aplicada, e as Pescas. 

O conceito de Economia do Mar ganha, claramente, um conteúdo mais amplo e 

moderno. Há uma evolução gradual, por vezes lenta, no sentido do profissionalismo e 

da modernidade. Mas, sobretudo e sem ser naif, com a clarificação de princípios. 

      

 

 

 

 

 

 

                                                   
307 XIII GC, Programa, págs. 87 a 92. 



515 

              09.  NO SÉCULO XXI: 5 GOVERNOS CONSTITUCIONAIS  

 

                    PERSPECTIVA PANORÂMICA DOS PROGRAMAS 

 

                  DOS GOVERNOS XIV – XV -- XVI – XVII – XVIII E XIX  

 

    Terminou, com o ano 2000, o espaço cronológico desta tese. Ainda que com 

incursões contextuais no primeiro decénio do século. Por estes motivos fiz a 

consequente paragem no XIII Governo Constitucional (1995 a Outubro de 1999) mas 

ainda vamos “espreitar” os governos dos primeiros anos do século XXI naquilo que, 

porventura, diga respeito à Economia do Mar.   

Em relação aos governos posteriores a 2000 tentei recolher alguns tópicos, um tanto 

avulsos, que podem dizer respeito à Economia do Mar e que possam ser considerados 

como bandeiras simbólicas desses governos. Tentei detectar, por comparação, linhas 

mestras da evolução verificável. 

Em termos de metodologia procurei seguir uma grelha em que, muito sumariamente e a 

partir do Programa e da composição orgânica de cada Governo, invoquei o contexto 

político e económico da época e as medidas prioritárias que tivessem algo a ver com a 

potencial Economia do Mar. Termo que ainda que utilizado muitos anos antes pelo 

professor Gonçalves Pereira (1932), conforme aqui escrevemos oportunamente, 

somente seria recuperado por Ernâni Lopes, em 2009, no seu Relatório “Hypercluster 

do Mar”. 

Comecemos pelo XIV Governo Constitucional, presidido por António Guterres, que 

foi empossado pelo presidente Jorge Sampaio a 25 de Outubro de 1999 e terminou com 

o pedido de demissão de Guterres, a 6 de Abril de 2002. Resultou da vitória eleitoral do 

PS, em 10 de Outubro de 1999. 

Na sua orgânica incluía os Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas (que incluía um secretário de Estado das Pescas e da Administração Marítima 

Portuária, Narciso Miranda) e, também do Ambiente e do Ordenamento do Território 

(incluindo um secretário de Estado do Ambiente), bem como o da Ciência e da 

Tecnologia e o do Equipamento Social. Neste último estavam incluídos os transportes 

rodoviários, aéreos e marítimos, as estruturas portuárias e a própria Escola Náutica 

Infante D. Henrique. 
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Com uma forte incidência na Política Social, o XIV Governo reservou dois capítulos 

para o “Novo perfil da política económica” e o “Desenvolvimento, Emprego e Bem-

estar, numa Economia Moderna e Competitiva”. 

 Neste Governo é de relevar, para além da componente social, a “Nova aposta na 

Ciência e na Cultura, reconhecendo que “estavam criadas condições de partida para que, 

com o próximo Quadro Comunitário de Apoio (QCA)” fossem dados “passos decisivos 

para vencer o atraso científico do país”, já que o “crescimento dos recursos públicos 

para I & D” permitiriam a “aproximação do nível médio europeu de recursos humanos 

em investigação”. São várias as iniciativas preconizadas pelo Governo, nesta área, mas 

limito-me a citar, numa selecção difícil, a criação da Rede Nacional de Laboratórios de 

Investigação Associados, a fundação de Centros de Ciência Viva, o Instituto de 

Investigação Biomédica (no Porto) e a preparação de um Programa Dinamizador das 

Ciências e Tecnologias (C & T) do Mar. 

Na relação com o Mar este Governo incidia a atenção nas Pescas, na aquicultura, na 

indústria transformadora e na investigação científica para apoio às actividades de I & D, 

com aproveitamento do III QCA.   

Quanto ao XV Governo Constitucional: foi presidido por Durão Barroso e entrou em 

funções em 6 de Abril de 2002. Integrava o PSD e o CDS/(PP), na sequência das 

eleições de 17 de Março de 2002. 

Terminou o mandato em 17 de Julho de 2004, devido à demissão do primeiro-ministro.   

Na Introdução ao Programa o quadro de então era classificado pelo Governo de Durão 

Barroso como de crise política sequencial à demissão do XIV Governo, de “grave crise 

financeira e económica e de um clima geral de preocupação e falta de confiança dos 

portugueses” (…) face ao “desgoverno dos últimos anos”. Vivia-se, lê-se no Programa, 

um “grave descontrolo das contas públicas, um crescimento desenfreado das despesas 

do Estado, e uma perigosa ameaça de não cumprimento das nossas obrigações no 

quadro da União Europeia”. Neste contexto, a ser assim, como poderia qualquer 

Governo abalançar-se em projectos ambiciosos? Eram evidentes as limitações – 

justificações? – à boa governança. Mas proclamava-se uma meta: no “espaço de menos 

de uma geração tornar o país um dos mais desenvolvidos da Europa”. 

O quadro era difícil mas não se ficava por aqui, o que já seria muitíssimo. Passemos 

adiante, à procura da Economia do Mar.  

Na área da Ciência e Tecnologia era extenso e ambicioso, propondo a “criação de 

mecanismos de cooperação científica e académica-universitária e politécnica” (…) e de 
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programas I & D, a “definição de prioridades estratégicas (…) para o sistema nacional 

científico e tecnológico” e o apoio aos “clusters empresariais com utilização intensiva 

de conhecimento e tecnologia”. Não havia referências específicas ao Mar mas criavam-

se, porventura, condições favoráveis para o futuro próximo. 

Nas Pescas o Governo invocava, à partida, que o “sector das pescas tem sido dos mais 

penalizados na economia portuguesa (…), que a “definição estratégica da política das 

pescas se efectuava ao nível da União Europeia (PCP)” e que havia uma “escassez 

progressiva dos recursos piscatórios”. 

O Governo propunha-se defender a “revisão do PCP (…), reforçar a frota nacional e 

negociar o acesso a pesqueiros de terceiros (…), valorizar os produtos da pesca (…), 

promover a aquicultura (…) e “apoiar a investigação científica nestas áreas”.  

A Política de Portos mereceu especial atenção deste Governo, nomeadamente quanto às 

acessibilidades, gestão e modernização. 

XVI Governo Constitucional: Este Governo foi presidido por Pedro Santana Lopes, 

sendo formado com base na maioria parlamentar constituída pelo Partido Social-

Democrata e pelo Partido Popular, na sequência das eleições de 2002. 

Iniciou o mandato em 17 de Julho de 2004 e cessou as funções em 12 de Março de 

2005, com a dissolução da Assembleia da República, pelo presidente Jorge Sampaio.     

O XVI Governo apresentou um dos programas mais extensos, sendo um dos governos 

constitucionais de menor duração e grande turbulência. Mas tendo um capítulo 

intitulado “Um Estado com autoridade, Moderno e Eficaz”, incluía um subcapítulo 

sobre “Assuntos do Mar”. Num segundo capítulo incluía, por sua vez, as Pescas, as 

Obras Públicas e os Transportes. Num quarto capítulo surgia a Ciência e a Inovação. 

Este Governo assumia que “assentava na continuidade das políticas desenvolvidas pelo 

XV Governo Constitucional” (…): “Governo que marcara a História de Portugal”, 

acrescentava-se, quando o país, em Abril de 2002, “era um país sem esperança e sem 

ambição”. 

Talvez lembrado do que foram esses tempos, as afirmações do Governo de Santana 

Lopes – a “má moeda”, lembramo-nos? – lembram a frase de alguém que dizia, a outro 

propósito: “Nada pior de aturar que um moralista em cima de outro moralista!”. Mas 

não é disso que estamos a falar. Voltemos aos “Assuntos do Mar”, subcapítulo que 

aparece pela primeira vez num Programa de Governo. Aí se declara 

que a nomeação de um secretário de Estado dos Assuntos do Mar, na dependência do 

ministro de Estado que aliás, até à sua posse, testemunhada em pleno Palácio de Belém, 
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ignorava a atribuição desse pelouro, “constituía uma aposta estratégica do XVI 

Governo”. E concretizava-se: 

“ A aposta nos Assuntos do Mar representa uma ideia de país, uma estratégia de futuro 

(…) e uma “oportunidade de valências (…) para a criação de riquezas (…) relacionadas 

com a condição marítima e oceânica de Portugal”. 

As justificações são claras e as prioridades definidas podem ser assim sintetizadas: 

“Valorização do Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos; debate político e 

público sobre as grandes questões oceânicas e marítimas; articulação das políticas do 

mar; participação nos fora internacionais sobre oceanos e mares; prioridade à 

revitalização e modernização das capacidades industriais no sector da construção naval, 

com especial atenção aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo e às necessidades da 

Marinha portuguesa; reforço da Segurança marítima; reforço da legislação contra a 

poluição marítima e os crimes ecológicos no mar; impulso a modernização da gestão 

portuária, apoio à investigação científica, tecnológica e à formação em áreas relativas ao 

oceano. E, finalmente mas especialmente importante, apoio à constituição do dossiê 

português para a extensão da plataforma continental. 

A qualidade e a originalidade do texto referente aos “Assuntos do Mar” levou-me a 

procurar identificar o seu autor, no âmbito do XVI Governo Constitucional: tratava-se 

do ministro de Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, Paulo Portas, tendo 

como secretário de Estado dos Assuntos do Mar Nuno Maria Pinto de Magalhães 

Fernandes Thomaz, nomeado quatro dias depois da posse do “seu” ministro. Foram os 

responsáveis políticos mas de nenhum se conhecia qualquer vocação técnica que 

justificasse a bondade do Programa de Assuntos do Mar. Aparentemente teve mais 

consequências políticas e práticas a propósito das polémicas relacionadas com a 

aquisição de equipamentos para a Marinha e o Exército. De qualquer modo fica a 

relevância do Programa e do discurso político.  

O XVII Governo Constitucional foi presidido por José Sócrates, exercendo funções 

desde 17 de Julho de 2004 a 26 de Outubro de 2009. 

O Programa apresentava um subcapítulo designado por Mar e Pescas. É a este que me 

foi cingir. 

Começa por associar os oceanos à identidade nacional, recusando uma “visão estática e 

passadista”. Apresenta o Mar como “fonte de riqueza (…) que “deve ser valorizada na 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável”. Nesta óptica, o Governo 

propunha-se apoiar o dossiê referente à Plataforma Continental Marítima; apoiar áreas 
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como as da autoridade marítima, dos transportes marítimos e dos portos, do ensino 

náutico, da pesca e do recreio náutico; apoiar a investigação científica e tecnológica 

relacionada com o mar; criar um fórum permanente das actividades do mar; aumentar a 

oferta de portos de recreio; redinamizar a Marinha Mercante e a cabotagem marítima; 

garantir a Segurança marítima; redinamizar a indústria de construção e reparação naval; 

e salvaguardar os objectivos ambientais na gestão da zona costeira.  

Já em relação às Pescas o Programa mantinha-se dentro dos parâmetros que vinham 

sendo conhecidos do anterior: valorização da capacidade científica; apoio à aquicultura; 

sustentabilidade dos recursos vivos; apoio à pesca costeira e nos mares de terceiros 

países.  

Uma nota final: quando do XVII Governo estava em elaboração o estudo e respectivo 

Relatório designado por “Hypercluster do Mar”, sob a coordenação do professor Ernâni 

Lopes e que contou com o apoio financeiro e o estímulo da Associação Comercial de 

Lisboa e outros parceiros empresariais. O Relatório veio a ser divulgado em 2009, 

constituindo documento fundamental na definição da Economia do Mar e dos caminhos 

preconizados para o aproveitamento racional das potencialidades do Mar e estruturação 

e desenvolvimento da Economia, em geral, e do Mar, em particular. Depois deste 

documento, de 2009 e que invoquei, frequentemente, neste trabalho, nada ficou como 

dantes.      

O XVIII Governo Constitucional foi também presidido por José Sócrates, tendo 

tomado posse a 26 de Outubro de 2009. Cessou funções em Junho de 2011. 

O XIX Governo Constitucional tomou posse em Junho de 2011, sendo presidido por 

Pedro Passos Coelho. 

No que diz respeito aos XVIII e XIX Governos Constitucionais optei por omitir a, ainda 

que sumária, análise dos seus programas e linhas de acção, por dois motivos: pela 

excessiva proximidade temporal em relação ao momento em que escrevo; e tendo em 

conta a existência de uma ainda muito calorosa turbulência e confrontação política 

pública, em tempos de crise económica grave. 

Mas deixo um apontamento: o XIX Governo integra um secretário de Estado do Mar, 

com um perfil fortemente técnico, experiência profissional na Marinha e tendo 

formação académica sólida. Foi responsável pela elaboração do dossiê apresentado à 

Organização das Nações Unidas com a candidatura de Portugal ao reconhecimento dos 

direitos na Plataforma Continental Marítima, um documento de grande complexidade 

científica. 
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Resta saber, e só o tempo o dirá, se o país, perante uma resposta eventualmente positiva, 

num futuro ainda indeterminado, da ONU, terá capacidade, quanto a recursos técnicos e 

financeiros, seus e de parceiros convenientes, conhecimentos científicos e 

empenhamento político e empresarial, para conseguir tirar, verdadeiramente, proveito 

das potencialidades do mar. Este é um problema governamental mas, sobretudo, do 

país, face a uma oportunidade irrepetível. 

Em relação ao XIX Governo Constitucional ainda acrescento um curto texto 

programático onde define o seu discurso político: 

“O Governo propõe-se incentivar a produção de pensamento estratégico sobre o mar e 

que permita um conhecimento sistemático sobre as actividades e os mercados 

respectivos; (…) criar condições de desenvolvimento sistemático do hypercluster; 

actuar nos sectores dos portos, logística e transportes marítimos; incentivar o 

desenvolvimento das pescas, aquicultura e indústria de pescado; promover a formação 

de uma nova classe de profissionais; actuar no domínio da náutica de recreio e turismo 

náutico; promover a criação de centros de mar ao longo da costa; divulgar a cultura 

marítima; actuar nos sectores de energia, minerais e biotecnologia; apoiar os serviços 

marítimos; incentivar a construção e reparação navais; promover a investigação 

científica e a inovação, actuando no domínio do Ensino e Formação das actividades 

ligadas ao mar; intervir na defesa e segurança no mar e promover o ambiente e a 

conservação da natureza”. 

Em relação ao sector das pescas o Governo “discursa” no sentido de se relançar o sector 

ao “nível da competitividade mundial”, diligenciando “mudanças culturais” e 

desenvolvendo acções junto da Comissão Europeia e dos países com quem possa ser 

conveniente elaborar “acordos bilaterais”. 

O XIX Governo comprometeu-se, ao entrar em funções, em 2011, a acelerar a execução 

do Programa Comunitário de Investimento na Pesca, o PROMAR”.    

 

              3.4    OBJECTIVOS DOS GOVERNOS REGIONAIS  

 

                   -- ARQUIPÉLAGOS DA MADEIRA E AÇORES 

 

        Para além dos Programas dos Governos com responsabilidades ao nível nacional 

justifica-se uma referência ao conteúdo e objectivos dos Governos Regionais da 
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Madeira e dos Açores. De um modo geral acompanham os Programas nacionais, com a 

Madeira mais próxima de Lisboa, pelas tradicionais afinidades partidárias (PSD), e os 

Açores com comportamento idêntico, ainda que, desta vez, em relação ao Partido 

Socialista.  

Optei por elaborar uma síntese, a partir do Programa do IX Governo Regional dos 

Açores (GRA), datado de Novembro de 2012. Trata-se de um documento de 204 

páginas mas recolhi a componente referente ao Mar e à Economia do Mar. 

Afirma-se o Governo dos Açores como empenhado numa política integrada para as 

zonas costeiras, para as áreas marinhas protegidas e para a Rede Natura 2000 

(2007/2013). Os Açores fixaram a sua actuação política em cinco categorias: Natureza; 

Ambiente; Identidade e Cultura; Turismo e Negócios; e Segurança e Acolhimento. 

Na tradução destes objectivos, o Programa do IX GRAç considera necessário 

“promover a exploração dos recursos dos nossos mares de uma forma sustentada e 

equilibrada, recorrendo a tecnologias de ponta que permitam viabilizar a exploração 

profunda das riquezas naturais”.  

O GRA pretende que se beneficie do posicionamento geográfico das ilhas para que 

integrem, em pleno, as redes transeuropeias de transportes, assumindo-se os Açores 

como um ponto logístico importante de apoio ao comércio marítimo e das pescas que 

atravessam o Atlântico. 

O Governo Regional, no seu Programa, afirma-se empenhado em respeitar as tendências 

internacionais e europeias, como a Directiva--Quadro Estratégia Marinha, a Política 

Marinha Integrada e a Estratégia para o Atlântico. A nível nacional o GRA considera a 

Estratégia Nacional para o Mar como “um documento visionário e útil”. 

No âmbito das suas competências, o GRA empenhou-se na elaboração de Plano de 

Ordenamento do Espaço Marítimo dos Açores, documento jurídico imprescindível para 

regular o estudo, a exploração e as concessões respeitantes às potencialidades 

económicas da ZEE e, futuramente, da Plataforma Marítima Continental.          

De modo porventura original, o GRA dispôs-se a criar o “EduAzMar, um programa 

pedagógico utilizável pelas escolas profissionais e que dotará os alunos dos 

conhecimentos básicos necessários para iniciarem uma vida profissional no sector 

marinho/marítimo”, formando guias de observação, guias de mergulho, pescadores, 

técnicos de reparação naval e, entre outros, nadadores-salvadores. 

Na sequência dos seus objectivos, os sucessivos Governos dos Açores criaram uma 

Rede Regional de Museus, com oito museus regionais e outros locais, reflectindo o 
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território onde se situam, o carácter das suas gentes, a história das suas comunidades 

para que se guarde a sua memória e a sua cultura. Este conhecimento, preservação, 

divulgação e transmissão das memórias às gerações futuras está também testemunhado 

nas três bibliotecas e arquivos regionais dos Açores. 

As pescas, a aquacultura, a exploração oceanográfica, os usos do mar e dos seus fundos 

são temas em que o GRA se afirma engajado. 

A Universidade dos Açores é uma das componentes mais relevantes da relação do 

Arquipélago e do GRA com o Mar. É neste Mar, com a sua Biologia, Geologia e 

Economia, que a Universidade dos Açores encontra a sua vocação, quer quanto à 

formação que proporciona, quer quanto à investigação científica a que se dedica através 

dos Centros de Ciência, de Vulcanologia, Sismologia, Geotermia, Ambiente, 

Astronomia e Ecologia microbiana. E ainda o Observatório do Mar dos Açores, o OMA 

que, à semelhança dos Centros de Investigação, cito, a propósito, da UAçores.      

 Em relação aos discursos políticos relacionados com o mar, vindos dos Açores e da 

Madeira, considerei alguns aspectos específicos que passo a referir, ainda que 

sumariamente. 

Nos Açores, a tónica tem sido no sentido de apoiar o desenvolvimento da investigação 

científica da Universidade local, acentuando motivações regionais, como a pesca e o 

turismo, com aproveitamento para a economia do arquipélago. Por outro lado, os 

Açores têm sido pioneiros na elaboração e aprovação de legislação que visa a protecção 

ambiental. No capítulo IV desta tese cito, e transcrevo com algum detalhe, situações 

traduzem o discurso político em legislação específica. 

Carlos César, à data do III Fórum dos Açores presidente do Governo Regional, 

defendeu os “direitos legítimos” dos Açores no “acesso partilhado aos recursos minerais 

dos fundos marinhos e ao potencial energético do nosso mar”, precedendo o acesso à 

“criação de condições que permitam a sua exploração sustentável e o seu 

aproveitamento em benefício, também, da economia açoriana e o desenvolvimento da 

nossa capacidade científica e tecnológica”. 

As responsabilidades do Governo açoriano eram assumidas pelo então presidente 

regional, que, determinado, acrescentava, no Faial: 

“Compete-nos, em consonância com o ordenamento constitucional, estatutário e legal 

do país e da região, acautelar o que não pode deixar de ser acautelado para poder ser 

partilhado”. Carlos César referia-se a interesses económicos e políticos que têm os olhos 

postos nos Açores. 
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Açores que, como dizia alguém, sendo um arquipélago com mares extensos, tem mais 

mar do que terra. 

Especificando medidas político--jurídicas que têm vista a defesa dos interesses dos 

Açores, Carlos César garantiu que as competências políticas próprias têm sido 

positivadas no Direito regional, tendo sido também regulamentadas matérias como a 

arqueologia subaquática e a amostragem científica, a extracção de inertes em torno das 

ilhas, as zonas balneares, o planeamento da zona costeira e a gestão do domínio público 

marinho.  

As pescas também mereceram a atenção do discurso político do presidente açoriano, 

referindo áreas como a regulamentação dos licenciamentos e fiscalização de 

actividades, isto na observância de competências constitucionais e autonómicas.  

A propósito das pescas, Carlos César acentuou o trabalho do Departamento de 

Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, interlocutor “influente na definição 

das políticas relacionadas com o mar”.  

Na sequência deste diálogo profícuo entre o discurso político e as competências da 

Universidade dos Açores, veio a ser criado o Parque Marinho do Açores, “pioneiro na 

definição de um regime concreto de protecção ambiental na região oceânica” (…) o que 

“colocou os Açores na primeira linha da criação de áreas marinhas protegidas no alto 

mar e na sua gestão e foi, igualmente, uma importante aquisição reguladora”. 

Com tudo isto, o presidente regional afirmou, no III Fórum, que o Governo dos Açores 

“assume o mar como um dos seus comprometimentos inalienáveis e como um 

compromisso plurigeracional”, estando desde já criadas “condições para que os Açores 

estejam na linha da frente do estudo dos mares e das novas ciências azuis”. 

Quanto à Madeira, a tónica mais relevante, quanto à relação com a Economia do Mar, 

poderei relevar o desenvolvimento do Turismo, nomeadamente do Turismo de 

Cruzeiros Marítimos. Em relação aos estudos sobre o mar e à defesa do ambiente não se 

poderão apresentar referências que tenham paridade com os Açores. 
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                  3.5                    PRESIDENTES DA REPÚBLICA 

 

                           MÁRIO SOARES (ex.PR - Fundação MS – ONU) 

 

              

                 -- RELATÓRIO SOBRE O FUTURO DOS OCEANOS 

                         

 
     O Relatório/Proposta da Comissão Mundial Independente criada pela Organização 

das Nações Unidas, em 1998, foi designado por “Oceano … Nosso Futuro”.  

Inclui neste capítulo a referência ao Relatório da ONU porque foi um ex-presidente da 

República portuguesa, Mário Soares, que presidiu à Comissão e que foi responsável 

pelo Relatório. 

Por sua vez, a Fundação Mário Soares deu a devida repercussão ao Relatório da 

Comissão da ONU e tem-lhe dado seguimento, com sucessivas iniciativas, como 

seminários, conferências e outros debates públicos.  

Considerei o Relatório da ONU como um documento “fundador” dos princípios e 

orientações reconhecidas mundialmente, dada a sua idoneidade científica e política e a 

sua oportunidade. Assim, inclui a análise possível do Relatório para o capítulo IV, 

apresentando-o como documento fundador da Política do Mar, aceite e reconhecida no 

final do século XX pela generalidade dos povos e governos. Seria redundante voltar 

aqui ao pormenor sobre este documento. 

Neste subcapítulo dos governos e dos presidentes nas suas relações como Mar fica feito 

apontamento sobre a intervenção de Mário Soares que, no entanto, para maior detalhe, 

remeto para a leitura doe um posterior subcapítulo.     

 

 

                      PR CAVACO SILVA APELA À RENOVAÇÃO  

                             

                         DA APOSTA NA EXPLORAÇÃO DO MAR 

 
  “Tem sido ténue a relação económica com o Mar. Mantemos uma relação claramente 

insatisfatória com o mar e não nos podemos dar ao luxo de continuar a desperdiçar um 

dos nossos principais recursos naturais” 

                                                                                                                                    Cavaco Silva  

                                           (PR, Conferência Internacional de Cascais, Outubro de 2010) 

 

     São vários e assíduos os discursos políticos de Aníbal Cavaco Silva, como presidente 

da República, que tiveram como tema central a Economia do Mar. Ainda que estes 
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discursos tenham sido proferidos já no primeiro decénio do século XXI são aqui 

valorados porque projectam ideias concebidas e amadurecidas anteriormente, ainda no 

século XX, e contribuem para se entender a transição das ideias e de discursos políticos 

para a sua materialização.  

No caso de Cavaco Silva pode referir-se, a seu favor que, como presidente da República 

(PR), foi aquele que, após o 25 de Abril maior importância pública e discursiva deu à 

Economia do Mar.  

Mário Soares foi o coordenador do Projecto das Nações Unidas sobre os Oceanos mas 

fê-lo já depois de exercer as funções de presidente da República. 

Antes do 25 de Abril, nas suas condições específicas, primeiro como ministro da 

Marinha e depois como presidente da República, o almirante Américo Tomás teve os 

méritos da Portaria 100 e da sua concretização.     

Acerca da relação política de Cavaco Silva com o mar lembro uma experiência pessoal 

ocorrida em 1980, era primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro e ministro das Finanças, 

Aníbal Cavaco Silva.  

Sá Carneiro deslocou-se então ao Porto, acompanhado pelo ministro das Finanças e deu 

uma conferência de Imprensa no Governo Civil, então localizado no vetusto e hoje 

abandonado edifício de Rua Augusto Rosa.  

Numa sala pequena e improvisada para o efeito, Sá Carneiro fez a sua intervenção 

política e, no final, como jornalista, inquiri directamente Cavaco Silva sobre a situação, 

então muito delicada e tensa, no porto de Leixões onde se mantinha um conflito 

relacionado com estivadores e o trabalho portuário 

O porto estava ameaçado de paralisação, em benefício de Vigo, para onde tinham 

passado a transitar mercadorias desviadas de Leixões. Cavaco Silva, que tinha 

competências na área, recusou-se peremptoriamente, a prestar qualquer esclarecimento 

público. 

É verdade que a questão, envolvendo política portuária e estivadores, era delicada mas 

faltavam soluções, como veio a verificar-se pelo arrastamento da situação. Atrevo-me a 

dizer hoje, três decénios passados, que a “solução definitiva” (!) veio no ano de 2012, 

com o novo Regulamento de Trabalho Portuário.     

Mas voltemos aos discursos políticos do presidente da República sobre a Economia do 

Mar. Aqui cabe mais um mérito ao PR, quando se fez assessorar por um prestigiado 

especialista, o professor Tiago Pitta e Cunha. Com obra própria, Tiago Pitta e Cunha 

merece espaço público condigno, como investigador e académico. 
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O PR discursou na abertura da conferência “O Mar, o grande desígnio de Portugal”,308 

Toda uma “elite” política, militar, institucional e empresarial assistiu à conferência, 

numa afirmação pública ostensiva que decorreu num hotel de grande luxo de Cascais. 

Esta iniciativa do “Expresso” não foi um acto isolado, dado que o semanário e o grupo 

editorial em que se integra, a Imprensa, tem tido outras iniciativas relevantes para 

provocar o debate público e proporcionar informação noticiosa sobre o mesmo tema.   

Neste discurso de 2010, o PR começou por se mostrar surpreendido pela “ténue relação 

que Portugal mantém, pelo menos em termos económicos, com um dos mais 

importantes recursos naturais de que o país dispõe”. 

Afirmou que “a exploração do mar e do enorme potencial que ele encerra tem sido 

matéria ignorada pela generalidade dos decisores nacionais – tanto políticos como 

económicos – e até, em alguma medida, pelos académicos”: “Somos um dos países 

costeiros da Europa Ocidental que menos emprego e riqueza consegue criar a partir do 

mar”. 

Daí ter apelado, afirma, desde o seu primeiro mandato como PR, numa renovada aposta 

na exploração do mar, “um verdadeiro objectivo estratégico nacional”. 

As dificuldades, numa “época das mais graves crises da História recente do país”, terão 

que ser reconhecidas como vindas de uma realidade “das últimas décadas”, em que 

“ligação do país ao mar se foi desvanecendo” reconhece o PR. 

Mas se, como é geralmente reconhecido, as dificuldades estarão (também) na 

(in)capacidade em enfrentar os novos desafios, o PR aponta a “exploração económica 

da plataforma continental portuguesa (…)” como “ainda não fazendo parte da nossa 

realidade, embora se perspective  (…) como um imperativo nacional”.  

Apesar deste discurso ser datado de 2010 parece-me que à última afirmação falta 

reconhecer já então havia trabalhos muito sérios em curso, sobretudo a partir de 

universidades e de centros de investigação científica. Em capítulo próprio facilmente se 

encontra prova desta afirmação. 

O PR, a propósito, falava numa “visão prospectiva (…), a longo prazo”, que 

“vislumbrava”, perguntando se nos “podíamos dar ao luxo de continuar a não 

aproveitar, devidamente, um dos nossos mais valiosos recursos naturais”. 

Cavaco Silva invocava “os erros nos caminhos que o país trilhou”, as finanças públicas, 

o endividamento externo, a inexistência de crescimento económico na “última década”, 

                                                   
308 Organização do Semanário “Expresso”, em 21 de Janeiro de 2010, em Cascais. 



527 

o “termos passado anos e décadas a desprezar a nossa ligação ao mar”. Tudo isto e 

outros factores obrigariam a “reencontrar uma estratégia e uma trajectória de 

crescimento (…) criando novas oportunidades de negócios e novas indústrias e 

sectores”. 

Factores como a localização atlântica, a projecção sobre o oceano entre continentes, a 

passagem próxima de rotas do comércio internacional marítimo, a dimensão 

comparativa da ZEE no âmbito da União Europeia, a cobiçada plataforma 

continental/marítima, os “anos de abandono deste sector e a ausência de investimentos 

significativos”, são conhecidos factores que o PR invoca na sua argumentação a favor 

do mar como marca do país e como desígnio estratégico nacional. 

Depois de inicial aparente cepticismo sobre o trabalho de investigação feito ou em 

curso, o PR afirma que Portugal “já hoje conta com suficientes estudos e planos, 

incluindo o Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos ou o Hypercluster do Mar 

(…), “havendo um corpo de pensamento estruturado estratégico para poder dar passos 

seguros na direcção da aposta do mar”. 

Na segunda parte do seu discurso político o PR detém-se nas actividades marítimas 

tradicionais e nos “novos usos do mar”, que correspondem à Economia do Mar. 

Os portos e os transportes marítimos merecem uma reabilitação – “apesar de serem 

sectores pesados ligados às infra-estruturas de transportes e intensivos em capital -- por 

parte do presidente, que os considera essenciais no “relançamento de um país 

verdadeiramente marítimo”, sendo o “núcleo duro de qualquer cluster do mar”. 

Reconhecendo que, nos “últimos anos tem havido uma dinâmica positiva a nível do 

sector portuário”, (“o reduzido sector dos transportes marítimos”) -- com a 

simplificação das operações portuárias administrativas e burocráticas e melhoria do 

planeamento e investimento em plataformas marítimas e na interligação de modos de 

transporte” – o PR acrescenta que a “plena reforma do sistema portuário” passará por 

melhorias na gestão, na lógica de concorrência entre portos, na conquista de espaço no 

mercado ibérico, na competitividade dos serviços, na diminuição dos procedimentos 

administrativos e na relação portos/cidadãos. 

O PR chama também a atenção para as directivas comunitárias que tendem a penalizar 

os transportes rodoviários – a política de greening transport – favorecendo o transporte 

marítimo. E chama a atenção para a relação entre os transportes marítimos 

especializados no transporte de energia fóssil (o petróleo e o gás) e, consequentemente, 

outro sector da economia do mar, a energia: diminui a dependência dos pipelines e 
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valoriza o porto de Sines, “um dos poucos terminais de gás natural liquefeito da 

Europa”. 

No que diz respeito aos combustíveis fósseis o PR refere a “previsível exaustão de 

fontes” existentes, o aumento da procura por parte das economias emergentes e o facto 

de “40% do petróleo e 60% do gás natural que consumimos na Europa provêm de 

jazidas subaquáticas”. Daí a importância da ZEE e da própria plataforma continental 

marítima. 

Energias renováveis foram o tema seguinte do discurso do PR: o Pacote Europeu para e 

Energia e o Clima prevê que, até 2020, a União Europeia deve produzir 20% de energia 

renovável para seu consumo. No Mar do Norte o avanço desta meta tem-se traduzido na 

produção dos parques eólicos offshore. 

As condições naturais, nos mares portugueses, são favoráveis, mas há que proceder a 

prospecções, evoluir tecnologicamente, “atribuir concessões e instalar infra-estruturas”. 

“No domínio dos recursos vivos do mar há muito que fazer em Portugal”, continua o 

PR, manifestando-se surpreendido por “não se aumentar a produção nacional (…) nas 

capturas, na criação de pescado e de outros produtos do mar”: ao “invés as pescas têm 

vindo a decair paulatinamente e a aquacultura (…) continua por emergir em larga escala 

nas nossas águas costeiras”. 

O défice da balança comercial de pescado com o exterior, ultrapassou, em 2009, cerca 

de 800 milhões de euros. Situação que se repete, ano após ano. 

Outro sector que o PR considerou como impondo uma aposta forte, o Turismo costeiro 

e marítimo, inclui indústrias marítimo--turísticas, os desportos náuticos, as marinas, a 

náutica de recreio (“consideravelmente subaproveitada”) e os cruzeiros marítimos como 

um “caso de sucesso”. 

Estes sectores implicam uma relação de dependência com “desafios societais como a 

qualidade da água, a biodiversidade, os ecossistemas marítimos e a erosão costeira”. 

Cavaco Silva aponta expectativas positivas a outros segmentos, referindo as tecnologias 

marítimas, a monitorização ambiental e a biotecnologia marinha. 

Invocando a História e a identidade do país, o PR conclui afirmando que “o mar é um 

manancial de oportunidades para o desenvolvimento económico” e dará um “renovado 

sentido” ao país. 
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                        PR: LISNAVE É UM CASE STUDY MUNDIAL 

 

     Cinco semanas antes do discurso da conferência do “Expresso”, em Cascais, o 

presidente da República visitou os Estaleiros da Lisnave, em Mitrena, em Setúbal. 

Estava-se em Setembro (14) de 2010 e o seu discurso foi menos abrangente, que o de 

Cascais, dedicando-o, a propósito da empresa – “um case study mundial” -- que 

visitava, ao sector da construção e reparação naval e ao seu papel no crescimento das 

exportações. 

A propósito lembrou o PR que a Lisnave, a partir da segunda metade de 1997, reparou 

mais de 1.500 navios estrangeiros, e isso correspondeu a 1.360 milhões de euros de 

exportação, atingindo uma taxa de produto exportado de 97%, com um valor 

acrescentado nacional de 95%. 

Estes números, na afirmação de Cavaco Silva, tornam a Lisnave, com 2.500 

trabalhadores, “no seu segmento de mercado é a maior empresa de reparação naval da 

Europa e uma das cinco maiores do mundo”. 

O PR elogiou as opções estratégicas definidas no princípio da década (1990/2000) para 

empresa, quando a situação “era extremamente difícil e houve que proceder a 

adaptações, feitas com sucesso, às novas realidades”. 

No entanto, como lembrou o PR, o mercado--alvo da Lisnave “ainda não dava sinais de 

clara recuperação”, face à queda da economia mundial, à acentuada contracção do 

comércio internacional e a uma forte redução da procura do transporte marítimo e, 

consequentemente, do mercado da reparação naval”. 

O PR reconhece o seu discurso, que a indústria naval – “indústria estratégica e 

qualificadora que integra conhecimento e tecnologia” – nas “últimas décadas não tem 

beneficiado de uma política pública que promova a indústria naval e incentive as 

aquisições domésticas”. 

A conclusão que encontro no discurso posso resumi-la na afirmada “preocupação de que 

Portugal não consegue tirar partido do seu maior recurso natural, que é o mar”. Esta 

preocupação de Cavaco Silva já constituiu tema central do discurso do PR, no 25 de 

Abril de 2010, quando se interrogou sobre a justificação deste facto. 

A procura desta justificação “implica a necessidade de repensar” – estávamos em 2010 

– a relação de Portugal com o mar. O PR, a propósito, elogiou na ocasião, a actividade 
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da Câmara Municipal de Setúbal e outras entidades que estiveram na criação do Centro 

do Mar do Estuário do Sado. 

“Há que partir à redescoberta da Geografia de Portugal e reencontrar no mar a principal 

imagem de marca do país”, terminou, um apelo, o PR.  

             

                         NA SESSÃO SOLENE DO 25 de ABRIL DE 2010  

 

                                    “TEIMAMOS EM NÃO VER  

                 

                           POTENCIALIDADES DO IMENSO MAR” 

 

     Nos discursos dos presidentes da República, a propósito das comemorações do 25 de 

Abril de 1974, todos procuram ouvir – e ler – afirmações, linhas de rumo, apelos, 

invocações e críticas. 

Todos os partidos, políticos, jornalistas, opinião pública e comentadores procuram ouvir 

e perceber os conteúdos expressos e os que querem encontrar, a propósito do momento 

político nacional. 

Aqui também se procura o que se quer ler, mas o que se quer ler somente diz respeito ao 

Mar como desígnio estratégico nacional. Se o discurso tem Mar vamos procurá-lo. Se o 

discurso não tem Mar isso mesmo também tem o seu significado. 

Como é curial o discurso de 25 de Abril de 2010 foi proferido, pelo PR, na solenidade 

do hemiciclo da Assembleia da República. Naturalmente, a invocação inicial e principal 

teve a ver com o próprio historial e significado do 25 de Abril: o capitão Salgueiro 

Maia, o regime que caiu, o país e o povo libertados, o preço da Liberdade, a construção 

inacabada de uma sociedade mais justa e solidária…  

Na segunda parte do seu discurso, o PR, perante a “grave crise de todos conhecida”, 

acentuou: “Temos de ser capazes de abrir caminhos que levem o país a novas 

oportunidades”. E indicou: 

“Vou referir dois deles: o mar e as indústrias criativas”. 

Fiquemos pelo mar, começando o presidente por invocar contextos, sem adiantar nada 

de novo, como a Geografia e a História, citando Torga, a “vasta linha de costa”, a 

“abertura ao Atlântico”, a ZEE, as “potencialidades desse imenso mar que (…) 

teimamos em não ver”.  
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Nas palavras do político ficava a contradição entre tantas potencialidades e a “teimosia 

em não ver”. E, acrescentamos, a pertinente conclusão que decorre das palavras do PR, 

a incapacidade de não fazer. 

Estas palavras parecem-me injustas e sem correspondência com a realidade: há muito 

que fazer mas não se pode afirmar que há teimosia em não ver. Na crescente soma de 

informação que venho reunindo isto torna-se evidente. Nesta tese antevejo 

fundamentação que, porventura, constará das minhas Conclusões.  

Recuso a hipótese de que, no futuro, os estudiosos destas matérias, face ao estudo do 

discurso de 2010, possam chegar à conclusão de que nada se via e nada fora feito até se 

chegar a um pretendido apelo pioneiro e isoladamente inovador do PR.  

Aliás, neste mesmo discurso se afirma que “não é preciso fazer mais estudos e 

relatórios”, mas “basta agir em cumprimento “ das estratégias. Direi, a propósito, que 

isto só poder ser um lapso: já se chegou ao fim da Ciência, nada mais havendo a 

investigar? Basta constatar a qualidade e diversidade da investigação científica em curso 

para se entender a dimensão dos trabalhos, muitas vezes discretos, produzidos nos 

centros de investigação, na abertura para o futuro.      

O PR passou depois a citar sectores onde se terá que actuar. Direi actuar, a partir de 

estudos, relatórios e estratégias. Na passagem à actuação, estará, porventura, o problema 

central, mas são, certamente muitas e diversificadas, as causas das dificuldades na 

transição das palavras, dos discursos políticos, para o concreto. As causas não são 

somente específicas da política do mar mas, muito mais abrangentes, serão retomadas 

para além do discurso do PR. 

Retomo a citação presidencial sobre os sectores onde se deve actuar: criar condições e 

incentivos para os agentes económicos; competitividade e estabilidade fiscal; para os 

transportes marítimos e portos, dinamizar as auto-estradas do mar; menos dependência 

dos transportes rodoviários; exploração da energia a partir do mar; promoção de novas 

tecnologias; e mais auto-estima e mais coesão a partir dos desígnios nacionais. 

O discurso presidencial, após a proposta no sentido de que o Porto prossiga no “papel 

de núcleo dinamizador do engenho criativo”, terminou com um apelo à celebração da 

“esperança” (…) sem ilusões nem falsas utopias (…) porque temos razões para 

acreditar”. 
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                      PR: A RELAÇÃO DOS AÇORES COM O MAR         

                   

 

                       “É UM IMPORTANTE ACTIVO DE FUTURO” 
 

 

       No primeiro mandato presidencial, Cavaco Silva deslocou-se à Região Autónoma 

dos Açores e discursou numa sessão solene que decorreu na Horta, em 8 de Outubro de 

2007, na Assembleia Legislativa 

O seu discurso foi na quase totalidade para historiar -- e elogiar -- desde a Assembleia 

Constituinte de 1976, o processo autonómico: “A autonomia das regiões insulares é uma 

das criações mais frutuosas da democracia portuguesa”. 

Na parte final do discurso o PR, porque “não podia perder de vista a importância do mar 

para a Região”, lembrou que os Açores “sempre constituíram uma plataforma 

fundamental de apoio à navegação e ao início das rotas comerciais atlânticas (…)” 

desempenhando um papel natural de ponto de encontro da terra com o mar”. 

Cavaco Silva afirmou a intenção de associar a sua visita “à preocupação pelos oceanos”, 

realizando, nos Açores, uma jornada do Roteiro para a Ciência dedicado às Ciências e 

Tecnologias do Mar. E lembrou, a propósito, que “logo ao tomar posse como presidente 

da República tivera ocasião de dizer: 

“É tempo de prestar ao mar uma nova atenção. A vasta área marítima sob jurisdição 

nacional, que nos posiciona como uma grande nação oceânica, ponte natural entre a 

Europa, a África e a América, encerra potencialidades económicas e um valor 

estratégico que não podemos ignorar. O mar, para além do seu significado histórico, 

constitui para Portugal uma enorme oportunidade” (…) e constitui, porventura, o nosso 

mais importante activo de futuro”. 

Apontando o exemplo dos açorianos que, “desde há séculos, souberam explorar as 

potencialidades oferecidas pelo Atlântico”, Cavaco Silva voltou a fazer o apelo a uma 

profícua relação com o mar. Faltou, no discurso, tendo em conta esta relação, uma 

palavra forte e estimulante sobre a Universidade dos Açores já que esta Universidade 

tem desenvolvido todo um trabalho de investigação científica que já tem relevância não 

só nacional como internacional. 

Também viria a propósito da vista presidencial, a Pesca, o Turismo Náutico, o Turismo 

de Cruzeiros e o Património Histórico Construído e o Natural. Mas, no discurso da 
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Assembleia Legislativa, isso não foi referido porque remetido para uma sessão de outro 

jaez na Universidade dos Açores.                                    

 

                             PR NO CONGRESSO DOS PORTOS 

                       

                           E DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS 

 

        --“HÁ INCRÍVEIS CARÊNCIAS NA MARINHA MERCANTE” 

 

        Com um tema de “importância fundamental para o país”, o Congresso dos Portos e 

dos Transportes Marítimos foi patrocinado pelo presidente Cavaco Silva. Decorreu em 

Lisboa, a 21 de Setembro de 2010. 

Após elogiar, em geral, as associações e as confederações empresariais com actividades 

ligadas ao mar – e onde incluiu, especificamente, a Associação Comercial de Lisboa e o 

Fórum das Empresas da Economia do Mar – o presidente acentuou as suas duas ideias 

centrais sobre o mar: “Tenho não apenas dado mostras da minha inquietação pelo 

alheamento de Portugal relativamente à exploração do mar, mas também insistido na 

ideia de que o mar deve tornar-se uma verdadeira prioridade da agenda política 

nacional”. (…). “A situação económica do país e a persistência de problemas 

estruturais” justificam estas preocupações”.  

Perante a incapacidade sustentável de exploração dos recursos naturais um “país tem um 

futuro limitado e (…) arrisca-se a acabar por ver esses recursos serem explorados por 

terceiros” (…). É bem nítida a deficiente exploração económica que fazemos deste 

valioso recurso que é o mar, pelo menos quando nos comparamos com os demais países 

costeiros europeus”. 

O PR citou, de seguida, estatísticas que pretendo transcrever porque, sendo idóneas, me 

parecem elucidativas. 

Recorda o PR que, nos sectores marítimos tradicionais – transportes, portos e 

construção naval – “Portugal gera um valor que é mais de três vezes inferior ao valor 

gerado pela Bélgica, um país que tem apenas 96 quilómetros de costa”. 

Portugal gera, nos mesmos sectores, “três vezes menos emprego que a Grécia”. 

A Espanha “gera, no seu cluster do mar, sete vezes mais valor que Portugal”. 
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A Dinamarca, com “muito menos população que Portugal, produz seis vezes mais valor 

e três vezes mais emprego, nos mesmos sectores, que Portugal”.      

O PR invocou, como vem fazendo, os contextos geográfico e histórico, favoráveis, e 

voltou a referir “rumos a abrir”: políticas públicas que fomentem o investimento 

privado; novos investimentos no cluster do mar; mais investigação, tecnologia e 

inovação; factores de organização e gestão, incluindo a formação de recursos humanos. 

Incidindo a sua atenção no tema central do Congresso, o PR considerou “incrível” que, 

“descontando o tráfego com as ilhas, o país deixou de possuir uma frota de marinha 

mercante”, com os custos que isso implica para o sector exportador e obrigando a maior 

incremento do, tendencialmente penalizado, transporte rodoviário.  

O presidente voltou a invocar a necessidade de actuação concreta quanto à política 

fiscal, às auto-estradas do mar (que “não saíram do papel”), ao excesso de 

procedimentos administrativos e de taxas de utilização portuária; e problemas “crónicos 

de organização e competitividade”. 

O PR deteve-se em referências a alguns portos, como Sines (com “sinais muito 

positivos”; Portimão (“atrai cada vez mais navios de cruzeiro”); Lisboa (“com crescente 

volume de carga transportada”). Inexplicavelmente ignorou os outros quatro portos, isto 

é Setúbal, Leixões, Aveiro e Viana do Castelo. 

Recorde-se que o Plano Geral do Complexo de Sines foi aprovado no Conselho de 

Ministros para os Assuntos Económicos em 30 de Novembro de 1972, prevendo-se que 

Complexo Industrial de Sines estaria concluído em Outubro de 1976. Em Março de 

1974 estaria completado o novo porto de pescas na baía de Sines. 

O porto oceânico, ou seja, o terminal para atracção de petroleiros e de mineraleiros, 

seria construído em duas fases: a primeira para navios até 350 mil toneladas e, a 

segunda para navios de 500 mil toneladas. O próprio Thomaz lhes chamava “mais 

sonhos para uma noite de Verão”. 

Apelou, ao terminar e como tinha feito em outros discursos, no sentido de os 

congressistas identificarem soluções concretas para os problemas dos portos e dos 

transportes marítimos, “para que se passe do nível técnico para um nível político mais 

elevado”. 
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                     CONFERÊNCIA INTERNACIONAL NOS EUA 

 

                          PR  E UM NEW DEAL FOR THE OCEANS  

 

     A sessão final da Conferência “World Ocean Summit 2014” – “Sustentabilidade e 

Governação dos Oceanos: associar as ideias e olhar para o futuro” decorreu a 26 de 

Fevereiro de 2014, em São Francisco, nos EUA. 

A Conferência, no âmbito da Cimeira Mundial dos Oceanos, foi organizada pelo jornal 

“The Economist”, com parceria com a National Geographic. Coube ao presidente da 

República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva (PR), proferir o discurso de encerramento. 

No discurso, o PR acentuou a “importância crucial” e as interligações entre os dois 

tópicos “sustentabilidade e governação dos oceanos”, de modo a salvaguardar a 

capacidade de “regeneração dos oceanos”. 

Lembrou o PR que durante “séculos a ideia de criar um sistema de governação para os 

oceanos jamais se colocou à Humanidade” porque o uso do mar era limitado e porque e 

nada parecia poder perturbar o equilíbrio dos oceanos, “tão extensos, profundos e 

desconhecidos eles eram”. Mas, gradualmente, a “proliferação de usos provocou 

alterações profundas”, nomeadamente com os “transportes marítimos, as actividades 

piscatórias, a extracção dos recursos naturais, a circulação do comércio internacional e 

mesmo como local de depósito de lixo”. Afinal 80% da poluição dos mares tem origem 

em terra, sendo que 80% dessa poluição é constituída por plásticos. 

Desenvolvendo o tema, o PR somou à proliferação de usos o maior nível do 

conhecimento científico, o que tem vindo a contribuir para que se forme uma maior 

consciência colectiva, “pouco a pouco, no sentido de se entender que os oceanos 

constituem um verdadeiro activo estratégico do mundo “. 

Daí que, na perspectiva do PR, os oceanos sejam “cruciais” para o próprio 

funcionamento do planeta”, contribuindo para a “regulação climática e a produção de 

oxigénio, bem como para reciclagem de gases poluentes”.        

O PR, face a estas questões, considerou como muito positivo que a Fundação 

Gulbenkian, “inspirada no Programa TEEB das Nações Unidas, tenha lançado uma 

inciativa relacionada com os Oceanos, de âmbito internacional, destinada a analisar o 

valor económico dos ecosistemas marinhos e da biodiversidade”. 
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Cavaco Silva acentuou como os Oceanos são, “cada vez mais, essenciais para as 

economias e sociedades” e apontou as circunstâncias desta valoração: 

-- “O crescimento demográfico exige segurança alimentar, o que irá requerer uma oferta 

acrescida de fontes de proteína, incluindo de origem marinha; 

-- A globalização exige mobilidade para o acrescido fluxo de comércio internacional, o 

que irá requer transportes marítimos, grandes porta--contentores, novas rotas, novos 

terminais portuários e mais construção naval; 

-- A procura de energia continuará a aumentar, o que irá dar origem a um acrescido uso 

dos oceanos como fontes de combustíveis fósseis, assim como fontes de produção de 

outras formas de energias, como é o caso das renováveis”. 

A urgência de medidas para garantir a sustentabilidade do ambiente oceânico quando 

estamos “tão perto do ponto de não retorno”, levou o PR a apontar situações concretas 

que podem ser alarmantes, lembrando que há sobrepesca e práticas de pesca destrutivas, 

nomeadamente o arrasto de fundo; que a poluição tende a generalizar-se; que há 

deterioração dos habitats marinhos e costeiros e deterioração dos serviços eco--

sistémicos do mar; que há acidificação dos oceanos e efeitos negativos das alterações 

climáticas nos oceanos e nas áreas costeiras. 

Como que receando o julgamento das gerações vindouras, Cavaco Silva foi 

peremptório, afirmando: 

- “Temos que agir”. 

 Isto para que, com uma “nova governação dos oceanos, possamos impedir que a 

intensificação dos usos dos oceanos e o desenvolvimento da Economia do Mar 

continuem a a conduzir à degradação do ambiente marinho”. 

O PR, na sequência deste seu raciocínio, apontou cinco contributos para se construir a 

nova governação. São eles: 

1º “Uma abordagem holística aos mares e oceanos, para que se compreenda, numa 

perspectiva global, o efeito acumulado dos impactos exercidos pela multiplicidade de 

actividades marítimas e desenvolver as políticas públicas mais adequadas”. 

2º Que se olhe para os oceanos com base na preservação dos ecossitemas. 

3º Que se invista mais em conhecimento, uma vez que depende da Ciência um melhor 

conhecimento dos ecossistemas marinhos e da sua capacidade de regeneração. 

4º Que se contrariem as políticas públicas compartimentalizadas, sucedendo-lhes uma 

nova política marítima integrada. Isto, portanto, implicando níveis muito mais elevados 

de coordenação e integração das políticas sectoriais.  
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5º Que os utilizadores dos mares sejam sujeitos a monitorização, com vigilância e 

controlo das suas actividades. A jurisdição deve ser exercida nas zonas costeiras mas 

também no alto mar, com observância da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar (UNCLOS). 

Colocando uma pergunta sobre as possibilidades de, à escala internacional, estar 

garantido o enquadramento institucional para possibilite a governação eficaz, o próprio 

PR respondeu que receava que a “resposta fosse negativa”. Reconhecia o PR que há 

instrumentos importantes mas, porventura, insuficientes ou ineficazes. Citou a 

UNCLOS e outros fóruns específicos da ONU e mostrou-se expectante quanto ao 

Relatório da 1ª Avaliação Mundial dos Oceanos que um Grupo de Trabalho das Nações 

Unidas tem vindo a preparar e que deverá ser divulgado no final de 2014. 

Quanto à UE, o PR afirmou que “despertou, neste últimos anos, para a verdadeira 

importância da sua dimensão marítima, com a adopção da sua própria Política Marítima 

Integrada.      

A finalizar o seu discurso, o PR deu conta dos procedimentos em curso em Portugal em 

relação aos Oceanos. Mas começou por referir às vantagens competitivas naturais do 

país. Assim, referiu-se à ZEE e à Plataforma Marítima Continental, bem como à 

localização geográfica por onde transitam as rotas marítimas que ligam continentes e 

oceanos. 

O PR referiu-se ainda à Estratégia Nacional para o Mar e à lei de Bases do Mar, de data 

recente, que é “pioneira” mas politicamente polémica no que se refere ao licenciamento 

do uso do mar. Sobre este “pormenor” o PR entendeu mantê-lo omisso. 

No final do seu discurso o PR afirmou-se optimista, na expectativa de que se consiga 

“adoptar um novo pacto de governo para os oceanos, um New Deal for the Oceans”. 

Mas ressalvou que “há quase 25 anos, desde a Cimeira do Rio e da sua Agenda 21, em 

1992, as ameaças e as soluções para os problemas dos nossos oceanos vêm sendo 

discutidas e, no entanto, a comunidade internacional não foi capaz, até agora, de 

trabalhar em conjunto numa resposta eficaz aos desafios que se colocam aos nossos 

oceanos”.  
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04.  INSTITUIÇÕES “FUNDADORAS” DA POLÍTICA DO MAR  

 

 

            EM CONVERGÊNCIA COM A ECONOMIA E A CIÊNCIA  
            

 

        A descolonização (1974/75), marcando o fim do Império colonial marcou também 

o fim de todo um simbolismo e misticismo em relação ao Mar: o Mar foi subalternizado 

no contexto identitário e histórico de Portugal porque sugeria o “pecado” do Império 

colonial. Pecado que vinha das reconhecidas limitações em relação à dignidade e aos 

direitos fundamentais dos povos colonizados, a par da sua exploração económica e os 

vícios da centralização administrativa e política condicionada pela capital do Império. 

Por outro lado, findo o Império, o Mar deixava de ser a estrada para o intercâmbio 

comercial, intercâmbio que implicava a existência de uma Marinha Mercante bem 

apetrechada e uma Armada que garantisse a soberania dos territórios dispersos, extensos 

e longínquos. 

Mudavam-se os valores e princípios e tudo tinha que ser reajustado porque estava criado 

um vazio. Vazio nos valores e vazio nas estruturas económicas e nas parcerias políticas. 

Portugal virou-se para a sedução da Europa, de onde se prometiam apoios e garantias 

políticas para as apregoadas liberdades cívicas e para a rápida construção de uma 

sociedade de facilidades quotidianas. A Europa acenava com as liberdades e com os 

fundos de apoio ao desenvolvimento económico fácil, a nível da vida material dos 

povos europeus de além--Pirinéus. As contrapartidas não eram preocupantes.   

Três anos passados sobre o 25 de Abril de 1974 já Portugal encetava as negociações 

com a CEE, com vista à sua adesão à Europa política, económica, cultural e social. 

Em Outubro de 77, Portugal e a CEE reuniam, formal e publicamente, em Estrasburgo, 

para implementarem as negociações. Onze anos demoraram os acertos dos complexos e 

volumosos dossiês, mas em 1 de Janeiro (1986) a adesão era implementada.  

Entretanto o Mar ficara como que em suspenso e somente com a década de (19)90 

surgiram as primeiras e fortes afirmações a lembrar a História “antiga” e a alertar para 

as novas qualidades do Mar, com a Cultura do Mar, a Economia do Mar, a Ciência do 

Mar e o Direito do Mar. Despertaram as academias, as empresas, os juristas e sobretudo 

– ou prefiro dizer, consequentemente -- os políticos. E necessariamente, como sempre 

aconteceu, a Marinha.   
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Neste contexto referencio instituições abrangentes e acontecimentos marcantes com  

papel relevante no final do século XX e inícios do século XXI, cada um no seu campo 

de actividade, a favor do despertar da sociedade  na sua relação com o Mar. 

Quanto aos acontecimentos mais marcantes da relação recente – desde 1963 -- dos 

portugueses com o Mar, permito-me transcrever um quadro elaborado e publicado pelo 

diário “Público”, onde são apresentadas, “Marés … de decisões e indecisões” dos 

portugueses, isto é a sua Política, com reflexos na estratégia da Economia do Mar.     



                 Quadro cronológico/contextual “As Marés...de Decisões e Indecisões” 

                                                                    desde 1963 

 

 

Fonte: jornal “Público”, de 27 de Setembro de 2012 
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Quadro cronológico/contextual “As Marés…de Decisões e Indecisões”2 

 

 

 

Fonte: jornal “Público”, de 27 de Setembro de 2012 



 

Em “Marés…de decisões e indecisões” são considerados, pelo “Público”, os “anos 

determinantes da relação recente dos portugueses com o mar: o que fizeram cá dentro e 

o que externamente os condicionou”. 

Referenciados os “anos determinantes” e as “decisões e indecisões da relação recente 

dos portugueses com o Mar”, e na perspectiva que venho seguindo, passo a referenciar 

as instituições que designei por Protagonistas, ou mesmo por Fundadores, Históricos. 

Seleccionei a Sociedade de Geografia de Lisboa; o Instituto Hidrográfico; a Marinha, 

nas suas formas de intervenção; a Expo 98, subordinada ao tema “Os Oceanos, um 

Património para o Futuro”; Universidades e Centros de Investigação; a Comissão 

Estratégica dos Oceanos, com o Relatório “O Oceano, um Desígnio Nacional para o 

Século XXI”; a Estrutura de Missão para a Plataforma Marítima Continental; e o 

Relatório, de Ernâni Lopes, para a Associação Comercial de Lisboa e outros, 

subordinado ao tema “Hypercluster do Mar”.       

Procurei tornar a selecção abrangente, por áreas de actividades, mas tendo em conta a 

convergência da Política do Mar com a Economia e a Ciência.  

Convergência a que se referiu o professor Arlindo Oliveira, do Instituto Superior de 

Técnico quando fundamentou a afirmação acima citada (“Expresso”, 2013) a favor da 

relação Ciência -- Economia -- Política: 

“Verifica-se uma evolução positiva de todos os indicadores internacionalmente aceites, 

maior competitividade das instituições portuguesas, maior qualificação dos nossos 

investigadores, e um crescente volume de financiamentos comunitários angariados pelos 

projectos de desenvolvidos em Portugal: estes são apenas os resultados mais visíveis do 

investimento que tem sido feito em Ciência ao longo das últimas duas décadas”. 

Isto é, durante a década de (19)90 e a primeira década do século XXI. 

O professor desenvolve a sua explicação: 

“Ao longo destes 20 anos desenvolveram-se instituições e centros de investigação 

sólidos, com massa crítica e um histórico consolidado de resultados científicos nos mais 

diversos domínios (…). Os resultados obtidos encontram aplicações no tecido industrial 

e aumentam a competitividade no tecido industrial (…), embora esta ligação possa ser 

melhorada”. 

Esta última afirmação – a ligação da investigação ao tecido industrial – aliás é objecto 

de críticas políticas que se acentuaram na vigência do XIX Governo Constitucional, 

sendo apresentados argumentos sobre a insuficiência desta ligação Ciência-Indústria. 
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Arlindo Oliveira apresenta, por sua vez, críticas contra aquilo a que chama de “fúria 

reformista” da segunda década do século, “fúria” que pode “comprometer toda a 

evolução positiva anterior”.    

 

              4.2   SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA (1875 …) 

      

                                                                               
          A riqueza do espólio da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), espólio em que 

se inclui o tema “Mar e Oceanos”, reflecte as origens e finalidades da instituição, 

estando “sempre muito ligada ao contexto português, à situação da Europa” e “à 

problemática da posição no Ultramar e, especialmente, em África”. Isto na definição da 

própria SGL. 

Considerei que a SGL, face aos seus objectivos estatutários; ao tipo de actividades que 

desenvolveu e continua a desenvolver, desde a fundação, em 1875; ao valor científico 

de muitas das suas iniciativas; à determinação política evidenciada nos debates que 

sempre promoveu e na sua própria intervenção pública; e ainda porque, nos temas que 

privilegiou, houve sempre lugar para a História, a Economia e a Ciência Marítimas. 

Considero, volto a dizê-lo, que o saber acumulado pela Sociedade de Geografia de 

Lisboa é portador de mais valias fundamentais para se conhecerem sucessivas e 

diversificadas etapas do Discurso Político sobre a Economia do Mar, frequentemente 

traduzido, em acções concretas. Na Ciência, na Economia e na Política. 

Invocar um pouco da História da própria SGL permite melhor entender a relevância dos 

debates e das acções que promoveu e protagonizou.  

A Sociedade apoiou a realização das grandes viagens de exploração marítima e terrestre 

de carácter científico e político-militar do século XIX, em África. Apoiou viagens como 

as expedições de Serpa Pinto e Capelo e Ivens e daí resultaram memórias e relatórios, 

em vários casos com manuscritos originais depositados nos Arquivos da SGL. 

 Desde a fundação, em 1875, portanto no final do século XIX, as actividades da SGL 

incluíram conferências, prelecções, cursos livres, concursos, congressos, subsídios de 

investigação, viagens, publicações, criação de bibliotecas, arquivos e museus, bem 

como contactos com instituições internacionais.  

A SGL teve um representante – Luciano Cordeiro – na Delegação portuguesa que 

participou, em 1884/85, na Conferência Internacional de Berlim – cujo Acto Geral foi 

assinado por 14 países – e participou nos trabalhos dos levantamentos geográficos do 

continente africano, trabalhos até então quase inexistentes mas relacionados com a 
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questão das fronteiras da África e os proclamados direitos de Portugal naqueles 

territórios. 

A Sociedade foi até ao fim da monarquia constitucional, um “tradicional feudo 

monárquico” mas depois do “Congresso de Abril de 1909, quando os republicanos 

elegeram um novo directório com forte ligações à Carbonária” e se mandataram para 

“fazer a revolução” (…) “os republicanos conseguira eleger um dos seus”, no caso 

“Consiglieri Pedroso para presidir à SGL, contra o então ministro Roma du Bocage”309  

Estava em questão a relação Religião – Ciência e, portanto, a questão central do 

progresso da Ciência. Pouco antes já a “reforma franquista, na sequência da greve de 

1907, tinha inquietado docentes e discentes”. 

Na inauguração do ano lectivo de 1908 (16 de Outubro), o lente de Matemática, Sidónio 

Pais, mostrara, de “forma acutilante, os defeitos fundamentais da Universidade, 

evidenciando que as ciências e a religião têm esferas separadas e que a Escola para ser 

livre tem de ser neutral em matéria religiosa”. Perguntava Sidónio Pais, perplexo, “se 

fora a Escola que se instalara na Igreja ou se fora a Igreja que se instalara na Escola”. A 

SGL procurava ser – ou continua a ser -- pioneira no rigor científico.   

Nestas circunstâncias e face ao historial da Sociedade, ao proceder à inventariação de 

conteúdos respeitantes ao estado da arte de temas com afinidades com os mares e 

oceanos, depara-se, frequentemente, com a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL). 

 Depois de uma leitura inicial impõe-se, com naturalidade, uma análise do historial, 

objectivos, actividades e realizações da SGL ao longo de 137 anos, tornando-se evidente 

que se está perante uma fonte imprescindível para o estudo dos discursos políticos sobre 

a Economia do Mar. 

Vejamos, numa visão panorâmica, os objectivos da SGL, as suas contribuições para o 

estudo destas áreas e qual o espólio, de qualidade e quantidade, que mantém 

disponíveis. 

Quanto ao espólio da SGL inclui bibliografia académica, científica, política e de áreas 

da gestão empresarial. É um espólio que, cronologicamente, vem de 1875 até aos nossos 

dias, no âmbito do conceito de sociedade científica que consta do seu documento 

fundador. Documento onde se especifica que a Sociedade “visava promover e auxiliar o 

estudo das ciências geográficas e correlativas”.        

                                                   
309 ALVES, Jorge Fernandes -- A Universidade e a República e a República na Universidade – A UP na I 

República 1919 – 1926. Págs. 75 e 76, Universidade do Porto, 2011. 
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Criada em 1875, a sociedade científica continuou a viver, intensamente, durante todo o 

século XX e tem mantido a sua afirmação de qualidade com uma actividade plural, 

diversificada e transversal, ao longo dos dois primeiros decénios do século XXI. 

A par dos citados levantamentos geográficos baseados em critérios científicos, a SGL 

acompanhou, de perto, as preocupações com a “governação e o fomento dos territórios 

africanos e asiáticos” e esteve presente e actuante na vida cultural, social e política do 

quotidiano lisboeta. 

As actividades da SGL continuaram, sempre, a evidenciar “o reforço dos laços culturais 

e científicos com os Países de Língua Oficial Portuguesa”, continuando também a 

promover iniciativas que se tornaram tradicionais na Sociedade, como sejam 

conferências e seminários, bem como edições de publicações. 

Tudo isto em vários domínios científicos, culturais e políticos, podendo acrescentar-se 

que a participação de áreas respeitantes à Marinha têm ganho espaço acrescido. 

O maior incremento destas actividades tem a ver com a existência de três dezenas de 

Comissões Gerais e Secções Profissionais especializadas que integram a Sociedade. É o 

caso das Comissões de História, Geografia dos Oceanos, África, Europa e Transportes 

que aqui, nos trabalhos em que incide esta investigação, de uma maneira ou outra 

correspondem a maior interesse na recolha documental. 

A par do espólio bibliográfico da SGL que, nos seus 137 anos, somou 66 mil títulos 

(livros e revistas) existentes na Biblioteca, e que correspondem a 200 mil volumes, há 

ainda 6 mil preciosos documentos manuscritos, bem como a Cartoteca e o Museu 

Histórico e Etnográfico. 

A documentação manuscrita arquivada inclui cadernos de campo e outros de Serpa 

Pinto, Roberto Ivens, Hermenegildo Capelo, Henrique de Carvalho, Silva Porto e Gago 

Coutinho.        

O Boletim da SGL, na sua dimensão impressionante – até 2009 editou 626 volumes -- 

inclui, desde Dezembro de 1876, o relato das actividades mais diversas promovidas pela 

Sociedade.   

Na definição da SGL, o Boletim, editado sem interrupção até aos nossos dias, centrou-

se sobre “ a expansão portuguesa e territórios onde ela se fez sentir, ocupando-se da sua 

História, Antropologia e Etnografia, bem como da Filologia dos seus povos e Ciências 

da Natureza dessas regiões”. Números temáticos do Boletim dizem respeito a temas 

como Cartografia Portuguesa, Geografia dos Oceanos e Regiões Polares.  
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O estudo das actividades da SGL, a par das suas edições, deve ter em consideração as 

Actas das sessões da Direcção e os respectivos Relatórios anuais. 

Uma fonte essencial sobre as actividades da SGL encontramo-la, desde sempre, nas 

inúmeras conferências/debates promovidos, praticamente todos os meses, com a 

participação dos mais diversos e qualificados académicos, empresários, políticos e 

oficiais das Forças Armadas, nomeadamente da Marinha.       

Perante todo o vastíssimo e diversificado afluxo de informação que pode ser recolhido 

na SGL, naturalmente que tenho que recordar (-me) que não se pretende fazer aqui um, 

mesmo que, breve historial de SGL. Pretende-se sim, ressalvar a existência, na SGL, de 

informação valiosa, a depurar nos trabalhos de elaboração de uma tese sobre a 

Economia do Mar como desígnio estratégico.                

No caso presente, em benefício do estado da arte, o interesse maior e específico centra-

se nas actividades da Secção de Geografia dos Oceanos, que tem como finalidades o 

“estudo, elucidação e consulta dos assuntos que importam às Ciências do Mar e à 

governação dos oceanos e das zonas costeiras, na sua transversalidade científica, 

económica, social e cultural, no âmbito nacional, europeu e internacional”.    

Nos objectivos desta Secção da SGL inclui-se um debate permanente sobre a visão 

estratégica da política nacional dos oceanos, bem como a consequente definição do 

modo de “governação duradoura dos oceanos e das zonas costeiras”. Preocupações com 

Educação Ambiental, Cultura Científica e Cidadania Empenhada são temas que 

decorrem dos objectivos concretos da Secção de Geografia dos Oceanos da SGL. 

Para implementar os seus objectivos esta Secção tem vindo a promover, desde há anos, 

as Jornadas intituladas “A Sociedade Civil e o Mar”.  

Nestas Jornadas, pela qualidade e diversidade de oradores e temáticas, encontram-se 

preciosos elementos de informação e de reflexão. 

As iniciativas da SGL constituem espaços de apresentação de trabalhos de investigação 

científica produzidos por fazedores de conhecimento que ali se sujeitam, 

saudavelmente, a profícuos debates de opiniões diversificadas. 

Problema maior é localizar textos que, em certos casos, se dispersaram em época em 

que as tecnologias não foram devidamente aproveitadas ou eram insuficientes para 

garantir que ficassem perpetuados.     

A título exemplificativo cito alguns dos temas debatidos nas “Jornadas do Mar”, todos 

eles, em maior ou menos grau, com conteúdos essenciais como fonte de informação e 

conteúdo do estado da arte para as pesquisas realizadas ou a realizar: 
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-- Estratégia Nacional para o Mar. Diferentes políticas atinentes ao Mar. 

-- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Incidência Costeira. 

-- Programa Nacional para as Alterações Climáticas. 

-- Plano Nacional Estratégico para o Sector das Pescas. 

-- Futura Política Marítima da UE. Uma visão europeia para os oceanos e os mares  

    (2007). 

-- O Estado do Meio Marinho e a sua Reabilitação. 

-- Rede Nacional da Cultura do Mar (IERNCM -- 2º Encontro, em 2007). 

-- Manifesto pelo Património Marítimo. 

-- Património Marítimo--Fluvial em Portugal. 

-- O Novo Quadro Institucional dos Assuntos do Mar (2012). 

-- A Água: questão crítica da Conferência do Rio + 20 (2012). 

--A Protecção e a Conservação do Meio Marinho em Portugal e na União Europeia: o  

    implemento da Directiva--Quadro da Estratégia Marinha (2012). 

-- Zonas Húmidas e Turismo (2012). 

-- Dos Mares, dos Estuários e dos Rios: por uma percepção plural das suas culturas  

    (2011). 

-- A Nova Política Comum das Pescas (2011). 

-- As Perspectivas do Livro Verde da Futura Política Marítima Europeia (2007). 

 -- O Conceito de Cluster e o Desenvolvimento Local, Regional e Nacional. 

 -- Identidades colectivas, identidades marítimas e comunidades ribeirinhas.  

 

   As actividades da Secção dos Oceanos, como se constata acima, apresentam uma 

grande transversalidade, abordando, a propósito dos Oceanos, questões económicas, 

sociais e políticas. É, por esse motivo, a área das actividades da SGL que aqui 

privilegiei e onde vou incluir uma última referência: A SGL, em parceria com diversas 

instituições, desde 1999 tem procurado organizar as comemorações do Dia Nacional do 

Mar, inserindo as comemorações nas Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”. 

O Dia Nacional corresponde a 16 de Novembro, data da entrada em vigor, em 1994, da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

A SGL pretende, desde 1999, ligar as comemorações ao estabelecimento de uma Rede 

Nacional da Cultura do Mar, partindo de uma constelação de redes locais para a 

preservação e divulgação da memória das comunidades piscatórias locais.   
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A análise das actividades das Secções de História e a de Assuntos Militares permite 

também referenciar os discursos sobre o Mar em diferentes épocas. 

A Bibliografia editada pela Sociedade tem que ser referida, o mesmo acontecendo com 

as Actas da SGL. Naturalmente com o realismo e as limitações de ordem pragmática 

impostas pelo facto das Actas corresponderem a uma compilação recolhida em 626 

volumes (até 2009). 

 Mais uma vez se impõe recordar e ter sempre presentes as recomendações de Raymond 

Quivy – contenção, contenção nos temas e nos tempos -- procurando ser realista e 

pragmático na delimitação dos temas tratados, sem prejuízo da enumeração dos factos 

essenciais, da sua compreensão, encadeamento e contextualização. 

De outro modo estaria a falar de quantidade e superficialidade, sem negar que a 

perspectiva de períodos longos também pode ser favorecida por uma visão panorâmica e 

de síntese.                       

 

 

                  4.3        INSTITUTO HIDROGÁFICO (1960 …)  

 

                           -- AS CIÊNCIAS DO MAR E A MARINHA 

                                     

     No inventário de momentos significativos do progresso na relação da Ciência com a 

Economia do Mar, em Portugal, no século XX, a maior incidência recai nos dois 

últimos decénios do século, ganhando progressivo desenvolvimento na primeira década 

do século XXI, na transição dos milénios. 

Acontece, no entanto, para além dos factos mais relevantes – hoje, diríamos mais 

mediáticos – não devem ser ignoradas iniciativas que, com escassos meios, foram 

implementadas e foram importantes, ao longo do século XX, a nível, sobretudo, de 

ciência aplicada à economia, beneficiando também os interesses geoestratégicos e 

políticos do país. Mas isto porque havia ciência pura a montante e uma visão estratégica 

nacional. É o caso do Instituto Hidrográfico.  

Em relação ao Mar, o IH organizou uma Cronologia de História em que faz a cobertura, 

numa síntese, de 200 anos de Conhecimento relacionado, em Portugal, com o Mar.               
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O Instituto Hidrográfico, na sua fórmula e estatuto actuais, é reconhecido como 

Laboratório do Estado. Foi criado em 1960, como órgão da Marinha Portuguesa, 

dependendo, directamente, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada. 

Na definição das orientações estratégicas, o IH depende do Ministério da Defesa 

Nacional, em articulação com os Ministérios da Educação e da Ciência, e o da 

Agricultura, Mar e Ordenamento do Território.  

O IH tem por “missão fundamental assegurar actividades relacionadas com as ciências e 

técnicas do mar, tendo em vista a sua aplicação na área militar e contribuir para o 

desenvolvimento do país nas áreas científicas e de defesa do ambiente marinho”. 

Estas funções e a sua efectiva concretização tornaram o IH um centro de referência, no 

conhecimento e na investigação do mar. 

O Instituto tem como principais plataformas de investigação os navios hidrográficos da 

Marinha, “NRP D.Carlos I”, “NRP Almirante Gago Coutinho”, “NRP Auriga” e “NRP 

Andrómeda”. 

Com mais de 175 anos na investigação do mar, o IH tem à disposição dos interessados 

um conjunto alargado de produtos e serviços onde se incluem a Hidrografia, a 

Oceanografia, a cartografia náutica, a Segurança da navegação, a Química e a Geologia 

Marinhas, a Geofísica, Bases de dados dos oceanos, e formação em Hidrografia e 

Oceanografia. A Biblioteca do IH, com mais de 20.000 volumes, é especializada em 

Ciências do Mar, incluindo Hidrografia, Geologia marinha, Oceanografia e Navegação. 

No âmbito da I & D o IH conta com parcerias com universidades e instituições variadas, 

portuguesas e estrangeiras, desenvolvendo projectos em que saliento estudos de 

dinâmica de ambientes marinhos profundos, canhões submarinos (como o canhão da 

Nazaré), estudos de correntes de superfície e agitação marinha.   

Acompanhei um estudo, elaborado pelo Instituto Hidrográfico, que abrange 

acontecimentos que caracterizam a actividade da Marinha Portuguesa na investigação 

científica do mar, desde a época dos descobrimentos até ao século XXI, e recolhi uma 

sumária listagem de estudos, projectos e acções mais relevantes. 

Numa sequência cronológica, do século XX, são acentuados os anos que se seguiram à 

II Guerra Mundial. Pretendo, com um detalhe que resulta na evidência de que, se hoje  

há investigação científica relacionada com o Mar, esta não aparece isolada e 

inopinadamente. 
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As referências que aqui se fazem ao IH têm cabimento a propósito da relação Ciência, 

Economia e Política, tese que se me torna evidente, mas que também tem que ser 

relacionada com capítulo posterior, sobre Ciência e Mar. 

Veja-se este Sumário de Projectos implementados pela Marinha Portuguesa, 

frequentemente em parceria com universidades, desde o início do século XX. 

Dada a sua extensão e características remeti a Cronologia da Ciência Aplicada referente 

à acção do Instituto Hidrográfico, desde 1900 à actualidade, para a parte final desta tese, 

como Apêndice.                                   

A actuação do IH, como se depreende, inclusive pela listagem cronológica citada, tem 

incidido na investigação aplicada, em áreas como segurança da navegação e protecção 

do meio marinho, tornando-se um centro agregador de informação e conhecimento. A 

informação produzida, agregada e pedagogicamente organizada e divulgada, pelo IH, 

constitui um extenso e muito importante manancial informativo sobre temas, de vária 

ordem, relacionados com o Mar. 

Com a Secção de História, o IH pretende “evidenciar factos, pessoas e meios que 

contribuíram para o desenvolvimento da investigação do mar em Portugal”. 

Dada a importância do conteúdo da listagem cronológica organizada pelo IH, optei por 

utilizar esta informação de modo pontual, em momentos oportunos -- como seja, a 

propósito do contexto histórico da 2ª metade do século XX.        

 O IH também oferece formação, neste caso o curso de especialização em Hidrografia, 

com vocação para licenciados em Ciências ou Engenharia (formação de base em 

Matemática e Física) mas admitindo, também, oficiais subalternos oriundos da Escola 

Naval e alunos do curso de formação de oficiais do Serviço Técnico. 

O curso técnico de Hidrografia também consta da oferta formativa do IH, desta feita 

com exigência, na candidatura, do 12º ano. 

Decorrente da sua actividade, o IH “integra serviços relacionados com as áreas da 

Navegação, Hidrografia, Oceanografia, Geologia Marinha, Química e Poluição do Meio 

Marinho e os Sistemas de Informação Geográfica. Nestas áreas IH presta serviços 

multidisciplinares a instituições exteriores. 

A listagem dos serviços prestados pelo IH é longa para aqui a incluir, pelo que optei por 

referir um caso exemplar e concludente: a Geologia Marinha. Neste sector o IH está 

“direccionado para a análise sedimentar da costa, estuários, águas territoriais e ZEE, 

compreendendo levantamentos geológicos, caracterização de dragados, cartografia, 

dinâmica sedimentar e acções de localização e visualização de estruturas submarinas”.  



551 

São inúmeras as publicações sobre assuntos náuticos que o IH tem editado ao longo do 

seu historial, nomeadamente com Cartas e Roteiros, como o Roteiro da Costa de 

Portugal Continental. 

O IH, numa política da maior abertura para o exterior e partilha do conhecimento 

científico gerado na instituição -- incluído o que está preservado no Repositório 

Científico do Instituto -- favorece a consulta da sua Base de Dados e proporciona a 

cedência de informação, nos domínios da Oceanografia, Hidrografia, Física e Química e 

Geologia Marinha. 

Para a investigação científica -- eventualmente em parcerias – o IH possui  (2013) 

quatro unidades navais, disponíveis “para actuarem ao nível das ciências e técnicas do 

mar, tendo em vista a sua aplicação militar e o desenvolvimento do país”. A circulação 

oceânica, a acústica submarina e as ondas internas são temas que o IH estuda, na 

perspectiva científica e militar. O IH participa em mais de 50 projectos científicos. 

Entre 2005 e 2009 os investigadores do IH produziram um total de 3.994 artigos 

científicos em revistas “indexadas, com revisão pelos pares”. 

A utilização de navios integra-se na vertente de “apoio à comunidade científica, nas 

áreas das ciências e tecnologias do mar”. Este apoio tem a ver com parcerias 

estabelecidas com universidades, municípios e outros centros de investigação.   

O IH tem participado, ao longo de uma existência que vem de 1960, em inúmeros 

projectos, mas há um que o próprio IH distingue: SEADATANET 2. Neste projecto 

(2011 a 2015) participam 42 Institutos e Centros de Dados Marinhos, de 35 países 

ribeirinhos do Mar Báltico, Mar Negro, Mar Mediterrâneo e NE Atlântico. 

A entidade coordenadora é o Institut Français de Recherche pour L´Explotation de la 

Mer.  

O projecto SEADATANET 2, como segunda fase do projecto SEADATANET, 

pretende “providenciar o acesso aos dados de observação na área dos oceanos, 

desenvolver um sistema eficiente de gestão de dados e assegurar a longevidade e a 

manutenção do acesso aos dados”.   

Ao Instituto têm sido atribuídas missões especiais, conforme as suas aptidões e onde se 

destacam: o apoio à elaboração do dossiê da Plataforma Marítima Continental 

apresentado, por Portugal, às Nações Unidas, em 2009; monitorização do petroleiro 

“Prestige”; e desastre da ponte de Entre-os-Rios. 
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O “Prestige”sofreu um rombo, num casco, no dia 13 de Novembro de 2002 e afundou-

se no dia 19 do mesmo mês, a 240 quilómetros a oeste de Vigo e, relativamente, 

próximo dos limites do mar territorial português. 

No dia 14 o IH iniciou o acompanhamento da situação, fazendo uma primeira previsão 

de deriva dos derrames de fuel assinalados pelos meios de vigilância espanhóis. 

No dia 18 foi accionada, pelo IH, uma “estrutura operacional destinada a assegurar a 

aquisição, processamento, produção e disseminação de informação técnico-científica 

relevante”. 

A conjugação de elementos recolhidos e analisados pelo IH foi feita em parceria com 

instituições científicas e técnicas americanas, francesas, espanholas e de centros de 

meteorologia de outros países europeus. 

O Instituto fornece informação detalhada sobre este assunto, no que diz respeito à sua 

intervenção, mas aquilo que aqui transcrevo parece-me suficiente para testemunhar a 

capacidade e a possibilidade de participação científica do IH no apoio ao país, em 

situações especialmente delicadas. 

 

 

 

   4.4                 A MARINHA: RELEVÂNCIA HISTÓRICA 

 

                                     E FORMAS DE INTERVENÇÃO 

   

                        Academia – Comissão Cultural – Escola Naval --Museu    

 

                          Clube Militar Naval – Arquivo Central e Biblioteca   

 

                                         Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 

 

 

         Em termos globais e com diferentes estatutos e competências, a Marinha de 

Guerra Portuguesa integra diversas instituições, como sejam a Academia Naval, a 

Comissão Cultural, o Museu da Marinha, o Arquivo e a Biblioteca centrais, a Escola 

Superior Náutica Infante D. Henrique, o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo, a 

Autoridade Marítima Nacional, o Instituto Hidrográfico e órgãos de natureza cultural.         

A Academia de Marinha é uma instituição cultural da Marinha Portuguesa que centra a 

sua actividade no estudo, na investigação, divulgação e divulgação de temas 

relacionados com a cultura marítima.     
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A Comissão Cultural da Marinha edita as colecções dos Cadernos Navais, isto no 

âmbito das competências do Grupo de Estudos e Reflexão Estratégica (GERE), criado 

em 1999 pelo Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). 

Ao GERE cabe a elaboração e divulgação de estudos sobre assuntos estratégicos de 

interesse geral e, em especial para a Marinha (Estratégia e Poder Naval) 

Até meados de 2013 foram publicados 28 Cadernos Navais sobre temas diversos 

relacionados, em geral, com o mar. Nesta tese, com alguma frequência e a propósito, 

citam-se artigos publicados em Cadernos Navais. Dada a oportunidade de alguns 

volumes publicados mas que, por algum motivo, não tiveram tratamento nesta tese, não 

quero deixar de invocar a sua existência.  

Uma outra publicação congénere que devo citar é a “Revista da Armada”, criada em 

1971, pelo almirante Vítor Crespo, então ministro da Marinha. Tem como principal 

objectivo “reforçar o espírito de corpo que une o pessoal militar, militarizado e civil da 

Marinha e, simultaneamente, dar a conhecer à sociedade civil as missões, actividades e 

a realidade da instituição”. Entre outros temas, dedicou as suas capas, ultimamente, aos 

Submarinos em Portugal, aos 400 Anos da História dos Fuzileiros, ao Reencontro com o 

Mar no Século XXI, à Operação Atalanta e à Esquadrilha de Helicópteros ao Serviço da 

Marinha. 

Consideram-se órgãos de natureza cultural da Marinha os que estão vocacionados para 

“actividades no domínio do património cultural, histórico e artístico, a saber, a 

Comissão Cultural da Marinha, a Academia da Marinha, o Aquário Vasco da Gama, a 

Banda da Armada, a Biblioteca Central de Marinha, o Museu de Marinha, o Planetário 

Calouste Gulbenkian e a Revista da Armada. A Comissão Cultural de Marinha é o 

órgão de direcção neste domínio, tutelando os restantes órgãos de natureza cultural, com 

excepção da Academia de Marinha, que dispõe de autonomia científica e funciona na 

directa dependência do Chefe do Estado-Maior da Armada. 310  

A visibilidade da Marinha perante a sociedade portuguesa espelha-se pelo Museu da 

Marinha, instalado junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Com um rico e 

diversificado espólio que dá a conhecer o historial de todo um património de séculos da 

relação dos portugueses com os Oceanos, são muitos milhares os visitantes, nacionais e 

estrangeiros que por ali passam.  

                                                   
310 MONTEIRO, Nuno Sardinha; MOURINHA, Armando Anjinha -- Marinha de Duplo Uso. In Revista 

da Armada. Lisboa, 2011. 
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Entretanto, também na mesma zona de Lisboa, estão instalados o Arquivo e a Biblioteca 

Central da Marinha, que reúnem vasta documentação essencial que testemunha o 

historial e a memória de séculos da Marinha portuguesa.     

Quanto à Escola Naval esta, como instituição prestigiada, criada em 1845, intitula-se 

“pioneira no ensino da ciência e arte da utilização do mar, em Portugal, na Europa e no 

Mundo”. 

A Escola foi objecto de reestruturação em 1936, vindo a ser deslocada da Ribeira das 

Naus para o Alfeite. 

Quando Henrique Tenreiro frequentou a Escola Naval, na primeira parte da década de 

(19)20, o plano de estudos incluía disciplinas técnicas e navais, como sejam astronomia, 

navegação, meteorologia, construção naval, hidrografia, máquinas, direito internacional, 

ciências naturais e matemáticas. 

Tem sido um estabelecimento de ensino superior público com a missão de proporcionar 

formação inicial para o exercício de funções de oficiais da Armada, proporcionando 

mestrados nas especialidades de Marinha, como Engenharia Naval (Mecânica e de 

Armas e Electrónica), Administração Naval e Fuzileiros. 

Entre os mestrados abertos a militares e civis, a Escola criou mestrados em História 

Marítima e em História Militar, em associação com a Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. 

Incluindo o ensino politécnico, mas com outros destinatários, a Escola oferece 

licenciaturas em Administração e Secretariado, Armas e Electrónica, Mecânica, 

Fuzileiros, Informática, Mergulhadores, Hidrografia e Comunicações. 

Tem também um Gabinete de Estudos Pós-Graduados, com cursos disponibilizados a 

militares e a civis.  

Com o objectivo de incentivar e apoiar a investigação científica no âmbito militar--

naval, a Escola Naval criou o Centro de Investigação Naval, o CINAV.  

O Centro foi criado em 2010 para coordenar a I & D na Escola Naval e na Marinha, 

com excepção do Instituto Hidrográfico. 

Os projectos realizados incidem em temas como a Acústica Submarina, Análise de 

Dados Georeferenciados e Aeronaves não--tripuladas. 

O CINAV tem perto de três dezenas de projectos em curso, tendo parcerias, sobretudo 

com a Universidade de Lisboa e apoios da FCT. 

A título de exemplo, a CINAV tem um projecto com uma linha de investigação na 

História Marítima, com o objectivo de inventariar o património de Arqueologia 
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subaquática nas águas portuguesas, com desenvolvimento de um portal para divulgação 

e apoio a investigadores, baseado num sistema de informação geográfica.   

Na Universidade do Porto, o CINAV tem uma parceria com a FEUP, num projecto de 

Robótica Móvel, para desenvolvimento de um sistema de veículos autónomos 

marítimos. 

Para “dinamizar a comunidade universitária em torno dos saberes relacionados com o 

mar”, a Escola Naval promove desde 1998, de dois em dois anos, as” Jornadas do Mar – 

Colóquios de Estudantes para Estudantes”, incluindo temas como o “Reencontro com o 

mar no século XXI”. 

Um instrumento essencial do ensino da Escola Naval é o navio “Sagres” que funciona 

como navio--escola em apoio à Academia Naval e como embaixador de Portugal nas 

deslocações pelos mares fora. 

Como a “Sagres se tem mantido, ao longo de muitos anos, como um símbolo da 

História, da Ciência e da Arte da Marinha Portuguesa, aqui lhe dei o espaço e o relevo 

compatíveis com o seu valor simbólico e efectivo. 

 A “Sagres” está ao serviço desde 1962 mas a sua certidão de nascimento aponta para o 

ano de 1937: completou, em 2012, os 50 anos ao serviço da Marinha e 75 de vida. 

O navio foi construído, em 1937, nos Estaleiros de Hamburgo, na Alemanha, e teve – 

ou tem tido – um historial que se justifica sintetizar.  

No final da II Guerra Mundial, em 1945, o navio foi entregue aos EUA, como 

compensação aos vencedores mas, sem que lhe fosse dada qualquer finalidade pelos 

americanos, em 1948 entrou ao serviço da Marinha Brasileira, com o nome de 

“Guanabara”. 

Em 1961 foi adquirida pelo Estado Português, que a baptizou com o nome da antiga 

“Sagres” (abatida por inoperacionalidade) e lhe transmitiu todos os títulos, incluindo o 

nome. 

Na antiga “Sagres” o seu historial também esteve ligado às compensações de guerra, 

desta feita à I Guerra Mundial: em 1916 o veleiro encontrava-se nos Açores e foi 

arrestado por Portugal, sendo entregue aos ingleses para transportes, até que, depois da I 

Guerra Mundial, já em 1924, foi incorporado na Marinha Portuguesa. 

Durante a II Guerra Mundial o navio foi surpreendido em Kiel, na Alemanha e aí se 

manteve, até que os alemães, em 1944, voltaram com ele ao Báltico, como navio-escola. 

Mas por pouco tempo, porque o veleiro colidiu com uma mina e sofreu fortes danos na 

sua estrutura. O navio não voltou a Kiel, o que foi a sua salvação porque, nos últimos 



556 

dias da guerra, em 1945, fortes bombardeamentos aéreos dos aliados destruíram a zona 

portuária. 

A “Sagres”, depois da II Guerra Mundial, passou a assegurar a “formação marinheira 

dos futuros oficiais da Armada, completando as componentes técnicas e académicas 

ministradas na Escola Naval. Nestas funções efectuou mais de 150 viagens por todos os 

oceanos. 

As vicissitudes porque passou a “Sagres”, com diferentes proprietários de diferentes 

países, não me permitiu esclarecer uma situação que testemunhei, pessoalmente: em 

1989, acompanhava, profissionalmente, uma visita oficial do presidente Mário Soares à 

Alemanha (então Federal) e, no porto de Hamburgo, o programa incluía uma visita a um 

veleiro que estava atracado e transformado em Museu do Mar. Dezenas e dezenas de 

jovens estudantes, em visitas organizadas, percorriam o veleiro, que era apresentado 

como sendo a antiga “Sagres”. Qual das “Sagres”? Pergunto-me.             

A Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) é, por definição, a Escola 

superior de formação profissional para as actividades do mar. Veja-se a sua oferta 

formativa: 

Licenciaturas – Pilotagem; Engenharia de Máquinas Marítimas; Engenharia de Sistemas 

Electrónicos Marítimos; Gestão Portuária; e Gestão de Transportes e Logística. 

Mestrados: Pilotagem; Engenharia de Máquinas Marítimas; Sistemas Electrónicos 

Marítimos; e Gestão Portuária. 

A Escola também possui cursos de especialização tecnológica e uma dezena de cursos 

de certificação marítima, neste caso através do Centro de Estudos e Formação 

Especializada (CEFE). 

A partir da leitura da Missão e Objectivos do CEFE – a entidade da ENIDH com 

vocação para a I & D + i -- constata-se que privilegia a formação especializada. 

O CEFE procura desenvolver políticas e metodologias inovadoras que sirvam de base à 

realização de estudos e à prestação de serviços à comunidade. 

Segundo os seus estatutos, o CEFE é uma unidade funcional da ENIDH de apoio 

científico, pedagógico, técnico, de formação, de investigação e de prestação de serviços, 

nos domínios de actuação que lhe são próprios. 

Podem sintetizar-se, ao que depreendo, os objectivos do CEFE, criando como que uma 

sigla: formação profissional, valorização pessoal e riqueza de conhecimento adaptada às 

necessidades reais de mercado.   
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A Escola possui acordos de parceria que lhe permitem a utilização de situações de 

simulação (pedagógica) relacionadas com a carga a bordo de navios--tanques 

petroleiros, químicos e de gás liquefeito, bem como em terminais. 

Naquilo que julgo poder entender como uma homenagem à Marinha, o Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE) quando editou o seu primeiro livro digital escolheu a 

obra de Luísa Tiago de Oliveira e João Freire, intitulada “Militares e Sociedade, 

Marinha e Política – Um Século de História”.311. 

Constitui um livro de Actas de um encontro científico que decorreu em 2010, no Centro 

de Estudos de História Contemporânea da Universidade Nova, mas envolvendo várias 

outras instituições científicas. 

Pretenderam os autores proceder a uma análise das dimensões políticas da Marinha e do 

seu lugar na conjuntura revolucionária portuguesa, quando do 25 de Abril de 74, mas 

alargaram a sua visão para a relação da Marinha com a sociedade portuguesa no século 

XX. Cabem aqui os processos de mudança e de permanência da Marinha, face à 

evolução política do século XX., e à sua relação com a democracia. 

Na sequência destes objectivos, os autores dedicaram a atenção à relação da Marinha 

com o poder político, com a transição para a democracia e com o 5 de Outubro e o 25 de 

Abril. 

Na segunda parte do livro, os autores caracterizam o Movimento dos Capitães, a 

realidade da Força Área e do Corpo do Estado-Maior, a relação dos militares com a 

descolonização e o posicionamento das Forças Armadas perante a Guerra Fria. 

Quanto ao Museu da Marinha, o mesmo foi fundado por D. Luís, por decreto real, em 

22 de Julho de 1863, funcionando, pelos propósitos didácticos, como anexo da Escola 

Naval.  

Também em Julho (29) de 1863 foi criada a Escola Prática de Artilharia Naval. 

Somente em 1936 o Museu foi separado da Escola Naval, transferida esta, entretanto, 

para o Alfeite. O Museu foi instalado, em 1962, no Mosteiro dos Jerónimos. 

A partir de Abril de 2002 o Museu passou a ser responsável pelo Arquivo Histórico de 

Imagens da Marinha de Guerra Portuguesa, possuindo cerca de 60.000 imagens. 

 

 

 

                                                   
311 http://handle. Net/10071/3302. 
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                             MARINHA E O APOIO À CIÊNCIA: 

 

                                    PROJECTO OCEAN REVIVAL 

    

                        CRIA RECIFES ARTIFICIAIS NO ALGARVE             

   

    O Projecto Ocean Revival foi concretizado a partir da primeira década do século 

XXI, mas, como projecto-piloto, vem de 1998.  

Surgiu de ideias e intenções definidas anteriormente e condições elaboradas, 

gradualmente: quatro navios de guerra da Marinha portuguesa foram desactivados e 

afundados na mesma zona, ao largo da costa do Algarve, criando-se um grande “recife” 

artificial, a cerca de 30 metros de profundidade, com as condições ideais para a 

proliferação da vida marinha e também para a prática do turismo subaquático e o 

mergulho desportivo. 

A criação de recifes artificiais, com projectos desenvolvidos a nível mundial, desde o 

princípio dos anos (19)90, constitui mais um elemento para a “gestão integrada dos 

exosistemas marinhos e das actividades relacionadas com a exploração dos recursos 

pesqueiros e energéticos” ( Recifes Artificiais, Portal da Marinha Portuguesa). 

Com os recifes artificiais pretende-se colocar estruturas no fundo do mar, procurando-se 

imitar algumas das características dos recifes naturais.  

No termos das convenções internacionais de preservação ambiental os navios da 

Marinha foram previamente limpos de todos os materiais nocivos ao ambiente ou 

perigosos para os mergulhadores. 

Uma empresa canadiana responsável pelo afundamento deliberado de 23 navios, em 

diversos mares, deu o apoio profissional ao Projecto.  

O projecto, com condições para apoiar, à sua medida e localmente, a Economia do Mar, 

é tido como “constituindo uma oportunidade para o avanço científico na área da 

Biologia marítima e o estudo das espécies”.  

O complexo de recifes artificiais, Ocean Revival, foi aberto aos mergulhadores no 

último trimestre de 2012, mas nos mares do Algarve existem outras zonas de mergulho 

que permitem a observação de navios afundados no século XVIII e durante as I e II 

Guerras Mundiais.        
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Com objectivos semelhantes, a França criou um “recife” artificial, há vários anos, no 

Mediterrâneo, em frente a Marselha, utilizando módulos de betão de grandes dimensões. 

Alguns anos depois o “recife” atraíra uma muito abundante fauna marítima, susceptível 

de observação subaquática e estudo científico. 

Outros projectos semelhantes, com a criação de recifes artificiais, estão em curso nos 

mares da Nova Zelândia, das Baleares, da Austrália, do Canadá, da Califórnia e do 

Reino Unido (Plymouth). O primeiro projecto, o de Sidney, data de 1991, enquanto que 

os restantes se desenvolveram nos anos seguintes, boa parte deles ainda nos anos 90. O 

mais recente é o das Baleares, em desenvolvimento desde 2005.    

As referências a recifes artificiais suscitam a invocação, constatada em estudos 

divulgados pela Marinha Portuguesa de que dos recifes naturais existentes no planeta, 

88% estão em risco devido a ameaças onde se incluem o aumento das temperaturas dos 

oceanos, a pesca com dinamite e com cianato e outras práticas ilegais de pesca e a 

poluição. 

Os recifes de coral crescem 15 centímetros por ano e, alguns deles, estão em 

crescimento há mais de um milhão de anos. A destruição de recifes de coral tem custos 

avultados nas receitas da pesca, do turismo e na protecção do litoral. 

Com o Ocean Revival temos um bom exemplo da aliança Ciência Pura – Ciência 

Aplicada e Economia do Mar. 

A par do Ocean Revival, o IPIMAR desenvolveu, entre 1998 e 2008, um programa que 

teve como primeiro objectivo a criação de um complexo recifal na costa algarvia 

constituído por sete por recifes que totalizam 20.000 módulos de betão e cuja instalação 

foi concluída em 2003.  

Apontando para a sustentabilidade da pesca artesanal na região, está já comprovado que 

estes recifes artificias desenvolveram novos “habitats”, valorizaram a zona costeira, 

atraíram juvenis, recuperaram recursos pesqueiros e aumentaram a rentabilidade das 

pescas, combinando-se com outras actividades, como a aquicultura offshore e o eco--

turismo,    

“Quase 20 anos – desde 1998 – após os primeiros trabalhos, o Programa do IPIMAR é 

considerado, pela comunidade científica internacional, como um caso exemplar no 

domínio da utilização dos recifes artificiais”.312 . 

                                

                                                   
312 SANTOS, Miguel Neves – Portal da Marinha. Investigador do IPIMAR e coordenador científico do 

Projecto dos RA, nas costas do Algarve.  
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4.5     EXPO 98 – OCEANOS, UM PATRMÓNIO PARA O FUTURO 

 

                      PROMOÇÃO DAS QUESTÕES MARÍTIMAS 

       

                     COM DIVULGAÇÃO LÚDICA MASSIFICADA    

 

       A Expo 98, “Os Oceanos: Um património para o Futuro” – oficialmente Exposição 

Internacional de Lisboa – decorreu de 22 de Maio a 30 de Setembro de 1998, quando 

ainda se viviam tempos de esquecimento colectivo na relação histórica e institucional de 

Portugal com o mar: eram as consequências das rupturas da descolonização, que fora 

ficando para trás, e as novas opções com a adesão à CEE. Entretanto, acentuando-se a 

estabilização política e ideológica, abriam-se caminhos para que fossem refeitos laços 

políticos, económicos e culturais da relação histórica de Portugal com as ex-colónias e, 

consequentemente, o Mar. 

O país já vivera uma Exposição Internacional com relativa projecção, mas em outras 

circunstâncias de política interna, em pleno Estado Novo, e também em tempos de 

Império Colonial: refiro-me à Exposição do Mundo Português, de 1940, que seguiu o 

modelo “modernista” das exposições de Paris (1937) e Nova Iorque (1939). 

Voltava a surgir um certo misticismo da identidade nascente no século XV e, 

internacionalmente, Portugal ganhava presença e espaço na comunidade de países e 

instituições que debatiam, com visão moderna, as questões marítimas. A Cultura do Mar 

era identidade e soberania, mas também Ciência e Economia dos interesses. A Expo 98 

tornou-se palco para os discursos políticos e científicos que traduziam novas e velhas 

questões relacionadas com os oceanos, despertando simbolismos e bandeiras, bem como 

a curiosidade científica. 

Conforme palavras de Álvaro Garrido, em “Políticas Públicas do Mar” (p.283), o 

“efeito Expo 98 penetrou nas instituições e, em menor parte, na sociedade civil, animou 

alguns investimentos públicos no âmbito das autarquias locais, tornou-se um móbil e 

uma referência da Cultura do Mar”.  

A Expo 98 coincide, no final do século XX, “com a consolidação da ideia de que os 

oceanos formam uma entidade dinâmica”, o que “ajudou a depor velhas noções de mar 
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nacional e mar soberano”313. Tinha-se vindo a criar um “quadro globalista fortemente 

regulado” pelo Direito Marítimo (ONU), impondo-se critérios viciados pela exploração 

de recursos marinhos”. Os poderes políticos, económicos e científicos ganhavam 

espaço, impondo os seus interesses e critérios, enquanto a consciência social das 

colectividades também ia despertando.    

A Expo 98 “nasceu” com a Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses (CNCDP). Esta, por sua vez, foi criada pelo decreto-lei nº 

320 – A/88, de 20 de Setembro/88, tendo em vista a “preparação, organização e 

coordenação, a nível interno e externo das celebrações das efemérides relacionadas com 

os descobrimentos portugueses”. 

Com a Expo 98, como Exposição Internacional, pretendia-se celebrar o quinto 

centenário das viagens dos navegadores portugueses dos séculos XV e XVI. Mas a 

proposta ia mais além, visando colocar os oceanos, na sua diversidade e “função 

essencial no equilíbrio planetário, sob as atenções da comunidade internacional” (…). 

“Renunciou-se a uma óptica estritamente historicista, perspectivando o futuro, 

relacionando-o com a ciência, a política, a tecnologia e a arte” (…). Era então feita a 

proposta de uma “nova ética nas relações do Homem com o meio ambiente, tema que se 

afigurava como central na Agenda política do século XXI”. Mas pretendia-se também 

tornar o “acontecimento festivo, útil” para as comunidades. Aliás, as campanhas de 

promoção internacional da Expo 98 levaram-na a 160 países, acentuando também 

vertentes conviviais e lúdicas.  

Num Relatório final da Expo 98 acentua-se que uma “boa parte do êxito ficou a dever-

se à riqueza e oportunidade do tema escolhido como referencial, com a conjugação com 

a vocação marítima dos portugueses”.  

A adesão internacional teve a ver com a cada vez maior consciência de que o tema 

Oceanos correspondia a uma “fonte da vida insubstituível”. 

A ONU declarou, oportunamente, o ano de 1998 como o Ano Internacional dos 

Oceanos, vindo a constituir a Comissão Internacional Independente dos Oceanos, que 

foi presidida por Mário Soares. O Relatório respectivo foi apresentado ainda em 

vigência da Expo 98, a um de Setembro de 1998.  

De acordo com um Relatório intercalar da CNCDP, a Comissão dos Descobrimentos 

definiu os seguintes objectivos para as Comemorações:  

                                                   
313 GARRIDO, Álvaro -- Obra citada, pág. 284. 
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-- Reposicionamento do país no novo contexto europeu, com redefinição do lugar de 

Portugal dentro do espaço da CEE, pela afirmação daquilo que é específico do nosso 

país;  

-- Reafirmação de uma vocação nacional, servindo a Exposição como veículo de 

promoção de uma ideia portuguesa que defina o campo ou os campos onde a 

contribuição de Portugal para o progresso da Europa e do Mundo possa ser mais 

sensível;   

-- Renovação urbana, já que localizando-se em Lisboa, a Expo 98 deve contribuir para 

recuperar e regenerar a zona da cidade de Lisboa onde se insira, nomeadamente pela 

alta percentagem de equipamentos e instalações duradouras que a sua construção exige; 

-- Comemoração dos Descobrimentos: realizando-se em 1998, a Exposição visa 

comemorar o quinto centenário da chegada de Vasco da Gama à índia, representando o 

ponto mais alto das Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; 

-- Estímulo económico: com a Exposição pretendia-se contribuir para a expansão de 

determinados sectores da indústria nacional, bem como para a criação de postos de 

trabalho; 

-- Promoção turística: como acontecimento internacional, a Comissão pretendia divulgar 

a Exposição pelos media, criando um impacto duradouro no mercado da procura 

turística. 

Tendo em conta a definição do Núcleo temático da “Expo 98: O Mar, Os Oceanos”, este 

elemento central foi articulado em linhas de força, definidas num extenso texto da 

Comissão314. 

Entre a grande e diversificada agenda de actividades promovidas ou apoiadas pela 

CNCDP/Expo 98 cito: a intervenção arquitectónica no Promontório de Sagres; a 

publicação das revistas “Oceanos” (trimestral) e “Mare Liberum” (de carácter científico, 

anual, publicando estudos sobre o mar); escavações arqueológicas (Sagres e Cabo 

Verde); estudo do património histórico submerso; o patrocínio de exposições, como a 

“Portugal-Brazil: The Age of Atlantic Discoveries, apresentada na New-York Public 

Library; inúmeras conferências como “Portugal e a Construção do Mundo Moderno”, 

em Nova Iorque; congressos, como o de Bartolomeu Dias; apoio às actividades do 

Grupo de Trabalho, do Ministério da Educação, que promoveu o conhecimento dos 

oceanos junto dos alunos dos ensinos básico e secundário; recuperação da fragata  

                                                   
314 Revista Oceanos, nº 5, pág 38, Novembro de 1990. 
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“D. Fernando II e D. Glória”; Exposições de Cartografia Portuguesa; Jornadas Luso-

Brasileiras de História da Arte; apoio à edição de publicações alusivas aos 

descobrimentos e à investigação científica; o Oceanário, com a reprodução de cinco 

oceanos e a sua biologia; o Pavilhão Atlântico, para múltiplas utilizações; um complexo 

de ligações rodoviárias e, sobretudo, ferroviárias, a Gare do Oriente; Marina do Parque; 

e cerca de 5.000 eventos musicais, com o Festival dos 100 Dias e o Festival Mergulho 

no Futuro. 

Na oferta incluída na componente desportiva uma nota para o aproveitamento da frente 

ribeirinha do Tejo e a Exibição Náutica, com a presença de 320 embarcações. No 

decurso da Expo 98, Lisboa foi o porto de partida da Regata Colombo, que comemorava 

os 500 anos da viagem de Cristóvão de Colombo, cabendo à Associação Portuguesa de 

Vela a organização da etapa lisboeta. 

A par da Expo 98 foram construídas a Ponte Vasco da Gama, uma nova linha de metro 

com sete estações e a interface rodoferroviária já citada, a Gare do Oriente. 

Entre os Pavilhões Temáticos da Expo 98 directamente com ligação com os oceanos 

refiro o Pavilhão do Conhecimento dos Mares, o Pavilhão dos Oceanos e o da Exibição 

Náutica. Terminada a Expo 98, a 30 de Setembro de 1998, as instalações abriram como 

Parque das Nações e, gradualmente foram sendo feitas adaptações, desta feita com 

novas funcionalidades, como um hotel na Torre Vasco da Gama e o Museu da Ciência 

no Pavilhão do Conhecimento. 

Cerca de 11 milhões de visitantes percorreram o Parque das Nações da Expo 98, um 

número significativo ainda que as estimativas iniciais apontassem para 15 milhões.  

Inúmeros Relatórios, vasta bibliografia, detalhados mapas estatísticos, sites e obra feita 

ficaram a testemunhar as actividades e as inovações plurisectoriais da Expo 98, mas isso 

ultrapassa os objectivos que aqui se pretendem: com esta síntese somente pretendo 

testemunhar, globalmente, o papel “histórico” da Expo 98/Parque das Nações como 

instituição “fundadora”, política, económica e cultural, da Agenda nacional e mesmo 

internacional, em que os Oceanos passaram a estar colocados, no final do século XX e 

no século XXI.                       

Não seria correcto esquecer aqui, em termos comparativos, a Exposição Internacional 

de Okinava, no Japão, de 1975, que foi dedicada ao Mar e aos Oceanos mas na 

“perspectiva dos recursos e da capacidade humana para os explorar e rentabilizar”. Era 

uma época em que o Japão procurava a sua “crescente afirmação económica e 
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tecnológica na cena mundial”315. Daí que o enfoque temático japonês incidisse sobre a 

origem dos oceanos, os recursos oceânicos, as actividades económicas, os transportes e 

as condições de segurança nos mares.  

Já para o autor do projecto, Mega Ferreira, “o projecto de Lisboa tem a ver com a 

consciência dos problemas levantados pela exploração sistemática dos recursos 

oceânicos a que se assistia, e com a necessidade de se encontrar, rapidamente, e numa 

base de solidariedade, soluções que acautelassem o equilíbrio global do planeta (…) 

enunciando a memória e o presente mas propondo-se a reflexão numa base científica e 

ética, pragmaticamente tendo em vista o futuro” (p.7)      

Ainda em fase de projecto, os seus autores tinham procurado dialogar com a 

Conferência Oceanográfica Intergovernamental, realizada em Lisboa em 1991, o que 

favoreceu a intenção de alargar temas e apoios.   

Finalmente, tendo em conta os elementos que recolhi e transcrevi acima, considerando a 

própria vivência pessoal de alguns eventos da Agenda e testemunhando aquilo que 

sobreviveu da Expo 98 e existe no terreno, pode-se afirmar que a Expo 98 deu também 

um contributo histórico para a reconciliação dos portugueses com os Mares. 

 

                    

                4.6      UNIVERSIDADES: ENSINO/FORMAÇÃO 

 

                            E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA I&D + i) 

 

                          

                          DECISIVOS PARA A ECONOMIA DO MAR 

                                       
          

         A Economia do Mar é uma Economia do Conhecimento, isto é a inventariação, 

estudo e exploração das potencialidades dos oceanos com vista ao desenvolvimento 

económico, cultural e social dos países e das sociedades depende da definição política 

de projectos estratégicos mas, para cuja concretização, é imprescindível o 

empenhamento e a valorização das instituições vocacionadas para o ensino, formação e 

investigação científica, pura e aplicada. 

Esta vocação foi acentuada no final do século XX por universidades e institutos 

superiores para quem o progresso científico e tecnológico foi assumido como sua 

                                                   
315 FERREIRA, António Mega – Introdução, in Revista Oceanos, nº 7, págs 6 e 7, de Julho de 1992.  
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vocação e responsabilidade, tornando-as, também, factor decisivo na “fundação” e no 

desenvolvimento da Ciência (em sentido amplo) do Mar e da Economia do Mar. 

As universidades portuguesas estiveram, no final da segunda metade do século XX, na 

fundação da Ciência do Mar e da Economia do Mar -- e não vou a épocas mais remotas 

porque tal não me cabe, sequer, aflorar – e têm hoje, no século XXI, papel decisivo. 

Tenham elas projectos, meios e motivações para tal.          

Entretanto, as diferentes áreas do conhecimento foram tendo um desenvolvimento 

exponencial, ganharam maior grau de complexidade e tornou-se necessário o 

intercâmbio entre as diferentes áreas específicas, visando a interdisciplinaridade.  

Na transição dos séculos e do milénio, o Governo português, com o seu ministro 

Mariano Gago, afirmou que o “Desenvolvimento da Sociedade de Informação e do 

Conhecimento passaria a ser um verdadeiro desígnio nacional”, conforme as Grandes 

Opções do Plano para o ano de 2000, isto no âmbito da Ciência e da Tecnologia. 

O grande objectivo, depois de cinco anos tidos como positivos, seria “vencer o atraso 

científico do país”. 

A estratégia definida pelo Governo, no ano de 2000 e para a legislatura seguinte, 

preconizava acções práticas que permitem hoje referenciar o que ainda se reconhecia 

como faltando fazer-se no final do século XX. Sigamos um documento divulgado pelo 

Observatório das Ciências e Tecnologias, datado de 5 de Maio de 2000.  

O Governo pretendia então criar a rede nacional de Laboratórios de Investigação 

Associados, “regionalmente equilibrados e articulados com o tecido social e económico 

e inserida nas redes europeias de Ciência e Tecnologia”. 

A par desta iniciativa pretendia também o Governo “lançar um Programa Nacional de 

Reequipamento das Instituições Científicas, racionalizando a partilha de recursos e o 

seu uso intensivo”. 

Estava também nas intenções afirmadas, o apoio à investigação biomédica, às unidades 

de investigação na área da Saúde e às Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Seguir-se-iam os Programas Dinamizadores de Ciência e Tecnologia (C & T) do Mar e 

do Espaço.   

A Agenda governamental incluía o lançamento da Rede Universitária de Bibliotecas 

Científicas e outra das suas metas seria a massificação das relações entre instituições de 

investigação e de ensino e empresas, em ordem à “difusão do saber e do saber fazer”. 

A criação de Centros de Ciência Viva, enquanto espaços interactivos de divulgação 

científica era então definida como uma das prioridades, acontecendo o mesmo com a 
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criação de incubadoras de empresa para jovens investigadores, localizando-as junto de 

laboratórios e instituições de ensino superior.    

O Observatório das Ciências e Tecnologias (OCT) publicou no Suplemento de 

divulgação um Sumário com os títulos de uma longa série de relatórios, inquéritos, 

indicadores, dados estatísticos e catálogos de produção científica nas diferentes áreas de 

conhecimento, incidindo a sua atenção no período posterior a 1986 mas, sobretudo, à 

década de (19)90.      

Para contextualizar o desenvolvimento da Educação/Ensino, em geral e a vários níveis, 

em Portugal, após a II Guerra Mundial, voltemos um tanto atrás, para o que compilei 

alguns factos e números. 

Em Janeiro de 1971, o então ministro da Educação de Marcelo Caetano, o professor. 

Veiga Simão, anunciou dois documentos que criaram as bases da sua estratégia: o 

Projecto do Sistema Escolar e as Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior. 

Estes documentos continham, entre outras, as seguintes medidas que foram – ou não – 

sendo concretizadas: o alargamento da escolaridade obrigatória e gratuita, de seis para 

oito anos; o reforço da rede de jardins-de-infância; a aposta na qualificação de adultos 

de baixa qualificação; a equiparação do ensino técnico ao ensino liceal; o reforço da 

acção social para os alunos carenciados. Um parêntesis: quantas destas medidas 

encontraram fortes resistências, mesmo depois do 25 de Abril de 1974, e ainda hoje 

(2014) estão longe de ser concretizadas!...    

Em Julho de 1973 foi aprovada a primeira Lei de Bases do Sistema Educativo. Havia 

intenção de democratizar o ensino mas a resistência vinha do próprio regime, dada a 

“contradição com um sistema ditatorial e repressivo”. 

Numa entrevista concedida ao “Expresso” (07/09/13) pelo ex-ministro da Educação 

Roberto Carneiro, este afirma que “ministros poderosos e ultra-radicais acusaram então 

Veiga Simão” – o autor da Lei de Bases – de “sedição, de concluo com as forças 

revolucionárias, de traição à Pátria”, quando esta Lei, de facto, contrariava os “atrasos 

lamentáveis que vinham do século XVII”. 

No mês imediato – em Agosto de 1973 – foi aprovado o diploma da expansão do ensino 

superior. Aqui foi Marçalo Grilo, também ex-ministro da Educação e administrador da 

Fundação Calouste Gulbenkian, que defendeu, em declarações públicas, em 2013, 

Veiga Simão: 
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“O lançamento das novas universidades – Nova de Lisboa, Aveiro, Minho e o Instituto 

Universitário de Évora – foi a mais relevante medida tomada em Portugal no ensino 

superior desde a criação das universidades de Lisboa e do Porto, em 1911”. 

A expansão implementada por Veiga Simão, recorda Marçalo Grilo, traduziu-se em 

“mais quatro universidades públicas, onze institutos politécnicos e nove escolas normais 

superiores e somaram-se as equivalências aos doutoramentos obtidos no estrangeiro, a 

valorização das carreiras docentes e uma maior autonomia para as instituições”. 

O professor António Teodoro, professor universitário e ex-dirigente sindical, afirma que 

“a preparação deste projecto constituiu, possivelmente, o mais importante exercício de 

planeamento alguma vez concretizado em Portugal, no campo educativo”.       

Vem aqui a propósito citar algumas estatísticas concludentes que pesquisei na Base de 

Dados da Pordata (FFSS) e da DGEC (Ministério da Educação): 

Taxas de analfabetismo – 35,2% em 1970, e 6% em 2011. 

Alunos no ensino secundário – 27.028 em 1970 e 440.895 em 2011 

População no ensino superior – 0,9% em 1970 e 14,8% em 2011. 

Doutoramentos – 61 em 1970 e 1.607 em 2011 

Professores do ensino pré-escolar ao secundário – 53.786 em 1970 e 163.165 em 2011. 

Anos de escolaridade obrigatória – 6 anos em 1970 e 12 anos em 2011. 

Anualmente (2013) chegam ao ensino superior cerca de 60 mil estudantes mas, no país, 

há cerca de 100 mil jovens com 18 anos de idade. 

Acrescento um número “histórico: quando da I Guerra Mundial (1914/18) o contingente 

militar português tinha 60% analfabetos. Entre os soldados ingleses havia somente 5% e 

entre os franceses havia 4% de analfabetos. Se recordarmos que o contingente português 

estava mal preparado, tinha armamento antiquado e falta de apoio logístico, temos um 

caldo de cultura que, porventura, explica muito das suas conhecidas dificuldades e 

derrotas fatais. 

Não quero ir para além das universidades portuguesas – e já seria muito, mesmo com 

um rateio rigoroso – inventariando e invocando estratégias institucionais e programas 

científicos mais directamente relacionados com o Mar, isto no quadro da cronologia 

aqui adoptada. 

Para realizar um trabalho mais completo isso implicaria deslocar-me e conhecer, directa 

e pessoalmente, os projectos em curso, ouvindo os seus responsáveis, mas tal não tem 

viabilidade por motivos facilmente compreensíveis e de vária ordem. Em alguns casos 

ainda me foi possível estabelecer esse contacto directo, mas somente recolhendo 
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informação em conferências, seminários e entrevistas mais ou menos informais, e 

exposições, onde as universidades se faziam representar. 

A comparação dos resultados deste eventual levantamento seria pertinente tendo em 

conta que, em 1975/76, fiz um alargado inquérito jornalístico – que publiquei no “Jornal 

de Notícias” --  nas diferentes Faculdades da Universidade do Porto, procurando 

referenciar as alterações significativas, na organização e funcionamento, do antes e o 

pós 25 de Abril/74. 

Caso a caso, procurarei agora referenciar estabelecimentos de ensino superior 

(universidades e politécnicos, no ensino público e no privado), com vocação para o mar 

e com trabalhos afins nos últimos decénios do século XX. Trabalhos que, 

frequentemente, se prolongam nos inícios do século XXI.  

Não fiz um levantamento exaustivo mas procurei detectar situações representativas da 

actividade científica e procurei perceber a relação de dependência e/ou de motivação 

dos discursos políticos, no sentido que as estratégias e as opções do poder político 

estimulam ou condicionam a quantidade e a qualidade da investigação científica. 

Estimulam ou condicionam porque definem estratégias nacionais, a nível de Governo, 

atribuindo – ou não – meios financeiros, equipamentos, instalações, laboratórios e 

bolsas.     

Nas universidades envolvidas na investigação científica relacionada com o mar, surge 

um grupo que integra as “universidades novas”. Novas porque são de relativamente 

recente criação – na generalidade, nos anos (19)70, ou mesmo 80 – mas que ganharam 

estatuto e credibilidade relevantes, tanto nacional como internacional, dando especial 

atenção à investigação científica relacionada com os oceanos. E novas porque novas 

sugere criatividade, inovação e competitividade, o que, naturalmente, não é sua 

exclusividade. 

Optei por me deter, sobretudo, nas Universidades dos Açores, do Algarve e de Aveiro, 

aligeirando as referências a outras universidades e politécnicos. Incidi maior atenção nas 

Universidades dos Açores, do Algarve e de Aveiro porque focalizam a maior atenção no 

mar, com ensino/formação, mestrados, doutoramentos, investigação científica 

fundamental e aplicada, e internacionalização, bem como transferência de 

conhecimentos.  

Seria injusto omitir – e vai ser injusto não relevar – outras instituições de ensino 

superior que, percebendo a importância e a actualidade das Ciências do Mar e da 

Economia do Mar as somaram a temáticas e tradições específicas anteriores, no 
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ensino/formação e na investigação. Como sejam as Universidades do Porto e de Lisboa, 

bem como o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (Porto) e os Institutos 

Politécnicos de Setúbal, Viana do Castelo e Leiria/Peniche. 

 O Instituto Náutico Infante D. Henrique e o Pólo de Peniche, do Politécnico de Leiria, 

fazem a sua diferença, tendo vocação específica e profissionalizante. Também o ISCIA, 

um estabelecimento de ensino superior privado localizado em Aveiro (Instituto Superior 

de Comunicação e Administração) projecta formação específica e tem sido pioneiro, 

pelo menos no Norte e Centro do país, em iniciativas que referirei adiante. 

Invoco universidades e politécnicos com o detalhe suficiente para que se entenda a 

quantidade e qualidade da sua intervenção no desenvolvimento, em Portugal, das 

Ciências do Mar e da Economia do Mar. Por isso as apresentei como “fundadoras” 

nestas áreas do conhecimento  

Mas não posso ignorar factos e situações que vêem de datas bem anteriores e foram, 

surpreendentemente, pioneiras. Refiro-me ao estudo dedicado à questão “da fixação dos 

espaços marítimos” em Portugal. Foi seu autor António Nascimento Pereira Sampaio, 

intitulando-se o estudo “Jurisdição do mar territorial”. Encontrei-o citado pelo 

almirante Vieira Matias e o estudo, de 1877, consta do VII volume dos Anais do Clube 

Militar Naval316. 

Vieira Matias classifica este estudo um “marco na produção doutrinal sobre questões 

jurídicas relacionadas com o mar, em Portugal”. 

O estudo foi escrito na sequência da criação da “Cadeira de Princípios de Direito 

Internacional Marítimo e História Marítima na reforma da Escola Naval, em 1865”. 

Admite-se que estes factos tiveram a ver, na época, com interesse “crescente pelas 

ciências do mar, nomeadamente sobre as espécies biológicas”. 

Surpreendente também o facto da leccionação da cadeira ter estado atribuída, durante 60 

anos, a dois professores: Carlos Testa e Vicente Almeida d´Eça. Este último foi autor da 

monografia “Questões de Direito Internacional. Do exercício da pesca marítima”. 

Trata-se de uma dissertação para o concurso à 5ª cadeira da Escola Naval  

 

 

 

 

                                                   
316 Págs. 292 a 296. 



570 

                                       UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

 

                        -- O ESTUDO DOS MARES PROFUNDOS 

 

       Recomeço pela Universidade dos Açores (UAç.) e reporto-me às perspectivas 

enunciadas pelo reitor respectivo, Jorge Manuel Rosa da Medeiros, quando do III 

Fórum Açoriano (Faial), de Abril de 2012. Mas antes lembro que o Instituto 

Universitário dos Açores (IUA, que veio a estar origem na Universidade dos Açores, foi 

criado pelo decreto-lei 5/76, de 9 de Janeiro. A UAç., por sua vez, foi criada pelo 

decreto-lei 252/80, de 25 de Julho, no contexto da autonomia política--administrativa da 

Região Autónoma dos Açores. 

À UAç., Vítor Crespo, que foi ministro da Educação, chamou-lhe, em 1976, “Uma 

Universidade para os Anos 2000”. Um bom exemplo de como um discurso e uma 

decisão política dos anos (19)70 tinham subjacente uma visão estratégica alongada três 

decénios. Saber-se o que se faz, no século XXI, na UAç., contribui para se entender 

melhor e aferir a validade dos discursos políticos de então. Princípio que considero 

sempre presente no desenvolvimento desta tese.   

A UAç. inclui três campi: em Ponta Delgada (ilha de S. Miguel); Angra do Heroísmo 

(Terceira); e Horta (Faial). Possui duas Escolas Superiores de Enfermagem (Angra do 

Heroísmo e Ponta Delgada, como ensino politécnico e 10 Departamentos universitários. 

Para além da formação escolar que proporciona, a UAç. promove, localmente, 

conferências e seminários para debate de temas marítimos, enquanto seus representantes 

participam também em conferências internacionais. Isso mesmo tive ocasião de 

constatar, por exemplo no Porto, na AEP, numa conferência, que acompanhei, com o 

professor Ricardo Serrão Santos, da UAçores. Professor que foi eleito eurodeputado, em 

Setembro/2013. 

Mas, a propósito, há uma iniciativa que me chamou a atenção pelo seu, diria ineditismo 

e relevância, no âmbito das conferências periódicas subordinadas ao tema “Conhecer o 

Mar dos Açores”: a administração regional e os cientistas marinhos açorianos 

promoveram reuniões formais mas abertas, que designam por Fórum Científico de 

Apoio à Decisão. No mais recente Fórum, em Setembro de 2013, os temas analisados 

foram “O Mar do Futuro” e o “Crescimento Azul”       
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No caso presente interessa-me, mais directamente, entre os departamentos, o 

Departamento Universitário de Oceanografia e Pescas (DOP), localizado na ilha do 

Faial. Foi criado em tempos do IUA, em 1976, com a finalidade de promover a 

”compreensão científica, a conservação da vida marinha e o uso sustentável do oceano 

na região dos Açores”. 

Na ilha de S. Miguel funcionam os Departamentos de Biologia e o de Geografia, 

certamente em trabalhos também relacionados com a vida marinha. 

Mas não se esgotam aqui os cursos existentes na UAç., de algum modo com aptidões 

para contribuírem para trabalhos e projectos multisectoriais. Como sejam Energias 

Renováveis, Informática e outros. Somente um estudo específico e aprofundado 

permitiria ir mais longe no conhecimento destas actividades universitárias 

De entre os Centros de Investigação da UAç., também mais ligados a temas marítimos, 

refiro o Centro de Estudos de Economia Aplicada do Atlântico (CEEAplA) e o Centro 

de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos.     

Voltando ao DOP, um dos seus programas mais relevantes é o Programa de Observação 

para as Pescas dos Açores (POPA), que, entre outros objectivos, estuda a captura de 

cetáceos e monitoriza a recolha de dados de cariz científico a bordo de embarcações de 

pesca comercial. Neste momento, em 2013, existem, nos Açores, 18 embarcações para a 

pesca do atum. Utilizam, segundo estudos do POPA, sonares para a detecção dos 

cardumes, mas muitas das técnicas dos pescadores ainda dependem da experiência 

pessoal e tradicional das tripulações.  

O DOP cobre grande número de áreas da Ciência marinha e tecnologias associadas. Os 

seus campos de investigação incidem na Ecologia Marinha e Biodiversidade; 

Oceanografia Física e Biológica; Biologia, Ecologia e Avaliação dos Recursos 

Haliêuticos Pelágicos e de Profundidade. O desenvolvimento destes campos de 

investigação científica tem-se traduzido em temas da maior actualidade, em número de 

dezenas, com outras tantas parcerias, nacionais e internacionais. 

Na apresentação pública do DOP foram indicados, com relativo pormenor, os projectos 

desenvolvidos pelo Departamento, sobretudo desde 1992, de âmbito europeu, nacional e 

regional. Na maioria dos projectos conjugam-se o rigor científico com a criatividade 

tecnológica e a utilidade social dos resultados obtidos. 

Mas volto a uma visão, diria que panorâmica, do historial da UAç., já que as actividades 

da mesma são demasiado apaixonantes, numa ciência certificada e sempre em 

progresso: Não seria possível alongar-me, excessivamente, no âmbito do trabalho a que 
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me propus. A tese de Raymond Quivy vem-me à mente, quando é peremptório na 

exigência de delimitação, nos temas e nas cronologias.    

A cooperação com os EUA foi, deste início, um apoio relevante para a UAç.. Foi o caso 

da Missão Famous (1974 – 1976), citada por Serrão Santos, em que participaram dois 

submersíveis franceses e um americano, o “Alvin”. Da missão resultou o “primeiro 

mapa do rifte ao largo dos Açores, até 3.000 metros de profundidade, onde foram 

assinalados depósitos hidrotermais”. 

São inúmeros os projectos de investigação científica em que a UAç. se envolveu nos 

anos (19)80 e (19)90, e o professor Serrão Santos cita nove desses projectos 317. 

Seria fastidioso transcrever a pormenorizada listagem, onde se indicam parceiros, temas 

e objectivos. A título de exemplo esclarecedor refiro que, então, a UAÇ. trabalhou sobre 

o comportamento das lulas gigantes, a migração das tartarugas, implante de 

transmissores satélites em animais, robótica submarina, biotelemetria acústica de 

grandes predadores oceânicos, distribuição dos peixes mesopelágicos do Atlântico, 

organismos dos fundos hidrotermais e gestão espacial e das pescas. Entre outras foram 

parceiras da Universidade dos Açores, as Universidades de Harvard, Havai, Texas, 

Florida e Massachusetts.   

O reitor acentuou as responsabilidades da UAç. quanto ao mar que rodeia os Açores e 

que  encerra “enorme potencial” económico, político, cultural e científico, a par de 

preocupações com a segurança, cuja preservação salvaguarda equilíbrios de vária 

ordem. Surgiram as consequências dos objectivos: “A UAç. tem por missão estimular o 

desenvolvimento das actividades de investigação e de excelência (…) impulsionar a 

inovação e soluções criativas que contribuíram apara o desenvolvimento sustentável de 

uma sociedade melhor (…) nos aspectos educativos, políticos, sociais, económicos e 

culturais ”. 

Cotejando, par a par, a vivência da Universidade com o historial dos Açores nas mais 

recentes décadas, o reitor lembrou que, a partir da década de (19)70, “as pressões sobre 

o litoral e os recursos vivos marinhos evoluíram de uma actividade praticamente de 

subsistência para operações mais comerciais (…) e, entretanto o fim da actividade 

comercial de caça à baleia, nos anos 80, o desabrochar do turismo e as preocupações 

gerais com o meio ambiente, a nível internacional  e nacional, fizeram crescer a pressão 

para proteger a vida marinha e os habitats. Entretanto os montes submarinos, os campos 

                                                   
317 Actas do III Fórum do Faial, pág. 218. Em 2012. 
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hidrotermais, de baixa e de grande profundidade onde ocorrem organismos 

extremófilos, os recifes e jardins de corais frios, os ambientes pelágicos de grande 

diversidade de cetáceos ou os grandes peixes, tornaram os Açores um laboratório 

natural marinho com interesse para o desenvolvimento da investigação científica e de 

diversas actividades com interesse económico”318. 

A investigação marinha nos Açores foi um fenómeno localmente tardio e, até quase 

finais do século XIX, foram poucos os trabalhos e as expedições realizadas no mar dos 

Açores, lembrou Ricardo Serrão Santos, pró-reitor e investigador da UAç, no III Fórum 

dos Açores. 

Mas Serrão Santos também lembrou que as ilhas foram palco, no final do século XIX, 

de estudos oceanográficos organizados pelo príncipe Alberto I, do Mónaco, que 

promoveu um conjunto de expedições que o próprio apelidou de “fundadoras da 

biologia das profundezas oceânicas” e que se prolongaram durante as duas primeiras 

décadas do século XX. “Foi, de facto, uma época de ouro das ciências do mar e da 

atmosfera”, afirmou Serrão Santos, relevando a participação de açorianos nos estudos 

de Meteorologia e da História Natural das ilhas. 

Seguiu-se, com a I Grande Guerra, um período de “anos regressivos”. Somente a partir 

dos finais dos anos (19)70, continua Serrão Santos 319, “houve uma maior intervenção 

científica nos Açores, realizando-se várias expedições, nomeadamente promovidas 

pelos professores Mário Ruivo e Luiz Saldanha”.   

Este historial e especificidades dos Açores e mares envolventes, nomeadamente a 

relevância dos “ecosistemas hidrotermais de profundidade associados às zonas de 

separação das placas continentais” e o facto dos Açores se situarem “numa zona de 

separação/junção de placas triplas”, encaminharam, com naturalidade, a UAç. para uma 

investigação científica muito específica. Como também é o caso da investigação 

“biotecnológica em organismos marinhos (…) associados aos campos hidrotermais de 

base quimiosintética”. Como é o caso do aproveitamento energético contido no solo. 

A propósito, recordo uma experiência pessoal, em tempos em que estas perspectivas 

científicas eram muito incipientes e ainda causavam -- infundados ou fundados? – 

receios: em princípios de 1976, numa deslocação aos Açores para proceder a um 

levantamento, com objectivos jornalísticos, da situação política nas ilhas – poucas 

semanas eram passadas após o 25 de Novembro/75 – dizia-me o governador do 

                                                   
318 Actas, pág. 32. 
319 Actas pág. 217. 
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arquipélago, o general Altino de Magalhães, que ia avançar com a produção de energia 

hidrotermal, a partir de furos estratégicos no solo das ilhas. 

Uma pergunta sintetizava, então, os receios de muitos: Quando fossem feitos os furos, 

com a força de amplitude desconhecida, da natureza vulcânica que era desencadeada, o 

que poderia acontecer, porventura de modo descontrolado? A resposta política era de 

segurança mas fiquei a pensar se a Ciência estava assim tão segura. Pelos resultados, a 

esta distância, parece que sim.       

O reitor Jorge de Medeiros acentuou, a terminar a intervenção no III Fórum, que a 

investigação científica, nos Açores, tem contribuído, de forma significativa, para o 

desenvolvimento do conhecimento científico nas áreas citadas e, para além disso, a 

investigação científica tem constituído, ela própria, uma actividade socioeconómica que 

tem ganho grande projecção desde a fundação da UAç”. 

As relações internacionais dos Açores também têm beneficiado, já que a “investigação 

de carácter propriamente científico, tem proporcionado o estabelecimento de uma 

variedade de parcerias no âmbito de diversos programas que têm gerado 

desenvolvimentos tecnológicos em diversas áreas de engenharia, como sejam a robótica 

marinha, a biotelemetria, ou a acústica submarina”. 

No III Fórum do Faial o Pró-reitor da UAç., Luís Andrade, apresentou também uma 

comunicação, desta feita sobre a “UAç. e a cooperação internacional”, acentuando a 

cooperação com os PALOP´s e instituições como a ONU e a OTAN e no âmbito da 

União Europeia. A relação com universidades canadianas e norte-americanas tem sido 

privilegiada pela UAç., tanto a nível de ensino como de divulgação científica e com o 

intercâmbio de professores e de estudantes.  

No horizonte da Economia do Mar “mas a um passo de se concretizar”, afirmou, no 

Faial, o professor Serrão Santos, “está, certamente, a exploração mineral em montes 

submarinos e campos hidrotermais (…) que contêm “estruturas geológicas que incluem 

cobre e metais raros para a indústria de alta tecnologia”. 

O professor e pró-reitor da UAç. afirmou-se seguro de que os ecossistemas do mar 

profundo dos Açores são dos mais estudados, não obstante terem sido localizados, 

somente, em 1980. A produção bibliográfica científica dos Açores sobre fontes 

hidrotermais contribuiu, decisivamente, para que Portugal, neste sector, ocupe uma 

muito honrosa 8ª posição mundial. 
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A UAç. dispõe de novas capacidades para a investigação, com a instalação do 

LabHorta, um laboratório de ecosistemas profundos, dispondo também de um navio de 

investigação, o “N/I Arquipélago”. 

Dois navios oceânicos de investigação, o “NRP D. Carlos” e o “NRP Gago Coutinho”, 

geridos pelo Instituto Hidrográfico, da Armada Portuguesa, dão apoio à investigação 

científica, contando-se ainda com o ROV, o “Luso”, adquirido em 2008, para trabalhar 

até aos 6.000 metros de profundidade. Todos trabalham na “exploração tridimensional 

dos oceanos”, com a UAç. presente e actuante. 

Não poderia concluir este apontamento sobre a Universidade dos Açores, sem uma 

referência ao Observatório do Mar dos Açores (OMA). Trata-se de uma associação 

técnica, científica e cultural, sem fins lucrativos, criada em 2002, com 23 sócios 

fundadores ligados ao Departamento de Oceanografia e Pescas da U.Açores. 

Desde 2004 o OMA fixou a sua sede na Fábrica da Baleia /Centro do Mar, Porto Pim, 

na Horta. Integrou-se na Rede de Organizações Científicas dos Açores (ROCA) e faz 

parte da Rede Regional de Centros de Ciência. 

O OMA tem como objectivos a divulgação da cultura científica e tecnológica e a 

promoção de actividades de interpretação e educação ambiental, no âmbito das Ciências 

do Mar, incidindo a sua acção em temas relacionados com a biodiversidade e o 

funcionamento natural dos ecossistemas marinhos. 

Nos Açores existem outros Centros de Ciência, como sejam o Observatório 

Astronómico, de Santana, na Ribeira Grande; o Observatório Vulcanológico e 

Geotérmico, na Lagoa; o Observatório do Ambiente, em Angra do Heroísmo; e o 

Observatório Microbiano, nas Furnas.   

 

 

                                       UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

 

                                -- REGIONAL E INTERNACIONAL 

 

      A Universidade do Algarve (UAlg.), uma das universidades novas, foi fundada em 

1976. No âmbito de actividades relacionadas com o mar, a UAlg. ministra licenciaturas 

em Biologia Marinha e Ciências do Mar. Nos doutoramentos incluiu Ciências do Mar – 

Erasmus Mundus; Ciências do Mar e Ambiente; Ciências do Mar, da Terra e do 
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Ambiente; Gestão Marinha Costeira – Erasmus Mundus. Nas Pós-graduações a oferta 

formativa inclui Eco--Hidrologia Costeira.  

Quanto a unidades de investigação, a UAlg. tem em funcionamento o Center of 

Mediterranean Bioresources and Food (área científica Ciências Biológicas); o Centro de 

Ciências do Mar/CCMAR (Ciências do Mar); o Centro de Investigação Marinha e 

Ambiental (Ciências Marinhas); e o Centro Internacional de Ecohidrologia Costeira 

(Ciências do Mar). 

Uma Unidade de Apoio à Investigação promove a actividade de investigação, o 

desenvolvimento e a formação pós-graduada. 

Um tanto surpreendentemente, constatei que no site da Universidade, no que diz 

respeito a concursos abertos para a atribuição de bolsas de investigação nenhum 

concurso referia áreas científicas respeitantes ao mar. No entanto é vasta e qualificada a 

investigação científica, nesta Universidade.  

Já num capítulo referente a serviços prestados à comunidade, pela Universidade, surge o 

Centro Marítimo de Ramalhete, uma infraestrutura gerida pelo CCMAR, desde 1994. O 

Centro, como estação marítima, possui tanques e aquários e acolhe projectos de 

investigação, nacionais e internacionais relacionados com organismos marinhos da sua 

área geográfica.   

O professor João Guerreiro, que completou, em 2013, dois mandatos (oito anos) como 

reitor da UAlg., fez um retrato das actividades da Universidade, concedendo uma 

entrevista à Rádio do Algarve.  

Dispensei as questões – as queixas -- relacionadas com problemas administrativos e 

financeiros, bem como as relações com o Ministério. O reitor acentuou questões 

demográficas nacionais e referiu-se ao facto de que, tendo a região uma escassa 

população, esta dificilmente suporta, pelo número, uma Universidade periférica. 

A Universidade tem ampliado as suas relações, a nível internacional, enveredando por 

doutoramentos e pós-graduações em inglês, para procurar qualidade e número. Os 

resultados têm sido positivos, afirma o reitor, que concretiza acescentando que, em 

2013/2014, a UAlg. deveria receber cerca de mil estudantes estrangeiros. O número 

ambicionado seria atingido com dois mil estudantes estrangeiros. 

Não era este tipo de informação que se procurava mas, de qualquer modo, pode servir 

de enquadramento. O resultado foi escasso, sobretudo face à orientação dada à 

entrevista, mas o reitor ainda teve oportunidade de afirmar que a UAlg. procurou definir 
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áreas-âncora para a investigação científica e a transferência de conhecimentos em 

relação ao tecido produtivo algarvio.  

O professor João Guerreiro afirmou que o mar continua a ser uma área privilegiada pela 

UAlg., mas tem vindo também a ganhar espaço a Saúde, com o jovem e, de certo modo 

original, curso de Medicina e seu mestrado. 

Mas também há dificuldades. Explicou o reitor: 

“Dada a nossa pequena dimensão, de início abrimos a possibilidade de os nossos 

investigadores se filiarem em outras universidades, de maior dimensão. Com esse 

movimento ganhámos capacidade de relacionamento científico com outras 

universidades, mas depois acabamos por reconhecer que havia que procurar o retorno 

desses docentes, proporcionando-lhes oportunidades de criação de áreas estruturadas na 

própria Universidade. Seremos avaliados, em 2014, para que em 2015 estejam em pleno 

funcionamento. Corresponde ao suporte básico de uma Universidade ter uma rede de 

unidades de investigação científica, sólida e com liderança, o que por vezes tem faltado 

na UAlg.. Este é um elemento que ainda está em construção e que fragiliza a 

Universidade do Algarve”.    

                  

  

                                        UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 

                               -- 392 PROJECTOS DE I & D (2010) 

                                                   

      Entre os projectos e programas de investigação científica em curso e também 

considerando os diferentes níveis de formação superior na Universidade de Aveiro com 

relação directa com o Mar e, porventura, a Economia do Mar cito, de modo um tanto 

aleatório, alguns projectos realizados ou em curso, começando pela actividade do 

Departamento de Biologia em parceria com o Departamento de Química, sobre a “ 

pesca com cianeto”. Cito também uma parceria com o Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera, para as “campanhas observacionais ao largo de Aveiro” e aponto o trabalho, 

traduzido em doutoramentos, nas áreas da Geologia e da Biologia, sobre “vulcões de 

lama e hidratos de gás no mar do Algarve”.  

A listagem pode ser relativamente longa, incluindo a investigação sobre a possibilidade 

de “extinção de praias entre Cortegaça e Mira”; “o mapeamento de habitats marinhos no 
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espaço atlântico para uma gestão sustentável”; o estudo das “salinas tradicionais do 

Atlântico – desenvolvimento integrado e sustentável do ecoturismo”; o estudo das 

“zonas costeiras e plataforma continental – recursos minerais e paleoambientais”; a 

“monitorização oceânica – aspectos físicos e biogeoquímicos – RAIA; do Observatório 

Oceânico da Margem Ibérica”; e “Aquacultura – Segurança alimentar”. 

O Projecto RAIA tem envolvido investigadores do Laboratório Associado Centro e 

Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da UA e de outras 12 instituições da região 

Norte de Portugal e da Galiza, especializados em Oceanografia.  

O Projecto, tido como estruturante, tem sido liderado pelo MeteoGalicia (Serviços 

Meteorológicos da Galiza), contando com financiamentos comunitários. O seu objectivo 

principal é a “implantação de uma rede de observação oceânica transfronteiriça que 

permita consolidar a oceanografia operacional na Margem Ibérica, pelo que pretende 

criar novas oportunidades científicas e tecnológicas que estimulem a Economia do 

Mar”. O Projecto parte do reconhecimento de que há actividades de importância 

económica na Margem Ibérica, como o transporte marítimo, o lazer e as pescas, que 

poderão beneficiar do fornecimento de informações, serviços e produtos (previsão 

operacional de correntes, temperaturas, salinidades) gerados pelo Observatório. A 

prevenção de acidentes marítimos está também na Agenda do RAIA, tendo em vista a 

aplicação de modelos na resolução de problemas práticos.320 

Relacionado com estas actividades científicas, a Universidade de Aveiro possui um 

Observatório de Ciências Oceanográficas. No âmbito da sua estratégia para a “criação 

de uma rede de competências científicas e tecnológicas multidirecionais para a 

Economia do Mar”, a Universidade de Aveiro criou também a Plataforma Tecnológica 

do Mar (PT Mar). 

Com esta PT Mar a UA pretende também aproximar a investigação que produz em 

Ciências e Tecnologias do Mar, do sector produtivo nacional, “apostando em estratégias 

inovadoras e parcerias com um diversificado número de entidades e empresas do sector.  

A Plataforma está vocacionada para áreas de intervenção como sejam portos, 

transportes marítimos; recursos biológicos, minerais e energéticos; riscos ambientais; 

robótica e telecomunicações; actividades náuticas, turismo, recreio e lazer.  

                                                   
320 http://observatorioraia.org/mg-web-raia/index.action. 
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Qualquer um dos programas de investigação científica -- pura ou aplicada – da UA 

apresenta descobertas surpreendentes. A título de um exemplo entre muitos, o que 

respeita aos vulcões de lama do Golfo de Cádis. 

Tive ocasião de acompanhar, na UA, uma exposição verbal de um dos investigadores 

que fez o doutoramento sobre estes vulcões. Para além da qualificação científica ouvir 

os cientistas da UA – como outros, certamente -- provoca uma reacção: Porque é que o 

país, os portugueses em geral, não conhece, não valoriza e não aproveita, devidamente, 

o conhecimento adquirido por estes cientistas portugueses, aliás valorados nas parcerias 

internacionais?     

Numa perspectiva de utilidade social quero recordar o papel da Universidade de Aveiro, 

quando, no final de uma conferência ali efectuada e a que tive a oportunidade de 

assistir, um empresário, que se identificou como director de uma empresa que trabalha 

com macroalgas na zona costeira do centro do país, deu conta de um problema: a sua 

empresa não consegue recolher macroalgas, nos mares portugueses, em quantidade 

suficiente, porque não conseguiu adquirir – ou mandar fazer – um barco apropriado, 

aliás pouco sofisticado, para essa tarefa. A solução foi importar macroalgas das 

Caraíbas. Imediatamente alguém, da UA, conhecer da rede de actividades relacionadas 

com o mar, promoveu ali mesmo, uma reunião do empresário com um representante da 

indústria de construção naval. 

A UA possui 15 Departamentos, alguns com actividades transversais relacionadas com 

o mar, se bem que alguns, como Física, Química, Geociências e Biologia, possam, 

eventualmente, participar em parcerias específicas.   

Quanto aos diferentes níveis de ensino referenciei, nas licenciaturas e especificamente:  

Ciências do Mar; Meteorologia, Oceanografia e Geofísica; e licenciaturas com 

eventuais afinidades, como Física, Química e entre outras, como várias engenharias. 

Nos mestrados encontrei Biologia Marinha e também Ciências do Mar e das Zonas 

Costeiras.   

Segundo os editais da UA, em 2013 foram aceites candidaturas para 23 cursos de 

doutoramentos, em que estão incluídos cursos em Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar; 

Geociências; e Ciências e Engenharia do Ambiente. 

Quanto à investigação científica, a UA integra 18 unidades de investigação e quatro 

Laboratórios Associados. A estes cabe “cumprir de forma estável, competente e eficaz 

objectivos específicos de política científica e tecnológica adoptados pelo Estado 

português” e pelo Espaço Europeu de Investigação. 
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As unidades de investigação, conforme objectivos definidos na UA, “desenvolvem 

investigação de ponta em áreas estratégicas em que podem contribuir para o 

desenvolvimento social e económico, da região e do país”. 

No ano de 2010, a UA teve, activos, 392 projectos de I&D, 34 dos quais financiados por 

programas internacionais. 

O prestígio internacional da UA na área da investigação científica marinha também é 

mensurável pela realização de conferências internacionais prestigiadas, com 14 

parceiros de vários países, que recebe nas suas instalações. É o caso, por exemplo, da 

Conferência sobre o “Mapeamento de habitats marinhos no espaço atlântico para uma 

gestão sustentável “ (Setembro de 2013), já citado acima. Este mapeamento virá apoiar 

a definição de políticas e a implementação de directivas relativas ao meio marinho. 

Mais uma vez e sempre o encadeamento e o enquadramento histórico da aliança ciência 

fundamental, ciência aplicada, utilidade social e economia do mar. Certamente uma 

questão central em todo o desenvolvimento desta tese.   

Entre os 13 cursos de especialização (CET´s) da UA não encontrei nenhum respeitante a 

actividades marítimas. 

A Região de Aveiro, com a sua Ria, a riqueza do ecossistema desta e a exposição ao 

mar, “merece a Universidade que tem”. Aponto produtos âncora da Região, alguns já 

objecto de investigação científica e de exploração e produção empresarial: ostras e 

bivalves (excelentes condições para a criação e produção de várias espécies de bivalves; 

sal (“a delicadeza e a suavidade da flor de sal, tornada produto “gourmet”); o bacalhau 

(a Ria concentra mais de dois terços da capacidade transformadora do país); enguias 

(peixe migrador mas que é ex-libris da Região de Aveiro); conservas (principal veículo 

exportador dos recursos pesqueiros); lampreia (migrador que faz a desova nos rios da 

Região que desembocam na Ria).    

“Cooperação de longo prazo para alcançar a excelência nas Ciências do Mar, em 

Portugal” é o tema de uma reflexão da autoria do professor Henrique Queiroga, docente 

do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e investigador do Centro de 

Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), da mesma Universidade. 

A reflexão, divulgada num artigo publicado (08/06/13) no site ua_online, e traduzida 

com uma grande capacidade de síntese, contem princípios definidores de questões 

centrais para a política de investigação científica nas instituições universitárias. 

No caso presente fica-se a perceber o pensamento do professor mas também as linhas 

essenciais e de orientação preconizadas para a investigação científica na Universidade 
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de Aveiro. Isto sem que seja necessário recorrer a extensos e herméticos relatórios 

técnicos ou, pior, com carga administrativa e burocrática.  

O professor Henrique Queiroga preconiza “acções de cooperação com parceiros 

internacionais; desenvolvimento de programas de doutoramento e outras oportunidades 

de formação; criação e renovação de infraestruturas e equipamentos; e diversificação de 

opções de financiamento para acomodar as especificidades da investigação 

marinha”(ua_online). 

Esta é a estratégia do professor Queiroga para a “concretização de um plano concertado, 

com objectivos estabelecidos a longo prazo, para as ciências, tecnologias e gestão do 

mar em Portugal” 

Esta é a estratégia e o plano de um universitário, mas haverá que completá-la com os 

discursos mobilizadores das decisões políticas, bem como a actuação empresarial. 

O professor Queiroga prossegue, acentuando que a “investigação avançada, nas várias 

vertentes das ciências, tecnologias e gestão do ambiente marinho, requere 

infraestruturas e equipamentos sofisticados, como estações de campo, laboratórios de 

hidrodinâmica, laboratórios de biologia molecular, navios de investigação e clusters de 

computadores”.  

Tudo isto exige meios financeiros e, em época de crise, impõe-se, um “esforço de 

optimização da cooperação interinstitucional”, recorda o professor de Aveiro. 

Lamentando que, tradicionalmente, a “cooperação institucional não é fácil em 

Portugal”, Henrique Queiroga invoca “oportunidades pontuais proporcionadas pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Oceano XXI, mas acrescenta que 

“mecanismos estáveis para promover associações de longo prazo entre as instituições de 

I & D + i na área do mar têm sido difíceis de implementar”. 

Na sequência das suas afirmações, o professor cita situações exemplares: 

“A Universidade de Aveiro tem estado associada a esforços de cooperação, tais como o 

Consórcio Oceanos, numa tentativa de associar universidades e laboratórios de Estado”.     

A UA tem estado também associada ao Programa Doutoral em Ciências do Mar e do 

Ambiente, numa iniciativa conjunta dos Laboratórios Associados CESAM e CIMAR.   

Em ambos os casos as iniciativas estão “longe do seu pleno potencial, em virtude da 

instabilidade dos financiamentos públicos e das reduções dos financiamentos privados”. 

Para além destes condicionalismos, o professor cita a falta de um “claro enquadramento 

que proporcione um ambiente de cooperação de longo prazo” 
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Perante estes condicionalismos, Portugal possui, diz o professor, um “enquadramento 

geológico, físico e biogeográfico único a nível internacional, com ecosistemas de 

afloramento costeiro, grandes estuários, habitats extremos no mar profundo e 

arquipélagos oceânicos”.   

Trata-se de um enquadramento tornado “palco privilegiado para observar e 

compreender os mecanismos e as consequências das alterações globais no ambiente 

marinho, bem como para desenvolver, de uma forma inovadora e sustentável, os 

recursos naturais com a utilização de tecnologias recentes e emergentes”. 

Quanto à cooperação internacional, o professor Queiroga cita a participação da UA em 

projectos europeus e em programas de formação avançada, tais como os doutoramentos 

Erasmus-Mundus, MARES, MACOMA e o Campus do Mar, em associação com as 

universidades da Galiza e Norte de Portugal, Instituto Español de Oceanografia e o 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que oferece o programa doutoral Do 

Mar.  

Estes programas e projectos são importantes para o desenvolvimento científico 

português (…) com sinergias partilhadas (…) mas espartilhadas pela duração dos 

mecanismos de financiamento, pela dispersão territorial e por interesses particulares 

(…) de cada um dos participantes”, prossegue Henrique Queiroga. 

É o caso do Campus do Mar, com “grande potencial como pólo de investigação”, mas 

em relação ao qual há riscos inerentes à incapacidade financeira dos parceiros 

portugueses, deduz-se das palavras do professor. 

Retomando – e a finalizar – o “plano concertado”, sumariamente referido acima, este é 

considerado, pelo professor, como essencial, para o longo prazo, para as ciências, 

tecnologias e gestão do mar, em Portugal, devendo “basear-se em financiamentos 

estáveis, metas claras e oportunidades justas, utilizando e potenciando, 

economicamente, o imenso laboratório natural que começa nas nossas costas”.  

Os necessários incentivos são ansiados pela comunidade científica para desenvolver o 

seu trabalho, nas palavras do professor, e poderão “elevar o país a um plano de 

excelência, cooperando em plano de igualdade com os parceiros internacionais”. 

Este “plano concertado” deverá cumprir os condicionalismos apontados pelo professor 

Henrique Queiroga.   
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Os princípios aqui definidos para o CESAM da UA, e que suponho ter podido perceber 

a partir das deslocações que ali fiz, pretendo completá-los com um outro caso que 

reputo de significativo. Não se relaciona com o mar mas pareceu-me exemplar. 

É verdade que uma tecnologia sustentável para purificar anticorpos retirados da gema 

do ovo e produzir com eles biofármacos baratos e mais eficazes do que alguns dos 

actuais antibióticos, não parece ser, propriamente, uma tecnologia ligada à investigação 

científica com afinidades com os mares. 

Porque, então, a cito, aqui? Simplesmente porque, ao procurar conhecer a Universidade 

de Aveiro e o “seu” mar, se me depararam declarações elucidativas da cientista Mara 

Ferreira sobre o desenvolvimento da Ciência naquela Universidade, contribuindo, para 

quem é observador exterior, perceber melhor o caldo de cultura que se vive nos 

laboratórios de investigação científica da UA. 

As suas declarações correspondem a uma filosofia que julgo poder generalizar em 

relação à produção de Ciência nos meios universitários e nas suas ligações com os 

sectores produtivos da economia portuguesa. E, neste caso, internacional. A situação 

não é, certamente, inédita mas pareceu-me exemplar.   

E já agora, quem é Mara Ferreira? Como cientista da UA foi-lhe atribuída, 

recentemente, uma bolsa de 1,4 milhões de euros, pelo Conselho Europeu de 

Investigação, para desenvolver o projecto IgYPurTech, relacionado com o estudo de 

gemas de ovos e a produção de antibióticos.      

Em relação à UA, ao CICECO e à investigação científica em que a investigação 

fundamental se relaciona com a ciência aplicada, numa perspectiva que eu acrescentaria 

de utilidade social, Mara Ferreira afirma na ua_online Aveiro: 

“A UA é uma instituição de excelência e onde o seu Laboratório Associado CICECO 

possui condições de acolhimento notáveis, um número vasto de equipamentos 

necessários ao desenvolvimento deste projecto e uma equipa de investigadores 

altamente qualificados em áreas como biomateriais, bioquímica e biotecnologia, e um 

ambiente emocionante e motivador que suporta a colaboração peer-to-peer”. 

Na sequência da programação prevista, Mara Freire espera ter este projecto concluído e 

com resultados auspiciosos em cinco anos (…) e, tendo em conta o valor comercial dos 

resultados, o registo de uma patente internacional e a criação de uma spin-off dedicada à 

comercialização de biofármacos”.  
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Com o objectivo de promover o estudo até plataformas cada vez mais elevados e 

também promover o debate sobre a Economia do Mar, avançando para novos níveis, foi 

criada na UA, a Cátedra CGD Estudos do Mar. 

A cátedra é financiada pela CGD e é coordenada por um cientista escocês, Graham 

Pierce, considerado um dos maiores especialistas mundiais em Biologia Marinha e 

Pescas.   

Entre 2008 e 2012 os investigadores da UA publicaram cerca de 400 artigos científicos 

em revistas internacionais, nas áreas das Ciências marinhas e costeiras que obtiveram 

mais de 1.700 citações pelos seus pares. 

A UA participou em mais de 20 projectos de investigação internacionais e 51 na área 

das Ciências Marinhas, mas criou também o concurso “O desafio do mar”, que visa a 

criação de novas tecnologias, novos produtos e novos serviços, que se materializem em 

novos negócios, com aproveitamento das potencialidades do mar e implicando 

estudantes universitários. O concurso poderá impulsionar o empreendedorismo na 

Economia do Mar e “contribuir para o desenvolvimento da excelência na formação 

académica.” 

Reflectindo um conceito evolutivo da Economia do Mar, a Universidade de Aveiro 

considerou três categorias: Entretenimento, Desporto, Turismo e Cultura; Novos Usos e 

Recursos do Mar; e Pesca, Aquicultura e Indústria. 

Estou longe de esgotar a informação obtida sobre as actividades da UA ligadas ao Mar 

mas, nas circunstâncias presentes, parece-me que já aqui tenho o suficiente para se 

perceber o relevante valor do projecto/UA.                 

         

         

                    UNIVERSIDADE DO PORTO 

                       

                       --LEQUE DE SABERES E COMPETÊNCIAS 

        

        No que diz respeito a I & D + i, a Universidade do Porto (UP), como instituição 

científica, reflecte o leque de saberes e competências de 14 unidades orgânicas” e tem 

os grupos de I & D + i  organizados em centros de investigação sectoriais. 

Alguns centros de I & D + i estão integrados em Laboratórios Associados, prosseguindo 

objectivos específicos da política científica e tecnológica do Estado português.  
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A UP, que pretende ser uma Research University, com “docentes e discentes envolvidos 

no processo de criação de saber e de aprendizagem contínua”, tem 14 faculdades e 69 

unidades de investigação. 

A UP, em termos genéricos e a propósito da I & D, pretende progredir no sentido da 

valorização económica e social do conhecimento: “A Universidade fornece à Economia 

o seu principal factor de competitividade, o Conhecimento”. 

Os avanços da Ciência e da Tecnologia implicam a salvaguarda ética de situações 

conflituais entre o princípio da “dignidade da pessoa humana e esse mesmo avanço 

científico”321 .       

Na perspectiva de que as diferentes áreas disciplinares ganharam um desenvolvimento 

exponencial e cada vez maior complexidade, acentuou-se a tendência para 

interdisciplinaridade, implicando um intercâmbio entre as diferentes áreas do 

conhecimento. A “tendência é aproximar pessoas e grupos de investigação das diversas 

faculdades mas que se dedicam a coisas comuns”, afirmou o professor Jorge Gonçalves, 

então vice-reitor da UP, num artigo publicado na “Revista dos Antigos Estudantes da 

UP”322. 

No mesmo artigo são apontados os casos tido como exemplares, de cinco Centros de 

Competências que têm como objectivo “aprofundar a interdisciplinaridade das 

actividades de formação e I & D +i da Universidade em áreas de grande potencial 

científico e económico, como são os Materiais, a Biomecânica, os Media, o 

Envelhecimento e o Mar. 

O percurso destes Centros teve origem no CEMUP (Centro de Materiais da UP), criado 

no final da década de (19)70. 

Quanto ao Centro de Competências referente ao Mar, designado por OCEANUS, a UP 

invoca uma “relação histórica com o Mar” “que remonta à criação da Aula de Náutica 

(1762), uma das escolas matriciais da Universidade” e considera que a UP “assume, 

desde há vários anos, um significativo protagonismo na formação, investigação e 

inovação em ciências e tecnologias marinhas”. Recorde-se a abertura da licenciatura em 

Ciências do Meio Aquático pelo ICBAS, em 1981, a criação de centros de investigação 

com competências nas tecnologias marinhas (ISR – Instituto de Sistemas e Robótica; 

                                                   
321 SEQUEIROS, Jorge – Universidade, Ciência e Sociedade: Desafios e Fronteiras Éticas, Universidade 

do Porto. 2014.   
322 Revista dos Antigos Estudantes da UP, pág. 16 Agosto de 2014. 
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INEGI e INESC Porto) e a constituição, em 2000, do CIIMAR (Centro Interdisciplinar 

de Investigação Marinha e Ambiental). 

Para mitigar as consequências da dispersão de esforços foi criado o Centro de 

Competências OCEANUS – Marine Research & Innovation, como “plataforma 

destinada a gerar sinergias interdisciplinares entre os diferentes grupos e unidades de I 

& D +i, da UP, dedicados ao mar”. 

OCEANUS actua nas seguintes áreas: ambiente e protecção costeira; aquacultura; 

actividades portuárias, transporte e logística marítima; biologia marinha; construção e 

reparação naval; cultura e património marítimo; direito do mar; energias renováveis 

offshore; mar profundo; mergulho científico; pesca e transformação; recursos naturais e 

biotecnologia; robótica oceânica; tecnologias marinhas; transporte marítimo; turismo e 

náutica de recreio. 

Um dos objectivos principais do OCEANUS é explorar o potencial económico do mar, 

mas pretende associar-se à Marinha para a realização conjunta de missões científicas. 

No âmbito destas actividades a UP estabeleceu uma parceria com a APDL 

(Administração do Porto do Douro e Leixões) e a Câmara Municipal de Matosinhos de 

que resultou o Pólo do Mar do Parque de Ciência e Tecnologia da UP (UPTEC), o que 

favorece a concentração de competências. Inicialmente o OCEANUS foi instalado no 

reconvertido edifício da Sanidade da APDL, devendo mudar-se para o edifício do 

Terminal de Cruzeiros, no porto de Leixões, esteja este concluído (2014/2015?). 

Edifício onde ficará também instalado o CIIMAR. 

Dois dos primeiros projectos-âncora do OCEANUS foram a Universidade Itinerante do 

Mar (UIM), para estudantes do ensino superior, no navio “Creoula”; e o RAIA TEC, 

que visa o “desenvolvimento da capacidade de monitorização e recolha de dados 

meteorológicos, oceanográficos e biológicos na zona litoral Norte de Portugal-Galiza”. 

A UIM resulta de uma organização conjunta do CIIMAR, pela UP; do CeCodet, da 

Universidade de Oviedo; e da Escola Naval de Lisboa. A sensibilização dos jovens visa 

a relação com o Mar, em aspectos históricos, culturais, económicos e científicos. 

O porquê da relação que a UP vem desenvolvendo, especificamente na transição dos 

milénios, com o Mar, foi explicada quando da realização, em 2011, na Faculdade de 

Letras, do II Encontro CITCEM, subordinado ao título “O Mar – Patrimónios, Usos e 

Representações”. A explicação consta de uma Nota Introdutória do CITCEM, 

esclarecedora e em que coincido, na generalidade. Aliás, a este II Encontro CITCEM fui 

buscar, em termos pessoais, forte motivação para prosseguir com estes trabalhos, 
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encetados algum tempo antes. Daí que a reporte, aqui, nos dois parágrafos iniciais, e 

somente estes porque já, anterior e oportunamente, citei esta Nota com maior detalhe. 

Os professores, da Faculdade de Letras, organizadores do II Encontro CITCEM, 

escreveram na Nota justificativa: 

“O Mar desempenhou desde a Antiguidade, um papel central na História e na Economia 

da Europa, afirmando-se como a via, por excelência, de articulação intercontinental e 

revelando-se essencial na construção de um mundo global. 

Hoje o Mar assume-se como um recurso estratégico e factor-chave em dinâmicas de 

desenvolvimento. A sua exploração e os seus usos envolvem áreas com geopolítica, 

diplomacia, economia, ecologia e gestão de recursos”.  

Nestas dois parágrafos encontrei duas ideias e orientações centrais: o porquê do estudo, 

na História, da temática plurisectorial Mar; e a extensão desse estudo, numa Faculdade 

de Letras e num Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais, do 

prolongamento cronológico em que se chega ao “Hoje”.             

Entre os 273 cursos, da UP, de licenciaturas, mestrados integrados, mestrados e 

doutoramentos, bem como entre as 69 unidades de investigação, quais são os que 

encontram a sua vocação no mar, em termos genéricos? Fiz uma pesquisa e os sumários 

resultados foram os seguintes:  

Faculdade de Ciências da UP-- mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos e 

doutoramento em Ciências do Mar e do Ambiente. 

O CIIMAR, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, como 

unidade de I&D, integra a Faculdade de Ciências da UP. Nesta tese são referidas 

actividades do CIIMAR, a propósito do Congresso de Direito Marítimo, que decorreu 

na Faculdade de Direito da UP, em 2011. 

O Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território colabora com 

o CIMAR.   

Nas restantes Faculdades e seus Departamentos não reconheci cursos relacionados com 

o Mar, mas admito que, em alguns casos, haja actividades de I&D, de nível 

universitário, relacionadas com actividades marítimas. É o caso de apoios técnicos a 

portos, como o de Leixões, que têm equipamentos sofisticados na área da gestão e da 

segurança portuária. O mesmo admito que aconteça com a gestão informática da 

logística dos transportes rodoviários que servem os portos marítimos de maior 

movimento de navios. 
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Faculdade de Direito da UP – As suas actividades relacionadas com o Direito 

Marítimo são aqui testemunhadas nas referências oportunamente apresentadas sobre o 

Congresso de Direito Marítimo de 2011. 

Faculdade Letras da UP e CITCEM – Numa Faculdade em que os cursos de História 

sempre dedicaram especial atenção ao ensino e à investigação sobre a Expansão 

marítima atlântica, coube ao Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço 

Património e Memória (CITCEM) promover, em Outubro de 2011, a II Conferência 

CITCEM, desta feita subordinada ao tema “O Mar – Patrimónios, Usos e 

Representações” em que, para além de investigadores reputados e com carreira firmada, 

foi dada estimulante oportunidade a outros investigadores para apresentarem 

comunicações relacionadas com temas centrados no Mar. 

Entre os temas propostos e que vieram a ser tratados em painéis temáticos, cito: 

paisagens marinhas e ordenamento marítimo; portos e actividades portuárias; recursos 

marítimos; a economia do mar e os usos económicos do mar; populações marítimas; 

patrimónios marítimos; memórias e identidades marítimas; dinâmicas marítimas e 

globalização; urbanismo em frentes de mar; viagem, turismo e lazer; representações do 

mar; e apresentação de projectos I & D.  

Pólo do Mar da UP (no porto de Leixões) -- Este Pólo tem funcionado em instalações 

insuficientes e provisórias num antigo edifício da Administração dos Portos do Douro e 

de Leixões (APDL) mas, a partir de 2014/15 deverá dispor de espaços próprios num 

edifício, a compartilhar com o novo Terminal de Cruzeiros de Leixões. Os centros de 

investigação científica da UP vocacionados para o mar deverão ficar agregados no novo 

edifício, independentemente da sua origem orgânica.  

O Pólo do Mar da UP, com mais três outros Pólos, integra, formalmente, o Parque da 

Ciência e Tecnologia da UP (UPTEC). 

Os três outros Pólos são: o das Indústrias Criativas, o da Biotecnologia e o Pólo 

Tecnológico.  

O UPTEC pretende ser um espaço de “valorização mútua de competências entre os 

meios universitário e empresarial”. É um caso de transferência de conhecimentos entre a 

Universidade e empresas. 

Até 2014, na UPTEC, estavam incubadas 165 empresas, operando ali 21 centros de 

inovação. Daí poder afirmar-se que o UPTEC é “a face mais visível do projecto da 

Universidade de ligar o Conhecimento à Economia, funcionando como interface entre 

as empresas e a investigação”.    
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A UP é a Universidade portuguesa com o maior número de patentes registadas no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial.  

Tendo em conta a sua localização estratégica, o UPTEC “aposta na valorização contínua 

do tecido socioeconómico da região, oferecendo um ambiente favorável à inovação e à 

criação de novas empresas intensivas em conhecimento”. 

Os Pólos oferecem dois tipos de estruturas de apoio às empresas: as Incubadoras e os 

Centros de Inovação Empresarial. 

Nos Centros de Inovação Empresarial as empresas poderão “operacionalizar os seus 

projectos e actividades, aproveitando as sinergias com os departamentos de I&D+i e 

institutos de interface da UP”. Com este modelo, a UP adopta uma “estratégia de 

cluster, tendo como base uma partilha de recursos e serviços e a proximidade dos 

centros de conhecimento da UP”. 

As empresas – mais de uma centena, entre grandes empresas e PME`s -- que têm estado 

associadas ao Pólo do Mar “agregam várias áreas de actividades no domínio da 

Economia do Mar, como a biotecnologia marinha, a aquacultura, a energia das ondas, a 

robótica marinha, o software, o ambiente, o turismo e a náutica de recreio”.   

Com a previsão da abertura, em 2014/15, das novas instalações do Pólo do Mar, no 

edifício do Terminal de Cruzeiros, no porto de Leixões, a Reitoria da UP promoveu ao 

longo de 2013, reuniões com investigadores responsáveis de Centros de Investigação da 

UP. Trata-se de investigadores oriundos de diversificadas áreas da Ciência mas, de 

algum modo ligadas ao mar e que poderão trabalhar em consonância. Com uma 

“pequena” ressalva que não consigo omitir: num edifício novo, localizado em “cima” do 

Mar, à entrada do porto de Leixões, com a vocação que lhe é própria, o Pólo do Mar e 

os seus cientistas não terão janelas de onde possam ver o oceano, escondido, ali mesmo 

à frente, pelas paredes de betão.        

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – tem, nas suas ofertas, a licenciatura 

em Ciências do Meio Aquático; o mestrado em Ciências do Mar – Recursos Marinhos; 

e o programa doutoral em Ciências do Mar e do Ambiente, desde 2007-2008. 

No conjunto de Departamentos do ICBAS inclui-se o de Produção Aquática, de 1994, 

mas sucessor do grupo de disciplinas de Ciências do Meio Aquático, existente desde 

1987. Este Departamento tem Laboratórios de Engenharia Aquática e Sistemas de 

Produção e o de Zoologia Aquática. 

No programa doutoral participam os dois maiores Laboratórios Associados portugueses 

em Ciências do Mar e do Ambiente, o CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação 
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Marinha e Ambiental) e o CESAM (Centro de Estudos do Ambiente e do Mar). Na 

organização do curso estão incluídos, além do ICBAS, a Faculdade de Ciências da UP, 

a Universidade de Aveiro e a Universidade do Algarve. 

O CIMAR inclui o CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e 

Ambiental, da UP – e o CCMAR, Centro de Ciências do Mar da Universidade do 

Algarve. 

O programa doutoral do ICBAS oferece quatro áreas de especialização: Oceanografia e 

Ecosistemas Marinhos; Planeamento e Gestão Ambiental; Recursos Marinhos e 

Aquacultura; e Qualidade Ambiental, sendo estimulada a investigação científica nestas 

áreas. 

Instituto Superior de Engenharia (ISEP) – Integrado no Instituto Politécnico do 

Porto, o ISEP tem por lema “Saber Fazer” e pretende manter-se “fiel à razão da sua 

criação, em 1852, e à sua tradicional ligação à indústria portuense dos finais do século 

XIX e início do século XX”. 

No seu curriculum, o ISEP inclui, com especial gosto, o facto de ter sido seleccionado 

pelo Banco Mundial, num concurso internacional, em 2006, ficando responsabilizado 

pela estruturação e modernização da construção civil, em Cabo Verde.  

A instituição também tem ganho projecção na investigação nos domínios da Inteligência 

Artificial, dos Sistemas baseados em conhecimento e dos Sistemas de Apoio à Decisão. 

Mas o que, pessoalmente e com mais relevância encontrei no ISEP, diz respeito ao 

Departamento de Engenharia Química. Sob a coordenação da professora Delerue Matos, 

aquele Departamento promoveu, em 2012, uma conferência que contou com a 

participação de investigadores e empresários, na generalidade de PME´s.  

Pergunta-se, porquê a Química, na Engenharia, e o Mar? Simplesmente porque grande 

parte da conferência abordou questões concretas – utilidade social -- sobre o 

aproveitamento de recursos marinhos vivos, na indústria local. A investigação 

científica, na Química, tem encontrado respostas para melhor e menos onerosa produção 

alimentar, nomeadamente, a partir das algas. Em relação às algas, o ISEP, nas suas 

investigações, também as associa à produção de diesel, mas estas são encaradas como 

matéria-prima valorizada pelas indústrias da cosmética e farmacêutica.  

O ISEP também tem estudado a conservação costeira rochosa e a preservação dos 

sistemas aquíferos costeiros (Engenharia Geotécnica e Geoambiente)  

Na conferência do ISEP foram apresentadas comunicações como, a título de exemplo: 

“A valorização do pescado em Portugal”, “A valorização sustentável de recursos 
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marinhos para aplicação na indústria alimentar”, “O comportamento de peixes marinhos 

expostos a contaminação”, “Aquicultura: relevância, futuro, perspectiva histórica e 

económica do I&D (Cluster de la Aquicultura da Galicia), “Água do mar, Sol e massa 

cinzenta: muitos negócios possíveis”, “Cluster do conhecimento e Economia do Mar”, 

“Ingestão de peixe e equilíbrio nutricional e qualidade de vida” e “O Mar na cozinha 

portuguesa”. As comunicações foram apresentadas tanto por investigadores do ISEP 

como por representantes de empresas onde se alia a ciência à produção industrial. 

No Instituto, a nível formação/ensino, existem licenciaturas e mestrados, com cursos 

como Energias Sustentáveis, Engenharia de Geoambiente e Engenharia Química.  

Conjuntamente, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto 

(INESC Porto) e o ISEP, desenvolveram, na Unidade de Robótica, um robot 

submarino, o Trimares, que permite inspeccionar barragens e caracterizar as bacias 

hidrográficas e as suas infraestuturas, de modo a precaver possíveis assoreamentos e 

danos naquelas estruturas.     

Investigação científica em empresas privadas: exemplos concretos 

Com alguma importância económica, cito a CITEVE, do Porto, que “inventou” cordas 

com capacidade para aguentar forças até 11 toneladas e que são utilizadas por 

helicópteros em salvamentos marítimos.  

Foi também com investigação que uma PME de Vila do Conde encontrou o modelo 

mais veloz de “kayaks” -- que exporta -- o mesmo acontecendo com o fabrico 

competente de velas para navios, como é o caso da “Sagres” e da “Crioula”.  

A propósito, um “bom” exemplo que evidencia os inconcebíveis custos de contexto: 

dizia, publicamente numa conferência a que assisti na AEP, em Matosinhos, o jovem 

industrial que produz e vende para vários países, velas de pano, para barcos, 

contribuindo para a modernização e viabilidade do sector de confecções, e que tendo 

concorrido à obtenção de apoios financeiros do Estado e da UE, foi surpreendido porque 

o seu dossiê foi integrado, para avaliação administrativa, no capítulo da Moda. Assim, a 

avaliação era feita a par de projectos de Moda. O jovem, activo e irreverente 

empresário, aproveitou a oportunidade para perguntar, publicamente, no Auditório da 

AEP, a altos funcionários presentes, se teria que se preparar para uma passagem de 

modelos com vista à apresentação das velas de pano para barcos! Uma observação bem 

disposta mas que toca o cerne dos paralisantes custos de contextos.    

A culminar este apontamento sobre actividades científicas da Universidade do Porto 

recolhi e transcrevo parte das elucidativas declarações – “Chegou a hora de colonizar o 
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mar” -- do professor João Coimbra, catedrático que, ainda em 2013, desempenhava as 

funções de presidente do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMAR/UP) e 

presidente do Cluster do Mar 323.  

O professor João Coimbra centrou a sua atenção na perspectiva de que “são três os 

elementos essenciais para o desenvolvimento socio-económico das populações”, citando 

a exigência de uma maior relação entre as universidades e centros de investigação, as 

empresas e as autarquias: “É um trabalho de paciência e informação constante para que 

cada um tire proveito de presença do outro”. 

A “internacionalização das empresas e a sua capacidade de pensar a nível global para 

que coloquem os seus produtos” são também factores essenciais, como acentua João 

Coimbra. 

Em 2012, João Coimbra recordava que o cluster só estava instalado, em termos de 

infra-estruturas há menos de um ano, portanto desde 2011, pelo que “existe um campo 

de actuação enorme, com muito pouca actuação em áreas vitais, como biotecnologia 

marinha e multiplicação de produtos alimentares de origem marinha”. 

Para um melhor aproveitamento do potencial do mar, João Coimbra acentuou a 

necessidade de “reforço do conhecimento”: “É importante a partilha do conhecimento, 

com equipas pluridisciplinares, porque do ponto de vista do conhecimento, as 

actividades são de uma enorme dimensão em termos económicos, que vão muito além 

do que é a nossa capacidade. Também do ponto de vista da exploração teremos 

vantagem numa internacionalização e teremos que nos preparar para ela”.  

Reconhecendo que há áreas onde se não actuarmos depressa corremos o risco de 

ficarmos para trás e perdermos recursos, prossegue João Coimbra: 

“Há áreas onde, do ponto de vista do conhecimento, há muitas lacunas. Uma delas é a 

oceanografia física: correntes, marés, previsão oceanográfica. Este esforço tem que ser 

feito porque a previsão oceanográfica tem 20 anos de atraso em relação à meteorologia 

e é preciso desenvolvê-la, como tem feito o CIMAR”. 

Quanto aos recursos minerais e biológicos provenientes do mar, a opinião de João 

Coimbra vai no sentido de que Portugal terá que avançar em conjunto com a Europa 

porque “é uma aventura muito cara” (…). Assim, sendo o mar uma grande 

oportunidade, “não podemos iludirmo-nos se pensarmos que poderemos ir sozinhos”, 

                                                   
323 “Jornal de Notícias”, de 11 de Janeiro de 2012. 
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exigindo a realidade que haja um “esforço das equipas nacionais com vista a uma 

cooperação internacional”. 

Perspectivando as áreas ligadas ao mar que poderão ter ou continuar a ter futuro, João 

Coimbra citou: ”A Aquacultura (o mar português é bravo e a tecnologia “muito 

incipiente), a Biotecnolgia, o transporte marítimo, os portos, o turismo marítimo, as 

pescas (é impossível abandonar a Política Comum das Pescas e, entretanto as pescas 

têm limites impostos pela Natureza se não forem acautelados excessos), as energias 

renováveis, a construção e a reparação naval e a náutica de recreio”. 

Especificamente quanto às necessidades de conhecimento em relação à oceanografia 

física, o professor relembrou a necessidade de melhor conhecimento do fundo do mar, 

mas fez também questão de acentuar os aspectos jurídicos que têm a ver com o 

Ordenamento e Gestão Marítimos.  

Dois anos depois das declarações feitas pelo professor João Correia, em 2012, a Lei do 

Ordenamento e Gestão Marítima foi aprovada pela Assembleia da República por ampla 

maioria mas, retardada, pelomenos até final de 2014, a respectiva regulamentação, tem 

sido impossibilitado a sua implementação. 

 

                                      

                         PERSPECTIVA PANORÂMICA DO MAR 

 

                                                                      

                   EM UNIVERSIDADES DE OUTRAS TRADIÇÕES    

          
 

Universidade de Coimbra -- Entre as mais de duas centenas de licenciaturas, 

mestrados e doutoramentos que pesquisei na UC nenhum diz respeito, expressamente, 

ao Mar. Mas muitos poderão, eventualmente, trabalhar, em parcerias, com temas 

relacionados com o Mar. Como Geologia, Ambiente, Ciências da Terra, Geociências, 

Ecologia, História, Direito, Economia e Sociologia. 

Depreendi, no entanto que não é a sua vocação. O que, de certo modo é natural numa 

Universidade de uma cidade do interior, ainda que a cerca de uma meia centena de 

quilómetros da foz do Mondego.  

Fazendo a pesquisa por Domínios Científicos deparou-se-me, no entanto, em Ciências 

Naturais e do Ambiente, o Instituto do Mar, Centro do Mar e Ambiente (IMAR – 

CMA). 
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 Na listagem de teses de doutoramento da UC, nestas áreas, constata-se que a grande 

maioria diz respeito à Biologia.  

Arrisco ficar somente na citação de dois professores da UC, de um modo ou outro 

ligados ao mar: foi a Coimbra, à Faculdade de Economia, que se foi buscar um 

professor de História de excepcional currículo científico, pedagógico e político, para 

presidente da Expo 98, acontecimento que deu forte e, porventura, decisivo impulso à 

investigação científica sobre o Mar mas também contribuiu para a (re)sensibilização dos 

portugueses para as actividades marítimas. Trata-se do professor, hoje jubilado, 

Joaquim Romero Magalhães, a quem, pessoalmente, devo palavras de estímulo para 

concretizar esta etapa.  

Por outro lado é também à UC que pertence o professor Álvaro Garrido, de uma outra 

geração –foi doutorando do professor Romero Magalhães -- mas que se completa como 

investigador do mar, com as funções – e paixão – que o ligam, desde sempre, ao Museu 

Marítimo de Ílhavo. Também, pessoalmente mas em relação ao professor Álvaro 

Garrido, fiquei a dever-lhe o prazer intelectual de o ouvir quando de deslocações ao 

Museu Marítimo de Ílhavo e também de o ler, nas obras publicadas  

Quando dizia que arrisco ficar em Romero Magalhães e Álvaro Garrido devo ainda 

invocar, pelo menos, o facto de serem inúmeros os investigadores qualificados que 

trabalham no IMAR, em projectos mais variados.  

Universidade Nova de Lisboa -- A Nova acolhe 42 unidades de investigação 

financiadas pela FCT, incluindo três Laboratórios Associados, estes em parceria com 

outras instituições de investigação. 

Na área da investigação e da formação de quadros, a Nova coopera, entre outros, com os 

PALOP´s, o Brasil, vários países da América Latina e os EUA. 

Segui o Guia de cursos da Nova, considerando, por ciclos, os diferentes institutos, 

escolas e faculdades, para referenciar o Mar. 

Ultrapassados os cursos “habituais”, que sempre podem ter relações com a investigação 

específica sobre o Mar, como a Química, a Física, as Energias Renováveis, o Ambiente, 

a Biologia, a Geologia, Transportes, Robótica, História, Sociologia, Informática, 

Economia, Geografia, verifiquei na consulta ao Guia de Cursos, que não se me deparou 

nenhum curso, de qualquer nível, relacionado como mar. Somente na listagem de 

resultados da Nova, no concurso FCT2010, por áreas científicas, encontrei um único 

doutoramento em Ciências e Tecnologias do Mar.       
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A fusão da Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa, 324 não veio 

alterar, substancialmente, os resultados da pesquisa que aqui me interessava sobre 

formação e a investigação científica relacionada com o mar. Há, no entanto, que referir, 

na Faculdade de Ciências, nas licenciaturas, o ramo de Biologia Ambiental, com os 

perfis de Biologia Marinha e Biologia Terrestre, e ainda a Meteorologia, Oceanografia e 

Geofísica. 

No Instituto Superior Técnico funciona a licenciatura de Engenharia e Arquitectura 

Naval e, nos programas doutorais, a Engenharia Naval. 

A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, conjuntamente com a Escola Naval, 

criou um mestrado em História Naval e um em História Militar. 

Instituto Politécnico de Leiria/Peniche -- O IPL – não é universidade mas, sendo 

Politécnico, é da mesma geração das “universidades novas”, porque nasceu em 1987. 

Integra cinco escolas superiores mas a aqui a atenção vai para a Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche (ESTM). 

Entre as suas unidades de investigação inclui o Grupo de Investigação em Recursos 

Marinhos (GIRM).   

O IPL é o Politécnico que mais pedidos de patentes apresentou, entre 2009 e 2012, junto 

do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. No conjunto do ensino superior 

somente a Universidade de Aveiro superou o IPL, com mais dois pedidos de patentes. 

A ESTM está envolvida em dezena e meia de projectos que visam o aproveitamento de 

recursos marinhos para apoiar empresas com transferência de conhecimento. Empresas 

estas que estão em competição em mercados internacionais e que pretendem 

incrementar as exportações.  

Com esta actuação a ESTM, segundo a sua directora, a professora Teresa Mouga, 

declarou publicamente, o “core business da Escola é a investigação científica aplicada: 

“Tentamos trabalhar com comunidades e dar respostas às solicitações”. 

Daí que entre os projectos do GIRM – coordenado pelo professor Rui Pedrosa -- haja 

“francesinhas” de cavala; algas com potenciais capacidades curativas; hamburgueres de 

peixe para exportação e compostos marinhos que prolongam a vida da maçã fatiada. No 

IPP estuda-se o prolongamento dos prazos de validade de alguns alimentos, como os 

iogurtes. 

                                                   
324 Fusão aprovada pelo decreto-lei nº 266, E/2012, de Dezembro de 2012. 
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Entre outros projectos do GIRM citam-se a certificação dos percebes das Berlengas e os 

gelados com algas. 

Os investigadores do GIRM, em número de três dezenas, são oriundos da Ecologia, 

Aquacultura e Tecnologias do Mar. O GIRM reproduz, em laboratório, medusas e 

peixes ornamentais, alguns para exportação.   

Universidade do Minho - Admito que nas centenas de cursos, entre licenciaturas e 

mestrados existentes na Universidade do Minho, nunca apareça, tanto quanto constatei, 

a palavra Mar ou qualquer derivada. Isto nas suas 11 escolas e institutos. 

Com uma excepção, reconhecidamente relevante: a Escola de Ciência apresenta um 

Programa Doutoral em Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar. Com uma devida 

ressalva: este Programa foi da iniciativa de Universidades galegas e é liderado pela 

Universidade de Vigo. 

Este Programa foi criado no âmbito do Projecto Campus do Mar, fruto das 

Universidades de Vigo, Santiago de Compostela e Coruña, bem como de Aveiro, 

Minho, Trás-os-Montes e Alto-Douro e ainda o Instituto Español de Oceanografia, 

(IEO) e o Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC).  

A intenção destas instituições foi pôr em funcionamento uma Escola Internacional e 

Transfronteiriça de Pós-Graduação, com “uma visão global e de planificação 

plurianual” e com vocação para formação a nível de mestrados e doutoramentos. 

Com o Programa pretende formar profissionais no âmbito da Ciência, Tecnologia e 

Gestão do Mar, “nas suas diferentes aplicações económicas e sociais, gerando 

investigação de qualidade e impacto internacional, proporcionando à indústria 

ferramentas para a sua competitividade”. 

O Programa inclui áreas de especialização como Observação do Oceano e Alterações 

Globais, Uso Sustentável de Recursos Marinhos, Gestão Integrada dos Oceanos, 

Progresso Tecnológico, Engenharia e Gestão Empresarial. 

Quanto a investigação científica, a UMinho tem 32 centros de investigação financiados 

pelo FCT, três dos quais integram Laboratórios Associados do Estado  

ISCIA (AVEIRO) -- Gestão Portuária e Direito Marítimo  

O Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração (ISCIA), de Aveiro, 

é, porventura, o único centro de ensino superior privado que dedica uma atenção 

privilegiada às questões do Mar. Assim acontece com a licenciatura em Gestão de 

Actividades Marítimas e Portuárias, o mestrado em Gestão Portuária e a Pós-Graduação 

em Direito Marítimo.  



597 

O ISCIA, que promove, com frequência, seminários e conferências, abertas à cidade de 

Aveiro, tem parcerias com a Administração dos Portos de Aveiro e da Figueira da Foz e 

com as Comunidades Portuárias dos referidos portos, bem como protocolos com o 

Instituto Hidrográfico e o Instituto de Socorros a Náufragos. 

O Instituto de Aveiro, que tem como unidades orgânicas o Observatório de Comércio e 

Relações Internacionais, a Escola de Negócios Internacionais e o Centro Português de 

Geopolítica, pretende contribuir para o desenvolvimento regional das temáticas 

marítimas promovendo palestras públicas sob a designação genérica de “Olhares 

Estratégicos sobre o Mar”.    

Universidade da Madeira: 

Um despacho conjunto, de 1983, da Secretaria de Estado do Ensino Superior e da 

Secretaria Regional de Educação da Madeira desencadeou o processo que veio a dar 

origem à Universidade da Madeira, em 1988. 

Até à homologação dos estatutos respectivos, em 1996, a Universidade da Madeira foi-

se reajustando às realidades próprias de uma instituição universitária em fase de 

instalação. 

Nesta fase não se lhe conhecem quaisquer cursos especificamente ligados ao Mar que 

rodeia as ilhas do arquipélago. Mas consultei a listagem actual da oferta formativa, a 

nível de licenciaturas e mestrados, e a resposta é a mesma. 

Quanto a centros de investigação a UMadeira possui quatro reconhecidos pela FCT. 

Entre eles há o Centro de Economia de Estudos Aplicados do Atlântico e o Centro de 

Estudos da Macaronésia. Neste último caso um dos projectos concluídos teve em vista a 

associação entre a Ecologia e a Oceanografia Costeira.   

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro:                 

 A UTAD inclui na sua oferta formativa os cursos “habituais” de “todas” universidades 

mas que se poderiam traduzir, eventualmente, em transversais e intersectoriais, como 

Biologia, Engenharia do Ambiente, Engenharia de Energias, Geologia, Economia, 

Química e Turismo, abrangendo temas que podem ter a ver com o Mar. Mas pareceu-

me, nas consultas feitas, que o mar “continua” a 100 quilómetros da sede da UTAD, em 

Vila Real. O que não tem nada de criticável porque a vocação da UTAD é outra. Foi 

assim desde a sua fundação, nos idos da década de (19)70, quando se esperava que as 

motivações da Universidade tivessem a ver com as actividades económicas da região, 

como a Agricultura, a Floresta e a Veterinária. Aliás, como seria previsível, o Centro de 

Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, da UTAD, tem entre os seus 
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projectos de investigação, temáticas relacionadas com as águas dos rios Douro, Tua e 

Tâmega. 

Não referenciei na oferta formativa da UTAD, o Programa Doutoral de Ciências e 

Tecnologia e Gestão do Mar, a que está associada, no âmbito do Campus do Mar da 

Universidade de Vigo.  

Instituto Politécnico de Setúbal -- O IPS também é da geração de 80, tendo entrado 

em funcionamento em 1981. 

De um modo geral as Escolas do IPS privilegiam, na sua oferta formativa, as 

Engenharias, a Gestão, a Saúde e a Educação. Entre as Pós-Graduações tem um MBA 

em Negócios Internacionais, em parceria com a Sines Tecnopólo. 

Os Centros de Estudo e de Investigação do IPS incidem os seus trabalhos nas áreas de 

Telecomunicações, Electrónica e Sistemas Eléctricos Industriais. 

Todas estas áreas podem, eventualmente, servir actividades marítimas, o que seria 

razoável supor se recordarmos a intensa actividade marítima, em redor de Setúbal, com 

navegação, construção, reparação naval, pescas e novas áreas do Turismo. 

Universidade de Évora – Entre licenciaturas (43), mestrados (85) e doutoramentos 

(34) a U.É. inclui na sua oferta formativa a “Terra, a Atmosfera e o Espaço”. Mas não o 

Mar, para si um tanto longínquo.   

Biotecnologia, Direito, Economia e Gestão são cursos da oferta formativa da 

Universidade Católica que podem ter alguma coisa a ver com as capacidades e 

potencialidades dos oceanos 

Entre as dezenas de Pós-Graduações da UC foi lançado, em 2013, no âmbito do 

Instituto de Estudos Políticos, um Programa Avançado em Estudos do Mar, sob o tema 

“Portugal, a Europa e Questões de Estratégia e Governança”.  

Para finalizar uma situação específica, não universitária mas que conta com a 

participação de académicos, que tem decorrido na APDL (Administração dos Portos do 

Douro e Leixões):                 

Nesta perspectiva a APDL, para além dos cursos profissionais, básicos, do seu Centro 

de Formação (2001), criou, em 2008, um curso de Pós-Graduação de Gestão Portuária, 

não conferente de grau, divido em quatro módulos.  
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               4.7                “O OCEANO … NOSSO FUTURO” 

 

                                RELATÓRIO DA COMISSÃO MUNDIAL  

 

                                 INDEPENDENTE PARA OS OCEANOS 

    

        O Relatório da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, Comissão 

presidida pelo ex-presidente da República Portuguesa e “patrono” do International 

Ocean Institut (IOI), Mário Soares, foi editado em Portugal em 1998 e evoluiu de 

estudo especializado para proposta à Assembleia Geral da ONU e para Recomendação 

das Nações Unidas aos povos e países de todo o Mundo. Representantes de 12 países 

integraram os autores do Relatório. 

Como sempre declarou Mário Soares, o professor Mário Ruivo tem sido a “alma e o 

motor” da Comissão, apoiado por uma “vintena de especialistas e de personalidades de 

todos os continentes”. 

A CMIO foi lançada em Tóquio, em Dezembro de 1995, “em reconhecimento da 

importância fundamental dos oceanos para a sobrevivência do planeta, para a 

manutenção da Paz e da segurança, bem como para o desenvolvimento da sociedade 

humana.” 

Outras Comissões, com objectivos idênticos, precederam a CMIO: Comissão Willy 

Brandt sobre Questões do Desenvolvimento Internacional; Comissão Olaf Palme sobre 

Questões de Desarmamento; e outras Comissões relacionadas com Ambiente, 

Desenvolvimento, Governação Global e Dignidade e Igualdade dos seres humanos, hoje 

e no futuro.  

A CMIO teve sempre em conta que os “oceanos impõem limites à actividade humana e 

ao mesmo tempo revelam novas potencialidades e oportunidades”. A CMIO “respondeu 

à competição (…) buscando formas de ultrapassar os obstáculos políticos, económicos e 

comportamentais ao desenvolvimento” 

No Relatório sublinha-se a “necessidade de ajustar as instituições à natureza integrada e 

interactiva do espaço marítimo, dando expressão às disposições das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar”. 
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Apresentado à Assembleia Geral das Nações Unidas, o documento foi ali debatido e 

depois divulgado em livro, traduzido em 12 línguas. O Relatório passou a integrar 

Recomendações da ONU, para todos os países.    

Inclui este documento nos “Fundadores históricos da Política do Mar”, em Portugal, não 

tanto por a presidência ter cabido a um português mas pela relevância do conteúdo do 

Relatório e sua projecção internacional e, naturalmente, a repercussão que teve e devia 

continuar a ter, entre nós: é que as suas Conclusões continuam actuais, face aos 

“desafios de hoje que são muito mais graves e urgentes”, nas palavras, de 14 de 

Novembro/1994, de Mário Soares (Conferência de Pequim).   

No “histórico” do Relatório da Comissão Mundial há que incluir a Conferência 

Internacional sobre os “Oceanos, Mudança Climática e Desenvolvimento Sustentável” 

realizada em Pequim, em 2 a 4 de Novembro de 1994, bem como a decorrente 

promoção da rede internacional designada por “Ocean Governance XXI”. 

Para além de outras repercussões no plano interno, pretendia-se então que, a partir da 

participação activa nos trabalhos que deram origem ao Relatório, fosse viabilizada a 

candidatura portuguesa no sentido de receber a sede da Comissão Oceanográfica 

Intergovernamental, que funciona na UNESCO, e o Observatório Mundial sobre 

Assuntos do Oceano. 

Sendo o Relatório um denso documento de 252 páginas procurei sintetizar o conteúdo 

para apontar a sua importância e contribuir para sensibilizar quem pretenda promover 

futuros trabalhos mais aprofundados. 

No Relatório são desenvolvidos seis grandes seguintes temas, a partir de uma 

Introdução sobre a “Viragem nas condições físicas dos oceanos”, “Obstáculos à 

mudança” e “Sinais positivos de Mudança”. 

Os temas indicativos – “As Direcções do Futuro” -- são completados em subtemas, que 

também enuncio, caso a caso: 

1. Promover a Paz e a Segurança nos Oceanos -- Origens do debate; Utilizações para 

fins pacíficos; Conceito, questões e actores; e Caminhos a seguir para fomentar a Paz e 

a Segurança. 

2. Em busca da equidade nos Oceanos -- Argumento da equidade; A equidade repensada 

no palco oceânico; Desafios da equidade nos Oceanos; Bases normativas para a 

equidade nos Oceanos; e Concretizar a equidade.  

3. Ciência e Tecnologia dos Oceanos – O desafio da evolução tecnológica; As 

necessidades tecnológicas da Ciência; Avaliação da tecnologia da utilização dos 
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recursos; A necessidade de saber mais e de partilhar conhecimentos; e a Necessidade de 

estabelecer pontes. 

4. O valor dos Oceanos – O problema; A utilização sustentável dos recursos costeiros e 

marinhos; Incentivos económicos da gestão oceânica; Acordos internacionais de gestão 

oceânica; Direcções de futuro.  

5. Os nossos Oceanos: consciencialização e participação pública -- Consciencialização, 

Informação e conhecimento público; Participação pública. 

6. Para um eficaz governação dos Oceanos – Desenvolvimentos positivos; Obstáculos a 

uma boa governação dos Oceanos; A Agenda inacabada do Direito dos Oceanos; Fazer 

funcionar os acordos internacionais; e Dar voz aos Oceanos. 

 Tendo incluído, no final do capítulo IV, referências a discursos políticos, de 

Presidentes da República Portuguesa, relacionados com o Mar, complemento o presente 

subcapítulo com uma chamada para aquele IV Capítulo, onde inclui um texto 

significativo – “Portugal e os Oceanos -- de Mário Soares, apresentado na Conferência 

de Pequim, em Novembro de 1994, na Conferência Internacional sobre “Oceanos, 

Mudança Climática e Desenvolvimento Sustentável”. 

Tendo ainda em conta a superior relevância do Relatório da Comissão Mundial 

Independente para os Oceanos, Comissão esta constituída por especialistas 

internacionais e políticos de ampla representatividade internacional e que viram as suas 

propostas transformadas em Recomendações das Nações Unidas. 

Julgo que fica cumprido o reconhecimento viável pela importância do Relatório, na sua 

função e contributo como parte da fundação – ou refundação – dos Oceanos na 

transversalidade da Cultura portuguesa, no final do século XX e na transição para o 

século XXI.     
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           4.8             EMEPC (2004)-- ESTRUTURA DE MISSÃO 

 

                PARA A PLATAFORMA MARÍTIMA CONTINENTAL  

                                     

                          -- ESTUDO E PROPOSTA PARA A ONU  

 

            “No futuro, 97% de Portugal será Mar” (“Público”, 7 de Setembro de 2014). 

Mas, eu próprio, tenho que acrescentar: Se e quando a ONU aprovar a candidatura 

portuguesa da Plataforma Continental. 

        

       A Economia do Mar cresce quando a Ciência evolui e a Política estabelece 

estratégias e conjuga motivações, fornecendo meios e defendendo interesses 

geoestratégicos. Referi anteriormente, a propósito, a Plataforma Continental Marítima 

(PCM). 

Enunciadas, genericamente, as potencialidades da PCM, parece-me oportuno algum 

detalhe técnico para melhor compreensão acerca do seu, ainda que recente, histórico. 

Recente histórico tendo em conta que a submissão do dossiê português foi apresentada 

ao organismo competente das Nações Unidas, a Comissão de Limites da Plataforma 

Continental, em Maio de 2009. 

A Plataforma Continental Portuguesa corresponde actualmente aos fundos marinhos da 

ZEE, tendo uma área aproximada de 1,66 milhões de Kms.2 e estima-se que deverá 

crescer cerca de 2,1 milhões de Kms.2, atingindo uma extensão total de 3,76 Kms.2.  

Os direitos dos Estados costeiros, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (CNUDM), incluem os recursos não vivos do solo e do subsolo 

marítimo e também os organismos vivos de espécies sedentárias. Sendo assim, o solo da 

Plataforma Continental de um Estado constitui território soberano, ainda que com 

algumas limitações, não se repercutindo sobre a coluna de água, isto é a água que cobre 

a plataforma continental. 

Os Estados costeiros, segundo a Convenção, têm responsabilidades quanto à prevenção 

e controlo da poluição e só eles podem autorizar a investigação científica na Plataforma.   

O dossiê preparado pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 

(EMEPC) contou com o apoio de outras instituições científicas. 
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Mas a entrega formal da submissão, lembra o SEM, não significa que esteja terminado o 

projecto nacional: torna-se necessário actualizar, permanentemente, “novos dados e 

amostras (…) reforçando conhecimentos de geomorfologia e da natureza dos fundos 

oceânicos”. 

Para além do território emerso e do seu mar territorial, a vasta área submersa que 

corresponde à Plataforma Continental tem uma dimensão aproximada de 4 milhões de 

Kms.2. Comporta ainda um volume de água com cerca de 6,15 mil milhões de kms.3 

(cúbicos). 

Os recursos existentes “no solo e subsolo na área da Plataforma Continental estendida” 

encontram-se numa profundidade média superior a 3730 metros e geograficamente 

distantes dos pontos de apoio logístico em terra”. Tudo isto é um desafio.   

A EMEPC, para além das investigações relacionadas com a submissão, elaborou um 

Atlas do Mar de Portugal, um dicionário de dados do projecto de extensão e tem 

procurado “reforçar o conhecimento dos recursos naturais, vivos e não vivos”. 

Segundo a própria Estrutura a sua principal missão visa estabelecer os limites exteriores 

da PCM de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(CNUDM). Sendo assim, a EMEPC procura “promover o reconhecimento internacional 

dos limites exteriores da Plataforma Continental de Portugal contribuir, com base na 

Estratégia Nacional para o Mar, para a capacitação da sociedade no esforço nacional do 

regresso ao Mar e valorização dos oceanos e das zonas costeiras nas vertentes 

económica, ambiental e social”. 

Para a elaboração do dossiê apresentado à ONU a primeira questão a considerar foi o 

quadro jurídico vigente, nomeadamente de âmbito internacional. Num subcapítulo 

próprio dediquei espaço conveniente ao CNUDM e ao Direito Internacional, onde se 

poderá encontrar doutrina e informação apropriadas (“Contexto institucional e jurídico”, 

capítulo II). 

Por sua vez a Determinação do Limite Exterior da Plataforma Continental (LEPC) é 

reportada à primeira parte do artigo 76º, nº 1, da CNUDM, onde se define a relação 

principal entre a margem continental e e a plataforma continental. 

São múltiplos os pormenores técnicos constantes do Atlas, com fórmulas matemáticas, 

mapas, gráficos, medições concretas e representações que para aqui reputo de 

excessivas. 

Na diversidade de apoios recebidos quando da preparação do dossiê citam-se as 

engenharias, com a disponibilização do ROV Luso, veículo de operação remota com 
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capacidade de mergulhar a 6000 metros de profundidade, com capacidade de alcançar 

os fundos oceânicos sob soberania portuguesa. A profundidade média da área marítima 

total portuguesa, incluindo aqui a ZEE e a PC atinge os 5.998 metros mas há zonas, 

como as do Monte Gorringe, a Oeste de Sagres, onde há profundidades de escassas 

centenas de metros. 

O levantamento e o estudo das profundidades marinhas, estudo feito ao longo de anos 

na transição dos milénios, constitui um trabalho de investigação científica essencial. 

Não cabe aqui o detalhe técnico mas não resisto a enunciar um pouco da 

terminologia/temas que dizem respeito à investigação científica nesta área: os montes 

submarinos que emergem das profundidades abissais até 300 metros de profundidade; 

as estruturas do fundo marinho, designadas por “Fried Eggs”; as Zonas de Fractura 

Açores-Gibraltar, as fronteiras entre as placas litosféricas Eurásia e Núbia e falhas como 

a da Glória; a falha transformante apelidada de Oceanographer; os campos hidrotermais 

a sul dos Açores; os vulcões de idade recente, com fluídos de 280 graus e com o cume a 

apenas 700 metros de profundidade; os depósitos minerais associados aos campos 

hidrotermais; as Áreas Marinhas Protegidas; a Planície Abissal da Ferradura, tido como 

um dos locais propícios à ocorrência de nódulos polimetálicos.         

A Estrutura dispõe do M@rBis, um sistema de informação para a biodiversidade 

marinha, fornecendo registos e apoiando processos de decisão.       

Conforme a Estrutura de Missão a informação técnica e científica implica dados de 

índole geomorfométrica, respondendo à pergunta “qual a forma do fundo marinho?” E 

implica também dados de natureza geológica e geofísica que visam encontrar respostas 

à pergunta “qual a natureza, composição e origem do fundo marinho?”  

As informações obtidas tornam possível “saber até onde se estende o prolongamento 

natural do território emerso do Estado costeiro”, condicionante para determinar a 

plataforma continental para além das 200 milhas náuticas. 

A obtenção das informações implica levantamentos hidrográficos complexos e 

detalhados, considerando dados geológicos com recolha e análise de amostras de rochas 

e sedimentos no leito submarino. 

Implica também recolha de exemplares de recursos vivos dos fundos marinhos. No 

decurso das suas campanhas a EM reuniu uma colecção de cerca de 5000 amostras que 

“compreende fauna e flora, amostras de água e sedimentos recolhidos na sua maior 

parte, a grandes profundidades oceânicas (profundidades a mais de 1500 metros)”. 
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Biodiversidade no mar profundo, comunidades de peixes, corais e esponjas foram – e 

são – objecto de estudos no âmbito da Plataforma. 

A própria EM reconhece que há um longo caminho a percorrer no que diz respeito à 

potenciação de estudos sobre biodiversidade e recursos genéticos. O crescimento da 

biotecnologia marinha, em Portugal, hoje em dia é tido como um projecto em 

desenvolvimento que carece de, pelo menos, dezena e meia de anos para que o país 

tenha “uma posição própria a nível internacional nesta área e que, internamente, a 

biotecnologia marinha tenha uma expressão própria nas estatísticas da economia do 

mar”.       

Quanto aos recursos minerais metálicos, a própria EMEPC cita, entre os recursos 

conhecidos, os nódulos polimetálicos, crostas ricas em cobalto e sulfuretos 

polimetálicos. 

A exploração científica dos fundos marinhos 325 teve o “apogeu nos anos 90, sobretudo 

na região dos Açores, mostrando, claramente, a existência de recursos metálicos 

associados aos campos hidrotermais”. Várias foram as “expedições oceanográficas 

internacionais localizadas no interior da ZEE. Aliás as expedições internacionais 

continuam a ser em maior número que as nacionais. E é de presumir, apesar da escassez 

de informação disponível, que as expedições de terceiros países disponham de recursos 

materiais, operacionais e tecnológicos francamente superiores aqueles de que os 

cientistas portugueses consigam dispor.  

Numa perspectiva que complementa o “Atlas” da EMEPC, o vice-almirante Victor 

Lopo Carajabille elaborou um estudo sobre a relação – fundamental -- entre a “Marinha 

Portuguesa e a Extensão da Plataforma Continental”. Este estudo foi sintetizado pelo 

autor num artigo que publicou na “Revista de Marinha”326.   

O vice-almirante – que também é coordenador do Departamento do Mar do ISCIA, de 

Aveiro -- considera, no seu estudo, cinco subcapítulos: O Processo; as Dimensões em 

Causa; os Direitos dos Estados; o Papel da Marinha; e o Planeamento de Forças. 

O autor refere-se, como ponto de partida de todo o historial da PCM, às disposições da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), assinada em 10 de 

Dezembro de 1982, em Montego Bay, na Jamaica, e que entrou em vigor em a 16 de 

Dezembro de 1994, com a ratificação pelo 60º Estado, sendo a ratificação portuguesa a 

3 de Novembro de 1997. 

                                                   
325 EMEPC, Atlas; pág. 74. 
326 Revista de Marinha,  nº 977, de Fevereiro de 2014. 
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O almirante, a propósito, invoca, da Parte VI da Convenção, os artigos 76º a 85º que 

definem o conceito de Plataforma Continental e os métodos e critérios para definir os 

seus limites. 

As decisões políticas, em Portugal, foram assumidas em 1997 e em 1998, sendo nesta 

data criada uma Comissão Interministerial para a Delimitação da Plataforma 

Continental (CIDPC). Por proposta desta Comissão, foi criada, através da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 9/2005, de 17 de Janeiro, a Estrutura de Missão para a 

Extensão da Plataforma Continental, “cuja missão consistia na preparação de uma 

proposta de extensão da plataforma continental portuguesa”. A submissão foi entregue 

em 11 de Maio de 2009, com apresentação formal em 13 de Abril de 2010.       

Nos subcapítulos sobre o “Papel da Marinha” e do “Planeamento de Forças”, o 

almirante Lopo Carajabille aponta aspectos inéditos sobre as responsabilidades 

específicas das Forças Armadas e meios de que necessitam no que diz respeito às 

amplas expectativas da Estratégia Nacional para o Mar. 

Carajabille parte do facto de que a “duplicação do solo soberano significa uma alteração 

extraordinária ao potencial estratégico do país (…) com fortes implicações no quadro da 

defesa e segurança”. Por outro lado, esclarece o almirante, as potencialidades do mar, o 

incremento de interesses nacionais e internacionais, a protecção dos recursos e o 

desenvolvimento da investigação científica, criam responsabilidades à Marinha 

Portuguesa, tornando-a carente de meios de actuação para fiscalizar e controlar, 

exercendo a autoridade do Estado, inclusive sobre os navios de investigação científica 

que venham – e vêm – operar nas águas de jurisdição nacional.  

Esta actuação não se esgota na Marinha, cabendo à Força Área missões específicas. 

Missões que podem implicar a utilização de meios espaciais.           

Segundo o almirante a “componente operacional do sistema de forças foi definido pelo 

poder político em 2004, sem alterações muito significativas relativamente ao que tinha 

sido estabelecido em 1997, com aprovação em 1998, quando ainda não existiam dados 

suficientes para se perceber, cabalmente, a extensão da plataforma continental”. 

Na transição dos milénios, na opinião da Cajarabille, “este assunto não está 

suficientemente estudado e muito menos esclarecido”. À partida porque “planear a força 

naval significa planear a 20/25 anos, tendo em conta que a tecnologia de exploração vai 

evoluir rapidamente”. 

Acrescenta que “neste momento estamos bem servidos no que diz respeito a navios 

oceânicos (2) mas há que planear para o devido tempo” (…) porque “durante décadas 
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descurou-se a componente indispensável da Marinha no que respeita às unidades de 

fiscalização e controlo dos espaços marítimos de soberania ou jurisdição nacional (…) 

apesar dos estudos atempadamente elaborados apresentados”. 

Na abordagem do tema “Planeamento de Forças” o autor apresenta as especificidades 

respeitantes a missões de submarinos, de navios reabastecedores de esquadras, de 

navios de controlo de poluição e ambiente, de patrulhas oceânicas para a Madeira e os 

Açores, e conexão e cooperação com a Força Aérea.              

O almirante termina com aquilo que poderia designar como um aviso: 

 “A Economia do Mar será uma prioridade mas sem uma Marinha adequada à dimensão 

do país fica em causa a credibilidade internacional quanto à vontade e determinação do 

Estado para defender os seus interesses no mar”. E cita, a propósito, Hervé Coutau-

Bégarie: “A política marítima não pode ser separada da estratégia naval”.   

Finalmente e conforme lembra Félix Ribeiro 327 a Plataforma pode ser um “legado para 

as gerações futuras (…) mas há duas exigências” a considerar, e acautelar, como 

condições sine qua non: 

“A escolha dos parceiros internacionais” com vocação para estudar e explorar os fundos 

dos oceanos em ligação com as “competências tecnológicas nacionais; e a “aposta, 

desde já, no reforço da investigação científica oceânica e no desenvolvimento das 

tecnologias de exploração submarina”, com o devido aproveitamento das competências 

das escolas superiores portuguesas com vocação e provas dadas nas áreas em questão. 

                                 

                            

                  4.9        HYPERCLUSTER DO MAR INTEGRA 

 

                       MÚLTIPLOS SETORES DA ECONOMIA                          

 

        --RELATÓRIO (2009) PARA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE LISBOA 

 

 

        O Hypercluster do Mar inclui toda uma multiplicidade de actividades económicas 

que, sectorialmente, têm tirado proveito das potencialidades dos mares. Segundo o 

                                                   
327 FÉLIX, Ribeiro -- A Economia do Mar, Actividades e Actores. In Políticas Públicas”, Esfera do Caos, 

Lisboa. Pág . 177. Em 2010. 
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Relatório “World Marine Markets, citado por Ernâni Lopes 328 “as funções estratégicas 

dos oceanos podem ser resumidas em seis funções principais”:  

1. Transportes, Portos e Logística; 2. Energia; 3. Defesa e Segurança; 4. Pesca e 

Alimentação; 5. Passageiros, Lazer e Turismo; e 6. Construção Naval 

No Relatório do HM há 329 um quadro onde se cotejam segmentos de valor diferenciado 

mas que se somam. 

O quadro, que transcrevo, com a devida vénia, do Relatório do Hypercluster da 

Economia do Mar, de Ernâni Lopes, indica os componentes estratégicos do mesmo 

Hypercluster.  

                                                   
328 Relatório de Hypercluster da Economia do Mar, coordenador LOPES, Ernâni; pág. 94. 

318 Id. pág. 135. 
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    Componentes estratégicos do Hypercluster da Economia do Mar 

 

 

Fonte: Relatório Hypercluster da Economia do Mar, p.135, Ernâni Lopes, 2009. 

 

“Os clusters verticais (frentes de negócios) estão organizados por actividades 

económicas, enquanto os clusters horizontais são de suporte (actividades de base que 
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fornecem uma visão de conjunto). A caracterização de cada componente no contexto 

português “permite proceder à avaliação estratégica do papel de cada componente” num 

futuro HM português”.  

Numa assaz rápida, ou melhor, sintética definição das componentes estratégicas que 

condicionam o HC português, segui Ernâni Lopes, no Relatório de 2009330. 

No Relatório analisou o “contexto da economia portuguesa, os factores de pressão sobre 

a mudança, a necessidade de identificar e concretizar novos domínios estratégicos, 

novos padrões de modernização e novos modelos de desenvolvimento”.  

Analisou também “a importância de novas funções estratégicas e económicas dos 

oceanos, avaliando a importância das actividades ligadas à Economia do Mar”. 

Definiu a “lógica estruturante do HM e identificou as actividades económicas que 

podem e/ou devem fazer parte do HM”, colocando-se numa “lógica de mercado global”. 

O conjunto dos componentes do HM da Economia do Mar, em Portugal, avaliado no 

seu todo331 revela as condições de atractividade. 

Numa segunda parte do Relatório é feita uma detalhada avaliação de cada componente, 

desdobrando as seis funções principais e apresentando uma “proposta de visão de 

conjunto e de estratégia para o HM da Economia do Mar em Portugal”. 

As seis funções principais resultam de doze componentes estratégicas dos clusters de 

suporte horizontais, assim discriminados: 

 

1. Visibilidade, Comunicação, Imagem e Cultura Marítimas                                  

2. Náutica de Recreio e Turismo Náutico                                                                

3. Transportes Marítimos, Portos e Logística                                                          

4. Construção e Reparação Naval                                                                            

5. Pescas, Aquicultura e Indústria de Pescado                                                         

6. Energia, Minerais e Biotecnologia                                                                       

7. Obras Marítimas                                                                                                   

8. Serviços Marítimos                                                                                              

9. Produção de Pensamento Estratégico                                                                  

10. Ambiente e Conservação da Natureza                                                                

11. Defesa e Segurança no Mar                                                                                

12. Investigação Científica, Desenvolvimento e Inovação. Ensino e Formação.   

                                                   
330 Id. HM, Págs. 136 e sgts. 
331 HM, pág. 336.  
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Abel Simões, docente na Escola Náutica Infante D. Henrique, elaborou e publicou332 

um estudo detalhado em que faz uma Análise Quantitativa de Sectores do Cluster do 

Mar Português.  

No modelo de análise de Abel Simões333 foram individualizados sectores marítimos: 

Pesca e Aquicultura; Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos 

(transformação de pescado); Construção naval; Reparação naval; Transportes por água 

(transportes marítimos); Actividades auxiliares dos transportes por água (portos); e 

Actividades náuticas de recreio e marinas (náutica de recreio e marinas). Optou por não 

individualizar outros sectores marítimos mas apresentou estimativas do seu valor. 

Na Matriz da Economia do Mar, de Abel Simões, constata-se que o peso do cluster do 

mar representa 2,37% na produção nacional (PIB) e 2,8% no valor acrescentado bruto 

(VAB) nacional.          

Nas exportações e no emprego o sector mais importante é a “transformação e 

comercialização do pescado”, com 35% e 29% do cluster do mar, e 0,87% e 0,27% a 

nível nacional.      

No que se refere às relações intersectoriais no âmbito do cluster do mar e em valores 

absolutos, o autor considera que a força de um cluster “depende da robustez das 

relações comerciais e financeiras entre as empresas e os sectores que o constituem”. No 

caso do cluster do mar “as relações são, em geral, muito fracas” mas há que referir as 

ligações entre a “Marinha e a construção/reparação naval; entre os transportes 

marítimos e os portos; e entre a pesca e a transformação do pescado”. 

No artigo a que vimos fazendo referência Abel Simões entra em detalhes sobre 

coeficientes de interdependência – matriz inversa bem como sobre os efeitos 

multiplicadores de actividades marítimas (efeitos indirectos e efeitos induzidos), mas 

seria excessivo reproduzirmos e analisarmos estas questões porque implicam demasiada 

especialização, que não a nossa, para os objectivos que perseguimos.  

No final do seu trabalho o autor apresenta conclusões em que se verifica que “os 

sectores de actividade marítima representam um segmento da economia que geram 

emprego e riqueza, mas que necessita de ser potenciado, pois sendo Portugal um país 

marítimo, a contribuição para o PIB, é relativamente baixa, na ordem dos 2,5%. (…) Há 

um baixo nível de interligações a que corresponde um baixo nível de trocas comerciais 

dentro do cluster.  

                                                   
332 SIMÕES, Abel – Matriz da Economia do Mar. Revista “Cluster do Mar”, nº 5, pág. 21, de 2013. 
333SIMÕES, Abel -- Matriz da Economia do Mar. Id. 
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Acrescenta Abel Simões, baseado nas suas estatísticas e como comentário conclusivo 

que “nas importações, o sector das pesca e aquicultura representa o maior valor, pelo 

que em termos de políticas de Economia do Mar é fundamental contrariar esta situação, 

através da substituição de importações competitivas por produtos nacionais.  

Entretanto, termina Abel Simões, “o sector dos transportes marítimos é aquele que 

apresenta um multiplicador mais significativo no VAB, pelo que, em termos de políticas 

de Economia do Mar, é fundamental incentivar este sector, o que se traduzirá em mais 

emprego e rendimento”. 

Da grande diversidade de utilizações dos oceanos no processo de globalização e 

Economia do Mar verificada após a II Guerra Mundial (1945 …) o almirante Vieira 

Matias deu especial relevância a cinco funções principais: transporte e logística; 

energia; defesa e segurança; pesca e alimentação; e lazer e turismo. Esta opinião e esta 

classificação correspondem, genericamente, ao conteúdo do estudo do professor Ernâni 

Lopes, sobre o “Hypercluster do Mar”, que seguirei neste capítulo.     

Que tem acontecido nos países da Europa mais vocacionados para a Economia do Mar e 

onde Portugal pode contribuir com elementos/estudos, para reflexão e decisão, fazendo-

o com modelos exemplares, com estratégia definida e na expectativa de resultados 

sempre a confirmar? 

Esta pergunta é central porque suscita a possibilidade de comparação com a situação 

portuguesa nos dois últimos decénios do século XX e na transição dos milénios. 

Trata-se de um período de crise, que tem suscitado debates científicos e políticos em 

alguns países, sobretudo do Norte da Europa. Estes países têm sido capazes de, em 

seguida, afirmarem decisões políticas e construírem obra concreta, relançando 

economias “pragmáticos”. Questão central é definir caminhos que permitam “construir 

capacidades de gerar riqueza e de retenção de valor acrescido ao longo da cadeia” de 

produção”.   

Segundo Ernâni Lopes 334 o “ponto de partida para a constituição de um HM é de quase 

colapso”. Sobre esta constatação (2009), explicou o autor as razões sobre o “colapso”: 

“A descolonização, a integração europeia e a valorização do factor continental face ao 

marítimo e as políticas e medidas consequentes, relacionadas, principalmente, com as 

pescas, transportes e questões laborais, conduziram ao abandono do mar como 

dimensão e factor estruturais da economia portuguesa”   

                                                   
334 LOPES, Ernâni -- Hypercluster da Economia do Mar, id.pág. 346. 
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O choque petrolífero de 1973, encarecendo fortemente a energia, veio alterar os 

mercados, a ponto de ter sido destruído, na sucata, grande número de navios. A 

concorrência, com baixos custos, dos estaleiros de países orientais, agravou a crise.  

As preocupações expressas por Ernâni Lopes, em 2009, sobre uma Economia do Mar 

(portuguesa) de quase colapso, são confirmadas, em 2013, por Rui Raposo, presidente 

da Associação de Armadores da Marinha Mercante335. 

 Não cabe alongar-me, aqui, quando Rui Raposo aponta “Medidas a tomar”, como: 

Registo Internacional de navios da Madeira--Mar; Administrações portuárias e 

concessões; auxílios do Estado; Comércio externo; e desenho organizacional da 

administração pública. Há um capítulo, em Rui Raposo, que tem maior cabimento, 

sobre a situação actual, com elementos comparativos com discursos anteriores. 

A propósito, transcrevo um gráfico de Rui Raposo336, com a evolução da Frota.                    

                        

                      EVOLUÇÃO DA FROTA CONTROLADA (1980 a 2012) 

           POR ARMADORES NACIONAIS COM BANDEIRA PORTUGUESA 

 

Nº de navios e milhares de GT 

Fonte: Gráfico de Rui Raposo, na Revista “Cluster do Mar”, nº 5, pg. 30, de 2013   

                                                   
335  RAPOSO, Rui -- “A Marinha de Comércio e a Bandeira Nacional”. Revista Cluster do Mar. 

Março/13, nº 5, pág.. 10. Em 2013. 
336 Revista CM, nº5, pág.. 30. 
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Sobre a situação que decorre da análise do gráfico -- “começado” em 1980 e que 

evoluiu até 2012 -- afirma Rui Raposo: 

“Em Portugal, os armadores portugueses, na sua esmagadora maioria com resultados de 

exploração negativos, só se poderão manter no mercado com bandeira portuguesa, se for 

feita uma reflexão séria sobre o sector marítimo - portuário e se forem tomadas medidas 

urgentes”. E prossegue:  

“Os armadores portugueses já há alguns anos atravessam uma situação económica e 

financeira muito difícil, situação que se agravou, especialmente para os que têm navios 

registados no designado Registo Convencional Português, desde 2011”. 

Isto porque as “cargas transportadas sofreram uma redução muito significativa; o IRC, a 

pagar pelos armadores, aumentou; a derrama tem sido indevidamente cobrada nos 

últimos anos; os combustíveis aumentaram mais de 50%; e os bancos recusam 

empréstimos para financiar a frota (navios e contentores) em condições aceitáveis”. 

Conclui Rui Raposo que, como “medida estratégica de grande relevo seria a existência 

de uma frota de navios de comércio, de bandeira nacional, eficiente e competitiva, 

operada por armadores nacionais e tripulada, tanto quanto possível por marítimos 

portugueses”. Para tanto seria necessário actuar na estrutura de custos operacionais e 

proceder a ajustamentos dos regimes jurídico e fiscal. 

A estratégia de reacção e recuperação internacional do sector começou nos anos 90, por 

iniciativa liderada pela Holanda, país onde a crise fora acentuada.  

Armadores, o Governo, a Marinha Real Holandesa e a Universidade de Delft, estudaram 

profundamente os problemas da Economia do Mar, conseguindo reduzir custos na 

construção naval e na operacionalidade dos navios. Aquilo que hoje, afinal, se apregoa 

como inovação, competitividade e empreendedorismo com vista ao crescimento 

económico. 

Em 1993/1994, a Holanda tinha “desenhado as mudanças fundamentais na sua política 

marítima”337. 

Estas mudanças incidiram, na Holanda, no transporte marítimo e na logística; nas 

indústrias relacionadas com os portos; nos serviços marítimos; nas indústrias 

metalúrgicas da construção naval; nos equipamentos marítimos; nas embarcações de 

recreio e turismo; na produção de peixe e nas indústrias processadoras; na dragagem; na 

energia offshore; na marinha de guerra; e nos transportes fluviais.  

                                                   
337 Hypercluster da Economia do Mar, id. págs. 111, 112 e 114. 
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A maior mais valia, na Holanda, reside nos portos e na Logística, com destaque para o 

porto de Roterdão, o maior da Europa e por onde transitam petróleo, produtos químicos 

e carga contentorizada. Roterdão tem um papel único na Europa, servindo “o mais rico 

hinterland europeu” e beneficiando de eficazes redes ferroviárias, rodoviárias e rotas 

áreas.  

A propósito do domínio comercial de Roterdão lembro o facto de que as mercadorias – 

inclusive pertences pessoais – que, em tempos de domínio português vinham de Macau 

para Lisboa, por mar, transitavam diante das nossas costas para seguirem para Roterdão, 

para aí serem desembarcadas. Posteriormente as mercadorias eram encaminhadas para 

Lisboa em navios de cabotagem. Isto, para além de onerar custos, prolongava por dois 

meses uma viagem de cerca de um mês. 

O ano de 1997 marcou o arranque do cluster holandês, tendo depois um crescimento 

anual da ordem dos 20%. Em 2002 o cluster “gerava 135.000 empregos directos e 

55.000 empregos indirectos” distribuídos por cerca de 12 mil empresas. 

Na Noruega, que atravessou dificuldades idênticas às da Holanda nos primeiros anos da 

década de 80, a recuperação começou em 1987 mas com uma medida sui generis: a 

Noruega passou a contratar tripulações oriundas de países de mão-de-obra barata. 

Entretanto o Governo norueguês alterou o regime de impostos e a frota mercante 

começou a crescer, sobretudo até 1991. 

O cluster norueguês privilegiou o transporte marítimo; a construção e a reparação naval; 

o aluguer de navios; a consultadoria marítima, seguradoras, financeiras e outros 

serviços; os equipamentos, as máquinas e outras indústrias marítimas. 

Nos pontos fortes do cluster da Noruega encontramos “a terceira frota mundial sob 

controlo de armadores nacionais; estaleiros de dimensão média; a empresa de 

construção naval, de dimensão mundial, AKER KVAERNER, que domina a construção 

naval na Finlândia e que marca presença na Alemanha e na França. 

A Noruega tornou-se no maior fabricante de equipamentos para plataformas petrolíferas 

offshore, na construção de navios especializados na prospecção de petróleo, em 

equipamentos para furos de exploração marítima, navios de cruzeiros sofisticados 

(estaleiros da Noruega, da Finlândia e de Alemanha), navios quebra-gelos, navios- 

fábrica de pescas, equipamentos para detecção de cardumes e navios para as guardas 

costeiras e navios-ambulância de grande velocidade.  

Na Noruega o sector de I & D aglutinou empresas, universidades e departamentos 

governamentais, todos “envolvidos na concepção de navios inovadores” (p.115). Este 
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sector estuda, por exemplo, modelos de navios que passarão a utilizar as rotas do 

Árctico, abertas pelo degelo da calote polar. 

A formação e qualificação de recursos humanos para actividades ligadas ao mar está 

presente no cluster, enquanto o conceito de auto avaliação abrange todas as actividades 

ligadas ao cluster. Um Fórum Marítimo, fundado em 1990, promove a cooperação entre 

os agentes e instituições.          

Quanto à Dinamarca, seguiu caminhos semelhantes à Holanda e à Noruega. 

O cluster dinamarquês, no final do século XX, “representava cerca de 7% do valor da 

produção da economia dinamarquesa e 3% do emprego directo, atingindo os 4,3% se 

incluirmos o emprego indirecto”338. 

Em 2004 a Dinamarca possuía 505 navios, tinha 3% da tonelagem mundial e 

transportava 10% do comércio mundial. O maior armador mundial de transporte 

contentorizado é dinamarquês. Trata-se da MAERSK/SEALAND, que controla outros 

grupos e que também faz a gestão de terminais portuários. 

A Dinamarca fundou em 1999 o “Centro de Desenvolvimento Marítimo da Europa” 

(CDME) , que promove a inovação e a cooperação através de encontros, conferências e 

exposições. Inovação, reflexão, investigação, desenvolvimento e formação são vectores 

que o CDME promove. 

Finlândia: a partir de um inquérito (2003) alargado a mais de duas mil empresas, o país 

definiu e implementou o seu cluster. A Finlândia veio a especializar-se em navios de 

cruzeiro, ferries, quebra-gelos e motores marítimos. A Finlândia foi um dos países cuja 

Economia sofreu maiores perturbações quando da queda do Muro de Berlim, em 1989, 

e a desagregação da URSS: a sua Economia estava organizada em função das 

importações e exportações da URSS e as alterações políticas condicionaram a Economia 

da região. 

Alemanha: o respectivo cluster é o mais importante da Europa (p.120), pela dimensão e 

variedade. Integra como componentes a construção naval civil e a militar; a marinha 

mercante; os portos; o equipamento marítimo, civil e o militar; e a marinha de recreio, 

que também constrói. 

Este país, com mais de mil navios porta--contentores, em 2006, possui a segunda maior 

frota mundial neste segmento. Entretanto a maioria dos seus novos navios são 

construídos no Oriente, nomeadamente na Coreia do Sul. 

                                                   
338 Hypercluster da Economia do Mar, págs. 116 e 121 e 123 
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Por razões fiscais grande parte dos navios alemães navega sob bandeira de 

conveniência.  

Os principais portos situam-se entre os mares Báltico e do Norte e são Hamburgo e 

Bremen e o seu sector de serviços marítimos e logístico dedica-se, também à gestão 

portuária. 

Depois de “grave crise”, nos anos 90, “tem vindo a recuperar com a construção e 

exportação de navios de cruzeiro, ferries RO RO, submarinos, navios de guerra de 

superfície e iates sofisticados. 

Os principais estaleiros correspondem a nomes de prestígio e antiguidade, ainda que, 

em alguns casos associados a noruegueses (AKER/MTW) e dinamarqueses (AP 

Moller); HDW; Krupp Thyssen; e Meyer Werft. 

Os alemães têm investido, com êxito, na inovação tecnológica, na electrónica naval, em 

novos motores e na robótica submarina. 

Os casos apontados acima são paradigmáticos e constituem uma amostragem 

esclarecedora no âmbito dos objectivos aqui visados. Sumariamente são ainda referidos 

os exemplos de outros países que têm conseguido organizar, com maior ou menos 

relevância, os seus clusters do mar, pesando na Economia do Mar, a nível global. 

Vejamos:   

França: coube ao Institut Français de la Mer (IFM), a partir de 2004 – ano em que foi 

constituído o cluster marítimo francês -- sensibilizar o país para as potencialidades 

económicas do mar. O presidente do Institut preside, tradicionalmente, ao cluster. 

 A questão colocada pelo IFM – um cluster marítimo para quê? – tornou-se questão 

central e mobilizadora. 

A definição dos sectores a incrementar abrange áreas tradicionais, como sejam: 

armadores, portos, construção e reparação naval (navios de guerra de propulsão e 

armamento nucleares); indústrias do petróleo e do gás, no offshore, náutica de recreio, 

pesca e produtos do mar, acção do Estado no mar, organismos de formação e 

investigação científica no mar, construção de navios de alta tecnologia (Chantiers de 

l´Atlantic), afretamentos, náutica de recreio, investigação oceanográfica, seguros e 

financeiras.  

Mas se estas são áreas tradicionais, a aposta francesa foi feita também na alta tecnologia 

e a na inovação.   

O peso total do sector marítimo francês tem-se situado entre os 5% e os 10% do PIB, 

dependendo da inclusão, ou não, de postos de trabalho indirectos. 
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 Reino Unido: há muito que é o país de maior poder marítimo mercante na Europa. 

Afinal a ideia de maritimidade desta ilha continua a prevalecer. 

O país tem uma estratégia nacional mas a mesma é posta em prática, no terreno, a nível 

local e regional, considerando-se as novas regiões da Inglaterra e as “nações da Escócia, 

Irlanda do Norte e do País de Gales”. 

Tem um cluster designado por Sea Vision UK, que, em 2003 juntou mais de 200 

organismos. Beneficiou de uma campanha nacional inédita para “despertar o 

conhecimento no mar no público, em geral, (…) mas, sobretudo junto dos jovens”, 

acenando-lhes com carreiras profissionais. 

O cluster inglês inclui os segmentos tradicionais, a que se juntam agências ambientais, 

escolas superiores de ensino náutico, sindicatos e associações de serviços voluntários. 

Em 2009 o mar empregava, no Reino Unido, 254.000 pessoas, sendo 61.500 da Royal 

Navy.  

Espanha: data de Outubro de 2007 a “constituição efectiva da Associação do Cluster 

Marítimo Espanhol, com vista à promoção e desenvolvimento do sector marítimo”339 . 

Dois meses depois foi apresentado o Plano Estratégico que tem como objectivos “criar 

riqueza e bem-estar (…) com a procura da excelência empresarial para o sector 

marítimo espanhol”. A Associação procurou acompanhar o modelo holandês. 

As actividades preconizadas são as mesmas de sempre – transporte marítimo, pescas, 

portos, construção naval, aquacultura, investigação científica, formação, náutica de 

recreio e desportiva. O país possui vários institutos de investigação pesqueira e 

inovação tecnológica, com apoio nas Universidades de Vigo, Corunha e Santiago de 

Compostela. 

Na Galiza, com ramificações para sul, situa-se a multinacional pesqueira Pescanova, a 

segunda maior empresa europeia no ramo e a sétima mundial. Outras empresas galegas 

ganharam cotas de mercado significativas, trabalhando também em Portugal e na África 

Austral. Os noruegueses estão presentes na Galiza 

 

 

 

. 

                                                   
339 Hypercluster da Economia do Mar, id, págs. 126 e 127. 
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     Pelos portos espanhóis passam 80% das importações e 50% das exportações do país, 

mas a frota mercante espanhola é “muito inferior à da maioria dos países marítimos 

europeus”. A Galiza tem o maior armador espanhol, o EL CANO, e as Astúrias têm 

também um grande armador (Suardiaz), o qual opera em vários portos espanhóis, em 

Portugal e na Itália.  

A Galiza, com 122 portos maiores ou menores, possui em Vigo o mais importante porto 

da Europa na manipulação de pescado fresco e um dos mais importantes de congelados. 

Os planos de ampliação do porto de Vigo e o do seu centro de Logística têm atraído a 

disponibilidade dos maiores armadores mundiais, sabendo-se que em 2007 a MAERSK 

decidiu deixar Vigo por carência de espaço suficiente para a movimentação de 

contentores.   

Quanto a transatlânticos, Vigo, já em 2009, recebia, anualmente, 100.000 turistas, 

enquanto o porto de Leixões, em 2011, ficava nos 60.000. 

A Espanha está “entre os dez maiores produtores mundiais de produtos de pesca e 

derivados, sendo o sétimo exportador mundial”. Tem uma forte indústria conserveira, 

muito vocacionada para a internacionalização.  

A construção naval, civil e militar tem, na Galiza, indiscutível relevância, pela 

qualidade obtida. A construção naval militar situa-se em Ferrol – que foi do Caudillo – 

e a civil em Vigo. Até à crise internacional de 2008 as encomendas vinham de países 

como a Austrália (destróieres e navios anfíbios) e a Noruega (cinco fragatas). 

“O sector do transporte marítimo, a par do das comunicações, tem sido o grande suporte 

da chamada globalização da economia mundial”, declara João Carvalho, do Instituto da 

Mobilidade e do Transporte. “São os serviços de transporte marítimo, com cobertura 

mundial, com elevadas frequências de grande regularidade e fiabilidade, com preços 

baixos, que suportam esta forma – globalização – de organização da produção”. 

O aparecimento dos contentores, na década de 70, produziu profundas alterações 

estruturais, como aliás, volta a acontecer. Acentuaram-se as fusões e as aquisições, com 

cada vez maior concentracionismo. Isto a nível empresarial, porque a nível político as 

opções, no transporte marítimo são, a curta distância, a regulamentação da concorrência 

entre operadores. 

João Carvalho é especialista nestas matérias e a sua leitura (Cluster do Mar, Março 

2013) é obrigatória a quem pretenda conhecer mais profundamente, e nos detalhes 

actuais, estes temas. 
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O mar continua a representar 60% das exportações portuguesas e 70% das importações. 

Pelo mar recebemos a totalidade do petróleo que consumimos e cerca de 65% do gás 

natural que consumimos. Mais de 50% do comércio marítimo da UE passa por águas 

portuguesas. Com a extensão da plataforma marítima poderemos ter uma área que 

corresponderá à soma da França com a Alemanha. No entanto a soma da carga 

movimentada nos portos do território do continente português, segundo números 

oficiais, tem apenas a “ordem de grandeza de um único porto espanhol, o de Valência”. 

Na generalidade, as administrações portuárias portuguesas procuraram sempre garantir 

lucros nas contas anuais, mas esse critério foi sendo ultrapassado porque taxas mais 

elevadas significa maiores custos para os exportadores/importadores. Progressivamente 

os portos têm tendência a ser considerados como “rótulos de articulação das cadeias 

logísticas de transportes da fachada atlântica e da Rede Transeuropeia de Transportes 

(…) tornando os custos competitivos, com tempos de trânsito reduzidos e (…) maior 

fiabilidade”340. O autor – e secretário de Estado dos Transportes do XIX Governo 

Constitucional – preconiza uma gestão comum para os sete portos do continente, a 

intermobilidade garantida por um Plano Estratégico de Transportes e pela Reforma do 

Trabalho Portuário. 

Por longos anos foi lenta a evolução dos portos, até porque discutir portos era discutir 

questões sindicais. 

As administrações portuárias visavam lucros, pagos pelos exportadores e com prejuízo 

da competitividade internacional. 

Segundo Lídia Sequeira, ex-administradora do Porto de Sines, -- conforme artigo que 

intitulou “O desenvolvimento do transporte marítimo e a actividade portuária” e que 

publicou em Cluster do Mar 341, o “desenvolvimento dos fluxos de tráfego marítimo 

associados às cadeias de produção e distribuição, localiza-se na confluência do Pacífico 

e do Atlântico Norte (…) e, no total das mercadorias transportadas, regista-se um peso 

dominante do Continente Asiático, que é hoje responsável por 56% das mercadorias 

descarregadas em todo o mundo e por 39% das mercadorias carregadas. (…) A Europa 

tem, respectivamente 23% e 18%. (…) O Continente Americano atinge 16% e 23% e o 

Continente Africano fica-se pelos 4% e 9%. 

                                                   
340 MONTEIRO, Sérgio Silva – Rede Transeuropeia de Transportes. Revista Cluster do Mar, nº 5, pág. 

35, de Março de 2013. 
341 SEQUEIRA, Lídia -- O Desenvolvimento do Transporte Marítimo e a Actividade Portuária. Revista 

Cluster do Mar, nº 5, pág. 37, de Março de 2013. 
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Na sequência dos números apontados, acrescenta Lídia Sequeira que o “porto de 

Shangai é hoje (2013) o primeiro porto no ranking mundial no que respeita ao volume 

de toneladas movimentas, lugar que conquistou a Singapura”. 

O porto de Roterdão, que era em 2000, o segundo maior porto do mundo em tonelagem 

movimentada, desceu para quinto lugar em 2011. 

No ranking dos 15 maiores portos em tonelagem movimentada, 13 localizam-se na Ásia 

e destes 13, há 11 que se localizam na China. 

 No seu artigo Lídia Sequeira alonga-se na apresentação de estatísticas especializadas 

sobre tendências, custos de fretes, quotas de mercado de frotas e rankings de armadores. 

Em relação aos portos portugueses, Lídia Sequeira afirma que têm vindo a adaptar-se 

aos novos desafios, sobretudo na sequência das Orientações Estratégicas para o Sector 

Marítimo-Portuário, de Dezembro de 2006. 

Concretamente em relação a Sines, que administrou alguns anos, a expectativa é que 

beneficie da valorização do canal do Suez, a partir de 2015, e da resultante procura de 

portos de águas profundas. Faltam as ligações ferroviárias à Europa.  

Houve uma redução drástica do número de navios que arvoram o pavilhão convencional 

português, que passou de 1.183.000 GT, em 1980, para 66.000 GT, em 2012. Em 

número de navios passou-se de um universo de 94 navios de bandeira convencional 

portuguesa para 11, em 2012, segundo Miguel Gomes Paiva342.     

Perante os factos e as carências expostas e adiante pormenorizados, voltarei adiante a 

duas questões centrais: a necessidade de projecção real dos discursos políticos de ontem 

no tempo presente -- o final do século XX e a transição para o século XXI  -- e a 

ambição de um peso expectável da Economia do Mar, em Portugal e na UE.  

Os transportes marítimos, as actividades portuárias e logísticas associadas 

corresponderam sempre a subsectores prioritários da Economia do Mar, sendo capazes 

de proporcionarem significativo valor acrescentado. 

Já na passagem dos séculos o transporte por via marítima representava 90% do 

comércio mundial e pelas águas jurisdicionais portuguesas passava 53% do comércio 

europeu e entrava 70% das importações portuguesas. A totalidade do petróleo e quase 

dois terços do gás que o país consume utiliza as rotas marítimas. 

     Há três factores em construção na transição dos milénios e que poderão vir a ter forte 

repercussão no sistema portuário português: 

                                                   
342 PAIVA, Miguel Gomes – Navios de bandeira convencional.   Revista Cluster do Mar, nº 5, págs. 40 a 

44, Fevereiro/Março de 2013. 
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-- o alargamento e a ampliação do Canal do Panamá; as novas fases do Porto 

Tanger/Med., projecto lançado em 2003; e a implementação dos corredores ferroviários 

transeuropeus para mercadorias, atravessando a Europa de Norte a Sul e de Leste a 

Oeste. 

O Projecto de Redes Transeuropeias de Transportes foi lançado no início da década de 

90. Inclui uma rede de alta velocidade ferroviária para passageiros, em competição com 

o transporte aéreo. A rede axial de transportes ferroviários na Europa pode marginalizar 

a fachada atlântica, na sua rede portuária.   

Afinal o Mar é economia, é política, é segurança e é estratégia. E oportunidade 

excepcional para o país. Com a ressalva de que nas duas últimas décadas do século XX 

houve factores que comprometeram as actividades marítimas portuguesas. Como sejam 

a descolonização (1974/75 em diante); a integração europeia e o abate de barcos 

(pesca); a venda da frota mercante que fazia as ligações com as antigas colónias; a perda 

de competitividade das indústrias de construção e reparação naval. 

Na transição dos séculos registaram-se novas políticas que levaram à concretização de 

investimentos em infra-estruturas portuárias para transporte de cargas marítimas e para 

apoio à actividade piscatória. As mutações no sector portuário, já no século XXI, têm a 

ver com a profissionalização dos métodos de gestão, prática de concessão de serviços a 

empresas privadas, criação da janela única logística, informatização de serviços de 

apoio, ajustamentos no sistema tarifário, reforma do estatuto do trabalho portuário e 

criação das autoestradas marítimas. Mas também é actividade portuária numa panóplia 

de serviços associados, a que junto os serviços de dragagem, reboque, segurança de 

pessoas e mercadorias, pilotagem, estiva, construção civil e obras marítimas, farolagem 

e outros de que encarregam os armadores (shipping).  

No âmbito da autêntica revolução tecnológica e organizativa há que incluir a 

generalização do transporte de carga manufacturada por contentores: “A 

contentorização permitiu a intermobilidade e facilitou a criação de cadeias logísticas 

globais”343, diz Félix Ribeiro. 

Grande parte destas medidas estão condicionadas ao princípio de que é fundamental 

diminuir o mais possível os tempos – e os custos -- de trânsito, nos portos, tanto dos 

navios como dos transportes rodoviários que entregam ou recolhem as mercadorias nos 

portos.  

                                                   
343 RIBEIRO, Félix -- A Economia do Mar, Actividades e Actores. Políticas Públicas,  pág. 129, Esfera 

do Caos, Lisboa, 2010. 
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Entretanto a redução de passageiros em navios mercantes devido ao desenvolvimento da 

aviação veio a ser compensada, pelo menos numa especialização, a partir da década de 

70, com o turismo de cruzeiros.  

As ligações ferroviárias têm também uma função essencial, nomeadamente com vista às 

ligações ibéricas e europeias. O porto de Sines tem estado dependente de uma política 

racional que permita potenciar a localização geográfica do porto e as suas características 

de porto de águas profundas.      

O XIX Governo Constitucional, apesar das suas opções obsessivas contra os 

investimentos públicos em infraestruturas, ao seleccionar, em 2014, 30 projectos de 

investimentos tidos como prioritários para o desenvolvimento do país, incluiu 18 que 

dizem respeito ao sector marítimo-portuário, oito ao ferroviário, dois ao rodoviário e 

dois ao sector aeroportuário. A maioria destes projectos corresponde a ambições 

políticas e objectivos económicos que vêm de anos e anos atrás. 

Os 18 projectos respeitantes ao sector marítimo portuário (1,5 mil milhões de euros), 

num reconhecimento da importância dos portos na conjuntura económica dos portos, 

incluem o Terminal Sul de Contentores do porto de Leixões e a nova fase do Terminal 

XXI de Contentores do porto de Sines. Também é tida como de interesse a criação de 

um porto de águas profundas no Tejo, em Lisboa.     

 Nos projectos do sector ferroviário os objectivos têm a ver com as ligações a portos 

marítimos e aos seus corredores internacionais. 

Na transição do século XX para o século XXI – já no final da década de 90 -- foram 

sendo definidos critérios prioritários, com o objectivo de traduzi-los em programas de 

modernização do sistema portuário, no que diz respeito a equipamentos, nomeadamente 

informáticos; abertura de novas e compatíveis acessibilidades terrestres; inserção dos 

portos nas cadeias logísticas internacionais; construção ou valorização de terminais de 

carga e de passageiros de cruzeiros de turismo (terminais nos portos de Leixões--Norte 

e de Lisboa, este em Santa Apolónia); na desburocratização; na melhoria da eficiência e 

na diminuição dos custos de contexto. 

Há que juntar os equipamentos para a náutica de recreio. Procuraram-se e procuram-se 

parcerias internacionais e nacionais, neste caso com centros de investigação 

universitária. 

Falando-se de portos há que citar alterações legislativas como a que, em 2008, transferiu 

para os “municípios a gestão dos territórios sem actividade portuária”. 
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Quando se equaciona a competitividade e a eficiência dos portos portugueses surge um 

binómio que toca questões essenciais sempre susceptíveis de polémica: as empresas 

gestoras dos portos pretendem “custos baixos e velocidade alta” mas este é um modelo 

contestado pelos trabalhadores porque implica menores salários e mais horas de 

trabalho, não ou mal remunerado. 

Esta questão foi equacionada num debate realizado na Universidade de Aveiro 

(02/11/2013) com a participação de representantes das actividades portuárias, sendo 

analisados temas, como a presença mais efectiva do accionista Estado; o reforço da 

agregação de interesses; a criação de uma frente de portos nacionais que abasteça 

grande parte da Península Ibérica; a valorização do factor humano; e crescimento dos 

tráfegos no Atlântico Sul. 

Quanto às rotas no Atlântico Sul esta podem beneficiar do facto de que, entre 2006 e 

2011, as exportações portuguesas para região mais do que duplicaram. Os destinos das 

exportações portuguesas, na África Ocidental, têm sido Angola, Cabo Verde e Guiné-

Bissau, mas países como a Nigéria, o Gana, a Guiné Equatorial, o Senegal e o Congo 

estão na rota das exportações. 

No colóquio de Aveiro foi consensual que a estratégia posta em prática no final dos 

anos 90 e, gradualmente, implementada no primeiro decénio do século XXI, 

beneficiando de investimentos compatíveis, contribuíram para dotar os portos de 

infraestruturas necessárias para competirem com os concorrentes internacionais. 

Inclusive o presidente da Associação dos Portos de Portugal (APP), José Luís Cacho, 

não teve dúvidas em afirmar que “o modelo empresarial que vem dos anos 90 tem dado 

bons resultados e hoje (2013) o bom desempenho dos portos é reconhecido por todas as 

entidades”.     

Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro e ex-presidente da Câmara 

Municipal de Ílhavo, concordou com a APP, ressalvando, no entanto, que desde a 

década de 80 “houve investimentos nos portos que foram dispersivos, comprometendo 

os níveis de rentabilidade”. Mas acrescentou que ao “nível das operações deve haver 

uma clara especialização de cada uma das áreas portuárias, mantendo patamares de 

competitividade entre elas”. 

Quanto à relação portos--logística, o presidente da Comunidade Portuária de Leixões, 

Jaime Vieira dos Santos, foi claro: 
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--“Há um grande fluxo de cargas com destino à Galiza que usa Leixões em bases 

regulares e sistemáticas porque os portos ou estão alinhados com a cadeia logística ou 

vão fora”. 

A evolução da situação dos portos tem sido equacionada por Ana Paula Vitorino, 

deputada do Partido Socialista e professora, que tem juntado a reflexão universitária 

sobre estas matérias a um discurso político fortemente interventivo. Refiro-me, 

nomeadamente, à Assembleia da República e à Revista Cluster do Mar (CM), que 

dirige desde 2012.   

Reconhece Ana Paula Vitorino que a Marinha Mercante nacional “não acompanhou este 

desenvolvimento, deixando campo aberto às grandes operadoras internacionais de 

shipping para aproveitamento das oportunidades geradas”. 

Algumas questões que a autora coloca no seu artigo344 indiciam os problemas e as 

carências da Economia do Mar em Portugal. Refere-se ao “desafio da sobrevivência e 

crescimento da Marinha de comércio nacional”; pergunta que medidas devem ser 

tomadas e que ensinamentos podem ser recolhidos nos casos de sucesso; quais os 

segmentos em que se deve apostar; se apenas nos restam as rotas para as regiões 

Autónomas. 

O empresário Henrique Neto, ex-deputado do Partido Socialista, fez afirmações 

contundentes num seminário organizado, em Lisboa, pela Câmara de Comércio Luso-

Belga-Luxemburguesa sobre “Transportes: privatização, financiamento e 

sustentabilidade”. Afirmou Henrique Neto que enquanto a “Espanha tem uma estratégia 

clara, Portugal tem uma visão distraída e diletante dos aspectos estratégicos dos 

transportes”.E explicou: 

“Privilegiámos a rodovia quando os transportes marítimos e a ferrovia é que deviam ser 

a aposta de Portugal. Fizemo-la na óptica da mobilidade das pessoas e não das 

mercadorias. Portugal exporta 32% a 35% do PIB mas não é com um mercado de 10 

milhões de pessoas que as empresas conseguem ser produtivas. A economia portuguesa 

é insustentável sem exportações que atinjam os 60% do PIB. A Dinamarca exporta 60% 

a 70% do PIB”.  

Henrique Neto considera que o porto de Sines “é o único elemento que poderia dar um 

pouco de esperança e que deve ser a primeira prioridade no desenvolvimento do sector 

                                                   
344 VITORINO, Ana Paula – Marinha Mercante Nacional. Revista Cluster do Mar, nº 5, pág.3, de Março 

de 2013. 
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de transportes”. Como segunda prioridade aponta a “ferrovia, ligando os portos à 

indústria, com forte ligação a Espanha”.   

A vulnerabilidade dos transportes marítimos depende de factores muito diversificados, 

alguns de grande volatilidade e impossível controlo quando sujeitos às convulsões 

políticas e militares de regiões mundiais mais sensíveis Mas também têm a ver com a 

evolução e disputas de mercados, envolvendo as economias mais poderosas. São 

situações concretas traduzidas na “combinação de instabilidade nas cotações das 

matérias-primas, frota mundial sobredimensionada; elevados preços dos combustíveis; e 

crise financeira que criou entraves no acesso às fontes de financiamento” (CM, p. 5). 

Circunstâncias deste tipo têm vindo a acentuar a tendência defensiva para a 

especialização das frotas mercantes, citando-se os porta-contentores, os petroleiros os 

transportadores de carvão, minérios de ferro, de cobre e de produtos agro-alimentares 

(açúcar, soja e milho). Custos inerentes a seguros, segurança, protecção ambiental e 

combustíveis são parcelas cada vez mais significativas.   

O facto dos problemas económicos, financeiros e políticos da Europa se prolongarem, 

sobretudo desde 2008, têm levado os exportadores/importadores a procurar mercados 

mais atractivos, o que condiciona estratégias dos grandes armadores. 

Há entretanto factores que indiciam apetência em relação ao transporte marítimo, em 

certas rotas (Arábia Saudita, Japão, Nigéria e Costa Leste dos EUA): os bancos 

internacionais têm tido interesse em tomar posse dos navios hipotecados, em especial 

dos petroleiros. 

Estão registados, a nível mundial, cerca de 70 mil navios mercantes, não estando 

incluídos barcos de recreio e de pesca. 

Na base de dados da Administração dos Portos do Douro e de Leixões (APDL) constam 

40 mil navios, integrando, nos registos informáticos, todas as referências necessárias à 

gestão portuária, nos aspectos administrativos e técnicos, caso esses navios pretendam 

utilizar os serviços dos portos do Douro ou de Leixões. 

Na parte continental do país, sete portos, com dimensões e capacidades diferentes, 

movimentam carga e passageiros. São eles Leixões, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, 

Sines, Portimão e Vila Real de Santo António. Acrescentamos, na Madeira, o porto do 

Funchal e, nos Açores, Ponta Delgada. 

Os principais portos nacionais, apesar da crise generalizada, tiveram, em 2012, um 

acréscimo de cerca de 12% nas mercadorias movimentadas. 
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Sines, Leixões e Lisboa, no conjunto dos sete portos continentais, contribuíram com 

80% do total movimentado (total de 69 milhões de toneladas de mercadorias 

movimentadas, em 2011, nos sete portos) o que recoloca a questão, vinda de sempre, da 

ligação ferroviária à Europa. Questão a que se junta o aumento da contentorização, o 

crescimento do tamanho dos navios e a próxima abertura do remodelado canal do 

Panamá, tudo condicionalismos que periodicamente se retomam ou se colocam.  

A nível mundial, os Transportes Marítimos e as Actividades Portuárias e Logísticas 

associadas constituem a principal componente do Hypercluster da Economia do Mar, 

em termos de valor/produção nível mundial. São 25 os principais portos que concentram 

a maior fatia do negócio dos transportes marítimos, a nível global. 

Roterdão é o único porto europeu que figura na lista dos maiores portos mundiais -- 

segundo a OCDE em 10º lugar – tendo-se posicionado para receber produtos 

importados e exportados pela Alemanha. Na mesma listagem da OCDE, a China, em 

2009, tinha seis portos nos lugares cimeiros. Mais importações da Europa e o facto de a 

China ser “a fábrica – exportadora -- do mundo”, justifica estes factos. 

Vejamos um gráfico que reproduzi do Relatório do Hypercluster do Mar, de Ernâni 

Lopes, onde se indicam os principais portos de contentores, em 2004. 
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                 Top 25/2004 Global dos principais portos de contentores – 2004 

 

 

GRÁFICO de Ernâni Lopes HC, pág. 179. 

Fonte: Relatório do Hypercluster do Mar, coord. Ernâni Lopes, pág. 179. 

 

Segundo a Organização Mundial do Comércio, nos últimos 50 anos “o comércio 

cresceu mais rapidamente que a produção, dado que a produção real cresceu a uma taxa 

média anual de 3,7%, enquanto a correspondente taxa para o comércio foi de 6%” (…) e 

“para este resultado contribuiu a rápida evolução das tecnologias, em particular nos 

sectores ligados à informação, às telecomunicações e aos transportes”. Factores como os 
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choques petrolíferos perturbaram, ciclicamente, o “equilíbrio entre a oferta e a procura 

de transportes”. 

Conforme a Review of Maritime Transport, de 2007, a frota mundial, em milhões de 

toneladas de porte bruto, evoluiu desde 1970 a 2007, passando de 326 unidades para 

1.042. 

Na mesma Revista consta que o comércio mundial com utilização de transporte 

marítimo evoluiu, desde 1970 e até 2007, em milhões de toneladas, de 2.566 para 7.416.       

Em termos de dinâmica, na Economia do Mar, os sectores do Turismo e das 

Actividades Energéticas offshore apresentam maiores índices de valorização.      

O segmento dos transportes marítimos, no âmbito da Economia do Mar, acompanha as 

contingências políticas e os reflexos da Economia mundial e, naturalmente, da 

Economia regional e nacional.  

As contingências políticas e os reflexos da economia mundial – a que acrescento as 

estratégias e interesses empresariais específicos – podem criar preocupações e 

perturbações inesperadas para a gestão dos portos. Foi o caso da chamada Aliança P 3, 

que integra a Maersk, a CMA e a MSC, as maiores companhias mundiais de transporte 

marítimo de contentores. Sendo a Aliança P 3 um acordo operacional entre empresas 

que controlam o transporte de contentores em todo o mundo, podem as mesmas decidir 

alterar as escalas de portos que utilizam para carregar e descarregar. Há sempre o risco, 

no caso português, de prejuízos para Lisboa, Sines e Leixões, por alteração dos fluxos 

de transportes. 

Espera-se que a Comissão da Concorrência da União Europeia possa limitar os danos, a 

partir do facto de que a Aliança P 3, possuindo uma posição dominante no transporte 

marítimo, seja obrigada a actuar separadamente na UE.  

Na opinião de Ernâni Lopes o crescimento do transporte contentorizado está associado à 

“emergência da Ásia como grande pólo exportador de produtos industriais, enquanto os 

Estados Unidos e a Europa (…) foram evoluindo para economias de serviço e de 

conhecimento”. Um dos resultados é que há um acentuado desequilíbrio de cargas 

transportadas, sendo o tráfego oriundo da Ásia muito superior aquele que tem a Ásia 

como destino.  

Este tipo de desequilíbrios pode ser cíclico ou estrutural – e está a tornar-se estrutural no 

caso citado – mas não se verifica somente na região apontada: quando a relação 

importação/exportação sofre acentuadas contingências, em termos quantitativos e/ou 

qualitativos, fica comprometida a saúde económica de empresas transportadoras. É o 
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que pode acontecer em Portugal com os transportes rodoviários, com longas 

deslocações para e da Europa, se não tiverem mercadorias para transportarem nos dois 

sentidos, na ida e no regresso. Uma e outra situação obrigam a maior contenção de 

custos e a soluções inovadoras (economias de escala …).        

A “bacia atlântica” (p.168) foi a origem da contentorização. A Ásia-Pacífico em 1980 

movimentava 25% do total de contentores. A nível mundial, em 2009, a carga 

contentorizada atingiu 45%. da carga marítima.  

Em 2009 os maiores armadores eram europeus, na sequência de fusões e aquisições, e 

citam-se: os dinamarqueses da gigante Maersk (21% do top 30, em 2005), os suíços 

MSC (10%), os franceses da CMA-CGM (6%) e os alemães da Hapag-Lloyd (6%). 

No grupo dos 10 maiores, a nível mundial, incluem-se os taiwaneses da Evergreen 

(6%), os coreanos da Hanjin (4%), os chineses da Cosco (4%), CSCL (4%) e os 

japoneses da NYK (4%). 

Entre os transportadores marítimos de curta distância (TMCD) cito: a holandesa 

Transfennica, a italiana Grimaldi, a espanhola Vapores Suarez Dias e a, também 

espanhola, Transmediterranea. 

Mas se os transportes marítimos e a actividade portuária dependem, directa e 

decisivamente, dos ciclos de crescimento ou anemia da Economia, também dependem 

de vicissitudes políticas e contingências relacionadas com a segurança dos mares. 

Foram precisamente os fortes condicionalismos políticos e económicos que marcaram a 

viragem iniciada após 1945 – o marco cronológico desta tese – quando termina a II 

Guerra Mundial: os mares, nomeadamente o Atlântico, ganham nova segurança, 

enquanto a Europa inicia o progresso de reconstrução económica e a curto prazo, na 

década de (19)50, começa a descolonização na Ásia e em África. 

A Índia ganha a independência em 1947, enquanto, a China, no final da década de 40 e 

na década de 50 vai resolvendo as dificuldades políticas internas e preparando a 

superação das ancestrais dificuldades económicas. Na Indochina os franceses são 

derrotados mas a fragmentação étnica e as incertezas políticas retardam uma saudável 

emergência económica. 

Bandung (1956) abre o caminho para o Terceiro Mundo, em termos políticos mas o 

processo político-económico segue vias dolorosas e demoradas. De tudo isto vão 

nascendo condições que, mais cedo ou mais tarde, proporcionam a emergência de 

economias fortemente interventivas na Economia globalizada, beneficiando de factores 

de competição específicos. Inclusive por terem leituras muito próprias de questões como 
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a defesa do Ambiente e os direitos fundamentais dos cidadãos e dos trabalhadores. 

Leituras muito próprias mas que proporcionam, simultaneamente, largos benefícios a 

terceiros, acentuam a deslocalização da produção industrial que procura custos 

inferiores da componente trabalho. Isto é, muito menores salários e condições de vida 

inferiores. 

Cito, a propósito, dois exemplos concretos que vivenciei, directamente, num recanto da 

China da Ásia: numa fábrica – em todas as fábricas? – cada operário, deslocado das 

residências habituais, dispunha de uma “cama quente” . O que era – ou é? – uma cama 

quente? Era, simplesmente, um beliche, que podia habitar durante oito horas, conforme 

o seu turno de trabalho. Nas outras oito mais oito horas do dia dois outros operários 

podiam ali descansar. E para guardar os seus pertences, a sua roupa. Era – é? – fácil: 

como somente vestia calções e uma camisa sem mangas, calçando chinelos de borracha, 

era fácil guardar o espólio numa caixa de cartão, debaixo do beliche. 

O segundo exemplo: um estrangeiro pretendia contratar um trabalhador para o seu 

escritório. Feita a selecção e os acertos pertinentes, o estrangeiro falou em férias e em 

subsídio de férias. Mas para seu espanto o trabalhador recusou o subsídio porque não 

entendia como poderia receber o subsídio quando já iria receber o salário e não 

trabalhava durante as férias. Não resisto a uma pergunta: será que tudo isto já fez escola 

entre nós?        

No contexto do pós-II Guerra Mundial, com a pacificação e a reconstrução industrial e 

da economia, em geral, aumenta a produção, aumentam as necessidades de matérias-

primas e energia, aumenta o consumo, cresce o comércio importador/exportador 

mundial, cresce a procura de transporte, cresce o tráfego marítimo internacional. A 

dimensão torna-se global em todas as vertentes. Nas décadas de (19)50 e 60 o arranque 

inicial ganha velocidade e as necessidades em transportes marítimos ganham maior 

relevância. 

Num simples enunciado é de ver como as crises petrolíferas, desde 1973, e a anterior 

inoperacionalidade do Canal do Suez (1968) devido à ocupação militar internacional e 

ao afundamento deliberado de navios que impediam o trânsito marítimo, levou à 

necessidade de construção e utilização de super-petroleiros e à alteração de rotas 

marítimas, alongadas e dispendiosas, entre os países árabes produtores de petróleo, e os 

países europeus e americanos, importadores, industrializados e consumidores.  

Em 2015 (?) teremos concluído o aprofundamento e o alargamento do Canal do 

Panamá, alterando o tempo de viagem e os custos no trânsito de navios mercantes que 
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servem os portos das margens do Atlântico, do Pacífico e do Índico. Mas parece que o 

canal do Panamá vai ter um concorrente muito forte: a China está interessada na 

abertura de um canal Atlântico--Pacífico, que atravesse a Nicarágua. Os custos são 

extremamente avultados e as exigências tecnológicas imensas. Por outro lado este 

hipotético canal suscita, desde já, questões políticas e de geoestratégia delicadas e de 

dura competição económica  

Sabe-se como, no final do século XX, os grandes transatlânticos e os navios costeiros 

que transportaram gerações de passageiros, nomeadamente emigrantes que 

demandavam outros continentes, foram ultrapassados pelas vantagens competitivas dos 

aviões comerciais. Na transição do século XX para o século XXI restou, para os navios 

especializados, o nicho de mercado do turismo de cruzeiros. Nicho, aliás em pleno e 

rápido desenvolvimento, pelo menos enquanto durar a capacidade económica para tal. E 

para alguns. 

A competição com a aviação lowcoast é evidente, cada um – os navios de cruzeiro e a 

aviação – apresentando os seus argumentos comerciais. Os portos que pretendem atrair 

os milhares de passageiros têm procurado criar condições de acolhimento aliciantes, 

como acontece, nomeadamente em Leixões e em Lisboa.  

A marinha mercante, e consequentemente os portos, têm estado sujeitos a condições de 

vulnerabilidade quanto à segurança de bens e pessoas. Refiro aqui a piratagem e o 

sequestro que obrigam à presença actuante de navios de guerra, de vários países, nos 

mares da Somália, do Golfo da Guiné e nas passagens, entre ilhas, do Pacífico para o 

Índico.  

Mas se um factor como este – a insegurança – perturba, negativamente, o tráfego 

marítimo há também factores que levam ao seu claro incremento. Cito o 

desenvolvimento do comércio internacional resultante da capacidade produtora e 

exportadora/importadora dos países emergentes como sejam a China, a Índia, a Coreia 

do Sul, a Malásia, Singapura, os países da Indochina e a Indonésia: aumenta o PIB, 

aumentam as exportações/importações, aumenta a procura dos serviços de transportes 

marítimos. E outros, como o transporte aéreo. 

A União Europeia, conforme objectivos da Política Europeia de Transportes, pretende 

reduzir a utilização dos transportes rodoviários, com vista à poupança do factor energia 

e à preservação das condições ambientais. 

A polémica política sobre a ligação ferroviária do porto de águas profundas (para 18 

metros de calado) de Sines, à fronteira espanhola e depois para além dos Pirinéus – 
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bitola ibérica, bitola europeia, transporte de passageiros, transporte de mercadorias, 

TGV, alta velocidade, condições de financiamento, apoio financeiro comunitário e 

percentagens de apoios, calendários, redes transeuropeias, etc., etc. – constitui um caso 

“exemplar” de debate político inquinado e incapacitante de concretização. 

Provavelmente a polémica ficará resolvida quando já tudo for tarde para se decidir 

politicamente porque a oportunidade fica ultrapassada e perdida.  

A polémica sobre as potencialidades de Sines – “Porta atlântica para a Europa” -- tem 

suscitado debates sobre sistemas logísticos intercontinentais, com utilização dos grandes 

porta--contentores nas rotas do transporte marítimo intercontinental. Face às 

potencialidades de Sines são seus concorrentes, na Península Ibérica, Valência, 

Barcelona e Algeciras mas uma das ambições para Sines, seria tornar-se via de 

alimentação e escoamento de mercadorias da plataforma logística de Madrid. 

Actualmente Sines já possui o chamado Terminal XXI, explorado desde 2004 pelas 

autoridades portuárias de Singapura, numa concessão de 30 anos renováveis e onde 

chegam todas as semanas grandes porta--contentores que ligam a Europa ao Extremo 

Oriente (Lion Service).  

Mas Sines continua a ser, essencialmente um porto de produtos petrolíferos. 

Volto ao encadeamento que vinha seguindo e ao autor citado (p.164): 

--“A segmentação espacial das cadeias de valor de múltiplos produtos industriais” 

levaram à deslocalização de unidades de produção que se tornaram complementares e 

dependentes entre si, o que implica uma rigorosa gestão em que os transportes são 

factor essencial. Exemplo claro tem a ver com o conceito, vindo do Japão, do stock 

zero. Isto é, as unidades de produção, as fábricas que somam componentes do produto 

final, não armazenam, com as poupanças inerentes, mas têm que receber a matéria 

prima no tempo próprio – o conceito de just in time -- num cadenciado rigoroso ao 

longo da cadeia de produção, o que depende, além do mais, da organização rigorosa do 

fluído dos transportes e das operações logísticas”. 

Também fundamental para o crescimento do comércio marítimo foi a contentorização 

das cargas, bem como a técnica “ro-ro”, viabilizando melhores condições para o 

embarque e desembarque de mercadorias. 

A contentorização, gradualmente com maior relevância, levou ao desenvolvimento de 

grandes empresas de shipping e logística. 

A par do transporte em contentores, com carga geral fraccionada, os transportes 

marítimos incluem outros segmentos, como sejam o transporte de granéis sólidos 
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(cereais, soja e outros produtos agrícolas e alimentares, minerais e diversos); granéis 

líquidos (produtos petrolíferos, químicos e gás natural liquefeito); transporte de 

automóveis e outras cargas sobre rodas (roll on – roll off), o ro-ro.  

O transporte em contentores e o de gás natural liquefeito constituem os quantitativos 

transportados mais relevantes, ainda que o de contentores se apresente destacado. 

Ernâni Lopes, no Relatório final (HM) publicado em Fevereiro de 2009345, caracteriza a 

evolução dos Transportes Marítimos, Portos e Logística na segunda metade do século 

XX, sobretudo desde a década de 60, apontando dois “fenómenos que levaram à 

crescente procura global de transporte, com reflexos também no tráfego marítimo 

internacional”. 

Cita o crescimento do comércio internacional e o processo de globalização”, (este) a 

“provocar um impacto relevante tanto a nível da produção como do consumo (…) 

aumentando mais a necessidade do transporte de mercadorias”. 

A conjugação das “novas tecnologias de comunicação e a facilidade de transportes de 

pessoas e mercadorias” favoreceu a deslocalização da produção industrial à escala 

global, enquanto “ a redução dos custos de produção compensavam o aumento dos 

custos no transporte” e minimizavam os custos resultantes do “afastamento entre os 

locais de produção e os de consumo”. 

As circunstâncias relacionadas com as “economias de escala e as melhorias de 

produtividade” implicaram um “decréscimo dos custos de transportes e favoreceram o 

transporte multimodal” (…): o transporte marítimo e os portos passaram a ser apenas 

um dos elos da cadeia logística”.                    

Mas voltemos, mais concretamente, ao conjunto de serviços que Ernâni Lopes designa 

por Transportes e Logística (Shipping & Transportes) no seu estudo sobre o 

Hypercluster do Mar. É apontado, por Ernâni Lopes, como o “principal segmento em 

termos de negócios, a nível mundial, movimentando, em 2005, cerca de 287 mil 

milhões de euros, para atingir, em 2010, os 326 mil milhões de euros”.    

O autor inclui na função Transportes e Logística todo o conjunto de serviços “em torno 

do transporte marítimo de mercadorias, da sua articulação com outros modos de 

transporte e da sua integração em cadeias logísticas globais ou regionais, e inclui a 

armação (shipping), os serviços de brokering, os serviços de certificação de navios, os 

serviços financeiros e de seguros (fundamentais numa actividade de capital intensivo e 

                                                   
345 Id. HM, págs. 163 e sgts. 
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com múltiplos riscos como é como é o transporte marítimo), os serviços de 

movimentação portuária de mercadorias e os serviços logísticos associados, os serviços 

de dragagem, os serviços de construção civil e obras marítimas, o serviço de 

equipamentos de movimentação portuária e os equipamentos de comunicação e apoio à 

navegação instalados nos portos e multiplica os seus impactos pelas encomendas que 

dirige à construção e reparação naval”.       

Ernâni Lopes destacou a importância de dois segmentos: 

-- os “Serviços Marítimos, associados ao “shipping-brokerage, agenciamento, seguros e 

financiamento que não obstante a sua reduzida dimensão -- 5,7 milhares de milhões de 

euros em 2005 e 6,5 estimados em 2010 – constitui o núcleo central da inteligência e da 

decisão”.  

 -- e o segmento Portos e Logística (25 milhares de milhões em 2005 e 30 mil milhares 

de milhões estimados para 2010), com boas perspectivas a nível mundial. A que 

acrescentamos com boas perspectivas a nível de Portugal, acompanhando a tendência 

geral, já que na evolução do primeiro decénio do século XXI constatamos um 

progressivo aumento das cargas movimentadas.      

Na generalidade tenho-me referido até aqui ao deep sea shipping, a navegação 

intercontinental, mas há que referir também outro tipo de transporte marítimo, entre 

portos: o short sea shipping, o transporte marítimo de curta distância. 

Este, por sua vez, sudivide-se – e volto a Ernâni Lopes – em “actividades de feedering, 

cabotagem e micro-cabotagem, transporte fluvio-marítimo, incluindo as auto-estradas 

do mar.  

O “feedering combina o transporte de deep sea com a redistribuição por portos 

secundários em navios mais pequenos, estruturando a actividade numa rede de pequenos 

portos à volta de um porto principal.  

A cabotagem consiste no transporte de passageiros e mercadorias entre os portos de um 

país ou entre portos comunitários”.   

As auto-estradas do mar foram propostas pela União Europeia em 2001, sendo 

apresentadas como alternativa aos transportes rodoviários, porventura congestionados, 

em benefício das ligações ferroviárias e das vias navegáveis, e beneficiando de novas 

cadeias logísticas intermodais de base marítima. Foram criados programas comunitários 

para apoio das auto-estradas do mar, procurando o envolvimento dos operadores da 

indústria. A concentração dos fluxos de mercadorias em rotas marítimas é o seu 

objectivo essencial mas as dificuldades retardaram o projecto. Haverá que salvaguardar 
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questões como a uniformização de procedimentos administrativos e equipamentos 

informáticos, a implementação de terminais dedicados e a existência de navios 

especializados neste tipo de tráfego. 

A melhoria de soluções operacionais tem que ser uma constante para se corresponder 

aos interesses dos operadores de linhas regulares e aos interesses dos utilizadores. A 

complexidade da gestão destas áreas é grande e dispendiosa, exigindo avultados meios 

financeiros e técnicos, capacidade inovadora, estratégia delicada, flexibilidade nas 

decisões do imediato e de fundo. A análise das fórmulas de gestão e de estratégia 

respeitante ao transporte marítimo ultrapassa os objectivos desta tese, se bem que se 

pretenda conhecer as referências essenciais de contextualização. 

A dura competição na componente de transportes marítimos implica um elevado grau de 

profissionalismo, experiência, formação e especialização, factores reservados aos 

recursos humanos muito específicos. 

Afinal, a título exemplificativo, há operadores que, cumulativamente, se dedicam às 

soluções logísticas integradas; ou à gestão de terminais de contentores; ou à 

componente marítima tradicional; ou prestando serviços em áreas de suporte. 

E mais: depois – ou antes? -- há as questões relacionadas com a governança e as opções 

políticas. Os portos devem ser geridos por uma só administração central? Ou devem ter 

um grau de autonomia que os torne concorrenciais entre si, num mesmo país? 

Devem ter gestão pública ou privada, acompanhando a tendência mundial com os 

operadores privados internacionais de terminais portuários? Como, aliás, vai 

acontecendo na Europa e na Ásia e menos nos EUA. Operadores independentes 

oriundos de Singapura (PSA), Hong Kong (Hutchison) e Dubai (Ports) têm vindo a 

expandir os seus negócios, aproveitando fragilidades de outros. Entre estes “outros 

citam-se o porto grego do Pireu e também Sines, porventura também beneficiando da 

dimensão, experiência e peso internacional de grandes operadores internacionais. 

Os portos devem dar lucros com taxações próprias ou devem ter lucros muito reduzidos 

para permitir uma prestação de serviços menos onerosa, favorecendo a economia, em 

geral? E como devem organizar o serviço portuário a nível de política remuneratória 

local, um “velho” problema relacionado com o trabalho de estiva? As respostas têm em 

consideração métodos actualizados de gestão mas também critérios políticos e mesmo 

ideológicos. 

A disputa dos mercados nacionais e internacionais, nestas áreas, tem resultado na 

implementação e crescimento de empresas de grande dimensão e posso mencionar, 
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entre outras, uma que já está instalada em Portugal desde o final do século XX, 

pretendendo ser líder mundial na sua área de actividade. Trata-se do grupo armador 

Mediterranean Shipping Company (MSC), que se desdobra em actividades de Logística 

e Operações, e onde se reconhece que a “actividade portuária é cada vez importante na 

recuperação do país”, sendo positivas todas as notícias sobre o investimentos em 

infraestruturas.  

Os Transportes Marítimos, os Portos e a Logística, na análise do ”Barómetro 

LEME/2011”, da PwC, concretizam346 os desafios que se colocam, no país, a este 

subsector: 

--Conceber os portos marítimos nacionais como autênticas plataformas logísticas 

integradas em cadeias logísticas internacionais, maximizando o interface entre auto-

estradas do mar, rodovia, ferrovia e aeroporto, fazendo com que os transportadores 

passem a utilizar Portugal como hub (porto de entrada e saída para as mais diversas 

localizações internacionais), sem descurar o seu papel fundamental no desenvolvimento 

do sector exportador de produtos com origem português, fomentando assim, a indústria 

nacional; 

--melhorar as condições técnicas dos portos: profundidade, condições de operações, 

serviço aos clientes e comunicações; 

--reduzir a fiscalidade e a burocracia associada às transacções portuárias; 

--refundação de uma marinha mercante adequada ao potencial marítimo português; 

--potenciar as relações entre os PALOP’s; 

--desenvolver as oportunidades de cabotagem.      

A existência de Plataformas Logísticas junto aos portos constitui um complemento 

natural dos transportes marítimos e confere uma vantagem competitiva às empresas que 

utilizam aquele meio de transporte. Na sequência desta estratégia nasceu a Plataforma 

Logística de Leixões. 

João Pedro Braga da Cruz, director da APDL, num artigo que publicou 347, sintetiza, de 

modo claro, o porquê da existência da Plataforma Logística de Leixões. 

Profissionais, docentes, empresas e outras organizações com preocupações na área da 

Logística criaram, em 1991, uma associação privada -- a APLOG -- com vista à reflexão 

estruturada, análise do enquadramento macroeconómico e discussão das práticas 

                                                   
346 Barómetro LEME/PwC, págs. 24 e sgts 2011.. 
347 CRUZ, João Pedro Braga -- Plataforma Logística de Leixões. Revista Cluster do Mar, nº de 3/2013, 

págs. 62 e sgts. 2013. 
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logísticas, bem como à defesa dos seus interesses. A denominada factura portuária, ou 

conta de escala, e os custos que lhe são associados constitui, desde sempre, preocupação 

central das empresas de Logística em relação aos principais portos comerciais 

portugueses.  

Desde a sua fundação, em 1991, a APLOG concentrou-se na análise das despesas que 

integram a conta de escala e onde estão incluídas parcelas como “taxas e tarifas 

associadas ao navio e à carga, especificamente no que respeita à autoridade portuária, 

aos serviços de pilotagem, de reboque e amarração, à movimentação de cargas, à estiva 

e à conferência”. A isto se juntam taxas de natureza administrativa--institucional 

cobradas pelas Capitanias, pelo Instituto de Socorros a Náufragos, Serviços de 

Estrangeiros e Fronteiras, Sanidade Marítima e Alfândegas.  

A concorrência comercial entre portos e centros logísticos também é feita, naturalmente, 

tendo em conta os custos agregados. 

Nestes custos a componente do trabalho portuário corre riscos de penalização para se 

diminuir a conta de escala ou, por outro lado é beneficiado: as circunstâncias políticas 

de momento podem ser decisivas. Assim aconteceu logo após o 25 de Abril de 1974, 

quando a força reivindicativa dos sindicatos impôs fortes melhorias salariais para os 

trabalhadores portuários, os estivadores. Mas quando, posteriormente, os sindicatos 

perderam força reivindicativa perante os governos e associações patronais, 

nomeadamente no final dos anos 80 e nos primeiros decénios do século actual, os 

“direitos adquiridos” foram questionados, a favor da concorrência comercial entre 

portos e, alegadamente, das empresas exportadoras.        

Este tipo de questões sempre teve a ver com as diferentes visões – e interesses em jogo -

- sobre a forma de gerir e organizar os portos e a mão-de-obra da estiva.  

A evolução e os reajustamentos na área dos Transportes Marítimos tem vindo a ser 

debatida em seminários, como aqueles que a “Editora Transportes & Negócios” tem 

promovido anualmente, desde 1997. 

Não me alongo aqui, sobre este assunto, mas pretendo enunciar as temáticas tidas comio 

mais pertinentes. 

Assim, nos seminários a que tive a oportunidade de assistir, debateu-se a situação da 

marinha de comércio portuguesa, “hoje tão pequena”; o “Short Sea Shipping”; as 

“Auto-Estradas do Mar” (AEM); e o facto de que, num tempo em que “tanto se fala e 

promove o Mar como uma das chaves do futuro do país pouco ou nada é dito sobre a 

reanimação do transporte marítimo em navios portugueses”. 
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A intenção central dos promotores do seminário, afirmaram os mesmos, foi portanto 

incentivar o debate sobre as “causas do definhamento do sector, conhecer o que os 

outros estados comunitários têm feito para impulsionar as suas frotas nacionais e 

reflectir sobre o que poderá ser feito para inverter a situação actual – e se vale pena 

fazê-lo”. 

A partir destas intenções, o seminário incluiu sessões subordinadas a temas concretos, 

como: Os Greenports e os seus impactos económicos, tecnológicos, organizacionais e 

ambientais; modelos de governação e de competitividade do sector marítimo--portuário 

e tendências futuras; adequação das infra-estruturas dos portos aos desenvolvimentos 

previstos para o transporte marítimo; uma visão prospectiva, a 15 anos, dos portos de 

Los Angeles e de Cabo Verde; as AEM e o desenvolvimento dos transportes; o futuro 

da Logística nos transportes marítimos e nos portos, numa perspectiva dos grandes 

armadores; os hub-ports existentes e projectados, a competitividade marítima--portuária 

e o desenvolvimento das economias; e a Náutica de recreio e o Turismo.     

Um aparente (aparente?) pormenor (pormenor?): A “velha” questão da relação 

universidades--empresas surgiu, inopinadamente, quando da apresentação de um estudo 

universitário sobre mercados e entre os empresários e outros profissionais que 

constituíam a grande maioria dos presentes, os comentários foram pouco agradáveis e 

de cepticismo, em relação a estudo universitários: “Não era preciso este estudo porque 

todos que andamos no terreno sabemos tudo isso e muito mais. Bastava fazer um 

inquérito e nós respondíamos”. 

Em tempos em que o destino dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo se arrastou por 

anos e anos, numa indefinição que manteve os estaleiros paralisados, a ministra da 

Agricultura, do Ordenamento e do Mar do XIX Governo constitucional declarava: 

-- “A indústria naval é, sem dúvida, uma das áreas relevantes para uma economia ligada 

ao mar, forte, sustentável, que traga riqueza ao nosso país. Falar da indústria naval é 

falar de uma série de aplicações diferentes, nomeadamente de embarcações de apoio à 

aquacultura, ao turismo e ao desporto”348. 

Por sua vez, a Associação das Indústrias Navais (AIN), pela voz do seu secretário-geral, 

José Ventura de Sousa, lamentava a “pouca atenção” dada, desde há anos, à indústria 

que representa, e indica as suas razões: 

                                                   
348 “Diário de Notícias”, 27 de Novembro de 2013. 
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--“A frota da pesca está envelhecida, precisa de aumentar a competitividade, as 

condições de habitabilidade e ambientais e isso iria dar um alento muito grande, se a 

Política Comum das Pescas tiver isso em conta”. 

A AIN critica os decisores políticos por deixar os estaleiros fora da Estratégia Nacional 

para o Mar, e “não apoiar a sua recapitalização quando faltam financiamentos”.    

Entretanto, lembrava a AIN em Dezembro de 2013, “há um memorando de 

entendimento entre Portugal e o Brasil para a actividade da construção naval mas ainda 

não está aprovado. Angola tem sido um interlocutor interessado na construção naval 

mercante e militar, mas Portugal, com as competências políticas respeitantes à indústria 

naval dependentes de três ministérios não conseguiu apresentar uma proposta viável a 

Angola., afirmou a AIN num colóquio em Viana do Castelo (Novembro/2013).  

Segundo a AIN, o último Quadro Comunitário de Apoio deixou os estaleiros fora 

dos financiamentos por falta de capacidade financeira, já que era exigida uma 

participação das empresas da ordem dos 15%, o que era impraticável.  

A autonomia financeira das empresas de construção naval atingiu índices negativos em 

2009, decaindo 63% em 2011. O endividamento associado a investimentos falhados na 

construção de embarcações de pesca e as quebras nas vendas contribuíram para a 

diminuição da liquidez financeira destas empresas. 

Em declarações prestadas em Viana do Castelo, o contra-almirante Vítor Gonçalves de 

Brito, tido como um especialista na área da construção naval, também afirmou que a 

indústria naval em Portugal “foi muito maltratada nas últimas décadas” 

Lembrou o contra-almirante que, por esses motivos, quando o sector tinha mais de 

26.000 empregos directos nos anos 80, na actualidade (2013) restam cerca de 3.500 

empregos directos e 10.000 empregos indirectos. “Falta”, acrescentou, uma estratégia 

nacional e uma aposta na especialização em nichos de mercado e produtos de alta 

tecnologia”. Esta seria a forma de competir com os baixos custos dos estaleiros navais 

asiáticos, os quais produzem, em série, navios de grandes dimensões mas pouca 

sofisticação. 

Oportunidades para os estaleiros recrutarem encomendas de construção de navios 

encontrei-as citadas a propósito dos investimentos da Galp Brasil, uma parceria luso--

chinesa--brasileira que está a desenvolver projectos de exploração e produção de 

petróleo no offshore brasileiro, nomeadamente no mar em frente a Santos. Pois para as 

actividades programadas a parceria terá que contar com 14 navios--plataformas (FPSO) 

capazes de processarem, diariamente, entre 120 mil e 150 mil barris de petróleo. 
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Os FPSO custarão 1,2 mil milhões de euros. E entretanto Angola encomendou, ou vai 

encomendar, duas plataformas gigantes (CPT) e dois navios FPSO para operarem nos 

seus blocos petrolíferos. 

Nenhum destes navios será construído em Portugal, não obstante o Estaleiro da Lisnave 

ter qualificações para tal. Coube aos Estaleiros Brasileiros de Angra dos Reis e do Rio 

Grande do Sul participar na construção dos navios--plataformas, enquanto que as 

plataformas de perfuração serão fabricadas nos Estaleiros da Samsung. Os Estaleiros da 

Galiza obtiveram recentemente uma encomenda de 12 rebocadores para a América 

Central.   

Vejamos, ainda que sumariamente, o “retrato” dos principais portos portugueses, 

considerando uma ordem decrescente: 

O maior porto português é o de Sines, tendo movimentado, no primeiro semestre de 

2012, um total de 14,28 milhões de toneladas de mercadorias, incluindo contentores 

(3,18 milhões de toneladas), carvão (2,76) petróleo (3,82), gasolinas, gasóleos e outros 

produtos petrolíferos (4,18). Uma empresa de Singapura participa na gestão do porto de 

Sines e, a propósito acrescento que a China Ocean Shipping obteve, em 2008, a 

concessão de parte do porto grego do Pireu. A CÓS pagou pela concessão a quantia de 

3,4 mil milhões de euros. 

Sines tem o maior potencial de crescimento, com uma frente de costa de mais dois 

quilómetros para a expansão do cais de contentores mas também para ser um porto de 

águas profundas (até cerca de 17/18 metros de calado). 

O segundo porto é o do Douro/Leixões que, no 2º semestre de 2012, movimentou 8,28 

milhões de toneladas de mercadorias, com destaque para os contentores (2,93), carga 

fraccionada, minérios, produtos agrícolas e petróleo (1,91), bem como gasolinas, 

gasóleo e outros produtos petrolíferos (1,53). 

Nos espaços do porto de Leixões vai funcionar em novas instalações o já ali localizado 

Parque da Ciência e Tecnologias do Mar/Pólo do Mar, da Universidade do Porto   

No conjunto os portos de Douro/Leixões e de Sines movimentam 61% da tonelagem 

total dos portos portugueses. 

O terceiro porto é o de Lisboa que, no mesmo período movimentou 6,21 milhões de 

toneladas, operando carga fraccionada, contentores (2,8), automóveis minérios, 

produtos agrícolas (1,7), produtos petrolíferos, granéis sólidos e líquidos.        

Vem em quarto lugar o porto de Setúbal, movimentando 3,44 milhões de toneladas, 

operando volumes fraccionados, contentores, automóveis, carvão, minérios, produtos 
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agrícolas, produtos petrolíferos e granéis líquidos e sólidos. Tem (2013) um volume de 

negócios da ordem dos 10 mil milhões de euros.  

O porto de Aveiro vem em quinto lugar, com 1,66 milhões de toneladas, seguindo-se 

(6º) o porto da Figueira da Foz, que movimenta carga fraccionada. 

Em situações de perturbação no funcionamento dos portos portugueses ganham os 

concorrentes portos de Vigo, Santander e Valência, para onde são, eventualmente, 

desviadas as cargas importadas e exportadas. 

Em termos comparativos recordo que o porto de Roterdão voltou a tornar-se o primeiro 

porto europeu em mercadorias movimentadas. Em 2013, Roterdão atingiu um 

movimento anual de 430 milhões de toneladas de carga movimentada, com relevo para 

os contentores. 

As vantagens competitivas do porto de Roterdão residem na qualidade e gestão do 

“complexo portuário, acessos fáceis rodo e ferroviário, profundidade das suas águas, 

grandes áreas de cais acostável e modernos equipamentos de manuseio de mercadorias. 

A permanente valorização do porto de Roterdão visa cada vez maiores quantitativos de 

mercadorias manuseadas.      

Uma questão sempre polémica relacionada com o funcionamento dos portos tem a ver 

com os critérios, que classifico de políticos, que implicam os chamados “reajustamentos 

dos custos de produção” – Plano de Redução dos Custos Portuários” – o que pode 

traduzir-se em cortes salariais e/ou aumentos nos horários laborais. Surge então a 

resposta sindical, com greves nos serviços de estiva. Isso mesmo já aconteceu no final 

da década de (19)70, e princípios da década de 80, no porto de Leixões, sendo então Sá 

Carneiro primeiro-ministro e Cavaco Silva ministro das Finanças. Ambos estiveram 

então no Porto, dada a delicadeza da situação.      

Citando aqui os portos há também que deixar um apontamento sobre a Logística, já que 

a Logística, sendo imprescindível para o bom desempenho económico conforme 

sublinha o Departamento de Comércio do Banco Mundial que acentua que entre os 

países com o mesmo nível de rendimento, per capita, os que têm melhor desempenho 

logístico conseguem um crescimento adicional de 1% no PIB e 2% no comércio 

internacional.  

A Alemanha é o líder mundial do desempenho logístico, seguindo-se Singapura, a 

Suécia, a Holanda e o Luxemburgo. A China vem em 27º lugar, ocupando Portugal 

(2010), no ranking mundial, a par da Turquia, a 34ª posição.  
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Nos indicadores do Banco Mundial são considerados os preços competitivos para 

expedição internacional, o cumprimento de prazos de entrega e a possibilidade de 

controlo, à distância, do trajecto e entrega das cargas. 

“A integração logística é uma condição determinante para o desenvolvimento do 

transporte marítimo--portuário”. Esta é a conclusão de um trabalho de investigação feito 

no âmbito do mestrado em Gestão de Sistemas de Informação, de Fernanda Maria 

Duarte Macedo, do Instituto de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa, 

em 2005. 

Na sua dissertação, intitulada “Estratégia Digital para uma integração logística na 

perspectiva marítima--portuária”, a autora acentua que a “integração logística passa por 

garantir a interoperacionalidade ao longo da cadeia logística, respondendo às 

necessidades de mudança e inovação”. 

A análise da dissertação implicaria entrar-se em estratégias digitais, o que não 

corresponde aos objectivos aqui considerados. Mas fica feita a prova de vida da 

temática da dissertação, para quem se atrever a ir mais além. E este mais além pode 

passar por uma visita às instalações do porto de Leixões, onde a informatização da 

cadeia logística, no acesso e encaminhamento das cargas, já atingiu relevante 

modernização. 

O incremento da relação dos portos portugueses, bem dos centros logísticos e redes 

rodoviárias e ferroviárias é essencial para que os próprios portos possam cumprir as 

suas missões no apoio à Economia e no desenvolvimento do país, em múltiplas 

actividades.         

Este facto leva-me a um apontamento relacionado com o papel que o porto de Sines, 

porto único de águas profundas existente no país, desempenha e pode vir a 

desempenhar, a curto prazo. Refiro-me, nomeadamente, à relação Sines -- Panamá e 

Nicarágua.  

Vejamos, de seguida, como, no número 5, de 2013, da Revista “Cluster do Mar” é 

apresentada a “Dinâmica da Gestão Portuária”:   



                                                                             DINÂMICA DA GESTÃO PORTUÁRIA         

 

 

Fonte: Revista “Cluster do Mar”, nº 5, pg. 62, de 2013 



Em subcapítulo anterior referenciei as obras ciclópicas do alargamento e 

aprofundamento do Canal do Panamá, ressalvando as repercussões e importância no 

comércio internacional, eventualmente em benefício do porto de águas profundas de 

Sines. 

Com as obras, a concluir em 2015, esta questão, aparentemente localizada, constitui, 

entretanto, um caso exemplar de um contexto global que envolveu (envolve) sectores 

políticos, diplomáticos e bancários que utilizam todos os meios disponíveis para 

pressionaram os concorrentes/adversários nas disputas internacionais relacionadas com 

a Economia do Mar: enormes volumes financeiros, poder económico-político e 

exigências técnicas estão em jogo. As obras correspondem a um aumento de 40% na 

capacidade de trânsito de mercadorias, pelas vias marítimas que unem o Atlântico ao 

Pacífico. 

A opinião pública (ou publicada), os meios políticos, económicos e financeiros 

internacionais acompanharam com a maior repercussão as polémicas públicas, pressões 

diplomáticas e jogos de bastidores que antecederam a decisão sobre a adjudicação do 

concurso para as obras do alargamento do canal de Panamá. O sistema bancário 

espanhol cedo percebeu a importância de uma adjudicação a favor da empresa 

construtora Sacyr. 

Também nos Estados Unidos o envolvimento foi directo e incisivo, com o Governo, os 

meios diplomáticos, empresariais e bancários a endurecerem uma actuação concertada 

na defesa dos seus interesses. Grandes grupos espanhóis e norte-americanos, com 

apoios diplomáticos, disputaram os concursos públicos, questionando as capacidades 

técnicas e financeiras respectivas e as capacidades para se subscrever as garantias 

exigidas. 

Os concorrentes espanhóis – o grupo Sacyr, associado a italianos, belgas e panameanos 

– foram acusados de que somente tinham podido apresentar orçamentos mais baixos – 3 

mil milhões contra 4 mil milhões -- porque tinham apoios indirectos estatais, vindos dos 

poderes políticos espanhóis. O contrato para o alargamento do Canal foi tido, pelos seus 

volumes, como o contrato do século, face aos meios financeiros envolvidos e pela sua 

complexidade, situando-a entre as grandes obras de engenharia do século XXI. A vida 

útil do novo Canal foi prevista para cerca de 100 anos. 

Na disputa do trânsito marítimo das rotas europeias atentas aos benefícios do canal do 

Panamá colocaram-se as potencialidades do porto de Sines, um porto de águas 

profundas à entrada (e saída) da Europa Ocidental mas praticamente sem as vias 
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ferroviárias de acesso e escoamento de mercadorias necessárias. No entretanto outros 

estiveram desde cedo atentos, ainda que discretos, na disputa com Sines: a Caixa 

Galicia e a Caixanova – os portos de Vigo e da Corunha “aqui tão perto” – desde 2009 

mantiveram negociações para entrarem no capital de uma concessionária da Sacyr, 

desconhecendo-se o resultado dessas negociações. 

Recordo que o Terminal XXI, para contentores, em Sines, foi concessionado à PSA 

Sines, com sede em Singapura. Este Terminal, com 730 metros e a perspectiva de 

ampliação de mais 210 metros, utiliza o Canal do Panamá para movimentar contentores, 

semanalmente, de e para a costa americana do Pacífico, para o México, o Canadá e os 

EUA. 

A par do Terminal XXI, o desenvolvimento de Sines beneficiou (2013) com a 

conclusão da nova unidade de refinaria da Galp, a ”Fábrica 3, unidade com obras 

iniciadas em 2007 e que complementa a Refinaria de Matosinhos. Nesta Refinaria são 

refinados crudes pesados, com preços de mercado mais baixos mas uma capacidade de 

destilação de 110 mil barris de petróleo por dia. 

A Refinaria de Sines, com a Fábrica 3, favoreceu a capacidade exportadora de gasóleo 

do país, com uma previsão de aumento de 2,5 milhões de toneladas na produção anual 

de gasóleo e um ganho de 450 milhões de euros, por ano, para a balança comercial 

portuguesa (Álvaro Santos Pereira, ministro da Economia, em 27/08/12).  

Os investimentos estratégicos da Galp, em Sines, atingiram os 1,4 mil milhões de euros, 

e em Matosinhos o montante de 700 milhões de euros. Isto garantiu que, a partir de 

meados de 2013, o gasóleo passou a ser o principal combustível refinado e exportado 

em Portugal. Isto teve um impacto, no PIB, da ordem do 1%. Sines passou a produzir, 

com a valorização da sua capacidade, cerca de 220 mil barris diários de petróleo por dia.  

No caso concreto mais significativo das exportações, do 1º semestre de 2012 versus 1º 

semestre de 2013 (em mil toneladas, de gasóleo, gasolinas, fuel e outros) a subida foi de 

365 para 633. Em relação aos EUA houve uma descida (de 520 para 423), em parte 

compensada por subidas significativas para Gibraltar (264 para 345) e Marrocos (63 

para 259). 

No total -- e reporto-me, como anteriormente, à mesma fonte, a própria Galp Energia – 

a Galp exportou mais 27% em 2013 (total 2.762 milhões de toneladas) do que em 2012 

(2.044 milhões de toneladas). 

A Galp Energia é a maior exportadora nacional, tendo registado, em 2011, nos 

mercados internacionais, uma facturação de 2,4 mil milhões de euros. Trata-se de 5% 
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das exportações portuguesas, percentagem com tendência para evoluir. Em termos 

comparativos, a Autoeuropa representa 4,6% das exportações nacionais e a Portucel, 

com pasta de papel (fábricas em Setúbal, Figueira da Foz e Cacia) representa 3% das 

exportações nacionais. Tudo números de 2011. 

A propósito destas percentagens, o ex-ministro da Economia Augusto Mateus, refere o 

facto de que a tendência, que desde há alguns anos se vem concretizando, vai no sentido 

de que o “mundo vive em cadeias de produção e distribuição à escala global mas cada 

vez mais fragmentadas”: entretanto os “ministros continuam concentrados no indicador 

que mede o peso das exportações no PIB e não na criação de riqueza”. 

Em Portugal, no primeiro decénio do século XXI, somente 8,6% das empresas 

exportaram, ficando portanto de fora as outras 91,4%.      

As obras de conversão das duas refinarias portuguesas correspondem ao maior 

investimento de sempre levado a cabo na indústria portuguesa. Os resultados 

verificados em 2013 resultam de toda uma estratégia política e empresarial, de fortes 

investimentos, capacidade tecnológica e oportunidade internacional que vem de anos 

anteriores. Não é exactamente o mesmo mas sabe-se, da prática, que desde a descoberta 

de lençóis de petróleo viáveis até à sua exploração e rentabilização são, normalmente, 

necessários cerca de 10 anos de trabalhos, financiamentos e tecnologias apropriadas.       

A experiência portuária de Sines, com as suas características, vocação e reconhecida 

qualidade de estruturas e funcionamento, levou o grupo colombiano GEPSA a estudar a 

possibilidade de replicar parte das infraestruturas de Sines, com vista à construção de 

um porto na costa leste da Colômbia. O novo porto terá também vocação, como Sines, 

para mercadoria energética e de contentores.   

Grande parte do tráfico marítimo internacional com origem ou destino aos portos dos 

EUA passa pelo Canal do Panamá, país onde Noriega foi presidente até ser acusado de 

narcotraficante, deposto e preso por intervenção dos Estados Unidos. Mas esta é uma 

parte da História que não parece ter aqui grande cabimento. A América Central é 

demasiado “rica” em guerras regionais para nos determos, nestas circunstâncias, que, 

porventura, não estarão no âmbito que definimos da Política, da Economia e da História 

do Mar. De Noriega passaríamos rapidamente a Arbens, Duvalier, Somoza e outros, 

cada um com o seu perfil pessoal e político mas todos correspondendo a interesses bem 

marcados. O tema é estimulante mas excessivo, neste contexto. 

Ainda uma nota, a propósito da geoestratégia que não é somente local mas tem a ver 

com a globalização: o canal do Panamá poderá vir a ter um concorrente de peso se o 
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plano de abertura de um novo canal, a ligar os oceanos Atlântico e Pacífico, for para 

diante, em terras da Nicarágua. A iniciativa, os financiamentos, a tecnologia, as 

decisões e controlo político e económico pertencem à própria Nicarágua e à República 

Popular da China. 

É evidente a presumível conflitualidade de interesses políticos e económicos que um 

novo canal, concorrente do Panamá e fora do controlo político existente na região, pode 

vir a provocar. 

 

 

    4.9  SERVIÇOS MARÍTIMOS: ACTIVIDADES PROFISSIONAIS  

 

       Por Serviços Marítimos entendem-se todas as actividades profissionais realizadas 

em apoio às operações dos navios, transportes marítimos e portos, indicando-se no 

“Relatório do Hypercluster do Mar”, os Serviços Marítimos mais comuns neste sector 

da Economia do Mar. 

Estes Serviços são tidos, globalmente, como da “maior importância estratégica, 

agregando decision makers e players importantes para muitas actividades marítimas 

associadas”.  

A listagem é longa mas somente a apresento de modo sumário: agências de navegação e 

transitários; correctores; afretadores; seguro marítimo; serviços financeiros; serviços 

jurídicos marítimos; sociedades de classificação; organizações/associações marítimas; 

consultores e inspectores; serviços de tecnologia, informação e comunicações; clubes P 

& I, Protection & Indeminity; formação e treino; pessoal marítimo; e editores e 

publicações. 

O sector de Serviços Marítimos tem um valor de mercado que tem vindo a ganhar 

relevo desde 1994349, numa linha ascendente, lenta mas firme. “Londres tem sido o seu 

centro mundial mas a posição de liderança está sob ameaça crescente do Sudeste 

Asiático, particularmente de Singapura e Shangai”, isto tendo em conta que o mercado 

de serviços marítimos é mais intenso onde há maior actividade marítima. Há uma 

tendência para crescimento a longo prazo, tendo havido flutuações nos anos de 2004 a 

2006. 

                                                   
349 Hypercluster da Economia do Mar, Relatório, págs. 266 e sgts. 2009. 
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De entre as diferentes áreas de prestadores de Serviços Marítimos optei por deter-me, 

somente, nos casos exemplificativos dos Seguros Marítimos e na Formação, Treino e 

Emprego, dada a importância e especificidade. 

A PwC acentua, no seu Barómetro de 2011, a importância do subsector de Seguros e 

Financiamentos para a Economia do Mar que, no entanto, sempre viveu num “equilíbrio 

difícil perante cenários de grande instabilidade financeira (…) e grande turbulência nos 

mercados financeiros”.  

Especificamente, quanto aos seguros, a PwC reconhece que se trata de uma “actividade 

estruturante no apoio à cobertura de riscos inerentes a todas as actividades da economia 

do mar”, perspectivando uma evolução positiva caso se verifiquem “aumentos 

significativos” nas outras actividades essenciais relacionadas com o mar.  

Em Portugal o seguro marítimo é “praticado por companhias de seguros generalistas, 

entendendo-se como tal o seguro de navios e mercadorias transportadas por via 

marítima”. Dados os volumes dos riscos financeiros em causa é vulgar a prática de 

coseguros, com recurso aos mercados seguradores londrinos. 

Quanto à Formação e Treino, na designação de Ernâni Lopes, recordo a Escola Náutica 

Infante D. Henrique e o papel que tem desempenhado, num contexto a invocar. 

Entre 2008 e 2010 o índice, na área da Formação e Emprego Marítimo e segundo a 

PwC, desceu de 100 (em 2008) para 98,80 (em 2009) e para 97,50 (em 2010). 

No ensino superior relacionado com o mar houve um acréscimo nas candidaturas. No 

Barómetro aponta-se como desafio a “aposta na qualificação do capital humano de 

todos os subsectores de forma a melhorar a eficiência e a produtividade bem como a 

capacidade produtora do país”. 

O Barómetro omite a situação e os desafios quanto a qualificação a níveis de ensinos 

secundário, profissional e politécnico e, mesmo quanto ao superior universitário, não 

disponibiliza informação. Já no Relatório de Ernâni Lopes esta área merece alguma 

relevância. 

A Escola Náutica Infante D. Henrique, cujo novo edifício foi inaugurado a 26 de 

Outubro de 1972, fora invocada”350 por Américo Thomaz, então ministro da Marinha, 

no Despacho 100/1945: 

                                                   
350 THOMAZ, Américo -- As Últimas Décadas de Portugal. Edição do pp. IV vol., pág. 260. 1989. 
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“É preciso acabar com as improvisações e que os bons navios têm de corresponder (…) 

além de bons armadores a bons tripulantes”, acrescentado que, para o efeito, haveria que 

“construir (…) instalações para as escolas necessárias”.  

A partir das palavras de Thomaz, Marcelo Caetano, já a chefiar o Governo, determinou 

que se erguesse, o mais cedo possível, a nova Escola Náutica. O edifício de Paço 

d´Arcos iria substituir a antiga Escola da Rua do Arsenal. 

O ensino das artes e ciências do Mar foram ganhando progressivamente maior espaço e 

aprofundamento desde a década de 80, nomeadamente a nível de formação inicial, 

formação contínua, politécnica e universitária, acontecendo o mesmo quanto à 

investigação científica.       

Face à evolução científica e tecnológica de que beneficiou a construção naval, com 

navios mais e mais sofisticados e o conjunto de estruturas das instalações portuárias, 

têm sido reconhecidas as carências no que diz respeito à formação nas profissões 

marítimas. 

Assim, já na primeira década do século XXI, a União Europeia criou o MARLEANET 

– Maritime Learning Network – um projecto iniciado pelo Centro Europeu de Formação 

Contínua Marítima, da Bretanha, em França, a que se agregaram congéneres da Irlanda, 

de Espanha (Vigo) e de Portugal. Neste caso a Mútua dos Pescadores e a Escola 

Superior Náutica Infante D. Henrique. 

A partir deste projecto foi prevista a criação de 60 Centros de Ensino e Formação, a 

instalar ao longo das costas do Ocidente da Europa atlântica. 

A “operacionalização deste projecto passa pela criação de uma plataforma de e-

learning, através da qual se prevê que recebam formação 3.000 formandos/ano”.  

Fernando Esteves, docente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, explica em 

pormenor o funcionamento do projecto, num artigo que publicou na Revista “Cluster do 

Mar”351.                            

 

   4.9         RIQUEZAS OFFSHORE  E ENERGIAS OCEÂNICAS 

   

    O sector da Energia, no que diz respeito ao aproveitamento das potencialidades dos 

oceanos, teve acentuado crescimento nas duas últimas décadas do século XX.  

                                                   
351 ESTEVES, Fernando – Projecto de Formação. Revista Cluster do Mar, nº 5, págs. 60 e sgts, 2013 
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A extracção de energia das ondas para a produção de electricidade “está a ser objecto de 

múltiplos esforços de I & D e de experimentação, a nível mundial, no contexto do 

crescente interesse pelas energias renováveis”352. 

Na relação da Economia do Mar com as riquezas offshore e as energias oceânicas, Félix 

Ribeiro aponta as vantagens comparativas de Portugal para a extracção da energia das 

ondas para produção de electricidade, indicando os seguintes factores: 

-- recursos energéticos: existência na costa portuguesa de algumas zonas com recursos 

energéticos de nível médio/alto, em termos de comparações internacionais; 

-- infra--estruturas de suporte – disponibilidade de instalações para a montagem e 

instalação dos equipamentos produtores, como portos e estaleiros navais, e de empresas 

do sector electromecânico competentes; 

-- configuração da rede eléctrica portuguesa: desenvolve-se junto à costa, facilitando 

futuras ligações ao offshore; 

--acumulação de conhecimentos científicos e tecnológicos que resultaram de 30 anos de 

actividade, desde a década de 80, em I & D, em escolas de Engenharia; 

-- enquadramento legal do sector eléctrico.      

Na relação do sector da Energia com os mares há que considerar os hidrocarbonetos 

referenciados nas profundezas oceânicas, as concentrações de minerais, a força das 

ondas e dos ventos e as instalações offshore. Prospecção, exploração, produção, 

refinação, transporte, comercialização e indústrias complementares participam, de um 

modo ou outro, no sector das energias relacionadas com os mares.   

Numa listagem elaborada por Ernâni Lopes e referenciada no Relatório do HC (p.95) 

são especificadas actividades que, de um modo ou outro se relacionam com este sector: 

-- exploração offshore de petróleo e gás natural, envolvendo o fabrico de plataformas e 

navios especializados, a robótica  para a exploração submarina, os serviços de segurança 

e apoio, a manutenção das plataformas , os serviços de financiamento e os seguros; 

-- transporte do petróleo e do gás natural liquefeito com operadores de shipping 

especializados; 

-- a construção naval de petroleiros e de navios de transporte de gás e de granéis 

químicos; 

-- os complexos de refinação de petróleos, desliquefação de gás natural e de 

transformação petroquímico localizados em áreas portuárias ; 

                                                   
352 FÉLIX, Ribeiro, obra citada, págs 162 e 163.  
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-- e o desenvolvimento das energias renováveis  no mar, nomeadamente a energia das 

ondas e eólica offshore. 

O aumento da procura, nomeadamente por parte das economias emergentes de rápida 

industrialização, como a China e a Índia, e as contingências políticas das regiões das 

reservas em exploração no Médio Oriente, na Ásia Central e no Norte de África, têm 

obrigado a incrementar os trabalhos exploratórios, que beneficiam de avanços 

tecnológicos, em novas áreas dos oceanos, com resultados que, já no final do século XX 

e início do século XXI, foram muito positivos, nomeadamente no Golfo da Guiné, na 

Bacia do Mediterrâneo Oriental, no Caribe, no Mar de Timor e nos offshore brasileiro e 

angolano. 

Entretanto a Associação Portuguesa de Energias Renováveis tem avisado que “é preciso 

que a vontade política seja concretizada ou então os investimentos vão procurar outras 

marés”. 

O valor do petróleo e do gás natural extraídos dos fundos do mar atingiram, em 2004, os 

“700 milhares de milhões de euros de vendas, transformando-se na maior indústria 

ligada à Economia do Mar”. 

Em tempos em que a Galp Energia investe numa refinaria em Sines e procede à 

reavaliação da refinaria de Matosinhos, com resultados muito significativos no nível de 

exportações, recordo como começou e evoluiu o sector da refinação de petróleos, no 

país. Socorri-me da obra de Miguel Satúrio Pires, “História da Refinação em Portugal” 

353. 

Data de 25 de Abril de 1938 a publicação do alvará nº 1, em que o Governo de Salazar 

autorizava, pela primeira vez, a instalação de uma refinaria de petróleo e derivados em 

Portugal. Vivia-se um certo espírito reformista, um apaziguamento político e 

estabilidade económica. 

Para levar para diante a ideia conjugaram-se o entusiasmo pessoal de Edmundo Batalha 

Reis, pequeno comerciante de óleos lubrificantes, que beneficiava de “contactos” 

políticos, e Martin Sain, um empresário romeno de origem judaica, que radicado em 

Paris desde 1935, estava atento aos negócios possíveis em Portugal, no seu ramo de 

actividades, isto é a refinação de petróleo. 

Aconteceu que em 1935 a guerra de preços de petróleo fora levada aos limites 

superiores, exercendo actividade no ramo da comercialização de petróleo, em Portugal a 

                                                   
353 PIRES, Miguel Satúrio -- História da Refinação em Portugal”, edição da Galp Energia, Lisboa, 2013. 
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Vaccum Oil/Mobil Oil Portuguesa, a Shell e a Atlantic, onde Batalha Reis era 

funcionário comercial. 

Entretanto, em meados de 1935, o Parlamento português aprovou a lei 1.914, a chamada 

lei da Reconstituição Económica. Tratava-se de um Plano de Investimento Público com 

um horizonte de 15 anos, isto é, de 1935 a 1950.         

De seguida, em Junho de 1936, a Câmara Corporativa elaborou um parecer que 

fundamentou as bases da Lei do Petróleo, o decreto-lei 1.947 (Diário do Governo, de 12 

de Fevereiro de 1937). Ficava regulamentada a importação, armazenagem e tratamento 

industrial de crudes, derivados e resíduos de petróleo. O ministro do Comércio e da 

Indústria (1936/1937), Pedro Teotónio Pereira foi o apoiante e decisor político da 

intenção de refinar crudes em Portugal. 

Finalmente, em 25 de Abril de 1938, foi atribuída “a concessão da refinação e a fábrica 

de Cabo Ruivo começou a laborar em Janeiro de 1940”. Foi então criada a Sacor 

(Sociedade Anónima Concessionária da Refinação de Petróleos), com capitais 

repartidos pelo Estado, o romeno Matin Sain, Ricardo Espírito Santo, Batalha Reis e 

outros pequenos accionistas. 

Com o encerramento de Cabo Ruivo, em 1994, ficaram em funcionamento Sines e 

Matosinhos, tornando-se o maior complexo de tratamento de crudes da Península 

Ibérica, com capacidade actual, de 330 mil barris/dia. 

Na sequência deste historial e quanto às perspectivas do país em relação aos 

hidrocarbonetos oceânicos, o especialista António Costa e Silva, responsável pela 

Partex, tem expressado a opinião, que fundamenta, de que as potencialidades da 

Plataforma Continental Marítima (PCM), nas águas profundas e quanto à prospecção 

petrolífera, estando praticamente por explorar, têm potencialidades semelhantes à das 

zonas marítimas do Canadá e da Mauritânia onde foram descobertas grandes reservas de 

petróleo e gás natural.  

Entretanto, na década de 70, o catedrático de Paleontologia, na licenciatura de Geologia 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, tinha a convicção de que era 

“impossível haver petróleo e gás natural no litoral algarvio porque as condições 

geológicas e outras não eram, de modo nenhum favoráveis à sua formação ao longo de 

milénios”. 

Trinta/quarenta anos depois tudo parece mudar, havendo multinacionais a despender 

milhões na prospecção no litoral português.  
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A informação pública que se conhece em relação a perfurações para a prospecção de gás 

natural e petróleo nas águas profundas do Algarve porventura é mais repleta de boa 

vontade do que de fundamentação científica sólida, mas já em 2010 se afirmava que as 

reservas de hidrocarbonetos situadas a 40 quilómetros da costa sul dariam para 

abastecer o país durante 15 anos.  

Todas estas angústias e ansiedades quando, quase numa perspectiva “provocatória”, o 

tráfego internacional de petróleo transporta, em frente à costa algarvia, 110 a 140 

milhões de toneladas de petróleo, por ano, e cerca de 300 mil toneladas de petróleo … 

por dia.          

O sector da Energia é em si próprio muito vulnerável, sendo sujeito a flutuações com 

repercussões que se podem tornar catastróficas, quando a preços e reflexos nos 

mercados. Qualquer guerra regional, incremento da piratagem marítima e tensões 

políticas e militares nos países produtores e também consumidores provocam choques 

petrolíferos com consequências mais ou menos graves nas economias nacionais. 

O desenvolvimento dos países emergentes e a sua cada vez maior exigência em relação 

aos factores energéticos perturbam o equilíbrio dos mercados, e a própria política 

monetária dos bancos centrais pode aumentar ou diminuir, especulativamente, os preços 

do barril de petróleo. 

Depois surgem factores como as exigências de descarbonização, de maior 

aproveitamento das fontes renováveis e limpas. A expectativa é de que o gás natural e as 

energias renováveis cobrirão, até 2035, em dois terços, o aumento da procura de energia 

mundial.  

A favor do petróleo tem vindo a ser referenciada uma nova geografia de reservas, com a 

extracção do xisto (EUA e China, sendo esta o maior importador e consumidor 

mundial), a extracção, a grandes profundidades, na linha costeira do Brasil e nas 

Caraíbas, bem como nas areias betuminosas do Canadá. 

Estudiosos nesta matéria lembram que os ciclos longos das fontes de energia criaram 

uma progressão histórica que vem da revolução industrial do século XIX. Foram os 

choques petrolíferos dos anos (19)70 e (19)80 que acabaram por criar campainhas de 

alarme, dando maior relevância ao gás natural, ao nuclear, às renováveis, ao carvão e à 

madeira. E acentuaram-se as preocupações com a eficiência energética.  

Na década de 90 surgem novos factores: os anos 90 são anos de digitalização de muitas 

actividades empresariais e de desmaterialização de serviços. Mas os dois gigantes 
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citados mantinham o “uso generalizado do carvão e de tecnologias de combustão 

antiquadas”. 

Os anos 90 trouxeram outros novos factores condicionadores e contextuais: a 

desagregação da URSS e, entretanto, o lançamento nos mercados internacionais de 

enormes reservas de petróleo e gás natural da Rússia e do Cazaquistão, com implicações 

na correlação de forças geoestratégicas. 

Portugal, através da GALP, tem estado presente na prospecção de petróleo em Angola e 

no Brasil, e criou um Instituto do Petróleo e Gás (ISPG) que agrega seis universidades 

portuguesas. O ISPG tem vocação nas áreas da Prospecção, Exploração e 

Caracterização de Reservatórios Petrolíferos; Biocombustíveis e Novas Energias. 

Estas iniciativas remontam aos anos 90, no final do século XX, e encontra-se aqui um 

paralelismo cronológico com o incremento da investigação científica em Portugal e da I 

& D. Data também da época a criação de um primeiro mestrado em Engenharia de 

Petróleos, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

A propósito das “profundas transformações das funções económicas dos oceanos e da 

alteração da geografia mundial das actividades a eles ligadas, para utilizar uma 

expressão de Félix Ribeiro 354 (“A Economia do Mar – Actividades e Actores”), 

verificadas na segunda metade do século XX, o autor apresenta algum detalhe sobre as 

energias oceânicas, referindo que a extracção de energia das ondas para produção de 

electricidade está a ser “objecto, a nível mundial, de múltiplos esforços de I & D e de 

experimentação, havendo um crescente interesse pelas energias renováveis”. 

Félix Ribeiro, no seu trabalho, refere-se a cinco diferentes tecnologias, indicando 

pormenores técnicos. O autor cita experiências levadas a cabo no Pico, nos Açores, e a 

utilização de dispositivos flutuantes instalados ao largo da Póvoa do Varzim. 

No Parque de Energia Oceânica da Aguçadora, ao largo de Esposende, os testes da 

primeira eólica flutuante basearam-se nas técnicas das plataformas da exploração 

petrolífera offshore. A produção de energia a partir do vento marítimo e das ondas do 

mar entrou na fase de estudo e experimentação científica no início do século XXI.  

O autor define vantagens comparativas com a extracção da energia das ondas para 

produção de electricidade. Operadores internacionais associaram-se a empresas 

portuguesas para analisarem a viabilidade de investimentos locais. Em 2007 houve um 

significativo aumento da prospecção em águas portuguesas, a partir de 12 novos 

                                                   
354 FÉLIX, Ribeiro, obra citada, págs.129, 162 e 173. 
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contratos de concessão, nomeadamente para o deepshore da bacia do Alentejo; no 

deepshore da bacia de Peniche; nas áreas do cabo Mondego, S. Pedro de Moel, 

Aljubarrota, Rio Maior e Torres Vedras. 

As profundidades em estudo oscilam entre os 200 e os 2.000 metros, estando envolvidas 

as Universidades de Coimbra e de Lisboa, bem como a Universidade de Federal de 

Sergipe, do Brasil. Estas Universidades são responsáveis pelos estudos geológicos em 

terra. 

A Direcção-Geral de Energia e Geologia divulga periodicamente os mapas das 

concessões no offshore de Portugal continental. 

A União Europeia, por sua vez, tem apoiado a actuação neste sector. Refiro, a título de 

exemplo e pela sua importância e credibilidade científica, a Atlantic Power Cluster 

(APC – 2012-2014). 

Com uma estratégia transnacional sobre energia marinha no Espaço Atlântico, a APC, 

que beneficia de vultuosos apoios financeiros da EU, é liderada pela SODERCAN, da 

Cantábria, tendo 16 parceiros de França, Portugal, Reino Unido e Espanha.  

Está associado ao APC, em Portugal, o Instituto de Energia Mecânica e Gestão 

Industrial INEGI 

Especificamente o INEGI tem fomentado o aproveitamento e integração de fontes de 

energias renováveis na indústria. Apoia a implementação de soluções mais sustentáveis, 

através do recurso a equipamentos mais eficientes e dimensionados de acordo com as 

reais necessidades da indústria, podendo fazê-lo com recurso a fontes de energias 

renováveis. 

Conforme palavras do próprio APC, o projecto procura criar uma estratégia 

transnacional sobre energias marinhas, com base em complementaridades, visando 

contribuir para a melhoria do ambiente marinho através da pesquisa e desenvolvimento 

de fontes alternativas de energia, com um modelo mais ecológico e sustentável. Isto 

poderá contribuir para reforçar a liderança europeia no domínio das energias renováveis. 

A dinâmica do projecto APC inclui informação sobre estratégias e políticas, entidades 

decisoras, enquadramento jurídico, apoio financeiro e futuras estratégias de 

desenvolvimento. 

O projecto procura favorecer a aceitação social sobre as energias renováveis marinhas, 

comunicando os benefícios às populações costeiras, comunidade de pescadores e 

organizações ambientais e tenta responder às questões--chave para o desenvolvimento 

de negócios nas regiões participantes. 
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Em Portugal, já entrados no século XXI, foi implementado o projecto OTEO 

(Observatório Tecnológico para as Energias Offshore), com uma equipa de 

investigadores coordenada por Tiago Morais, do INEGI, da Universidade do Porto. 

Espera-se que venha a fazer História, empenhando-se no desenvolvimento do sector 

renovável marinho no país.  

       

 

               09.5           TURISMO  -- CRUZEIROS  -- LAZER 

 

                   -- AS CONTINGÊNCIAS DA NATUREZA 

  

    A função Turismo e Lazer, no que respeita a actividades económicas relacionadas 

com o mar inclui actividades muito diversas, como sejam turismo de cruzeiros, 

desportos náuticos (motonáutica, remo, canoagem, surf e vela), náutica de recreio, 

desportos submarinos (Arqueologia marítima, mergulho, fotografia subaquática e caça 

submarina). 

A Natureza viabiliza a indústria do Turismo e do Lazer, oferecendo vantagens, como as 

praias, o sol, as temperaturas amenas, as paisagens, o mar, etc., etc.. Mas também impõe  

contingências limitativas ou até cruéis e perigosas, sobretudo quando a sociedade não 

respeita as forças da Natureza e promove ordenamentos habitacionais selvagens. 

Vem de há várias décadas o progressivamente lamentável estado do litoral, com 

sobreocupações de áreas de risco de desmoronamento, sancionadas pelos poderes 

centrais e locais… para apoio do Turismo!  

Surgem então as fragilidades do litoral e as vulnerabilidades das zonas costeiras, 

faltando capacidade política para actuar preventivamente e faltando depois meios 

financeiros e técnicos para os momentos críticos, quando a Natureza se torna violenta. 

Violenta e até indomável, provocando cheias, inundações, erosão e perda de 

ecossistemas. Violência, com forças brutais que vêm de mais longe, com as tempestades 

oceânicas que, porventura, têm a ver com alterações climáticas, degelo e subida de 

temperaturas no Ártico, alterando-se o normal funcionamento da atmosfera. 

Os perigos são conhecidos e o diagnóstico está feito, podendo a situação colocar em 

risco pessoas e bens, com acontece ciclicamente. Segundo o Projecto Climate Change in 

Portugal, Scenarios, Impactos and Adaptation Measures (2006), citado pelo geofísico e 
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especialista em alterações climáticas, o professor catedrático da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa, Filipe Duarte Santos, “constata-se que 67% das costas 

portuguesas é susceptível de fenómenos de erosão mas depois de 2006 não foram feitos 

novos estudos exaustivos sobre esta situação. (…) Não tem sido clara a orientação que 

se quer dar à política de ciência em Portugal” e pode faltar informação científica. 

--“A Agência Portuguesa do Ambiente, com responsabilidades nesta área, luta com 

dificuldades orçamentais”. 

A defesa do Ambiente tem, no entanto, estado protegida pela Lei de Bases do Ambiente 

11/1987. Uma nova Lei de Bases, proposta pelo XIX Governo Constitucional, foi 

aprovada no primeiro semestre de 2014 pelo Parlamento. A Oposição considera que esta 

proposta não dá garantias contra a privatização das águas, águas tidas como bem 

público inalienável. 

Quanto às causas da erosão costeira, o professor Filipe Duarte Santos, ouvido por Carla 

Tomás355, acrescenta: 

--“O défice de sedimentos para a alimentação costeira é a principal razão. (…) Mas a 

subida do nível médio do mar está a acelerar e já é de mais de três milímetros por ano. 

São valores elevados que requerem opções e medidas adequadas”.  

O défice resulta da retenção das areias pelas barragens e dragagens e da intensa 

ocupação, inclusive selvagem, do litoral.  

As medidas adequadas são de três tipos: 

“As de protecção, com construção de infraestruturas pesadas, como esporões e 

barreiras; as de acomodação para se continuar a viver em áreas vulneráveis, ajustando 

hábitos de vida; e as de retirada, que as populações não encaram como solução. Não 

podemos pôr ao longo de toda a costa barreiras em cimento ou diques. Não era 

financeiramente possível”. 

Acontece, entretanto, que com o eclodir da crise financeira quase 80% dos gastos 

previstos no Plano de Acção para o Litoral 2007 – 2013 (PAL), num total de 484 

milhões de euros de obras, ficaram por realizar. O PAL tinha previsto obras em mais de 

100 praias, para defesa costeira e requalificação urbana e monitorização. Pretendia ser a 

resposta a problemas que se arrastam há décadas, com o recuo de areais nacionais e a 

colocação de pessoas e bens em perigo. As situações de maior gravidade, além do 

Algarve em geral, localizam-se na Costa da Caparica, no Furadouro, no Moledo, em 

                                                   
355 SANTOS, Filipe Duarte -- Erosão Costeira. Semanário Expresso, Fevereiro de 2014. 
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Esmoriz, em Espinho, em Apúlia, no Castelo do Neiva, em Mira, na Barra/Ílhavo, em 

Praia de Âncora e em Cortegaça. Tudo praias vocacionadas e dependentes sobretudo do 

Turismo balnear mas também das pescas e dos desportos náuticos. 

A ocupação das zonas costeiras, a destruição de cordões dunares, as construções 

clandestinas ou ilegalmente licenciadas, tudo isto conjugado com a força brutal das 

ondas do mar, impõe actuação política e estratégica que ninguém, desde os últimos 

decénios do século XX, conseguiu levar por diante. Em perigo fica uma parcela 

fundamental da Economia do Mar.       

Na Holanda 40% do território está abaixo do nível do mar mas ao longo dos anos foram 

sendo construídos diques de betão.  

A inacção tem, certamente, custos. O professor Filipe Duarte Santos, não tendo 

números em relação a Portugal, pode adiantar: 

--“O não se fazer nada pode custar 6 mil milhões de euros por ano, na Europa. Isto 

segundo estudos recentes da União Europeia em relação aos riscos de inundação e de 

erosão costeiras. Não sei qual a fatia que cabe a Portugal”. 

Estude-se a dinâmica dos sedimentos em toda a costa e os riscos associados na relação 

com o mar, façam-se os discursos políticos, prometam-se financiamentos e acção, mas a 

Associação Ambientalista Quercus proclama: 

“A erosão não espera. E ainda nos vai afectar mais, nos tempos próximos”. 

As alterações climáticas e as dinâmicas que provoca na relação com o mar – biologia, 

stocks na fauna marinha, erosão costeira – têm, naturalmente, as suas implicações em 

variados subsectores da Economia do Mar e apresentam exigências em relação à 

investigação científica. 

As preocupações internacionais quanto às alterações climáticas vieram a dar origem ao 

Protocolo de Quioto, assinado em 1997, com os países-membros a comprometerem-se a 

reduzir as emissões de carbono (CO2) entre 2008 e 2012. O Acordo foi prolongado, em 

2012, até 2020 (Congresso de Doha, no Qatar). 

Os países mais poluentes – os EUA, a China, a Índia – não assinaram o Acordo. 

A União Europeia, por sua vez, aprovou, em 2008, o Pacote Energia - Clima 2020, 

definindo as suas metas para 2020: redução das emissões poluentes em 20% com 

referência a 1990; atingir uma percentagem de 20% da quota global na produção das 

energias renováveis; poupar 20% com a eficiência energética.     
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Especificamente, no caso português, a Lei de Bases do Ambiente 356 (LBA) resistiu 

desde 1987 até ao segundo decénio do século XXI. Isto é, até 2014. Consideram os 

especialistas que se cumpriu a primeira geração de políticas ambientais, conseguindo-se 

níveis de saneamento e abastecimento próximos das médias europeias. 

Na opinião do professor José Guerreiro falta agora, no âmbito de um Plano Nacional de 

Política do Ambiente, definir “princípios--base e objectivos de segunda geração, como 

sejam a mudança de paradigma energético, economia e emprego verdes, cidades 

sustentáveis, valorização do património natural, o mar e o novo espaço territorial, os 

riscos naturais e a segurança de pessoas e bens”. 

O professor preconiza a actuação no modelo de governança e a “garantia de equidade e 

justiça social no acesso aos recursos e bens naturais, bem como aos financiamentos das 

políticas públicas do Ambiente”. Estes procedimentos devem garantir que o Ambiente 

funcione como motor da Economia e do Emprego verdes, chegando-se à criação de um 

cluster económico do Ambiente.  

Na relação Ambiente--Economia mais uma referência, de passagem, a um tema que 

parece nos seja distante mas que tem consequências, de um modo ou outro, próximas: 

os degelos do Árctico, que alteram o clima, de um modo ou outro, que o Homem não 

controla. O gelo naquela região decresceu 40% em 30 anos, portanto desde meados da 

década de (19)80, desaparecendo uma área de 2,1 milhões de quilómetros quadrados.  

O Conselho Árctico – criado, em Otava, em 1996 – visa monitorizar a situação, 

integrando os países limítrofes do Árctico e colaborando com as Agências da ONU para 

o Ambiente e a Organização Marítima Internacional. 

Os perigos resultantes do degelo maciço têm, entretanto constituído um desafio, com o 

engenho a procurar tirar proveito dos contextos naturais adversos. Assim, podem estar a 

ser abertas, pela Natureza, novas rotas para a navegação comercial, entre o Pacífico e o 

Atlântico, e o degelo árctico pode proporcionar condições para a exploração de gás e 

petróleo no subsolo do Árctico. Os navios de cruzeiro turístico poderão começar 

também a aproximar-se mas, neste início do século XXI, somente os navios militares 

marcam a sua presença, sobretudo com submarinos. 

A futura rota marítima – a Passagem do Noroeste – esteve aberta em 2007 mas voltou a 

ser condicionada no ano seguinte, ainda que se reconhecendo que poupava milhares de 

milhas de navegação, e portanto custos significativos, às companhias de navegação. 

                                                   
356 LBA (Lei de Bases do Ambiente) , Lei 11/87. 
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Custos e contas em que também entram factos com os aumentos nas tarifas das 

seguradoras e a necessidade de reforços onerosos na resistência estrutural dos próprios 

navios. 

Toda a agressividade natural do meio ambiente do Norte do Pacífico, com as 

tempestades do Mar de Bering, invoca-me a obra “O Navio dos Homens” do escritor 

japonês Takiji Kobayashi, numa primeira edição de 1927 e que voltou a ser um 

bestseller no início do século XXI:357 o autor relata, com grande vivência e realismo, a 

odisseia e o sofrimento dos pescadores japoneses que, ao serviço do imperador--deus, se 

deslocavam em pequenas e frágeis embarcações, percorrendo os mares longínquos e de 

grande violência. Porventura à semelhança, em muitos aspectos, com as vicissitudes da 

Frota Branca portuguesa da pesca do bacalhau, em dóries, da Terra Nova, nas décadas 

de 30 e 40.    

Em Setembro de 2013, cientistas da área do Clima – o Painel Intergovernamental para 

as Alterações Climáticas -- divulgaram um Relatório em que declaram a “inequívoca 

relação entre as actividades humanas e as alterações climáticas, traçando um cenário 

dramático para as próximas décadas”.             

Os degelos e as flutuações do gelo persistente e fragmentado têm suscitado divergências 

e disputas políticas sobre os limites fronteiriços do Ártico, nomeadamente entre os EUA 

e o Canadá (limites marítimos do Mar de Beaufort) e o Canadá e a Dinamarca (Mar de 

Lincoln e soberania da ilha de Hans). 

As motivações destas disputas políticas provavelmente são semelhantes às que se 

verificam no Pacífico Central/Oeste, quando a China, o Japão, a Coreia do Sul e as 

Filipinas disputam a soberania -- diplomaticamente mas chegando às afirmações 

presenciais militares -- pequenas ilhas ou rochedos em cujo subsolo se suspeita, ou tem 

a certeza, da existência de hidrocarbonetos. 

As referências que aqui deixo em relação às contingências naturais não podem constituir 

um subcapítulo sobre alterações climáticas, protecção costeira ou ordenamento do 

território: mas vêm a propósito do contexto, favorável ou desfavorável, do 

desenvolvimento do Turismo, do Lazer e dos Desportos Náuticos. E, afinal, da própria 

Economia, em geral. Volta a constatar-se a relação Economia -- Ciência -- Política. E 

regresso, especificamente, ao tema deste subsector dos clusters, o Turismo.                    

                                                   
357 Edição em português do Clube do Autor, S.A. Lisboa, 2010. 
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Em alguns casos a repercussão de eventos excede as dimensões nacionais, tornando-se 

acontecimentos internacionais que envolvem marcas, produtos e verbas, que atraem 

multidões presenciais ou que acompanham eventos competitivos e espectaculares 

através das televisões. Refiro-me, por exemplo, às provas de vela transoceânicas que 

mobilizam meios tecnologicamente muito sofisticados e dispendiosos, com equipas 

profissionais pagas por grandes marcas que investem no seu marketing. 

Mas também os desportos individuais ganharam espaço e projecção, aliando 

capacidades desportivas pessoais com condicionalismos naturais. É ver o surf e o caso 

de moda em que se tornou o chamado “canhão da Nazaré”: uma extensa e profunda 

depressão subaquática, situada frente à praia da Nazaré, que provoca a formação de 

ondas altíssimas, até 30 metros, que desafiam profissionais (!) do espectáculo surf e 

atraem multidões. Com um nome feliz, e, termos de comunicação, são as já designadas 

– por exemplo, em Viana do Castelo – “Terras Náuticas”.      

Onde há multidões há indústria de turismo, há alojamentos, há restauração, há 

transportes. E onde há navios de cruzeiros há construção naval, como no desporto 

náutico há embarcações de recreio. No norte do país há empresas – pequenas empresas 

industriais – que fabricam velas para a “Sagres” e a “Creoula”, cordas (para 

helicópteros de salvação marítima em que as cordas devem suportar pesos 

correspondentes a 11 toneladas) e embarcações para o remo competitivo. 

Grande parte dos barcos que navegam no rio Douro, com milhares de turistas 

estrangeiros, muitos de forte capacidade económica, foram construídos em estaleiros 

nacionais, nomeadamente em Vila Nova de Gaia (rabelos) e em Aveiro (navios--hotéis 

de luxo).   

Um apontamento, com o seu quê de ridículo mas concludente, sobre os fatais custos de 

contexto que atrofiam o desenvolvimento económico, também na área da Economia do 

Mar: o administrador de uma PME nortenha que fabrica velas de pano para barcos, 

afirmou, numa conferência realizada na AEP (Associação Empresarial do Porto), em 

2012, que se candidatara a apoios comunitários mas que o processo se arrastava porque 

a produção de velas de pano, para barcos, como a “Sagres”, fora classificada … no item 

de “Moda” (!) pelas entidades oficiais que graduam as prioridades. O que dificultava 

tudo. O administrador perguntava, com cepticismo, se viria a ser obrigado a desfilar, 

com as velas, numa passarelle de competição e amostra de design de roupas de moda…  

Voltando aos Cruzeiros Marítimos e a propósito do aproveitamento do porto de Leixões 

na valorização da Área Metropolitana do Porto (AMP), constata-se a inclusão, nas rotas 
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marítimas de Turismo, no ano de 2011, de cerca de 60 mil turistas que visitaram a 

AMP, viajando até e de Leixões nos navios de turismo de cruzeiros. Isto em benefício 

do desenvolvimento sustentado da Economia local.     

A Economia do Mar ou, na feliz expressão inglesa, Economia Azul, a Blue Economy, 

abrange sectores muito diversificados que têm em comum o aproveitamento de 

potencialidades dos oceanos. Potencialidades conhecidas e já em fase de exploração ou 

ainda em fase de prospecção e avaliação, localizadas nas faixas costeiras ou nos 

diferentes níveis de extensas e profundas plataformas continentais. 

 A Economia Azul – que aqui usamos como sinónimo de Economia do Mar – inclui, 

numa enumeração arbitrária, uma longa listagem de actividades em que se integram as 

viagens, o turismo e o lazer.        

Estas – as Viagens, o Turismo e o Lazer – constituem sector com potencialidades 

reconhecidas e perspectivas de desenvolvimento, forte e imediato, na região (alargada) 

do Grande Porto ou, se preferirmos, da Área Metropolitana do Porto. Isto é, 

considerando, geograficamente, um círculo cujo centro logístico e de irradiação se 

localiza no porto de Leixões.  

A vocação do porto de Leixões evoluiu ao longo dos tempos, sobretudo desde os finais 

do século XIX, quando a sua construção se impôs face às insuficiências naturais do 

porto do Douro para garantir a segurança de navios maiores e mais exigentes pela sua 

dimensão, quanto ao calado, canais de navegação, entrada na barra, baía de rotação e 

cais de acostagem.  

O porto de Leixões foi, ou é, porto mercantil, de pesca, de passageiros, de emigração e, 

na sua evolução mais recente, foi-se sofisticando para movimentar milhões/ano de 

contentores, granéis líquidos e sólidos e todos os tipos de mercadorias, nomeadamente 

hidrocarbonetos para e da refinaria de Leça da Palmeira. 

A evolução tecnológica, ao longo dos anos, nos séculos XX e XXI, foi incluindo 

guindastes de grande dimensão e capacidade -- o velho Titã --, aprofundamento dos 

canais, melhorias no desempenho da ponte móvel, informatização generalizada com 

monitorização e segurança dos equipamentos e cargas, acessos rodoviários próprios 

capazes de corresponder a logística de rigoroso programação e gestão moderna e 

eficiente, tudo contribuíndo para melhorias significativas na qualidade dos serviços e na 

relação com os custos.  

Perante estas condições uma gestão moderna teria que potencializar capacidades, 

referenciar e desenvolver novos nichos de mercado e garantir um forte contributo para o 
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desenvolvimento económico da região envolvente. É o caso dos Cruzeiros Marítimos 

mas também, com aproveitamento dos meios existentes, a implementação de clubes de 

Desporto Náutico, como o Clube de Vela Altântico, com marinas que acolhem inúmeras 

embarcações e escolas de iniciação para centenas de crianças e jovens que ali despertam 

para a prática desportiva nas actividades náuticas. 

A Náutica de recreio tem crescido com regularidade nos países desenvolvidos, 

traduzindo-se em infraestruturas como as marinas, equipamentos para serviços locais de 

apoio, e construção naval de elevado valor acrescentado. Lembro a construção de iates, 

veleiros, catamarrãs, mas também barcos à vela, barcos de competição desportiva, 

equipamentos para surf e velame. 

Em 2010 estava estimada, na Europa, a carência de locais de amarração, em marinas, 

para receberem 70 mil embarcações de recreio.   

Em Portugal havia, em 2009, uma oferta de 10.127 locais de amarração, distribuídos por 

35 marinas e portos de recreio. O Algarve tinha 3.817 lugares e a região de Lisboa tinha 

2.532. 

A náutica de recreio corresponde a uma oferta turística que favorece o combate à 

tradicional sazonalidade, com actividade inclusive no Inverno, no Algarve. É também 

uma oportunidade para atrair os turistas que não optam pelo tradicional sol e praia. 

O Turismo de Cruzeiro Marítimo constitui uma oportunidade a favor da Região Norte, 

região que não tendo o sol, as praias e o calor algarvios, tem todo um património 

cultural, construído e natural, que corresponde às motivações de targets específicos dos 

utentes dos cruzeiros marítimos cujas rotas passam frente à costa do noroeste atlântico 

português. Isto é, frente a Leixões. O objectivo é criar e potencializar condições de 

atractividade.  

O porto de Leixões tem tido um terminal de passageiros que faz lembrar os apeadeiros 

dos comboios de outros tempos ou a gare de Pedras Rubras de há algumas dezenas de 

anos. O novo cais foi inaugurado em 2011, a marina está incompleta mas o terminal de 

passageiros estava, em meados de 2014, na fase final de construção. O terminal incluirá 

o Pólo Tecnológico de Investigação Marítima da Universidade do Porto. 

Lisboa terá o seu novo Terminal de Cruzeiros, em princípio em 2016, com uma 

capacidade mínima de 550 mil passageiros/ano e máxima de 1,8 milhões. O seu custo 

está previsto em 30 milhões de euros. O Terminal, já em serviço na transição dos 

séculos, recebeu, em 2013, cerca de 560 mil passageiros, de 359 navios.   
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Os utentes dos Cruzeiros têm as suas especificidades e motivações e há que referenciá-

las e estudá-las. Por exemplo, a maioria tem mais de 60 anos, tem um bom nível sócio 

cultural e económico, não gosta de visitar espaços fechados e, muito menos, centros 

comerciais. Rejeita percursos excessivos a pé mas quer conhecer o comércio tradicional.   

Os programas oferecidos em terra -- questão essencial -- podem passar, com alguma 

surpresa, pelo Turismo de Desporto, como o golfe, e pelo Turismo Religioso, com 

deslocações a Fátima ou a Braga. A restauração, pelas especificidades e fama da 

gastronomia portuguesa, tem também as suas oportunidades. 

Os programas organizados nos portos têm a preferência de cerca de 40% dos 

passageiros dos cruzeiros que escalam Leixões. Uma percentagem significativa prefere, 

por opção pessoal ou imposição orçamental, abdicar de excursões organizadas, 

promovendo visitas ocasionais. Trata-se, afinal, de um “target” em aberto para a 

actuação das autarquias, associações de comerciantes e instituições profissionais da área 

do Turismo.     

As Caves do Vinho do Porto são obrigatórias mas é tempo de equacionar visitas a 

quintas do Douro porque dentro de dois (?) anos, com o túnel do Marão e o novo troço 

da A4, as quintas do Douro poderão estar a uma hora do porto de Leixões.      

 Há todo um Património Construído e Natural que universidades, autarquias, instituições 

oficiais como as dependências regionais dos Ministérios da Cultura e do Ambiente, 

instituições empresariais e outras podem e devem relevar, contribuindo para tornar os 

Cruzeiros Marítimos que escalam Leixões uma maior valia económica. 

Como? De um modo, enunciado de modo simplista: aliciando os milhares de turistas e 

tripulantes para desfrutarem das mais valias que as diferentes formas de cultura 

nortenha lhes possa proporcionar. E, sendo realista, tendo em conta que tudo passa, 

previamente, pelos operadores turísticos que controlam os fluxos. 

A calendarização, os itinerários e a organização a nível internacional, nacional e 

regional implica responsabilidades organizativas que terão que ser coordenadas, 

rigorosas e muito profissionais, além do mais porque cada cruzeiro tem que ser 

preparado com dois e três anos de antecedência. 

O desafio está aí e corresponde a uma evolução nos conceitos de Economia do Mar e 

Turismo que vem dos dois últimos decénios do século XX. As estatísticas disponíveis e 

mais significativas são, no entanto das primeiras décadas do século XXI: em 2010 

escalaram Leixões pouco mais de 50 navios de Cruzeiro e, cada um, chega a atingir 
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cerca de 1.500 passageiros e perto de 800 tripulantes. A estimativa para 2011 previa 70 

navios e 60.000 passageiros.  

Segundo relatórios citados por Eduardo Cabrita, empresário do sector de Cruzeiros 

marítimos358, Portugal, em 2011, foi o sexto destino europeu mais visitado por 

passageiros de cruzeiro. Esta indústria gerou na Europa, em 2011, cerca de 315.000 

postos de trabalho.   

A antecedência da programação dos cruzeiros permite referenciar com rigor de dias e 

horas a chegada e a partida dos navios, com a necessidade de garantir, previamente, 

lugar no cais para a acostagem, utilizando as marés convenientes face ao calado de cada 

navio. Por outro lado os agentes de navegação e os agentes de viagem procuram definir 

horários de permanência em terra, de dia e entre as 7 e as 18 horas, que facilitem aos 

passageiros visitas e excursões locais. A navegação, em princípio, é feita à noite.       

A Administração do Porto de Leixões (APDL) elabora com antecipação um mapa de 

escalas de navios de Cruzeiros Marítimos, única forma de garantir uma prestação de 

serviços profissional e rigorosa. A APDL facultou-me uma síntese desse mapa, o que 

permitiu recolher dados estatísticos, a partir dos quais é possível referenciar a 

nacionalidade dos passageiros que passaram pelo porto de Leixões em 2011: ingleses (a 

percentagem mais significativa, em 2010, com mais de 40%), americanos (15%, em 

2010) e alemães (15% em 2010), noruegueses, italianos, irlandeses, portugueses e 

espanhóis. 

Os Cruzeiros Marítimos do e para o Brasil ainda não têm uma expressão significativa, 

privilegiando o porto de Lisboa, mas poderão vir a constituir um mercado interessante 

no futuro próximo, atendendo ao desenvolvimento económico dos países emergentes.   

Os navios têm comprimentos que vão dos 114 metros aos 300 metros, com tonelagens 

que atingem 90.000 toneladas.  

 O maior navio do calendário de Leixões, para 2011, foi o Queen Elizabeth, com 294 

metros e quase 90.000 toneladas. Transporta 2.092 passageiros, tendo 1.046 tripulantes.     

 Lisboa, com melhores condições naturais e logísticas – tem um canal de acesso de 15,5 

metros de profundidade e um cais acostável de 1.500 metros, com fundos -8 e -10 

metros-- recebe mais de 2.000 navios/anos e cerca de 400.000 passageiros/ano. Os 

Açores, a Madeira e Portimão também são centros de atractividade mas de menor 

movimentação. 

                                                   
358 CABRITA, Eduardo – Cruzeiros Marítimos. Revista Cluster do Mar. Pág. 17, Fevereiro/2013. 
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Os portos nacionais receberam, em 2011, mais de 1,2 milhões de passageiros e o 

“campeão” foi o Funchal que chegou aos 600 mil passageiros e 340 navios. Por sua vez, 

nos Açores, Ponta Delgada recebeu metade dos 124 navios que fizerem escala naquele 

arquipélago. Portimão recebe, em média, menos de 100 mil passageiros/ano.  

Segundo a consultora especializada Cruises News, em média cada navio tem 97.000 

toneladas, 300 metros e uma capacidade 2.700 passageiros e 800 tripulantes. Dos 

arranha-céus flutuantes receia-se que privilegiem, perigosamente, o desenho, em 

detrimento da segurança, podendo ser de difícil manobra em condições meteorológicas 

adversas. Estas preocupações foram afirmadas pelo Sindicato dos Profissionais do Mar 

Nautilus International, à BBC359, após o desastre do “Concórdia”, em Itália, de onde, 

ainda foram evacuadas 4.200 pessoas.  

O mesmo Sindicato acrescentou, no entanto, que a taxa de acidentes na indústria de 

cruzeiros é de 0,16% por milhão de passageiros, enquanto a taxa, na indústria aérea, é 

de 0,3% por milhão. 

A indústria de cruzeiros é regulada pela Organização Marítima Internacional, que 

pertence à ONU, devendo respeitar o Convénio de Segurança no Mar. 

A localização geográfica de Portugal favorece os portos de escala para Cruzeiros que 

ligam a Costa Atlântica da Europa, o Mediterrâneo, o Norte da Europa, o Norte de 

África e as viagens de transatlânticos.  

Vejamos alguns números elucidativos: a Organização Mundial do Turismo estima que, 

em 2012, a contribuição do Turismo para a actividade económica mundial seja de 5%. 

“Esta situação traduz-se em valores próximos dos 6% a 7% do número total de 

empregos, directos ou indirectos, em todo o mundo”.  

O desenvolvimento da indústria de cruzeiros, indústria que há um par de décadas, com 

as Férias no Mar, constituía um luxo só para algumas bolsas, na transição dos séculos, 

passou a popularizar-se a ponto de, em poucos anos, perto de 20 milhões de pessoas, 

por ano, navegaram a bordo dos mais de 300 navios, autênticos hotéis flutuantes que 

são centros comerciais flutuantes e que realizam cerca de 112 mil trajectos. 

A evolução da indústria de cruzeiros melhorou a sua produtividade -- até 2011 os lucros 

registavam um crescimento anual de 8% -- popularizando e até massificando-se: tem 

mais trajectos, menos e mais curtas paragens, melhor aproveitamento de espaços e 

instalações.   

                                                   
359 Jornal “El Mundo”, Madrid, 19 de Janeiro de 2012. 
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Progressivamente, o turismo de cruzeiro implica todo um profissionalismo 

multisectorial, com proveito amplo e diversificado. Implica a “criação de melhores 

condições para aumento do tráfego, melhoria de infra-estruturas portuárias, criação de 

parcerias estratégicas e maiores navios”. As preocupações organizativas têm que 

considerar o tipo de exigências dos passageiros (comodidade, visitas locais), a 

perspectivas dos operadores de cruzeiros (staff, custos e qualidade de terminais), 

perspectivas dos operadores dos terminais (novos negócios locais, eficiência, ambiente 

seguro, relação com o mercado hoteleiro e a restauração, organização de visitas 

acompanhadas a património histórico, cultural e natural). Tudo isto implica permanente 

avaliação das tendências de mercado. 

Há autarquias que têm procurado envolver instituições e especialistas universitários na 

definição e implementação local de projectos de apoio a nichos de mercado qualificado 

e exigente. E não só na relação imediata com “cruzeiristas”. Conheci experiências 

concretas deste tipo em terras do interior como, por exemplo, a Alsácia, com toda a sua 

riqueza histórica. O mesmo, com as suas especificidades, na Normandia. 

Estão sempre em mudança os destinos procurados, o modo de viajar e os nichos de 

mercado. Há um desafio permanente para que se produzam estudos académicos como 

contributos para o desenvolvimento económico sustentável e consequente bem-estar dos 

povos. As Ciências Humanas e Sociais têm aqui, também, volto a acentuar, um papel 

relevante a desempenhar, isto no âmbito do conceito de utilidade social. 

Os desafios que se colocam ao subsector do Turismo Náutico, na perspectiva 

económica, têm a ver com maior aproveitamento e desenvolvimento das potencialidades 

que existem. E com novas exigências relacionadas com a aposta no Turismo 

sustentável, com maior consciencialização para as questões ambientais e valorização do 

património histórico e natural. 
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        09.6           CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL    

 

                         -- VIABILIDADE ESTÁ NA QUALIDADE 

 

      
     A indústria da construção e reparação naval portuguesa, em termos globais e 

conforme a360 PwC, “tem vantagens competitivas devido à localização geográfica 

privilegiada, condições climatéricas e mão-de-obra especializada” Acrescenta a PwC 

que é “um sector estratégico para Portugal, por proporcionar geração de emprego e 

riqueza num vasto conjunto de indústrias”. 

Entre 1967 e 1974 registou-se em Portugal “um forte investimento no sector da 

reparação e construção naval sob a liderança do então Grupo CUF”361. (…) A criação 

dos Estaleiros de Reparação da Lisnave, na Margueira, no estuário do Tejo, em parceria 

com estaleiros suecos e holandeses, fora um êxito, tendo-se transformado no maior do 

mundo na área da reparação”, especializando-se em petroleiros. 

A partir da experiência adquirida na Lisnave, o Grupo CUF internacionalizou-se nesta 

área, construído, entre outros os Estaleiros do Bahrein. Em Portugal, em associação com 

um armador norueguês, a CUF criou, de raiz, os Estaleiros da Setenave, em Setúbal, 

para a construção de navios de grande dimensão. O Grupo decidiu então controlar os 

Estaleiros de Navais de Viana do Castelo, para a construção de navios de médio porte. 

Mas veio a crise petrolífera de 1973, com a “queda abrupta nos negócios do petróleo” a 

nível internacional e com consequências nacionais, a par do processo político e social – 

o PREC -- decorrente da revolução de 1974: os Estaleiros da Margueira foram 

encerrados e a Setenave foi desactivada. 

Em 2011 restavam o Arsenal do Alfeite, na margem esquerda do Tejo, para garantir a 

sustentação técnica dos navios da Armada, e a Lisnave, na Mitrena, no estuário do Sado. 

A rentabilidade da Lisnave passou por profundas alterações na gestão da mão-de-obra. 

Além destes dois grandes estaleiros sobreviveram às vicissitudes do final do século XX, 

os Estaleiros Navais do Mondego, localizados na Figueira da Foz e fundados em 1944, 

com vocação inicial para apoio ao sector das pescas; os Estaleiros Navais de Peniche, 

constituídos em 1994; e a Navalria, em Aveiro, também com vocação inicial para o 

sector das pescas. Neste caso houve uma evolução, ganhando concursos para a 

construção de navios para cruzeiros turísticos no Douro. Já em 2014 os accionistas da 

                                                   
360 Relatório da PwC, pág. 21. De 2011. 
361 RIBEIRO, Félix. Obra citada, pág. 157. 



 

670 

Navalria obtiveram a concessão dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, quando 

estes estavam em risco de falência, num processo que se arrastava há anos. Em 2008 a 

Navalria foi adquirida por um grupo económico que pretendia construir equipamentos 

para a exploração de energia a partir das ondas do mar, mantendo actividade na 

construção naval de dimensão média.    

A consultora PwC explica, com referência a 2011, que Portugal dispunha “de estaleiros 

com capacidade relevante, mas enfrentando uma forte competição por parte de países 

com mão-de-obra barata ou de países de tecnologia mais avançada”.  

O índice deste subsector, em Portugal e ainda segundo a PwC, desceu de 100 em 2008, 

para 67,20 em 2009 e para 54,30, em 2010.  

A deslocalização da construção naval para o Extremo Oriente veio a implicar uma 

especialização de serviços: o Oriente ganhou a “liderança na concepção e construção 

dos grandes navios petroleiros, graneleiros e porta--contentores, enquanto a Europa se 

concentrou em segmentos específicos de grande exigência tecnológica, como navios 

para fins militares (submarinos e outros), navios de cruzeiro, plataformas e 

equipamentos para exploração offshore de petróleo e gás natural”. 

Na construção naval mais simples construir um navio mercante porque é “semelhante a 

um camião TIR, com um motor e uma caixa para mercadorias, mas se se tratar de uma 

plataforma petrolífera ou de navio de guerra as exigências tecnológicas atingem uma 

sofisticação altamente especializada. 

Os desafios que se colocam ao subsector da Construção e Reparação Naval, para seu 

incremento, estão, no entanto e à partida, condicionados por opções político-ideológicas 

que podem comprometer todo o seu futuro. Caso a opção fosse o desenvolvimento da 

produção nacional, com as consequentes repercussões positivas no desenvolvimento 

económico nacional e regional, bem como na criação de emprego (ou não destruição de 

emprego) haveria que enfrentar desafios que têm a ver, resumidamente, com o reforço 

do investimento; a rentabilização da capacidade produtiva instalada, a inovação e a 

especialização em nichos de mercado; internacionalização e procura de novos 

mercados; sofisticação tecnológica; e desenvolvimento de capacidades a nível de 

engenharia e elaboração de projectos.     

Voltando a Ernâni Lopes, cito uma pequena listagem (Relatório HM, pág.97) de 

actividades inerentes à Construção Naval: construção e reparação naval; equipamento 

naval (motores e sistemas de propulsão, sistemas de comando); electrónica naval 
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(comunicações, teledetecção e navegação, automação a bordo), construção de 

plataformas e equipamentos para o offshor e equipamentos para exploração submarina”. 

Há aqui todo um vasto espaço de desenvolvimento científico e tecnológico para se 

responder às cada vez maiores exigências empresariais. 

No Relatório citado são especificados segmentos da construção naval, com maiores ou 

menores expectativas.  

Quanto à construção naval civil há ciclos de produção por vezes difíceis de prever e 

planear: as crises políticas, as guerras regionais e os choques petrolíferos condicionam 

as necessidades e determinam a tipologia dos navios. Por exemplo, o crescimento do 

comércio marítimo dos países emergentes implica maiores necessidades quanto a 

graneleiros e navios de transporte de petróleo e gás natural.  

Os ciclos de construção naval civil e construção naval militar têm também relações 

entre si, verificando-se que quando do início das guerras coloniais, na década de (19)60, 

foram encomendados aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) o petroleiro 

de abastecimento às Forças Armadas, o “S. Miguel” e a fragata “Almirante Magalhães 

Corrêa”. Mais tarde, já na primeira década de XXI, foram encomendados pelo 

Ministério da Defesa, aos mesmos Estaleiros, os chamados “patrulhões” e um navio 

especializado no combate à poluição marítima e defesa do ambiente. Por razões várias 

verificadas entretanto -- eleitorais e/ou financeiras ?  -- as intenções, quanto aos 

patrulhões e defesa do ambiente, não se concretizaram. 

No caso, ciclicamente polémico dos ENVC – objecto de uma primeira decisão de 

privatização em 1996 e renovada por sucessivos governos -- uma dificuldade 

fundamental tem a ver com o facto de que os navios militares implicam exigências 

específicas, próprias de navios muito sofisticados, mormente quanto ao armamento e à 

tecnologia de comunicações. Para a engenharia que é sempre mais fácil construir porta--

contentores porque estes, como se disse atrás, são simples e semelhantes a camiões TIR, 

com um motor à popa e um espaço amplo e aberto para a carga exterior.     

Entretanto a ampliação e aprofundamento do canal do Panamá vem criar oportunidades 

para a massificação de cargas transportadas, implicando a construção de navios 

mercantes de grande porte.  

Quando do desembarque de tropas francesas e inglesas nas margens do canal do Suez, 

na década de (19)50 e da obstrução do canal, por afundamento de numerosos navios, 

tornou-se necessário que os petroleiros circulassem pelo Cabo da Boa Esperança, 

vindos dos países produtores de petróleo, a caminho dos países ocidentais 
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consumidores. As rotas foram alongadas e a resposta estratégica foi a utilização de 

petroleiros de maior porte, os superpetroleiros.  

A construção naval militar tem sempre “beneficiado” de maiores necessidades e 

múltiplas tarefas e responsabilidades que, aliás, especifiquei no subcapítulo de Defesa e 

Segurança.  

A construção de navios militares tem uma dificuldade específica: dizia-nos um 

especialista nesta área que os navios militares têm um grau de sofisticação, 

nomeadamente provocada pela eficiência e evolução de armamento e outros 

equipamentos, que tornam muito exigente a elaboração de projectos e a própria 

construção. Por outro lado os navios militares são, normalmente, exemplares únicos, o 

que encarece os projectos. Ou melhor, não permite a duplicação da sua utilização. Já 

quando se trata de navios mercantes, dizia o mesmo especialista, estamos a construir 

modelos tipo camiões TIR: uma caixa (os porões) para a carga e motores, tudo podendo 

ser replicado em outros navios.                                                     

A engenharia naval constitui um valor económico importante e nem sempre, até pela 

nossa própria dimensão, tem tido um papel que nos torne independentes do know how 

que outros países cultivam, como seja o caso da Holanda. 

Cabe à Organização Mundial de Comércio tutelar o livre comércio. Este tem uma regra 

elementar: o princípio da reciprocidade. O desrespeito por este princípio condiciona e 

vicia as relações comerciais internacionais, o movimento das exportações/importações 

e, consequentemente, todo a rede de transportes, sobretudo marítimos e aéreos. Os 

mercados são gigantescos e os transportes tornaram-se estratégicos, condicionando as 

economias, as alianças militares e as rivalidades políticas e económicas. 

As disputas político-económicas ignoram frequentemente o princípio da reciprocidade e 

quem tem poder cria defesas agressivas, como sejam as tipicamente utilizadas pelos 

países emergentes e que existem em todas as épocas. Cito um quadro, apontado por 

industriais do sector têxtil e de vestuário português a propósito da China. Quadro que se 

refinou internacional e progressivamente -- a globalização! --nos últimos decénios do 

século XX:     

-- Taxas aduaneiras elevadíssimas, manipulação cambial, obstáculos administrativos 

diversos destinados a desincentivar as importações pelo mercado interno e apoio 

discriminatório às empresas locais de modo a torná-las competitivas a qualquer custo”.  

Certamente pelo pudor e cálculo que poderia designar-se pelo politicamente correcto a 

listagem omite as condições laborais de países concorrentes que têm indústrias de vão 
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de escada, onde os trabalhadores não têm segurança social condigna, condições de 

habitabilidade e sanitárias – a chamada cama quente, utilizada rotativamente em turnos 

de oito horas -- garantias mínimas nos empregos, etc., etc.. 

 Num desses países da Ásia - Pacífico recordo o conhecimento directo de um poderoso 

Sindicato de Operários de Construção Civil cujo presidente, com decénios de função, 

era um octogenário que também desempenhava funções políticas elegíveis. Empregava 

milhares de trabalhadores …eleitores. Era proprietário de importantes fábricas, sendo 

um dos homens mais ricos da região. Certamente fora operário há 60 anos…Que 

interesses defendia, como “sindicalista” e passados vários decénios, é fácil de deduzir. 

A propósito de livre comércio internacional e concorrência mais um apontamento de 

vivência pessoal: em meados dos anos (19)80 foi-me permitido – sim, permitido 

excepcionalmente, por estarmos nas cercanias da fronteira do Vietname – transitar 

através de uma cidade remota do sul da China centrada na produção de cimento. A 

poeira oriunda das cimenteiras cobria a cidade – e a escala das cidades, por aquelas 

bandas, era sempre a partir do milhão de habitantes – e era de tal densidade que 

obrigava ao uso de máscaras, nas ruas. Pelo menos quando por ali transitei. Como é 

possível concorrer com indústrias inimigas do ambiente, praticando preços finais sem 

concorrência possível. 

A Europa, que andou distraída muitos anos ou, tudo isto e muito mais – nomeadamente 

com as deslocalizações -- servia interesses muito específicos. Pessoalmente, opto pela 

segunda hipótese mas não me cabe alongar aqui, desta feita.                                 

 

             09.7                     PESCAS  -- AQUACULTURA   

                                      INDÚSTRIA CONSERVEIRA                

                                 MACROALGAS E AQUARIOFILIA 

 

    “O mar, que deu origem à vida no globo, será ainda o benfazejo fornecedor de alimento 

somente se o homem souber respeitar a ordem que nele reina e se abster de a perturbar. 

Não deve esquecer que ele tem a sua vida própria e sagrada, as suas funções 

independentes, para a saúde do planeta. (…) Tudo isso já acontecia, há talvez milhões de 

séculos, antes do nascimento do homem”.                                   Jules Michelet  (1798 – 1874)                                                                                             

                                                                                                  “Le Droit de la Mer”, in “La Mer” 

       “Há uma redução dramática na capacidade das pescas: só na década de 90, Portugal 

reduziu a sua frota pesqueira em 36%. e as capturas caíram 40%. As mesmas gentes (…) 
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continuam a encerrar estaleiros e trocam infraestruturas de apoio às pescas por regatas de 

iates”. 

                                                                                                Jerónimo de Sousa (PCP) 

                                                                                  Colóquio em Sesimbra, 11/12/2011 

                                                          ********** 

     “Hoje em dia ainda não conhecemos nem a extensão nem a riqueza dos recursos 

naturais vivos do nosso oceano”  

                                                                                                              Manuel Pinto de Abreu 

                                                                                    “Expresso”, 31 de Março de 2012) 

 

      “Hoje em dia …”. No entanto, já em 1353 o rei D. Pedro assinou com o rei Eduardo, 

de Inglaterra, um Tratado que permitia aos pescadores portugueses pescarem bacalhau 

nas águas inglesas por um período de 50 anos”, lembra o mesmo professor e oficial de 

Marinha, o secretário de Estado do Mar do XIX Governo Constitucional, Manuel Pinto 

de Abreu, 362num artigo publicado na Revista de Marinha: 

“No século XII os portugueses procuravam pesqueiros no exterior das águas nacionais 

para garantirem o abastecimento dos mercados. Assim foi ao longo da História, até que 

nos anos (19)70 se multiplicaram as zonas económicas exclusivas (ZEE) em que, 

tradicionalmente, pescávamos – África e Terra Nova, sobretudo – com os países 

costeiros a defenderem os seus pesqueiros”. 

Presume-se que a tradição da pesca nas costas portuguesas vem de muito longe, o que é 

testemunhado, por exemplo, pelo facto de terem sido recolhidas moedas romanas do 

século II  d. C., cunhadas perto de Tavira, na cidade de Balsa e em Ossonoba (Faro), e 

em várias estações arqueológicas do litoral, com representações de peixes 363 (in Reis, 

Carlos Sousa; e Santos, Ricardo Serrão; “Recursos Pesqueiros”).    

No início do século XXI, segundo os mesmos autores, estão referenciadas 150 

comunidades ribeirinhas, com “padrões de vivência muito singulares” (…) “associadas 

à apanha, pesca e indústrias de conservação e transformação de recursos vivos 

marinhos”, praticando também a pesca não profissional, com aparência de pesca lúdica 

mas visa complementar a debilidade das suas economias domésticas. 

Foi nos anos (19)60 que Portugal atingiu o auge dos quantitativos pescados, ocupando 

então a 14ª posição no “ranking” mundial. Os autores citados afirmam que passados 50 

                                                   
362 Revista de Marinha, nº 972, pág., 19 de Março/Abril de 2013. 
363 REIS, Carlos Sousa; e  SANTOS, Ricardo Serrão -- Recursos Pesqueiros, em Politicas Públicas, pág. 

113. Coordenador  MATIAS, Nuno Vieira. Lisboa: Esfera do Caos. 2012.   
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anos (2010) Portugal passou para a 100ª posição, “fruto da fixação das ZEE´s e 

consequentes constrangimentos à frota longínqua, mas também das limitações de pesca 

da nossa ZEE”. 

Em termos europeus, segundo Félix Ribeiro (“Pesca e Indústrias do Pescado”, em 

“Politicas Públicas”, pág.152), e “tendo em conta as capturas realizadas, Portugal está 

longe das posições do topo, ocupadas pela Dinamarca, Espanha, Reino Unido e França, 

integrando um grupo intermédio do qual fazem parte a Itália, a Alemanha, a Suécia e a 

Irlanda”. Quanto a volume e valores de pesca desembarcados nos portos da União 

Europeia, a Espanha ocupa posição destacada (id. fonte da Comissão Europeia, 2008).      

Nos anos imediatos que se seguiram a 1974 desapareceram, por opção política, as 

confrarias de pescadores ou casas de compromissos criadas pelo Estado Novo para 

tutelar este sector de actividades, criando-se, para o bem e o mal, um vazio e 

“orfandade”, com uma “retardada procura de nova identidade emancipada”. 

 É facto que a integração europeia, a partir de 1986, com directivas extensíveis a 

Portugal, colocou a tónica na sustentabilidade dos stocks e criou a política de quotas de 

espécies mais vulneráveis, o que veio a implicar a reconversão das frotas pesqueiras e o 

abate de barcos nacionais. Cerca de 20% das espécies pescadas em Portugal passaram a 

estar sujeitas às limitações das quotas da UE. A diminuição das pescas tem implicado a 

sua valorização, o que dito de outro modo, implica o aumento do preço de venda aos 

consumidores. 

Desde a adesão, segundo Félix Ribeiro 364, a produção do pescado “caiu para cerca de 

metade. E idêntica quebra sofreu o número de navios e o número de pescadores”. A 

queda posterior a 1986 integra-se e acentuou-se – “a partir da década de (19)60 quando 

as pescas portuguesas teriam atingido o seu valor máximo” . 

A explicação apresentada para a quebra iniciada na década de 60 terá a ver com o facto 

de se até aí havia um quadro de pesca livre, inclusive de bacalhau, com stocks em bom 

estado, data da década de 70 “uma autêntica revolução no direito marítimo 

internacional, quando praticamente todos os Estados costeiros estabeleceram as ZEE´s 

de 200 milhas náuticas, assim nacionalizando na maior parte dos recursos pesqueiros a 

nível mundial”.  

Portugal ficou então sujeito e restrições em águas terceiras e, entretanto, a sua própria 

ZEE, apesar de ser a maior da EU, não correspondia a riquezas compatíveis. Isto 

                                                   
364 RIBEIRO, Félix -- obra citada, págs. 153 e sgts. 
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“explica a quebra de produção em águas externas”, até porque o novo condicionalismo 

aumentou a pressão nas águas nacionais. 

Na opinião de Félix Ribeiro estão aqui os problemas estruturais das pescas portuguesas, 

com “indisponibilidade de recursos, dificuldades de acesso às águas comunitárias e 

externas” e “mau estado biológico”. 

Os aspectos físicos respeitantes à ZEE portuguesa, com zonas de transição para 

ecossistemas mais quentes de elevada diversidade de espécies de pescado mas de baixa 

abundância e questões como fenómenos sazonais e afloramentos costeiros, bem como as 

características próprias da natureza oceânica profunda dos arquipélagos, tornam-se 

objecto essencial da investigação científica relacionada com a política das Pescas. Aliás, 

cada vez mais, a Ciência, em várias vertentes e especialidades, é fundamental para que 

as decisões políticas sejam lúcidas e apropriadas.             

A Política Comum de Pescas (PCP) data de 1983 (três anos antes da Adesão de Portugal 

à CEE), tendo como principal objectivo a gestão sustentável dos recursos pesqueiros, 

conciliando essa gestão com a valia económica e social deste sector da Economia do 

Mar. 

Ao longo dos dois últimos decénios do século XX quatro eixos essenciais determinaram 

a PCP, aqui sintetizados pelo eurodeputado (PS) e especialista nesta área, Capoulas 

Santos, num discurso (político) reproduzido pela União Europeia: 

1. Uma política de conservação e gestão dos recursos pesqueiros, através do 

estabelecimento de quotas nacionais, por espécie de pescado, baseada em 

pareceres científicos sobre o estado dos recursos; 

2. Uma política estrutural para induzir ao equilíbrio adequado entre os recursos e 

os meios disponíveis, destacando os apoios para a modernização da frota; 

3. Uma política de mercados definindo uma série de medidas para garantir a 

estabilidade e a qualidade da oferta; 

4. Uma política para a vertente externa, onde estão contidas as regras e as 

condições de actividade das embarcações europeias em águas de países terceiros 

ou internacionais.       

Considera Capoulas Santos que, 30 anos depois de 1983 (portanto 2013) e duas 

reformas passadas, “estamos de novo confrontados com o desafio de estabelecer os 

contornos de uma nova PCP, na tentativa de encontrar as respostas que as políticas 

anteriores não foram, manifestamente, capazes de dar”. 
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O eurodeputado afirma que, face à “tendência alarmante dos recursos” algumas espécies 

poderão ser irrecuperáveis. E aponta números: 

Três em cada quatro unidades populacionais (75%) são sobreexploradas, verificando-se 

esta sobreexploração em 82% das unidades mediterrânicas e 63% das unidades 

atlânticas. 

Com esta situação “não há alternativa para garantir o fornecimento das cerca de 6,4 

milhões de toneladas de peixe, por ano, a 500 milhões de europeus, cada vez melhor 

informados e mais exigentes com a qualidade e a garantia da sustentabilidade 

económica, social e ambiental do pescado consumido”. 

Cabe à Comissão da União Europeia apresentar propostas sobre a Organização Comum 

dos Mercados dos Produtos da Pesca e da Aquicultura, como dimensão externa da PCP, 

e propostas sobre a conservação e exploração sustentável dos recursos haliêuticos, bem 

como sobre o respectivo instrumento financeiro, o Fundo Europeu para os Assuntos 

Marítimos e das Pescas. Caberá depois ao Conselho e ao Parlamento, com poderes de 

co-decisão, alterar ou aprovar alternativas, explica o eurodeputado. 

Há consenso “quanto à necessidade de eliminar a sobrecapacidade da frota e a 

sobreexploração das espécies, garantindo a médio prazo a saúde dos oceanos e a 

manutenção dos postos de trabalho”, mas Capoulas Santos coloca dúvidas quanto à 

decisão de cessar os apoios para a modernização da frota, na condição de não se 

aumentar as capacidades de captura. 

A necessidade de modernização das frotas é imperiosa, explica o eurodeputado, porque 

os “barcos estão ultrapassados, poluentes e inseguros, e as novas embarcações deverão 

ser mais eficientes, energicamente mais poupadas, com melhores condições de 

segurança para os pescadores e de higiene para o acondicionamento e garantia de 

qualidade do pescado”. 

Neste contexto, da PCP, exige-se uma actualização permanente, defrontando-se os 

discursos políticos de defesa dos interesses dos diferentes países da UE com as teses 

apresentadas pelas pesquisas científicas e documentadas pelas estatísticas alarmantes 

sobre sobreexploração das espécies e perigo de extinção das populações nativas.  

Finalmente a UE, iniciou em 2009, um processo de reforma do PCP, apresentando um 

Livro Verde. Em Julho de 2011 a UE apresentou uma proposta de Regulamento, 

iniciando-se longas negociações que envolveram um Grupo de Trabalho do Conselho e 

o Parlamento Europeu. 
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A nova PAC centrou a sua atenção na convicção de que a pesca e a aquacultura 

“contribuam para a sustentabilidade ambiental, económica e social a longo prazo”, isto 

na esperançosa leitura de um artigo de Ana Rita Berenguer.365. 

Digo que a leitura de Ana Rita Berenguer cria expectativas favoráveis dadas as suas 

responsabilidades políticas, como subdiretora-geral de Recursos Naturais, Segurança e 

Serviços Marítimos, no Ministério da Agricultura, do Ordenamento e do Mar, do XIX 

Governo Constitucional. 

Ana Berenguer entra em detalhes mais técnicos, ainda que relevantes, respeitantes aos 

desafios da PCP, como sejam a eliminação progressiva das capturas indesejadas, a 

valorização do pescado rejeitado, a melhoria das artes, a definição de períodos de defeso 

e de zonas de pesca e a protecção de juvenis. Mas há uma referência da autora que não 

quero deixar de citar quando afirma, retomando uma questão reconhecidamente 

essencial e central que, para se cumprirem os compromissos, “é prioritário um forte 

investimento no conhecimento científico sobre as diferentes unidades populacionais 

importantes para Portugal”.            

Nem sempre as questões suscitadas são tão lineares. Recordo-me de ter assistido, em 

2008, no porto da Póvoa do Varzim, a uma reunião de pescadores com o ministro das 

Pescas de então (Jaime Silva, um ex e futuro funcionário, em Bruxelas, da UE). 

Queixavam-se os pescadores de que estavam impedidos, por indicação expressa de 

Bruxelas, de recolher pescadas nas águas limítrofes da Póvoa, com vista à preservação 

da espécie, considerada susceptível de extinção. Acontecia, no entanto, que depois de 

um curto período de defesa da espécie, esta proliferara com inesperada abundância nas 

águas vizinhas e, por conseguinte, a proibição perdera razão de ser. 

A resposta ministerial foi típica: iria apresentar um relatório a Bruxelas e teria que se 

ficar – por quanto tempo? – a aguardar uma decisão.  

Situações como esta levaram a Federação dos Sindicatos do Sector da Pesca, pela boca 

de um membro da sua Comissão Executiva (João Almeida) a afirmar 366  que “falta uma 

rede de lotas adequadas, mais próximas do país, e há que proceder à alteração da 

legislação de modo a permitir a venda do primeiro lance, independentemente do 

tamanho da espécie capturada”. 

                                                   
365 BERENGUER, Ana Rita -- A Nova Política Comum das Pescas. Revista de Marinha, nº 978, pág. 18, 

de Abril de 2014. Lisboa. 
366 Debate público no Auditório da Câmara Municipal de Matosinhos, em Setembro de 2013. 
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Na verdade esta questão dos preços da venda do primeiro lance é autenticamente 

escandalosa, tendo sido referenciadas situações, em Matosinhos, em que na lota se 

vende carapau a 50 cêntimos o quilo e, mal o mesmo peixe sai da lota é vendido a 20 

euros o quilo. 

Concluía o representante da Federação que há que “acabar com a submissão a políticas 

da UE que não têm em conta as condições e artes de pesca do país”. O objectivo 

insistentemente apresentado pela Federação tem sido, desde sempre, “valorizar o 

pescado e o trabalho dos pescadores”.      

Há aqui afinidades com a opinião de Carlos Sousa e Ricardo Serrão Santos, que 

consideram que o quadro legal em vigor depois da adesão, em 1986, e que se prolongou 

no primeiro decénio do século XXI (Regulamentos da EU para dar cumprimento à PAC 

e à legislação nacional) é um quadro “muito elaborado e muito condicionador”, 

inclusive de qualquer “processo de inovação e ajuste das actividades”, nomeadamente 

quanto se refere a quotas (sistema imprescindível mas susceptível de ajustamentos), 

tamanhos mínimos de captura, malhagens, artes, zonas de actuação dias de operações de 

pesca. 

Uma importante divergência entre a Federação dos Sindicatos dos Pescadores e o 

representante do governo, neste caso o próprio SEM, teve a ver com a Estratégia 

Nacional para o Mar 2014-2020, quando o pescador considerou que a mesma Estratégia 

quase “ignora a pesca” e o SEM afirmou que, no “conjunto dos 80 programas previstos 

na Estratégia, há 25% directamente relacionados com a pesca”.    

No debate de Matosinhos foram apresentados alguns números referentes a 2010 que 

considero de interesse, para comparações, e que reproduzo com reservas: 

-- 3730 milhões de euros foi o valor acrescentado bruto (VAB) da Economia do Mar; 

-- 761 milhões de euros foi o VAB de pesca, aquicultura e indústria de pescado; 

-- 367 milhões de euros foi o VAB da pesca comercial; 

-- 37 milhões de euros foi o VAB de produtos de pesca e de aquicultura.   

No final do século XX, ainda nos anos (19)90, os números, quanto aos níveis de 

captura, estabilizaram nas 200.000 toneladas/ano. Desta tonelagem, 25% eram pescados 

em águas de países terceiros. Eram tempos em que o país capturava até 80% do peixe 

que consumia, quando no final do 1ª decénio do século XXI importa 70%. Porque 

consumimos muito bacalhau (importado) e atingimos elevadas médias (57 Kgs. per 

capita) de consumo de peixe. É a explicação oficial corrente, dada no próprio Debate de 

Matosinhos.  
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A aposta na aquicultura foi apresentada pelo poder político como não sendo“solução a 

curto prazo”, “não sendo ainda possível investimentos rentáveis”, já que o “nosso mar é 

muito agitado”. O SEM lembrou que a aquicultura “não poderá ocupar zonas de pesca e 

“não há muitas zonas adequadas para a sua prática em Portugal”. Poucas, portanto, as 

perspectivas, porventura por razões “técnicas e, certamente, por opções políticas e de 

(não) interesse económico.    

As águas continentais portuguesas têm cerca de “500 espécies de interesse comercial 

mas mais de metade das capturas é constituída por uma dúzia de espécies, em que a 

sardinha assume a maior quota-parte, apesar da liderança ser repartida com o polvo”367. 

Seguem-se a cavala, o carapau, o verdinho, o peixe-espada, a faneca, a pescada, raia e o 

congro.     

Nos mesmos anos 80/90, o número de barcos registou uma queda de cerca de 50% e o 

número de pescadores baixou cerca de 40%. Trata-se do período em que o Governo 

português, presidido por Cavaco Silva, apoiou o abate de barcos de pesca a troco de 

indemnizações compensatórias que, no entanto, vieram a gerar polémica, no sentido de 

acautelarem, ou não, o futuro, no médio prazo. 

Esta questão política do abate e das indemnizações, que se registou no final da década 

de 80 e início da década de 90, na governação de Cavaco Silva, mereceu do SEM, 

aquilo que considerou um esclarecimento. Afirmou Manuel Pinto de Abreu que “entre 

1986 e 2011, com um investimento total associado de quase 2000 milhões de euros, 

cerca de 107 milhões de euros foram gastos no abate de embarcações”. 

Ainda entre 1986 e 2011 foram investidos 170 milhões de euros na modernização da 

frota, sendo abatidas 712 embarcações, construídas 438 e modernizadas 628, lembrou o 

SEM, reportando-se a dados da FFMS (“25 Anos de Portugal Europeu”).  

No meu ponto de vista e com a experiência de outras leituras, o “esclarecimento” leva-

me a colocar a questão: Quais são as estatísticas se desagregarmos estes totais e nos 

reportarmos, numa primeira fase e somente aos anos 1986 a 1995? Sem possuir 

números suficientemente concludentes e com uma memória a que ponho reservas, direi 

que os abates foram entre 1986 e 1995 e as modernizações vieram depois. O que 

modifica completamente o quadro inicial de optimismo.    

                                                   
367 SOUSA, Carlos; e SANTOS Ricardo Serrão – “Espécies de interesse comercial”. Pág. 115. 
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Entretanto, e para oportunidade de reflexão sobre o que ficou dito, constata-se que, com 

a evolução de meios técnicos modernizados, as capturas por barco, em valor, passaram 

de 21.000 euros, em 1997, para 56.500 euros, em 2011. 

Um pescador pescava, em média, 8 toneladas de peixe em 1997 e, em 2011, pescou 

mais de 13 toneladas. O valor do pescado aumentou em cerca de 100%, desde 1986 a 

2011. 

O sector da pesca, incluindo o comércio e a indústria conserveira, representava (p.19), 

em 2011, um volume anual de negócios da ordem dos 2.500 milhões de euros, 

garantindo cerca de 90.000 empregos. 

As quotas de pesca autorizadas por Bruxelas, para Portugal, em 2013, atingiram: 

bacalhau 7.783 toneladas; pescada 4.224; carapau 5.319; tamboril 410; raias 660; e 

lagostins 184 toneladas. Estas quotas dependem sempre de decisões políticas, em 

princípio fundamentadas em pareceres científicos que garantam a sustentabilidade dos 

stocks de espécies.  

O caso das ostras portuguesas vale a pena ser considerado porque evidencia alguns 

problemas típicos do país no que diz respeito a contextos, com opções políticas e 

condicionalismos ambientais peculiares que procurarei sintetizar. Socorri-me de um 

trabalho publicado por Virgílio Azevedo, em Agosto de 2013. 

É conhecido que as ostras portuguesas praticamente desapareceram do estuário do Tejo 

na década de (19)70 devido ”às descargas directas de efluentes domésticos e industriais 

nas águas do estuário, pressionado, por sua vez, pela concentração crescente de 

população e empresas na Área Metropolitana de Lisboa”. 

Somente em 1954 entrou em funcionamento o único posto de depuração existente na 

zona ribeirinha do estuário, no concelho da Moita, no Rosário. “Chegou a depurar mais 

de 712 mil bivalves por mês, e nos melhores anos a produção, no Tejo, atingiu 2.000 

toneladas/ano. Já no primeiro decénio do século XXI a produção, em todo o país -- 

Sado, Mira, Lagos e Cacela -- ficava nas 900 toneladas/ano, sendo 90% de ostra 

japonesa. 

Entretanto, já na década de 90, a política de ordenamento urbano foi mudando, 

paralelamente com a valorização das perspectivas ambientais e desenvolvimento 

científico: o “número de indústrias poluentes diminuiu, com o desaparecimento da zona 

industrial de Cabo Ruivo, em Lisboa, que deu lugar ao Parque das Nações, e com a 

desactivação da zona industrial da Quimiparque, no Barreiro”. 
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As indústrias que sobreviveram integraram equipamentos e estações de tratamento dos 

efluentes, para cumprimento das exigências da legislação europeia. Entrou em 

funcionamento, lembra Virgílio Azevedo, a ETAR do Barreiro/Moita e foi concluída a 

ETAR de Alcântara, em Lisboa, já mais tarde, em 2011, deixando o Tejo de receber 

descargas directas de esgotos urbanos. 

Todo este processo foi demorado, porque implicou mudanças de discurso político e 

obtenção de meios financeiros, bem como desenvolvimento do conhecimento científico. 

Em termos mais empresariais, obtenção de know how. 

Tão demorado foi o processo que somente em 2013 foi previsto o arranque de um 

projecto-piloto para se investigar a viabilidade da reintrodução da cultura da ostra 

portuguesa no Tejo. O projecto resultou de uma parceria entre o Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera (IPMA), a Câmara Municipal da Moita, a empresa Protagus e a 

Agência Portuguesa do Ambiente, sendo financiado, em 90%, pelo Programa 

Operacional das Pescas (PROMAR), sendo este apoiado pelo Fundo Europeu das 

Pescas. 

Na fase inicial, o projecto-piloto implica “investigação sobre as condições de 

crescimento e a taxa de sobrevivência da ostra portuguesa, tendo em conta a 

possibilidade de uma futura exploração comercial, e analisar a qualidade da água na 

área escolhida como potencial zona de cultura”. A classificação das águas terá que ser 

compatível com a Directiva das Águas Conquícolas, da UE. 

Como a zona a utilizar é do domínio público hídrico torna-se também a ter em conta o 

Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo. A fase de produção plena pode ainda 

demorar mais quatro anos. 

Num debate que decorreu na Moita (02/2013) o investigador da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, João Gomes Ferreira, “estimou que o 

estuário do Tejo poderá ter capacidade para produzir 7 a 12 mil toneladas de ostras, por 

ano, equivalentes a 35 a 60 milhões de euros”. 

A bióloga Paula Silva, da Quercus, acrescentou na ocasião que, para além do valor 

comercial, os “bancos naturais de ostras actuam como recifes (…) promovendo mais 

cadeias alimentares no estuário” e funcionando como “filtradores de matéria orgânica e 

fixando azoto”.  

Se o caso do estuário do Tejo e da produção de bivalves como que aglutina, de modo 

exemplar, os principais problemas de contexto do país, recorda-me também o que 

acontece na Ria de Aveiro: a Ria tem as melhores condições naturais para a produção de 
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bivalves mas como não existe, no país, nenhuma maternidade industrial para os 

embriões dos bivalves, estes são importados de França. Depois, quando os bivalves 

atingem o tamanho comercialmente conveniente, são recolhidos na Ria e enviados para 

França. Certamente que o valor acrescentado para o país é mínimo.  

O Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa tem 

estudado a relação dos bivalves com situações em que surgem toxinas diarreicas lesivas 

da saúde pública. Problema que a Associação Portuguesa de Aquacultura acompanha.  

Entre os bivalves que desde sempre são produzidos e consumidos no país contam-se a 

amêijoa, a conquilha, o mexilhão e o berbigão   

Os números e a investigação científica confirmam as insuficiências da pesca portuguesa, 

em geral, para se corresponder às necessidades de consumo interno. Aliás bastaria 

percorrer com paciência e atenção qualquer uma das grandes superfícies espalhadas 

pelo país – as cadeias de supermercados – para constatarmos a existência e promoção 

das mais variadas espécies de peixes oriundos de diversos países africanos, asiáticos e 

europeus (neste caso o bacalhau). Bacalhau importado que custa ao país cerca de 400 

milhões de euros por ano. 

Cerca de metade do peixe consumido na CEE vem de águas não europeias, tendo a UE 

ter uma das maiores frotas do mundo. 

Mas voltemos às estatísticas e aos estudiosos destas matérias, que confirmam que a 

variedade de peixes, crustáceos e moluscos que existem nas águas portuguesas, com 

grande diversidade biológica, é insuficiente para abastecer o consumo nacional. Cada 

português consome, em média, 57 kgs. de peixe por ano, enquanto a média europeia é 

de 21,5 kgs por ano. 

Segundo um estudo da parceria Ocean2012/New Economics Foundation (NEF), citado 

por Carla Tomás368, Portugal “precisa de pescar fora das águas comunitárias para 

satisfazer dois terços do seu consumo, uma vez que o nível de autoconsumo fica nos 

32,7%”. 

O representante português na NEF, Gonçalo Carvalho, que também é dirigente na 

Associação de Ciências Marinhas e Cooperação, considera que devem ser “moderados 

os consumos, sendo implementadas políticas responsáveis”, tendo-se em conta a 

existência de práticas piscatórias destrutivas e de sobrepesca.  

                                                   
368 Semanário “Expresso”, 31 de Dezembro de 2012. 
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Entretanto Pedro Raposo Magalhães, do Centro de Oceanografia da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, considera que apesar de termos a maior ZEE da 

Europa temos uma costa sobreexplorada em termos de pesca. 

Tem a mesma opinião a coordenadora da Unidade de Investigação do Instituto Nacional 

de Recursos Biológicos (INRB), Manuela Azevedo: “Temos uma grande biodiversidade 

mas não grande abundância e não temos recursos suficientes para o que consumimos”. 

Hoje em dia (números de 2010) Portugal retira do mar muito menos do que retirava há 

três décadas, já que em 1980 pescava 500.000 toneladas e em 2010 pescava 222.000 

toneladas. Isto corresponde a uma redução na frota, ao abate de embarcações e à 

redução das quotas autorizadas. Recordo que em 1980 Portugal ainda não estava sujeito 

às quotas da CEE.  

Voltemos a Raposo Magalhães, que é incisivo: 

“A nossa política para os recursos do mar tem sido desastrosa nas últimas décadas. 

Exploramos os recursos sem os repor e, inevitavelmente, chegaremos a uma altura em 

que já não resta mesmo nada”. 

O mesmo investigador acrescenta e explica: 

“A quase totalidade da nossa frota é composta por barcos de pesca local e costeira e não 

navegam para além das 12 milhas. Esta situação tem a ver com a falta de maior 

investimento político, financeiro e técnico do Estado, em investigação, em formação de 

pescadores e numa frota com capacidade para ir mais longe”. 

A propósito da frota alguns números são esclarecedores: em 2011 existiam 8.488 barcos 

registados nos portos portugueses, com idade média de 27 anos, sendo pequenos e 

obsoletos. Na Região Autónoma da Madeira a idade média é de 40 anos.  

No primeiro decénio do século XXI houve um abate de 2.220 barcos. 

Quanto ao número de pescadores o número de registos vem a decair desde 2005 e, em 

2010, estavam registados 16.920 pescadores. 

Em média o volume de negócios do sector das pescas (2010) corresponde a 1% do PIB 

e ronda os 1.200 milhões de euros. 

A pesca local, até às seis milhas, corresponde a 84, 4% do pescado capturado, enquanto 

a pesca costeira, até às 12 milhas, corresponde a 15,1%. Para além das 12 milhas temos 

a pesca do largo, com 0,5%. Trata-se da pesca industrial, sempre para além das 12 

milhas.  

De modo geral as artes utilizadas não permitem o acesso a águas profundas, para onde 

migram espécies, fugindo à sobrepesca. Esta a opinião de Ricardo Serrão Santos, 
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investigador do IMAR – Observatório das Pescas dos Açores, vice-reitor da 

Universidade dos Açores e, recentemente, eleito deputado do Parlamento Europeu, que 

acrescenta: 

“Não se podem fazer mais capturas do que as que já se fazem. Atingimos o ponto 

máximo de sustentabilidade. Para invertemos a situação devem ser criadas mais e 

maiores Áreas Marinhas Protegidas (AMP), como instrumentos de gestão para 

compatibilizar a conservação dos recursos e os interesses económicos e científicos”. 

Tanto Serrão Santos como a Quercus e a Liga para a Protecção da Natureza, consideram 

que as 12 AMP existentes nas águas portuguesas, ainda que insuficientes, têm efeitos 

positivos para a pesca porque contribuem para a preservação do meio ambiente e das 

espécies e conservação da biodiversidade e, consequentemente, aumento dos recursos 

pesqueiros. 

Das 12 AMP há quatro nas zonas costeiras do continente português, sendo as restantes 

nas águas dos Açores. As quatro são os Parques Marinhos da Arrábida, do Litoral 

Norte, do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, a que se acrescenta a Reserva 

Marinha das Berlengas. 

Entretanto têm vindo a ser criados parques arqueológicos subaquáticos, com acontece 

ao largo do porto de Marselha e da costa algarvia. No primeiro caso foram lançados no 

Mediterrâneo enormes blocos de cimento para se “construir” um ambiente acolhedor 

para os peixes. No caso do Algarve procedeu-se ao afundamento de navios de guerra 

abatidos ao efectivo da Armada portuguesa.  

 A pesca, ao longo dos tempos, tem passado por dificuldades condicionadas por factores 

naturais mas também político-económicos. Vejam-se alguns números e opiniões 

esclarecedoras. 

Segundo Gonçalo Carvalho as directivas políticas deveriam desde sempre -- como é, 

aliás, do senso comum – procurar satisfazer o consumo nacional e inverter o défice 

tradicional. Para tanto deveria procurar “diversificar o consumo tendo em conta que há 

espécies com maior abundância, como a cavala, o verdinho e a sarda, ainda que com 

menor valor comercial”. 

Já quanto ao bacalhau o fatalismo, desde sempre, reside no fato de que é todo 

importado, com os custos inerentes. Só restam as hipóteses de importação e de se 

conseguir negociar acordos internacionais que permitam a pesca, em águas terceiras. 

Foi assim desde longa data, no século XX, lembrando a dolorosa faina da Frota Branca, 

nomeadamente das décadas de 30/40 e 50. 
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Na expressão de Álvaro Garrido (na “Introdução” à obra de Alan Villiers, “A 

Campanha do Argus”, 369 a “campanha do bacalhau era um programa central na política 

económicas do Estado Novo”(…). “Fora imposta em meados dos anos 30 a fim de 

promover a substituição de importações de bacalhau e mobilizar um amplo esquema 

proteccionista da produção nacional.” Os sinais mais expressivos deste projecto “foram 

a renovação da frota bacalhoeira e e a normalização do abastecimento” (pág.28). 

Mas gradualmente a “pesca à linha com dóris foi-se tornando obsoleta”, para o que 

também contribuíram as dificuldades de recrutamento de mão-de-obra e de créditos 

baratos, a par do menor apoio à política de manutenção artificial de preços do bacalhau 

importado. O modelo proteccionista do bacalhau nacional – pescado pela Frota Branca 

– favorecia a venda do nacional. 

Nuno Teotónio Pereira, ministro do Comércio e Indústria entre 18 de Janeiro de 1936 e 

13 de Dezembro de 1937 e mais tarde (1947) embaixador nos E.U.A. criou, segundo 

aponta Álvaro Garrido, as condições favoráveis, que depois se degradaram, como foram 

o “programa de ampliação e renovação da frota bacalhoeira nacional, com créditos 

baratos, facilidades de recrutamento de mão-de-obra, seguros e materiais de apresto a 

preços generosos”.  

Ao deixar o ministério para partir para Espanha, Teotónio Pereira deixou o 

“ressurgimento das pescas” entregue a “um velho amigo, o primeiro-tenente da Armada, 

Henrique Tenreiro”. Este, Henrique Ernesto Serra dos Santos Tenreiro (1901-1994) – 

mais tarde almirante – desenvolveu todo um trabalho de afirmação da política nas 

pescas, tornando-se uma “eminência parda do regime”. 

Nos tempos em foi embaixador nos EUA, Teotónio Pereira esteve ligado a negociações 

respeitantes à utilização da Base Militar das Lages pelos EUA; à adesão de Portugal ao 

Plano Marshall (1948); ao acordo económico luso-americano (1948); e à adesão de 

Portugal à Aliança Atlântica (4 de Abril de 1949). O livro monumental “A campanha do 

Argus”, escrito por Allan Villiers e publicado em 1951, foi dedicado, pelo autor, ao “Dr. 

Pedro Teotónio Pereira”. 

Teotónio Pereira encetou e realizou uma política de promoção do país no exterior a 

partir da imagem sui generis da pesca do bacalhau: promoveu a “identificação da Pátria 

com a organização política que lhe dera vigor”. Isto mesmo tem a ver, no concreto, com 

a Frota Branca, mandada pintar pelo Estado-Maior da Armada, e que se imortalizou 

                                                   
369 VILIERS, Alan -- A Campanha do Argus. Cavalo de Ferro Editores, Lisboa, 2005, 3ª edição em 2014. 
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internacionalmente, entre 1943 e 1945, sob o nome da White Fleet. O navio-hospital 

“Gil Eannes”, foi um dos ícones da Frota. 

O “Gil Eannes”, recuperado e sob manutenção cuidada, está hoje atracado no cais de 

Viana do Castelo, servindo de Museu de História das Pescas e de Pousada da Juventude. 

Em 1950 os bancos da Terra Nova e da Gronelândia ainda “eram pesqueiros prolíferos e 

abundantes”. 

Nesse ano, segundo Alan Viliers 370 “Portugal enviou uma frota de 62 navios para 

pescar bacalhau nos bancos ao largo da Terra Nova e da Gronelândia. Esta frota incluía 

18 arrastões modernos de 1220 a 1500 toneladas, 30 navios a motor especialmente 

concebidos para pescarem com dóris e 32 veleiros, dois dos quais não possuíam 

motores”. 

Comparativamente com 1936, a frota neste ano tinha 57 navios, não incluía arrastões 

nem navios-motor. Dos 57 navios somente 22 tinham motores auxiliares. 

As frotas incluíam navios velhos comprados ao exterior, navios de aço modernos, e 

navios de madeira fabricados em Portugal. Villiers apresenta no dito “Apêndice” vários 

mapas com aspectos específicos da frota veleira de 1950.   

A propósito destes factos, Álvaro Garrido371 afirma que a “memória que persiste da 

pesca do bacalhau é impressiva e romântica, não muito diversa da narrativa épica que o 

Estado Novo compôs sobre esta actividade multissecular cujo apogeu coincidiu com o 

período da ditadura”: “A pesca do bacalhau com dóris adquiriu o estatuto de herança 

cultural”, mobilizando “discursos e práticas nostálgicas”: o “Argus” era dos navios que 

que melhor exprimiam a imagem estilizada e harmónica do regresso de Portugal ao mar, 

promovido” pelo Estado Novo” (20). O livro de Villiers foi distinguido com o Prémio 

Camões, de 1951, do Secretariado Nacional de Informação (SNI). 

Este prémio foi instituído em 1937, para “galardoar a melhor obra literária ou científica 

publicada no estrangeiro sobre Portugal”. Enquanto na obra de Villiers os capitães dos 

lugres eram as grandes figuras, na obra de Bernardo Santareno, também com o tema 

centrado na pesca do bacalhau – “Crónicas dos Mares do Fim do Mundo” e “O Lugre” 

– este dramaturgo “retrata e dá voz”, recorda Álvaro Garrido, “aos pescadores anónimos 

de bacalhau e quase olvida os capitães”.      

Anos passados a Noruega domina a pesca, a indústria e o comércio do bacalhau. A 

Natureza, sobretudo, assim impõe, quando se conhecem as migrações dos cardumes, 

                                                   
370 VILLIERS, Alan. “Apêndice B”, pág. 364. 
371 GARRIDO, Álvaro. Id.  
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que depois de enfrentarem as fortes correntes de águas frias mas cristalinas do Mar de 

Barents - onde se concentram as maiores reservas mundiais de bacalhau (geridas de 

forma sustentável) que depois chegam às zonas costeiras da Noruega, onde é capturado 

em quantidades limitadas e controladas. 

É entre Fevereiro e Abril que o bacalhau, mais musculado, apresenta as melhores 

condições para a sua captura. Mas se assim acontece nos séculos XX e XXI, quando 

mais de 30.000 pescadores de bacalhau exercem a sua actividade nos portos e nas costas 

do norte da Noruega, diz a tradição que o gosto pelo bacalhau vem de há dez séculos -- 

1.000 anos! – em páginas escritas pelos vikings noruegueses cujos soberanos cobravam 

taxas anuais aos pescadores.      

Hoje em dia – e refiro-me ao final do século XX e transição para o século XXI – a 

Noruega e a Rússia partilham a “responsabilidade da preservação da reserva natural do 

Mar de Barents e decidem, conjuntamente, as quotas de pescado de cada ano”.   

A quota da Noruega para 2012 foi de 339.860 toneladas, mantendo uma estabilidade 

razoável desde há anos. 

O panorama português sempre se pautou por critérios diferentes – eu diria por 

diferenças culturais bem demarcadas – e foi o próprio secretário de Estado do Mar do 

XIX Governo Constitucional que afirmou: 

--“Não conhecemos a extensão nem a riqueza dos recursos naturais vivos do nosso 

oceano. Conhecemos melhor a forma do seu fundo (…). Entretanto estamos a tentar que 

a pesca seja sustentável mas não temos feito o suficiente. Não temos uma imagem clara 

do estado dos stoks e temos de saber o que lá está. (…). Podemos optimizar a 

capacidade dos pescadores e das embarcações. Na aquicultura ainda temos onde crescer 

mas é um processo lento. Há condições excepcionais para a exploração de bivalves e 

podemos fazer mais em piscicultura em tanques. A aquacultura offshore é difícil porque 

o nosso mar é muito agitado.” 

Como fontes de informação privilegiadas nestas matérias cito o Instituto Nacional de 

Estatísticas (INE), o Instituto Nacional de Recursos Biológicos (INRB); a Direção 

Nacional de Pescas e Aquicultura (DGPA); a Docapesca e a PORDATA. As suas 

estatísticas especificam as quotas em vigor em relação às múltiplas espécies pescadas 

nas águas portuguesas mas trata-se de pormenores porventura excessivos e para os 

objetivos que aqui tenho em vista.     

A sardinha, sendo das espécies mais comercializadas em Portugal, está sujeita a uma 

quota comunitária de cerca de 55.000 toneladas/ano, sendo metade destinada à indústria 
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conserveira. Sendo de crescimento rápido distribui-se em toda a plataforma continental 

da zona costeira, até aos 100 metros de profundidade. 

Nas décadas de (19)30 e 40 Matosinhos era tido como o maior porto sardinheiro do 

mundo. Assim o afirma Filipe Couto que, no âmbito do seu mestrado em Museologia 

pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto concebeu o projecto “Sardinha -- 

uma Exposição das profundezas do mar até à mesa” 372. Mesa que pode ficar 

comprometida quando acontece, como em 2014, que no final de Setembro o Governo – 

a UE ? --condiciona fortemente a pesca da sardinha por terem sido atingidas as cotas 

ibéricas anuais.      

Passemos agora à Aquacultura, cada vez mais substitutiva da pesca marítima. 

No último decénio do século XX e no primeiro do século XXI, a Aquacultura registou, 

a nível mundial, uma rápida expansão, constituindo hoje (2013) o “sector com 

crescimento mais acentuado no segmento da produção alimentar de origem animal. 

Actualmente cerca metade do pescado para consumo humano provém da Aquacultura”. 

Estas afirmações são de Fernando Gonçalves, responsável da Associação Portuguesa de 

Aquacultores (APA), que publicou na Revista Cluster do Mar 373 um artigo sobre esta 

matéria.  

A previsão vai no sentido se acentuar a produção da Aquacultura dadas as limitações 

nas capturas de espécies selvagens por falta de stocks, o aumento demográfico e, por 

outro lado, uma maior confiança do consumidor. Segundo números da FAO o consumo, 

per capita, aumentou, nos últimos 40 anos, 70%. O volume das capturas manteve-se 

estável, nos anos 90, cabendo à Aquacultura suprir as necessidades. 

Ainda de acordo com a FAO, até 2020 a oferta mundial de pescado terá que aumentar 

cerca de 25 milhões de toneladas e a resposta caberá à Aquacultura. 

Ainda segundo Fernando Gonçalves, “Portugal é o terceiro maior consumidor de 

pescado do mundo mas a participação da aquacultura é ainda relativamente reduzida”.  

No artigo que vimos citando, o autor acrescenta que, em Portugal, as “produções têm 

ficado aquém das expectativas criadas quando da entrada na CEE”. 

Em 2011, segundo estimativas da APA, a produção nacional atingiu as 9.000 toneladas, 

correspondendo a “pouco mais de 1,6% do total do consumo nacional” e a 4% da 

produção nacional. 

                                                   
372 www.facebook.com/sardinh./sardinha. 
373 GONÇALVES, Fernando – Aquacultura. Revista Cluster do Mar, Lisboa, Março de 2013. 
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Em termos comparativos e em relação à produção aquícola em alguns países da EU 

veja-se um elucidativo gráfico transcrito por Fernando Gonçalves mas recolhido da 

Fonte EC Maritime Affairs and Ficheries – 2010:                   
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Fontes: Revista “Cluster do Mar”, nº 5, p. 47, de 2013, Fernando Gonçalves, a partir de EC Maritime 

Affairs and Ficheries – 2010 e FAO/ONU. 

 

 

O sistema intensivo de produção está localizado no centro e no norte do país, com 

peixes planos (linguado e pregado) e truta. O extensivo está localizado na zona sul do 

país, com a produção de bivalves (ostra e amêijoa) na Ria Formosa e no Alvor. No 

mercado há uma procura com tendência a aumentar de bivalves, dourada, robalo, truta, 

linguado e pregado.  
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Apesar do aumento de produção nacional, em 2010 o défice da balança comercial de 

pescado, atingiu os 650 milhões de euros. 

A APA considera que há um futuro promissor e com potencialidades inegáveis no 

sector da Aquacultura, em Portugal, e define medidas que urge implementar e que 

Fernando Gonçalves pormenoriza. É o caso, por exemplo, do offshore, para a produção 

de bivalves e de peixe, beneficiando de condições naturais favoráveis e da evolução 

científica e tecnológica. 

A Aquacultura, no modelo que se desenvolveu desde 1948, foi criada nos Laboratórios 

de Pesca da Universidade Kinki, em Osaca, no Japão. Esta Universidade, mantendo-se 

no topo científico mundial e tomou a iniciativa de procurar um parceiro universitário em 

Portugal, não tendo tido respostas em 2014.   

Foi na Universidade de Kinki (UK) que, em 1948, foi desenvolvida a “ideia de cultivar 

peixes no mar”, fazendo-o de modo “industrial”, desde a larva ao peixe adulto de 50 

quilos. 

O Centro de Investigação da UK iniciou, em 2002, o ciclo completo de criação do atum 

bluefin, o mais apreciado pelos japoneses. Há expectativas favoráveis no sentido de se 

transpor o modelo japonês para as águas portuguesas. Aliás, os Açores exportam atum 

para o Japão e são capturados atuns ao largo do Algarve. O destino das exportações é o 

mesmo: o Japão. Mas, transportados de avião, fazem escala por Amesterdão. 

Entretanto há anos que se aguarda o lançamento de um concurso internacional para a 

concessão de licenças para 72 unidades de aquacultura offshore, no Algarve a na zona 

de Aveiro. 

A aquacultura portuguesa também produz “pregado” mas a empresa espanhola instalada 

em Portugal tem dificuldades de colocação nos mercados. 

Os choquinhos, prato típico no Algarve, têm vindo a ser objecto de investigação 

científica na Universidade do Algarve porque, neste caso, mercado parece não faltar.  

Vejamos agora, numa visão panorâmica, o enquadramento da indústria conserveira 

quando participa na Economia do Mar. 

 A indústria conserveira manteve sempre altos níveis de exportação e, num valor de 

vendas que, em 2011 chegou aos 180 milhões de euros, 90% corresponderam a 

exportações. Já assim acontecia quando beneficiava de factores favoráveis quando das 

guerras coloniais, complementando milhões de rações de combate das Forças Armadas, 

e da vantagem em dispor de mercados preferenciais nas mesmas colónias. 
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Em 1938 havia em Portugal 152 fábricas da indústria conserveira, havendo, em 1921, 

em Portimão, 25 unidades. Gradualmente o número foi diminuindo e, em 2012 havia no 

país somente 20 unidades. Porventura modernizadas e com outra capacidade de 

produção, em quantidade e qualidade. 

Nas décadas de 30/40 e 50 havia matéria-prima abundante e explorava-se mão-de-obra 

muito mais barata, com baixos salários e direitos sociais muito exíguos. 

Vila Real de Santo António é considerada o berço da indústria conserveira, desde que, 

ainda no século XIX, a família Ramirez utilizou, pela primeira vez, o processo de 

apertização numa fábrica de atum em azeite. 

Segundo Ana Rute Silva, o “processo de apertização permite a conservação de 

alimentos pela esterilização” e foi descoberto pelo francês Nicholas Appert”, que 

patenteou a lata de metal para conservar a comida em 1823. Pode dizer-se que “se tratou 

de uma primeira versão dos alimentos pré-cozinhados”. 

Em 1880 Setúbal começou a produzir sardinha em conservas mas na década de (19)90, 

100 anos depois, restavam as ruínas das fábricas. 

Nas duas primeiras décadas do século XX Setúbal produzia dois terços de toda a 

conserva nacional. 

Em 1923/1924, Sesimbra atingia o apogeu desta indústria, com 12 fábricas e um milhar 

de trabalhadores. Em 1961 fechou a última fábrica e Sesimbra ficou sem indústria. No 

distrito de Setúbal a última fábrica fechou em 1996. No Montijo, em 1992, ainda abriu 

uma fábrica de anchovas mas fechou em 1996. 

Quanto a Matosinhois ainda chegou a ter 54 fábricas de conservas mas no final do 

século XX somente havia quatro unidades. Até ao final do século XX restou o cheiro 

nauseabundo das fábricas abandonadas.  

Higienizada a zona urbana, alguns dos vastos espaços ganharam novas vocações, 

albergando blocos imobiliários e locais de vocação nocturna e desportiva. As “fábricas 

de conservas renderam-se aos novos hábitos”.  

Foi num trabalho de Josué Tato, “Memórias da indústria conserveira”, numa edição da 

Câmara Municipal local, que encontrei os pormenores da História das conservas de 

Matosinhos. 

Épocas de ouro da indústria conserveira portuguesa foram as duas guerras mundiais – 

1914-1918 e 1939-1945 – e de novo com as guerras coloniais, entre 1961 e 1974. O 

consumo aumentou exponencialmente, sobretudo com a inclusão das conservas de atum 

e de sardinha nas rações de combate destinadas a centenas de milhares de militares. Isto 
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a ponto de, com as exportações de conservas para os beligerantes, em 1943 o país 

apresentar um saldo positivo na relação exportações/importações de bens. 

Tal situação somente voltou a verificar-se em 2013, quando Portugal exportou cerca de 

500 milhões de ouro proveniente das famílias em crise financeira, e quando houve uma 

queda abrupta no consumo interno e, consequentemente, nas importações, alterando-se 

uma situação tradicionalmente de desfavor para a economia portuguesa. 

As exportações do sector de pescado atingiram, em Portugal, em 2013, as 53 mil 

toneladas, ao nível do máximo histórico de 1923, segundo um estudo elaborado pelo 

antigo subdirector--geral das Pescas, António Duarte de Almeida. 

As 53 mil toneladas representaram uma receita de 218 milhões de euros, 

correspondendo às 23 unidades industriais existentes. Em 1923 existiam cerca de 400 

unidades. 

O sector conserveiro, segundo o mesmo estudo, exporta tradicionalmente cerca de 70% 

da sua produção, representando mais de um quarto das exportações nacionais de 

produtos de pesca. 

As necessidades maiores de matéria-prima para as conserveiras, incidem no facto de as 

capturas nacionais de sardinha terem caído para menos de um terço nos “últimos anos”, 

com a consequente duplicação dos preços médios, o que torna necessário recorrer com 

maior regularidade às importações de sardinha.  

Ainda assim, a produção aumentou e a exportação cresceu em 39% no volume e em 

62% em valor, nos últimos quatro anos. Entretanto houve uma maior diversificação de 

espécies, nomeadamente com a utilização da cavala e da sarda (17%) e do atum (25%). 

A sardinha manteve-se nos 40%. O cômputo geral é, no entanto, positivo, com o sector 

produtivo a atingir, em quatro anos, cerca do dobro de cada ano da primeira década 

deste século e tanto como as 400 fábricas do ano 1923, o ano do boom.      

O gradual fecho de fábricas conserveiras teve a ver com quebras nas encomendas após a 

II Guerra Mundial, o aparecimento de concorrência internacional com mão-de-obra 

mais barata; a crónica falta de matéria-prima, isto é peixe, em quantidade e preços 

convenientes; e situações de falência. 

Nos anos 50 a sardinha, que escasseara nos mares portugueses, voltou com alguma 

abundância, para benefício geral. O pico da produção foi atingido em 1964, com 85.633 

toneladas e em 1965 as exportações atingiram o topo com 82.465 toneladas. As datas 

são coincidentes com a mobilização de milhares e milhares de soldados para as guerras 

coloniais. 
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As flutuações naturais, de maior abundância ou de carência de peixe como matéria-

prima, levou a indústria a procurar soluções que evitassem interrupções no trabalho 

fabril, pelo que nas décadas de 60 e 70 começassem a investir em capacidade frigorífica, 

ainda que essa não fosse a política governamental. Bem me recordo que, logo após o 25 

de Abril de 1974, surgiu uma forte reivindicação no sentido de levar o Estado a apoiar a 

criação de uma rede de frio em portos de pesca.    

Após a revolução de 25 de Abril de 1974 e segundo depoimento recolhido por Ana Rute 

Silva junto do secretário-geral da Associação Nacional dos Industriais de Conservas e 

Peixe (ANICP) “as alterações nos regimes laborais da indústria abalaram as estruturas. 

As fábricas mais débeis pura e simplesmente desapareceram mas hoje (2012) temos o 

que tínhamos em termos de produção, ainda que centrados em menos empresas. A 

indústria organizou-se e alargou os mercados” ainda que com novas dificuldades, como 

sejam a concorrência de Marrocos, que se apresentou nos mercados internacionais com 

preços quase imbatíveis. 

Por outro lado, na viragem dos séculos XX e XXI, procuraram-se novos mercados, 

actualizou-se a gestão empresarial, adoptaram-se conceitos inovadores no marketing, na 

publicidade, no design e gourmet, diversificando os produtos e dando-lhes apresentação 

comercial concorrencial. 

Hoje em dia a indústria conserveira nacional exporta 60% do que produz para quatro 

dezenas de países de cinco continentes, e as conservas tornaram-se moda, aparecendo 

nos restaurantes. 

No consumo interno 65% das vendas processa-se nas grandes superfícies, criando 

dependências. 

A crise económica que tem atingido as famílias portuguesas desde 2008 tem, 

naturalmente, reflexos nas suas opções alimentares: primeiro compra-se o bife, depois 

passa-se para a carne de porco, em seguida vem o frango e, finalmente os preços 

abrigam a optar pelas conservas, de salsichas e peixe. 

A sardinha é o recurso mais usado e delas depende a generalidade das fábricas do país, 

com excepção da Madeira e dos Açores, onde o atum lidera.            

A tendência que tem vindo a afirmar-se vai no sentido da modernização de 

equipamentos e marcas, bem como de factores de gestão. O contexto, nacional e 

internacional, também parece favorável às conservas, conforme foi, claramente e de 

modo simplista, enunciado por um proprietário de uma rede internacional de 

distribuição alimentar: 
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-- Em períodos de crise económica, acentuada e progressiva, os consumidores começam 

por cortar na compra de carne de vaca, passando para a carne de porco. Depois cortam 

na carne de porco e passam a comprar a carne de frango. Em seguida deixam de 

comprar carne (de frango) e viram-se para as conservas. 

Narciso de Castro e Melo, dirigente Associação Nacional dos Industriais de Conservas 

de Peixe, sintetisou a evolução do sector conserveiro num artigo, a que nos reportamos, 

publicado na Revista de Marinha.374. 

O “formato actual da indústria conserveira” vem da “descoberta, em 1804, por Nicolas 

Appert, do princípio da conservação pelo calor e esterilização – a appertização -- em 

recipientes hermeticamente fechados”, princípio que evolui com o inglês Peter Durand 

que patenteou o processo “de conservação dos alimentos pelo calor em embalagens de 

lata metálica”. 

Estas descobertas, possibilitando uma “conservação quase infinita”, garantiam o 

transporte “seguro e prático”, sem corantes nem conservantes, com a conservação 

garantida pela esterilização. 

Sumariamente, estas condições permitiram e permitem o consumo muito tempo depois 

da fabricação e antecederam os comercializados alimentos pré-cozinhados. 

“Reza a história”, acrescenta Castro e Melo, que a “indústria de conservas terá sido 

introduzida em Portugal por um industrial francês, vindo das costas da Bretanha e à 

procura de matéria-prima mais abundante. Instalou em Setúbal, em 1889, a primeira 

fábrica. No entanto, “há notícia de terem sido enviadas de Setúbal para Exposição de 

Paris, em 1855, conservas de sardinha, em azeite”. 

Quanto às conservas de atum “existe registo de que em 1865 já se fabricavam em 

Portugal, numa unidade em Vila Real de Santo António”. Em 1880 existiam, naquela 

região, mais duas fábricas. 

Desde os anos 30, no século XX, a indústria conserveira portuguesa evoluiu 

acentuadamente, tornando-se “um sector fundamentalmente exportador”, para mais de 

70 países, em todos os continentes. 

A sua “balança comercial é a única com saldo positivo no sector das pescas”, acrescenta 

dirigente associativo. Em 2010 o país exportou 132 milhões de euros de conservas de 

peixe e, em 2011, exportou o equivalente a 161 milhões de euros. Em 2012, segundo 

                                                   
374 MELO, Narciso de Castro – Indústria Conserveira. Revista Cluster do Mar, nº 972, de 2013. 
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Manuel Pinto de Abreu375, a pesca e a transformação de pescado atingiram um volume 

de negócios anual de perto de 2,5 mil milhões de euros.    

 A sardinha, mais abundante nas costas atlânticas do sul da Europa e no norte de África, 

é a espécie mais capturada pela frota pesqueira portuguesa de cerco. A indústria 

conserveira adquire 40% a 50% das capturas de sardinha. Os preços da sardinha, nos 

fornecedores, e as «garantias contratuais de fornecimentos de matéria-prima” 

constituem contingências para laboração regular das conserveiras. As conservas de 

sardinha as que têm maior quota de exportação.   

A pesca da sardinha portuguesa e a indústria conserveira respectiva estão certificadas 

internacionalmente, processo que se tornou necessário incrementar quando a Inglaterra 

-- país importador – decidiu que somente seriam admitidos alimentos certificados nas 

suas cantinas escolares e de outros serviços públicos. 

Para além da sardinha também o atum “ocupa” a indústria conserveira. No entanto o 

atum é muito menos abundante nas costas portuguesas, mantendo-se stocks ao largo do 

Algarve e nos mares dos Açores e da Madeira.  

Os modernos meios tecnológicos e de transportes permitiram, no entanto, que uma 

empresa japonesa capture atum nos mares algarvios e, de imediato o “trate”, enviando-

o, em aviões para tal preparados, para Tóquio. Em escassos dias o atum fresco passa do 

mar do Algarve para os restaurantes de suchi de Tóquio, a preços competitivos.   

Para além das conservas de sardinha e atum, a indústria conserveira transforma “a 

cavala, os patés, as anchovas, as ovas, as enguias, as trutas e o bacalhau”. 

Para além dos dados concretos e quantitativos sobre a Pesca, em Portugal, merece uma 

referência com o seu quê de subjectivo, no sentido da sua valorização: a reconhecida 

qualidade do pescado, reafirmada por prestigiados “chefes” de restaurantes nacionais e 

estrangeiros. A qualidade e a temperatura das águas das costas portuguesas são 

apontadas como favoráveis no sentido da valorização do pescado. Há zonas da faixa 

marítima que tem as suas especialidades, sendo mais procurados os chocos, os carapaus 

e as pescadas de Setúbal; o pargo, o peixe-galo e o robalo de Peniche; o atum, a cavala e 

a sardinha do Algarve e de Peniche. O salmão é importado da Noruega, mas também é 

produzido em viveiros portugueses. Há restaurantes de Lisboa que privilegiam o salmão 

pescado nos Açores, de onde vem, diariamente, de avião. 

                                                   
375 ABREU, Manuel Pinto de – Entrevista no Semanário Vida Económica. Maio de 2013. 
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As algas verdes apanhadas nas praias portuguesas também já entram na gastronomia 

mais requintada. 

Em relação ao volume deste tipo de pescado descarregado nos portos nacionais (2011) o 

“Diário de Notícias” 376 aponta, em toneladas: carapau 12.402 toneladas; robalo 525; 

sardinha 63.765, cavala 24.632 e salmonete 337.   

O quadro das Pescas na Região Autónoma dos Açores merece aqui uma referência, 

mesmo que curta, dada a sua especificidade. Socorri-me de um artigo de Luís Costa, 

director Regional das Pescas dos Açores377, quando o autor considera que o sector das 

Pescas constitui um pilar estratégico para os Açores, correspondendo a 20% do total das 

exportações e para o auto-abastecimento alimentar local. As pescas açorianas dão 

trabalho a cerca de 750 empresas, proporcionando rendimentos a cerca de 4000 

famílias. 

São comuns as preocupações relacionadas com a sustentabilidade da pesca (stocks, 

preservação das espécies, defesa do ambiente, congelação, transformação, legislação 

apropriada, formação e, naturalmente, apoio aos profissionais, etc.) mas no caso 

específico é de relevar aquilo que Luís Costa designa por “criar zonas de protecção e de 

reserva à frota pesqueira nas zonas em torno dos bancos de pesca e das fontes 

hidrotermias existentes entre as 100 e as 200 milhas”. 

Nos Açores a indústria conserveira labora, por ano, cerca de 20000 toneladas de atum, 

com o valor de 45 milhões de euros. Por sua vez a aquacultura, nos Açores, ainda não 

tem significado económico, vivendo, em 2014, uma fase de identificação de condições 

pertinentes.       

Quanto ao tecido industrial português – com “dimensão considerada equilibrada” -- em 

2012, existiam 21 fábricas de conservas em laboração, sendo 18 no continente e 3 nos 

Açores, tendo 3.500 postos de trabalho directos e outros tantos indirectos.         

Na função Pescas e Alimentação estão incluídas as actividades de captura de peixe, 

tratamento/transformação no mar, refrigeração/conservação, armazenamento, 

venda/comercialização (local, Docapesca e mercados), indústria conserveira e 

exportação. 

                                                   
376 Jornal “Diário de Notícias”, pág 17. De 16 de Novembro de 2012. 
377 Revista de Marinha, nº 978, pág. 21, de Abril de 2014. 
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Os números do 1º semestre de 2012 -- segundo o almirante Alexandre da Fonseca, 

director da Revista de Marinha378 indicam um decréscimo de 11% nas capturas, 

compensados por um aumento dos preços de 13,5%. 

No ano de 2012 os pescadores portugueses capturaram cerca de 200 mil toneladas de 

peixe, o que representou um volume de negócios de 277 milhões de euros. Houve uma 

diminuição das capturas, nomeadamente de sardinhas, mas o valor das exportações de 

conservas de peixe, crustáceos e moluscos aumentou em 14,6%. 

Peniche, Matosinhos, Sesimbra e Olhão são os portos mais importantes quanto ao valor 

do pescado desembarcado. Quanto ao volume, mantêm-se estes quatro portos mas a 

ordem altera-se para Matosinhos, Sesimbra, Peniche e Olhão. O país, ao longo da 

cronologia a que me reporto, teve e tem 27 portos de pesca principais e maior número 

de pequenos portos com vocação pesqueira. 

Félix Ribeiro aponta limitações nas condições de operacionalidade da maioria dos 

portos pesqueiros, como sejam “deficiências infra-estruturais e sub-dimensionamento 

ou falta de equipamentos de movimentações e de condições de atracação, meios de 

controlo higiénico-sanitário e insuficiente cadeia de frio”, tudo isto limitando a eficácia, 

a rentabilidade, a produtividade, a qualidade e a operacionalidade”. 

Voltando aos principais recursos explorados pela frota nacional verifica-se que a cavala 

é a espécie mais pescada, seguida da sardinha, carapau, pescada, polvo, carapau negrão, 

peixe-espada preto e goraz (estes como espécies de águas profundas) e os tunídeos. 

Segundo números da FAO/ONU (2009) que a investigadora Maria Teresa Dimas 

trabalhou (“Aquacultura e Ambiente”),379 após anos de aumento sistemático da 

produção das pescas foi “atingido o potencial máximo das capturas”, que oscila entre 60 

e 80 milhões de toneladas. Em 2007 cerca de “28% dos stocks da pesca estavam 

sobrexplorados, ou afectados ou em recuperação”. 

Face à situação dos stocks e ao aumento de procura do peixe por parte dos 

consumidores, torna-se imperioso o desenvolvimento da aquacultura para se poder 

corresponder às necessidades dos mercados. Aliás a aquacultura tem crescido, à escala 

mundial e desde 1970, cerca de 8,9% por ano. Mas a aquacultura gera impactos 

ambientais, o que levou a UE a tomar providências legislativas. Constata-se que a 

poluição das águas costeiras, por sua vez, constitui a maior ameaça à produção aquícola.  

                                                   
378 Revista de Marinha, nº 972, de Março de 2013. 
379 DIMAS, Maria Teresa -- “Aquacultura e Ambiente”. Em Políticas Públicas, Esfera do Caos, Lisboa, 

2012. 



 

700 

A enumeração dos inconvenientes referidos por Maria Teresa Dimas, a que aqui me 

poupo, pode tornar-se uma fastidiosa listagem de expressões técnicas, mas cito a 

“possível transferência de doenças ou parasitas dos animais cultivados para os 

selvagens, e também cito a interacção biológica com o ambiente”.  

Segundo Teresa Dimas a aquacultura tem “uma longa história de 4000 anos mas um 

quarto das espécies aquáticas foram domesticadas” nos últimos anos do século XX e 

primeira década do século XXI. No entanto todo o processo de desenvolvimento da 

aquacultura, na generalidade, tem sido assaz rápido, ainda que apoios governamentais 

não tenham primado por grande dinâmica.         

A Aquacultura produziu, no país, 11.500 toneladas, o que corresponde a algum 

crescimento. Este é um sector que somente no primeiro decénio do século XXI ganhou 

incremento, apesar de corresponder a um espaço comercial que está por preencher. As 

exigências científicas, técnicas e financeiras a que obriga estão, porventura, na 

justificação do atraso no seu desenvolvimento. Somente nos últimos anos do século XX 

e primeiros do século XXI ganhou incremento, beneficiando da investigação científica 

produzida nas “novas” universidades portuguesas, nomeadamente na área da Biologia. 

As Universidades do Algarve, do Porto (Instituto de Ciências Biomédicas e Faculdade 

de Ciências) e dos Açores têm dado importante contributo para o desenvolvimento das 

condições científicas necessárias ao incremento da Aquacultura. 

Um recente Relatório da FAO, organismo especializado das Nações Unidas para as 

áreas da Agricultura e Alimentação, dá conta do estado, a nível global, das Pescas e da 

Aquacultura. Trata-se do Relatório The State of World Fisheriesand Aquaculture 2012. 

No Relatório indica que o fornecimento de pescado, em 2011, atingiu 150 milhões de 

toneladas, das quais 130,8 milhões foram usadas directamente na alimentação humana. 

A aquacultura contribuiu com 63,6 milhões de toneladas, o que representa 48,6% do 

fornecimento de pescado para o consumo humano (2011). 

A FAO prevê que, em 2020, a produção mundial de pescado atinja os 172 milhões de 

toneladas. Com as limitações à captura de espécies selvagens caberá à Aquacultura 

suprir as carências. 

A ONU, através da FAO, face às carências mundiais alimentares, divulga 

recomendações respeitantes a dietas alimentares humanas, em alguns casos de aparência 

exótica mas com aproveitamento de seres vivos ainda abundantes nos mares. É o caso 

que resulta da proliferação de alforrecas e de caravelas portuguesas nos oceanos. Destas 
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há referenciadas e estudadas, cientificamente, 85 espécies de medusas, sendo capturadas 

e comercializadas internacionalmente, sobretudo na China e no Japão onde são servidas 

cruas ou cozinhadas. Alguns tipos de alforrecas são utilizados na indústria da cosmética. 

Num artigo da autoria de Fernando Gonçalves, dirigente da Associação Portuguesa de 

Aquacultores, constata-se que, em Portugal, o sector, anteriormente à adesão à CEE, em 

1986, estava limitado à produção de trutas em águas interiores, douradas e robalos em 

águas estuarinas, e produção de bivalves, nomeadamente na Ria Formosa, no Algarve.  

A produção de trutas esteve localizada, a título de exemplo e já nas décadas de (19)60 e 

70, na área de rios como o Corgo, em Vila Real, e em pleno Marão, nas linhas de água 

de um vale das cercanias do Alto de Espinho.  

Nos anos 80 houve um rápido crescimento, beneficiando dos fundos europeus, na 

produção de douradas e robalos. O crescimento foi demasiado rápido e na década de 90 

houve uma redução de produção. Fernando Gonçalves aponta as razões deste declínio: 

falhas estruturais dos métodos de produção; falta de formação dos empresários 

aquícolas; estratégias comerciais desajustadas; inexistência de maternidades de bivalves 

e falta de critérios de aplicação de fundos comunitários que permitissem melhorar a 

competitividade das empresas. 

Em 2010 a produção nacional ficou nas 8.130 toneladas, correspondentes a cerca de 

1,5% do consumo nacional de pescado. Aliás a produção nacional estagnou entre 1991 e 

2001, ficando entre as 7 e as 8 mil toneladas. A Grécia, nos mesmos anos, aumentou a 

sua produção em 100 mil toneladas. Para quem não queira fazer comparações em 

tempos de crise…Aliás, Portugal é um micro produtor, na Europa, ficando atrás de 

países como a República Checa e a Hungria, ambos sem mar, da Holanda, da 

Dinamarca e de Malta, com ZEE muito inferiores a Portugal. 

Já quanto ao consumo médio de peixe, per capita, cada português atinge os 55 

quilos/ano, dos quais 25 quilos são de bacalhau. Na Europa o consumo médio é de 22 

quilos. A Islândia atinge os 90 quilos/habitante/ano e a média mundial é de 16 quilos.    

Subsistem, ainda em 2013, dificuldades (incapacidades várias!) que levam a situações 

lamentáveis como a que, em recente colóquio, no distrito de Aveiro, fosse lembrado que 

a ria da Aveiro somente funcionasse como barriga de aluguer para produção de 

bivalves: a ria tem condições muito favoráveis para aquela produção mas continua a 

faltar-nos uma maternidade de sementes de bivalves. Acabam por ser estrangeiros a 

trazer as sementes que vão crescer na Ria para, depois e já adultas serem recolhidas e 

embarcadas para o exterior.  
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Aqui surge a queixa de sempre, neste e outros sectores, testemunhada por uma 

empresária de Paredes de Coura, que também tem instalações na Barragem de Pisões e 

em Sines e cuja empresa foi fundada em 1968, que declarou: 

--Ninguém imagina os tormentos porque temos de passar para obtermos licenças, mas 

sempre a título precário, o que, para investimentos desta dimensão, é sempre muito 

problemático. No entanto estamos perante um sector de enorme futuro económico e 

fundamental para o equilíbrio dos ecosistemas”. 

Em contrapartida a Galiza, com outros apoios e menor exigência de qualidade, “põe a 

truta no mercado por metade do preço”. 

Uma proposta de estratégia para se enfrentar, com êxito, os desafios de uma aquacultura 

portuguesa competitiva, foi apresentada num artigo de Joaquim Macedo de Sousa 

(Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro); Amadeu Soares (Departamento 

de Biologia da Universidade de Aveiro); e José Ramalho Fontes (AESE, Business 

School)380, artigo que consta da “Revista de Marinha”. 

Os autores “realçam o enorme potencial de crescimento -- e crescimento rápido – da 

aquicultura no século XXI” e elencam sete tópicos para uma estratégia para uma 

aquicultura nacional competitiva. A análise é focada em aspectos empresariais, em 

desfavor de outros, como sejam os aspectos normativos. 

O artigo em questão “centra-se na produção de espécies de ambientes marinhos e 

salobros para fins alimentares, não tendo sido considerada a aquicultura de água doce”. 

São os seguintes os sete tópicos para a estratégia para uma aquicultura portuguesa 

competitiva: Sustentabilidade; Modelo de negócio; Escolha das espécies e respectiva 

tecnologia de produção; Quantidade e qualidade; Ajuste entre oferta e procura; 

Financiamento; e Estratégia alicerçada na actual estrutura de produção nacional.        

Nos anos 80 e 90 as opções políticas, em Portugal, quanto aos fundos comunitários, no 

sector das pescas, foram no sentido do abate das embarcações e da requalificação dos 

portos de pesca, quase se ignorando o investimento na Aquacultura, afirma Fernando 

Gonçalves. Isto a par dos custos de contexto que se mantêm (licenciamentos, taxas, 

carga fiscal e energia). 

As expectativas mais favoráveis dizem respeito, no futuro próximo, aos mexilhões e aos 

linguados. 

                                                   
380 SOUSA, Joaquim Macedo; e outros – Aquacultura. Revista de Marinha”, nº 978, Abril de 2014, págs. 

28, 29 e 30. 
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 As “algas e as macroalgas também têm potencial de desenvolvimento” mas aí voltam 

os contextos. Um exemplo concreto: em 2012, num seminário que decorreu na 

Universidade de Aveiro, um empresário que se identificou como da Figueira da Foz, 

trabalha com macroalgas. Para as recolher, no mar, onde abundam, precisa de 

embarcações apropriadas, ainda que sem técnicas excessivamente sofisticadas. Não 

conseguindo encontrá-las, nem quem as construísse, no país, somente teve uma solução: 

importar as macroalgas, como matéria-prima, das Caraíbas. 

A Aquacultura suscita inúmeras questões de ordem científica e técnica – rações, 

proteínas animais, emissões de fósforo, azoto e carbono, etc. – que, naturalmente não 

têm cabimento aqui, motivo porque as relevamos. 

Relevante será o apoio à investigação científica, à ultrapassagem dos custos, 

administrativos e outros, de contexto, o aproveitamento de condições nacionais 

favoráveis e, finalmente, o empenhamento político nos objectivos que o dirigente da 

Associação Portuguesa de Aquacultores aponta: atingir-se uma ambiciosa produção 

superior a 140.000 toneladas; criarem 25.000 postos de trabalho directos; e gerar uma 

facturação superior a 600 milhões de euros/ano. 

O levantamento dos condicionalismos, a propósito da Aquacultura e aqui sumariamente 

apontados, está feito pela APA. É o caso claro de discursos políticos que já vêm dos 

anos 70, 80 e 90 e que demoram a traduzir-se em resultados concretos na dimensão 

certamente possível e desejável. Nem sempre a evolução da Aquacultura, no país, 

seguiu por caminhos positivos e vemos que uma das mais importantes empresas do 

ramo, com instalações em Mira e sede na Galiza, tem atravessado contrariadas 

comprometedoras.      

De passagem foram referidas as macroalgas. Merecem um apontamento próprio pelo 

seu carácter inovador no âmbito destas temáticas. Socorri-me de um artigo publicado, já 

em 2013, por Helena Abreu, directora de ALGAPLUS, mas não pretendo deter-me para 

além do suficiente para se entender onde entram as macroalgas na Economia do Mar. 

As macroalgas são organismos pluricelulares microscopicamente visíveis, sendo 

aquáticas ou marinhas. 

Desempenham papel fundamental nos ecosistemas marinhos, servindo além do mais, de 

alimento de várias espécies animais, como os peixes, caranguejos e lapas. Estão 

referenciadas cerca de 10.000 espécies de macroalgas. Há macroalgas que crescem 

escassos centímetros por ano e outras que crescem meio metro por dia. E atingem 60 

metros. 
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A FAO/ONU indica uma produção mundial de 16,4 milhões de toneladas/ano/2010, no 

valor de mais de 7 biliões de dólares. Perto de 96% é obtida pela via da aquacultura, 

cabendo aos países asiáticos 99% da produção. Na Europa os principais produtores são 

a Noruega, a França e a Irlanda. 

As macroalgas têm sido utilizadas nas mais diversas finalidades, como alimento (tendo 

em conta as suas propriedades nutricionais), produção de rações alimentares e de 

fertilizantes, fabricação de medicamentos, produção de iodo e indústria da cosmética. 

Continuam a ser um recurso sub-explorado em Portugal. 

Lembra Helena Abreu que, durante a II Guerra Mundial, devido às dificuldades de 

importação, teve grande desenvolvimento a indústria de agar. Aliás, mais tarde, nos 

anos 70 e 80, Portugal importou o agar da África do Sul, já sob a forma de 

medicamento, mas nos anos 90 essa importação foi cancelada. Entretanto foi também 

perdendo espaço económico a recolha de sargaço, no norte do país e do moliço, na Ria 

de Aveiro. Há tentativas de recuperação das algas como valor económico, 

nomeadamente ou sobretudo, por parte da indústria da cosmética, com envolvimento da 

Ciência na área da Química. É o caso do Departamento de Química do Instituto de 

Superior de Engenharia, do Politécnico do Porto. 

Se as macroalgas são um nicho de mercado que incluímos no subsector das pescas tem 

também cabimento uma referência a um outro microsector da Economia do Mar: a 

pesca e o mercado dos peixes ornamentais, a Aquariofilia. Desta feita encontrei o 

especialista em Luís Câncio, biólogo marinho e director da ADN – Aquarium Design. 

Segundo este biólogo o “comércio de animais ornamentais é hoje (2013) um negócio de 

escala mundial que tem crescido continuamente nas últimas décadas” (…). “O valor de 

mercado das espécies comercializadas supera os 300 mil dólares”, anual e globalmente. 

Mas, segundo Câncio, a “indústria, no seu todo, considerando rendas, salários, vendas e 

matérias associadas tem um valor de cerca de 15 mil milhões de dólares”.   

A obtenção dos peixes decorativos faz-se ou por captura no habitat natural, utilizando-

se “artes passivas”, em água doce ou em água salgada, ou pela produção em cativeiro, 

em explorações aquícolas, implicando sempre uma cadeia logística delicada para 

garantir a maior taxa de sobrevivência. Este comércio conta com cerca de 8 mil 

espécies. 

As explorações aquícolas de espécies ornamentais são “semelhantes às explorações da 

aquacultura tradicional”, implicando “stocks seleccionados de reprodutores, tanques de 
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incubação de ovos, tanques para larvas e tanques para os diferentes estágios de 

engorda”.  

Considera Luís Câncio que a ” produção de peixes ornamentais é a segunda maior fonte 

de lucro da Aquacultura”, dependendo da investigação científica nas áreas da 

reprodução e da nutrição, mas também nos estudos de climatização e tratamentos 

profilácticos. 

Um nicho empresarial em desenvolvimento e relacionado com a Aquariofilia é a captura 

e a comercialização de animais marinhos vivos para aquários públicos.  

Esta actividade já existia há décadas nos EUA, Austrália e Taiwan, com empresas 

fornecedoras de aquários públicos de todo o mundo. João Pedro Correia (da empresa 

Flying Sharks), lembra que foi em Setembro de 2006 que três biólogos marinhos 

iniciaram esta actividade, em Portugal, em associação com uma empresa de pesca de 

tunídeos de Olhão. Instituições como a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 

Mar de Peniche e a Estação de Biologia Marinha do Funchal deram apoio científico a 

esta iniciativa empresarial, acontecendo depois o mesmo com o Departamento de 

Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. 

As encomendas surgiram de inúmeros museus, como sejam da China, do Dubai, do 

Japão, dos EUA, do Brasil, da Rússia e outros. 

Facto favorável é também a circunstância de haver milhares de aquários públicos, 

recebendo mais de 500 milhões de visitantes por ano. Os aquários públicos já vão para 

além de aspectos lúdicos, “de mero entretenimento e diversão”, testemunhando “boas 

práticas ambientais” e formas de vida originais.  

Voltemos à Pesca, neste caso à pesca longínqua, para verificarmos que Portugal 

somente dispõe de “uma dezena de arrastões congeladores, alguns deles dedicados à 

pesca do bacalhau”. 

Dos tempos da Frota Branca, que vem dos anos 40, em plena II Guerra Mundial, e dos 

posteriores, nas décadas de 50 e 60, existiam e foram erxemplamente recuperados, 

como museus e escolas, três navios históricos: o “Santa Maria Manuela”, o ”Argos” e 

o “Santa Maria Mafalda”. Uma empresa, que continua a trabalhar na área do bacalhau, 

fez uma esplêndida recuperação dos barcos. 

No subsector das conservas de peixe registou-se, em 2012, um aumento de 22% nas 

exportações, que atingiram 161 milhões de euros.     
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A construção naval de navios especializados e de equipamentos específicos, indústria de 

gelo e comércio de sal têm a ver com a Pesca e a Alimentação e convencionou-se incluir 

nesta actividade a Aquacultura. 

Portugal, sendo um dos países com maior consumo, per capita, de peixe, importa cerca 

de 66% do peixe e do marisco que consome.  

Entre 2008 e 2010 manteve índices estáveis mas o país, neste subsector enfrenta 

desafios bem referenciados. Reportemo-nos à análise da PwC, no seu Barómetro LEME 

2011. A PwC aponta os seguintes desafios: 

--acrescentar valor ao produto base primário (peixe e mariscos) através da sua 

conservação, transformação e diversificação; 

--reforçar as práticas de capturas sustentáveis, certificando os processos e comunicando 

adequadamente ao consumidor final; 

--substituição das importações por produção nacional para fazer face à procura existente 

no mercado português; 

--investigação de tecnologias e processos que minimizem o custo associado è energia 

necessária à propulsão das embarcações de pesca, para fazer face à subida do preço do 

petróleo/ou descida do preço do pescado no mercado; 

--reforço da marca dos produtos transformados;  

--aproveitamento das potencialidades da aquacultura; 

--desenvolver a cadeia de abastecimento dos mercados; 

--continuar a desenvolver as condições de segurança no mar.  

A deterioração dos ecosistemas marinhos, o aumento das temperaturas marinhas, 

acidificação das águas, a absorção, em excesso, de dióxido de carbono (CO2) e o 

branqueamento e extinção de corais são factores estudados pela Ciência com o evoluir 

dos tempos – e estamos a situarmo-nos no decurso dos últimos decénios do século XX – 

e que condicionam fortemente a indústria pesqueira 

A propósito da pesca oceânica industrial e segundo o Banco Mundial, 85% dos 

cardumes comerciais estão totalmente explorados, sobreexplorados ou esgotados 

(notícia divulgada, em 15 de Agosto de 2012, pela ONU, sobre a protecção dos 

oceanos). 
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Na revista Science et Vie 381 são apresentadas sínteses e mapas concludentes, elaborados 

pela Comissão da EU (Fonte: European Atlas of the Seas), sobre as causas da 

sobrepesca e a Política Comum de Pescas (PCP). 

Considera a Comissão da UE que todas as águas europeias estão sobreexploradas  e que 

78,5% dos stocks de peixes das águas europeias estão sujeitas a uma pesca demasiado 

intensiva. No Mediterrâneo as taxas de pesca excessiva chegam a atingir os 82%. e a 

reprodução dos peixes não é suficiente para compensar as importantes quantidades 

pescadas. 

Entretanto, segundo a Comissão, as capturas de fraco valor ou aquela que é interdita são 

rejeitadas e lançadas ao mar mas, raramente, sobrevivem. Acontece que, entre os peixes 

interditos pela lei internacional, parte significativa não tem o tamanho regulamentar, o 

que significa que, privadas dos peixes jovens, as populações piscatórias não se 

reproduzem suficientemente. 

Constata a Comissão que, entre 1992 e 2009, a frota de pesca europeia passou de 

105.000 navios para 80.000, mesmo tendo em conta que a União acolheu novos países. 

Mas esta baixa anual, de cerca de 2%, é enganadora porque é preciso ter em conta os 

avanços técnicos, com equipamentos electrónicos e automatização dos navios. A 

capacidade real de pesca tem aumentado 3% ao ano (SV cita Fonte: Fleet Register and 

Diagnosis of the EU Fishery Sector Working Staff Documents, DG Maré, 2009). 

A FAO (SV382) apresenta estatísticas referentes ao consumo de peixe, na Europa dos 27, 

em kgs/por pessoa, confirmando que desde 1992 a 2007, em 15 anos, o consumo de 

peixe por pessoa, aumentou 17,2%. 

Em 2007, cada europeu consumiu, em média, 23,1 kgs de peixe, ou seja, 6 kgs mais do 

que a média mundial, por habitante. Mas, paralelamente, as “águas europeias, em 2007, 

terão fornecido pouco mais que 4 milhões de toneladas de capturas, as quais cobrem 

somente 38% das 10,7 milhões de toneladas necessárias para responder à procura no 

seio da UE”.   

Em 1983 a União Europeia adoptou, oficialmente, a Política Comum de Pescas (PCP) e, 

em 13 de Julho de 2011 a Comissão Europeia apresentou um novo projecto, para entrar 

em vigor a 1 de Janeiro de 2013, onde acentua a preocupação com a sustentabilidade 

dos stocks. 

                                                   
381 EU -- Sobrepesca e Política Comum de Pescas. Science et Vie, págs. 40 e 41, Outubro de 2011. 
382 FAO/Science et Vie, id. pág. 41. 
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No projecto comunitário advoga-se uma exploração sustentável dos stocks de peixes das 

águas europeias, tendo em conta que face a estudos da EU 78,5% desses stocks estão 

submetidos a pescaria demasiado intensa.  

A dificuldade em manter níveis de sustentabilidade nas pescas oceânicas, no Atlântico, 

beneficia a aquacultura, dando-lhe espaço comercial para o incremento. Isso mesmo 

acontece no Sudeste Asiático, com custos de tal modo competitivos que conseguem 

chegar aos supermercados europeus a preços baixos. 

Em tempos de crise a sua qualidade e as dúvidas quanto a garantias de certificação 

sanitária não serão devidamente ponderadas e controladas. É de perguntar se esses 

peixes são criados em águas de rios e mares de zonas costeiras, no Sudeste Asiático, em 

relação às quais se podem colocar muitas dúvidas sobre a qualidade sanitária/ambiental. 

Não é necessário ser especialista na análise biológica dessas águas para se colocarem 

fundadas dúvidas. Tive ocasião de percorrer alguns rios do Sudeste Asiático, 

constatando que neles – nos próprios rios -- vivem populações inteiras em condições 

sanitárias lamentáveis. 

Já na Noruega, tendo custos muito elevados, procura-se compensar esse facto, para ser 

competitiva, com produção de superior qualidade. 

A questão das reservas aquáticas no Mediterrâneo tem provocado preocupações 

referidas em estudos sobre a preservação sustentável do ambiente marinho, recuperação 

das espécies, desenvolvimento do turismo/economia e observação de fundos e habitats. 

Progressivamente, os objectivos políticos essenciais para o sector de pescas passam pela 

valorização dos produtos da pesca, pelo reconhecimento da qualidade do peixe 

português e pela sustentabilidade dos recursos. 

O futuro sustentável para a pequena pesca portuguesa constitui uma questão ponderável 

que, no entanto ultrapassa a cronologia desta tese. No entanto não quero deixar de 

indicar, como pista de trabalho, um artigo de Gonçalo Carvalho, coordenador da 

Plataforma de Organizações Não Governamentais Portuguesas sobre a Pesca (PONG-

Pesca) e presidente da Sciencia--Associação de Ciências Marinhas e Cooperação 383, 

onde são analisadas as condições de trabalho da pequena pesca e são apresentadas 

soluções futuras. 

   

                                                   
383 CARVALHO, Gonçalo – Pequena pesca e condições futuras. Revista de Marinha, nº 978, págs. 26 e 

27. 
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A exportação de sal marinho ainda tem algum significado. O país vende para o exterior, 

inclusive para o Extremo Oriente, cerca de 45 mil toneladas/ano (2011). Ao Algarve 

cabe 90% do total exportado, seguindo-se o Alentejo (7%) e a Região Centro (3%). 

Iniciei o subcapítulo das Pescas e Indústrias ligadas ao sector, com uma citação de Jules 

Michelet, pensador francês do final do século XIX. Termino com uma citação de Raúl 

Brandão, no início do século XX:(…) Todos os pescadores, de norte a sul, se queixam 

de que o peixe falta. Queixam-se de Caminha a Aveiro, queixam-se os da Nazaré, os de 

Sesimbra e os de Olhão, que emigram para a América. Porquê? Porque nós só temos um 

sistema bem organizado – o da destruição. Primeiro os vapores de arrasto revolveram o 

planalto, matando a criação e destruindo os pastos. Vieram logo a seguir as criminosas 

traineiras, que matam a dinamite e, por último, os barcos estrangeiros que empregam o 

carboneto”. 

Como lembra Viriato Soromenho-Marques (Actas do III Fórum, p.199) “já em 1923 aos 

poderes públicos faltava capacidade de intervenção, contestava-se a produção de leis e 

quando estas existiam constava-se a sua implementação por inconveniente”. 

As questões suscitadas pela defesa do Ambiente têm surgido circunstancialmente nos 

presentes textos por suscitarem temas transversais. O Ambiente surge a propósito da 

biodiversidade, da defesa dos stocks piscícolas, da qualidade e classificação das águas, 

do degelo, das alterações climáticas, das políticas industriais, da temperatura dos mares 

e tantos outros temas. Como os temas são transversais vão surgindo integrados em 

subcapítulos diversos. Pretendo, no entanto deixar um apontamento específico quando 

se trata do subcapítulo das Pescas, não se esgotando em questões das mesmas pescas. 

A Directiva-Quadro da Estratégia Marinha, da UE, foi transcrita para o quadro jurídico 

nacional em 2010, o que implicou que o Direcção-Geral dos Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos promovesse uma primeira avaliação do estado 

ambiental do mar que banha o litoral português. Daí resultou um documento de nove 

centenas de páginas em que se faz o levantamento e a caracterização do estado 

ambiental do mar, estudando-se também os impactos de actividades sócio-económicas, 

como sejam as pescas, os transportes marítimos, a aquacultura e as actividades 

portuárias. 

O Relatório inclui a análise de áreas como a biodiversidade, a integridade dos fundos 

marinhos, as populações de peixes e moluscos explorados comercialmente, e os 

contaminantes nos peixes e nos mariscos para consumo humano. Segundo o documento 

os contaminantes orgânicos têm valores superiores aos estabelecidos nas normas de 
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qualidade, junto aos estuários do Tejo e do Sado. As causas situam-se na agricultura e 

no não-tratamento de efluentes que desaguam nos estuários.  

Para encarar principais problemas concretos, Helena Geraldes 384, propõe, como 

estratégia 14 medidas a implementar até 2020, de que cito: recuperação dos níveis de 

stocks de sardinha, estabelecimento de novos limites de pesca para a pescada, o tamboril 

branco e outras espécies. 

No artigo de Carlos Sousa e Serrão Santos encontrei uma concludente e esclarecida 

síntese referente à evolução das capacidades pesqueiras: 

“A proteção e gestão do meio marinho e o desenvolvimento das economias sustentáveis 

são tidas como uma prioridade nacional e da EU, sendo esperadas importantes mais-

valias. Porém só se pode proteger, gerir de forma sustentável e valorizar aquilo que se 

conhece, e que sejam tidas no mesmo plano os múltiplos usos e actividades, assim como 

os seus agentes, e os conceitos de gestão e conservação do meio marinho reconhecidos.” 

Uma das dificuldades que se apresentam é que os “conhecimentos multidisciplinares 

requeridos ao entendimento do Mar estão normalmente muito dispersos e com lacunas 

de articulação” (…) dificultando o planeamento do uso do Mar”. 

Todo o “vasto conjunto de informação marítima” inclui áreas aparentemente tão 

diversas como a Fisíca, a Química, a Biologia, a Geologia, a Economia, a Geografia, a 

Engenharia, o Direito e outras.  

As regiões do litoral, as praias e os fundos do mar, bem como o habitat dos recursos 

pesqueiros, sofrem de um outro tipo de problemas que o Homem se encarregou de criar 

e desenvolver, sem solução imediata: a existência, proliferação e as dificuldades de 

redução da acumulação maciça de lixos. 

A propósito lembro que em 1997 foi descoberta uma enorme quantidade de lixo a boiar 

e à deriva no oceano Pacífico. Lixo em grande parte constituído por material plástico, de 

difícil e demorada degradação. A dimensão da ilha é de tal ordem que é denominada de 

“Grande ilha de lixo ou 7º continente”. 

Situada a cerca de 1.000 quilómetros de Havai, a ilha, um remoinho de toneladas de lixo 

plástico, resulta de uma conjugação de correntes marítimas. A ilha tem cerca de 2 

milhões de quilómetros quadrados. Os detritos que acumula constituem um perigo 

mortal para os peixes que ingerem pedaços de plástico, mas também prejudica o turismo 

quando suja as praias e destrói os habitats das espécies costeiras.    

                                                   
384 GERALDES, Helena – Medidas a implementar até 2020. Jornal Público, 2012. 
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Há uma segunda ilha de lixo em formação, no Pacífico e já foi detectada uma outra ilha 

no Mar dos Sargaços, no Atlântico.  

Não poderia concluir este subcapítulo sobre as Pescas sem uma referência, ainda que 

somente a modos de apresentação, à Docapesca, Portos e Lotas, SA, pela sua relação 

com a sempre relevante e presente questão dos negócios do sector. 

A actuação da Docapesca diz respeito à primeira venda do pescado e actividades 

conexas, procurando criar boas condições para a produção e para a comercialização, 

visando a criação de valor para a empresa e parceiros do setor das pescas. Condições de 

segurança e higiene devem sempre estar nos objectivos da Docapesca, que se intitula de 

rede nacional de apoio e valorização da actividade pesqueira. 

Um dos principais objectivos da empresa, ao contribuir para a valorização do pescado 

comercializado nas lotas portuguesas, leva-a realizar campanhas de promoção de 

espécies, como sejam a cavala e o polvo. Neste sentido está também presente em feiras 

internacionais, promovendo o peixe português, fresco, congelado ou em conserva, 

potenciando as exportações. 

Sediada em Lisboa, a Docapesca gere todas as lotas do território continental português, 

desde a Vila Praia de Âncora até Vila Real de Santo António. Está estruturada em 

delegações que compreendem 22 lotas e 31 postos de vendagem.    

As actividades da Docapesca incluem a organização de leilões, garantindo painéis de 

compradores; leilões on line; verificação dos tamanhos mínimos e do grau de frescura 

do pescado; serviços na cadeia de frio; apuramento de dados estatísticos; e, além de 

outras actividades, a relação comercial com os compradores. 

A Docapesca procura assegurar e optimizar formas de relacionamento e parcerias com o 

sector das pescas e, neste diálogo, incluem-se organizações de produtores e associações 

como sejam: 

No âmbito da Delegação Norte, exercem actividade a Vianapesca, a Apropesca, a 

Associação dos Pescadores Profissionais do Concelho de Esposende, a Associação dos 

Armadores de Pesca do Norte e também fábricas de conservas, como a Fábrica de 

Conservas A Poveira e Conservas Belamar.    

Na área da Delegação de Matosinhos cito, como organização de produtores, a Propeixe, 

e quanto a fábricas conserveiras, a Expoconser, La Gôndola, Pinhais & C.ª, Portugal 

Norte e Ramirez & e C.ª Filhos. 

As Delegações Centro Norte, Centro, Centro e Sul seguem política idêntica de parcerias 

com organizações locais. 
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Para além destes parceiros, a Docapesca releva, nas suas relações com a Fileira do 

Pescado, associações como a dos Comerciantes do Pescado (ACOPE); a dos Armadores 

das Pescas Industriais (ADAPI); a dos Industriais de Bacalhau (AIB); a da Indústria 

Alimentar pelo Frio (ALIF); a Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe 

(ANICP); e o Serviço de Lotas dos Açores (Lotaçor). Acrescento as associações 

Nacional dos Produtores da Pesca do Cerco (ANOPCERCO); e a Portuguesa de 

Aquacultores (APA). 

Segundo a evolução dos resultados líquidos que a Docapesca tem vindo a publicitar, em 

2008 apresentava (negativos) 1.380.850 euros; em 2009 (positivos) 353.165 euros; com 

subidas graduais sucessivas nos anos seguintes. Em 2013 ultrapassou os 500.000 euros 

mas o melhor ano foi o de 2011. 

Estes números têm a sua relatividade e, se fosse caso disso, teriam que ter uma análise 

cuidada e com desagregação dos montantes, considerando-se planos efectivos de 

crescimento, desenvolvimento e investimentos em estruturas de tal carecidas. 

 

4.10     COMUNIDADES LOCAIS MARÍTIMAS     

 

            -- A TRADIÇÃO – O PRESENTE – O FUTURO                                 

        

       Poderia ter cabimento incluir as Comunidades locais marítimas, aqui, no 

subcapítulo das “Instituições fundadoras da Política do Mar”. Porventura, mais do que 

qualquer outra instituição, tiveram e têm um papel histórico, mantendo-se hoje em dia 

ainda vivas, por vezes fragilizadas por circunstâncias várias, inclusive demográficas, 

económicas e sociais, mas, apesar de tudo, com um papel relevante para as populações 

ribeirinhas e para os que teimam em ir ao mar à procura da subsistência e defendendo as 

suas tradições mais enraizadas.  

Optei por acentuar na tónica da “Afirmação da Economia do Mar” o papel que as 

comunidades locais marítimas têm desempenhado em ligação com as autarquias e os 

seus representantes directos. Daí que tenha remetido as “Comunidades Locais 

Marítimas” para o capítulo II desta tese (p.286), sem prejuízo de também as considerar 

nas “Instituições fundadoras da Política do Mar”. Fundadoras, porventura com direitos 

pela precocidade na História deste país, que desde sempre se proclamou de marinheiros 

e pescadores.                                      
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        CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU CONCLUSÕES  

 

             
                 

           O MAR (DE NOVO) COMO DESAFIO ESTRATÉGICO 
 

 

                                      

               PARA A CIÊNCIA -- A ECONOMIA – E A POLÍTICA  

 
                                     

 

        As comprovadamente imensas e diversificadas potencialidades que habitam as 

colunas de água e a superfície dos oceanos, nas regiões costeiras e nas profundezas dos 

mares, incluem recursos naturais, vivos (pesqueiros) e não vivos (nomeadamente, 

hidrocarbonetos e aglomerados polimetálicos), que desafiam as motivações dos 

cientistas, dos políticos, dos investidores e dos empresários. 

Mas também obrigam os políticos e os governos a equacionar opções estratégicas, a 

conceber e afirmar projectos e a definir e dotar planos de acção que, visando mais valias 

e o crescimento económico, favoreçam as condições de vida das populações mas 

também salvaguardem imposições ambientais da Natureza. 

Nestas linhas iniciais aponto motivos que condicionam a afirmação da Economia do 

Mar, na segunda metade do século XX e transição para o século XXI: a Economia 

mundial, com acento tónico nas economias dos países emergentes necessita, cada vez 

mais, de matérias-primas que tendem a escassear, enquanto a Ciência, a Tecnologia, o 

Direito, a Política, a Diplomacia, a Economia (em geral), a Segurança e a Defesa, se 

mobilizam para que melhor se conheçam e se explorem as potencialidades dos oceanos, 

onde se incluem vantagens proporcionadas pela História e pela Geografia. 

Neste quadro genérico procurei desenvolver uma narrativa, na tentativa de responder à 

pergunta central: como se tem afirmado a Economia do Mar, com palavras (discursos de 

diversas formas e conteúdos) e acções (Programas Estratégicos concretizados ou em 

vias de), dos “players” – na terminologia actual -- no Portugal que, ciclicamente, se 

proclama de alfobre de “Heróis do Mar” e que pretende “Levantar hoje de novo” a 

História da Expansão marítima? Como tem sido o despertar, socialmente plural, no 

sentido da afirmação da Economia do Mar, em Portugal, depois da II Guerra Mundial, 

no final do século XX e na transição para o século XXI? 
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Por “players” entendo os intervenientes interessados que expressam os discursos de 

políticos, de ideólogos, de cientistas, de empresários, de economistas e de militares, 

bem como o sentir de instituições (públicas/privadas) mais diversas. Ao conteúdo destes 

discursos juntei as linhas gerais de quadros contextuais. 

Não terá cabimento recuar demasiado no tempo, mas sempre lembro que em épocas 

mais remotos, nos séculos XV, XVI e XVII -- que não são incluídos na cronologia deste 

trabalho -- os objectivos não seriam muito diferentes quando, com a Expansão marítima 

e os Descobrimentos, se cobiçavam novas terras e suas riquezas, alargando o poder 

político, partindo da valorização do conhecimento e de tecnologia mais avançadas e 

impondo a força militar e ambições comerciais. Com um acrescento, que foi sendo 

esquecido -- ou substituído pela ideologia? -- mas então muito proclamado: a 

evangelização, isto é, difusão da religião dos conquistadores.       

Dito isto, segui, numa linha evolutiva e de mais perto, o tempo actual e o tema central 

aqui em questão e que a generalidade dos protagonistas tem afirmado ser o tempo 

virtuoso da Economia do Mar. 

Com naturalidade fui concluindo que nem sempre foi assim porque, como lembra 

Álvaro Garrido385, o “mar português oscilou, num contraste completo, entre o 

“definhamento (…) decadentista e a salvífica tecnocracia”, esta como “solução 

estratégica para dobrar o problema histórico do atraso económico português”. 

Na leitura de Garrido – que acompanho -- “nos primeiros 30 anos de regime 

democrático, de 1976 ao começo do século XXI” – isto é, de 1974 a, sensivelmente, 

2006 – “o mar e as suas realidades foram domínios quase ocultos na agenda política 

portuguesa”. 

O mesmo é dito por Tiago Pitta e Cunha386: “Durante três décadas – desde 1974 a 2004 

– houve um relativo desinteresse por parte dos portugueses, em relação ao Mar. Depois, 

desde 2004 e nos anos seguintes, muito se tem dito e escrito sobre o mar”  

Acompanhando a leitura de Félix Ribeiro387, cito os três processos principais 

conjugados na perda de peso da Economia do Mar a partir de 1974: 

1. O processo de descolonização que pôs fim aos mercados protegidos nas ex-colónias 

para actividades significativas, como os transportes marítimos e serviços associados; 

                                                   
385 GARRIDO, Álvaro -- A Cultura do Mar, Perspectivas e Desafios. In “Políticas Públicas do Mar”, 

coordenação de MATIAS, Vieira Nuno e outros. Esfera do Caos, Lisboa, pág 277, 2010. 
386 CUNHA, Tiago Pitta (coord.) -- Relatório Blue Growth for Portugal. Lisboa. 2012. 
387 RIBEIRO, Félix – A Economia do Mar, Actividades e Actores. In Políticas Públicas do Mar, já citado 

em 385, pág. 137. 
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2. O processo de integração europeia, com uma política comum de pescas que originou 

um gradual redimensionamento do sector, o qual havia estado fortemente enquadrado 

pelo proteccionismo corporativo antes do 25 de Abril; entretanto as relações externas 

portuguesas continentalizaram-se, incrementando o comércio com a Espanha e o 

mercado intercomunitário; 

3. A perda de competitividade nas indústrias pesadas da construção e reparação naval, 

havendo também uma profunda alteração do enquadramento laboral pós-1974, 

coincidindo tudo isto com uma crise internacional nestes sectores.  

Para mais completo entendimento acerca deste período final do século XX verifiquei 

que era conveniente regredir, evoluindo depois nos tempos, nos contextos e nas opções 

políticas e económicas a partir da II Guerra Mundial, em 1945, quando o mar voltou a 

ser livre, em benefício do comércio marítimo internacional recuperado pela Paz e pelos 

programas internacionais de desenvolvimento económico. São os tempos, em Portugal, 

do Despacho 100/1945, da renovação da Armada e da Marinha Mercante, do Plano 

Marshall, dos Planos de Fomento, e dos desenvolvimentos do sector das Pescas onde se 

albergava o “guardião” do Estado Novo. 

Anteriormente, nos finais da Monarquia, na I República, na Ditadura Militar (que se 

reivindicava de Nacional) e no primeiro período do Estado Novo (1933/1945), os 

regimes, apesar das suas diferenças, tinham sido defensores irredutíveis e de “manu 

militare”, do Império Colonial e do Mar Colonial, este como estrada para ligação 

política e económica com as colónias. 

Parti deste quadro cronológico e contextual, procurando, consequentemente, entender 

como se tem definido a afirmação da Economia do Mar, em Portugal, fazendo-o, 

explicitamente através de discursos plurais e procedimentos efectivos que evoluíram no 

sentido de um desígnio estratégico nacional, este com capacidade de mobilização social 

e visando o desenvolvimento da Economia do Mar. 

Para procurar entender o progressivamente amplificado e multifacetado conteúdo da 

Economia do Mar, considerada fundamental e virtuoso desígnio estratégico nacional, 

houve que invocar temas que, de modo nenhum são laterais, como: a Soberania do 

Estado sobre o Mar; o Direito Marítimo; a Investigação científica e tecnológica, com o 

papel das universidades, sobretudo a partir do final do século XX; a relação da Ciência 

com as empresas na transferência de conhecimentos e no desenvolvimento económico, 

considerando também a Pesca e as indústrias conexas, a logística, a rede portuária e os 

transportes; a Defesa e a Segurança; o Turismo, também ele multifacetado (restauração, 
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património natural e construído, desportos náuticos) e, além do mais, a globalização e a 

internacionalização da Economia, as preocupações ambientais e quanto à preservação 

da biodiversidade.  

Em outra perspectiva mas sempre com relação com o Mar, registei as consequências do 

25 de Abril de 1974 e os processos de descolonização, de substituição da centralidade 

atlântica e a adesão à CEE. Estes temas foram tratados em subcapítulos próprios. 

Definida toda uma linha evolutiva em que se incluem os mais diversos diplomas 

institucionais, como as Estratégias Nacionais para o Mar (2006 a 2013 e 2014 a 2020) 

chegou-se a um ponto crucial, com a aprovação da Lei do Ordenamento e Gestão 

Marítima, na Assembleia da República, em data muito recente (primeiro semestre de 

2014) mas na sequência de toda uma incubação que veio de anos anteriores. 

A aprovação da Lei – ainda não regulamentada no final de 2014 – foi votada por uma 

maioria em que se incluíam os partidos do XIX Governo Constitucional, o PSD e o 

CDS, mas também o PS. 

Dois dos partidos da Oposição, o PCP e o BE, levantaram uma questão polémica mas 

pertinente, porque refere o cerne da concretização da Estratégia Nacional para o Mar: a 

nova Lei prevê concessões para a exploração de recursos provenientes dos mares da 

ZEE e da Plataforma Continental portuguesas por períodos de 50 e 60 ou mais anos. 

O que, no ponto de vista da Oposição ao Governo, se traduz em verdadeiras 

privatizações de recursos públicos. O argumento governamental foi no sentido de que 

somente assim haveria concorrentes para as concessões, uma vez que as explorações no 

mar implicam avultados investimentos técnicos e financeiros, pelo que o retorno é 

muito diferido no tempo. Nesta contradição surge a questão crucial, perguntando-se, 

porventura sem resposta definitiva, qual a opção política possível em ordem ao 

verdadeiro e viável interesse nacional.   

Dos Açores, através do presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, veio uma 

leitura que, aliás, coincide com afirmações já contidas nesta tese, como receio de que 

Portugal poderia estar a repetir o Mapa Cor-de-Rosa, ao “sonhar” com reivindicações 

desproporcionadas com as suas capacidades e forças. 

De facto o país não possui, nem previsivelmente possuirá, meios autónomos para 

fiscalizar e garantir a segurança numa área de 4 milhões de quilómetros quadrados; não 

tem meios marítimos especializados para implementar a investigação científica 

marítima em termos concorrenciais, quando quatro em cinco expedições científicas, em 

águas portuguesas, são feitas por navios estrangeiros, alguns sem se preocuparem com 
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as devidas autorizações. Ainda em relação à investigação científica são sobejamente 

conhecidas – e já referenciadas, oportunamente -- as limitações financeiras, com 

reflexos na disponibilidade de equipamentos e bolsas para cientistas. 

Nestas circunstâncias, concluo, como Vasco Cordeiro, que “de pouco valerá a vitória 

moral de ter conseguido a extensão da Plataforma Continental” – se vier a ser 

conseguida, acrescento – “se o Estado não criar as condições para que essa não seja, de 

facto, uma área sem lei, sem dono e sem garante”, e que o “património não venha a ser 

delapidado”. 

Face aos reconhecidos condicionalismos e limitações do Estado português se se 

pretendesse avançar de modo autónomo, o “único caminho possível seria da construção 

de alianças e parcerias a nível internacional para que, através delas, se garantam 

também os interesses da Região dos Açores e do país”.                 

Na sequência dos objectivos considerados acima organizei este trabalho em quatro 

capítulos sequenciais. 

No 1º Capítulo foi feita a apresentação do tema central e o âmbito cronológico da tese, 

para seguir-se a justificação da sua utilidade social e pertinência, passando depois a 

procurar uma definição prévia dos conceitos permanentemente desenvolvidos, como 

sejam os conceitos de Economia do Mar, desígnio estratégico, formas e conteúdos de 

discursos políticos e hypercluster do mar. Nesta fase, que poderia classificar de 

introdutória, tinha de incluir o estado da arte, sobretudo tendo em conta a multiplicidade 

e diversidade bibliográfica existente. 

No final deste capítulo introdutório procedi à transição e passagem para os capítulos 

explicativos da afirmação da Economia do Mar num tempo definido. 

Esta afirmação – capítulo II – depende sempre de contextos e enquadramentos políticos, 

económicos, científicos e jurídicos, tanto nacionais como internacionais. A partir de 

1945, terminada a II Guerra Mundial foram redefinidos e proclamados  

discursos/conceitos políticos sobre a soberania dos oceanos – teses do almirante Mahan 

e discursos do presidente Truman, ambos dos EUA -- inicia-se a reconstrução dos 

países e economias destruídas pela guerra, liberta-se a navegação comercial nos mares, 

amplia-se, inexoravelmente, a globalização e o Terceiro Mundo proclama o seu espaço 

político e bate-se, em várias frentes, pela descolonização e o fim dos impérios coloniais. 

Assim acontece nos anos 50, 60 e 70, atingindo também Portugal. Deixado para trás o 

império e o mar coloniais, o país vira-se para a adesão política e económica europeísta. 
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Adesão que também já era militar, com a NATO e a divisão correspondente à Guerra 

Fria.    

Para além deste contexto político, que relaciono com a gradual afirmação da Economia 

do Mar, constata-se que Portugal se foi integrando, internacionalmente, no quadro 

jurídico e institucional da Política para o Mar, aceitando, na década de 90, a Convenção 

das Nações Unidas para o Mar e a nascente política europeia para os assuntos 

marítimos. 

A partir da Convenção das Nações Unidas foi-se aprofundando o Direito Internacional 

Marítimo e ganhando maior espaço as preocupações ambientais relacionadas com os 

oceanos e os seus recursos vivos.  

Constata-se, entretanto, que um outro factor se juntou ao Direito Internacional Marítimo 

e às teses Ambientais, evoluindo como parte essencial: o desenvolvimento da Ciência e 

da Tecnologia. Diria que o estudo e a exploração dos recursos vivos e não vivos dos 

mares tem dependido e dependerá sempre da Ciência e da Lei. O mar tornou-se um 

desafio à investigação científica, o que, afinal, não será novo, variando a graduação. 

Mas o mar também depende da Defesa e da Segurança -- por exemplo, das rotas 

marítimas -- como instrumentos do quadro jurídico e da organização da Economia 

internacional.        

Considerado o enquadramento que condicionou e condiciona a real afirmação do 

potencial da Economia do Mar, na segunda metade do século XX e transição para o 

século XXI, procurei conhecer a imprescindível leitura daqueles a quem cabe a 

actuação, no terreno, para que essa afirmação fosse consequente e se desenvolva como 

realidade. Recolhi depoimentos de associações empresariais, nomeadamente através de 

um trabalho editado pela Associação Empresarial para a Inovação, a COTEC, onde se 

perspectiva a nova Agenda do Mar.  

O Capítulo III, o mais curto desta tese, com um décimo da mesma, como que constitui 

um parêntesis temporal que senti necessidade de considerar para melhor entendimento 

das linhas evolutivas e relançamento da Afirmação da Economia do Mar em tempos 

mais próximos. 

Quatro regimes políticos, tão diferenciados em aspectos essenciais, aceitaram e 

defenderam empenhada e militarmente o Império Colonial e adoptaram como princípio 

natural e de evidência não discutível a visão do Mar Colonial: havia um Império, só 

extinto a partir do 25 de Abril de 1974, e o Mar era a estrada natural que ligava, politica 

e economicamente, a Metrópole e as Colónias.   
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Assim aconteceu no final da Monarquia, durante a I República, na Ditadura 

Militar/Nacional e na vigência do Estado Novo. Isto é, ao longo do século XX, até 

1974. 

Houve, no entanto, que concluir que, em tempos destes quatro regimes, surgiram 

factores, protagonistas, instituições, políticos e cientistas que já afirmaram valores e 

acções que contribuíram, de modo ou outro, para a Economia do Mar, ainda que numa 

perspectiva de Economia Colonial. É o caso de D. Carlos de Bragança, no final do 

século XIX e início do século XX, como naturalista e oceanógrafo; Oliveira Martins, 

político e autor de “Apelo ao Portugal dos Mares”; Adolfo Loureiro e Baldaque da 

Silva, com vasta e prestigiada bibliografia técnica nos sectores da Pesca e Portuário; os 

ministros Andrade Corvo, Cândido da Silva e Pereira da Silva; os exploradores de 

territórios africanos, como Serpa Pinto, Silva Porto, Hermenegildo Capelo e Roberto 

Ivens, que realizaram travessias científicas mas com intuitos políticos quanto às terras 

africanas que Portugal pretendia incluir, sem êxito, no reivindicado, Mapa--Cor--de--

Rosa; e o académico e político Armando Gonçalves Pereira, defensor veemente da 

Estratégia Marítima nacional, antes e durante o Estado Novo. 

A marcar a transição, em forma de continuidade, da Ditadura Nacional para o primeiro 

período do Estado Novo/1933/45, houve que considerar a intervenção 

política/ideológica de dois “guardiões de Salazar”, os almirantes Henrique Tenreiro, nas 

Pescas, e Américo Thomaz, como ministro da Marinha e responsável pelo Despacho 

100, de 1945, que pretendia a renovação da Marinha Mercante. Pelo papel que 

desempenharam num longo período do Estado Novo e que foi até 1974, estes dois 

almirantes ressurgem no IV Capítulo desta tese. Capítulo dedicado, na sua maior 

extensão, aos desenvolvimentos da Economia do Mar -- num sentido amplo – desde o 

final da II Guerra Mundial, em 1945, à transição do século XX para o século XXI. 

Que conclusões decorrem da inventariação dos factos respeitantes à Economia do Mar e 

que verifiquei em relação à III República, isto é a partir de 1974/76?     

Primeiro que houve um condicionalismo político muito específico decorrente do 25 de 

Abril de 1974, com a democratização do regime e a descolonização, em 1974 e 1975, 

que levou à ruptura política e económica com as colónias/ultramar: “desapareceu” o 

“Império colonial”, modificaram-se, profundamente, as relações políticas e económicas, 

e o “mar colonial” perdeu a razão de ser.        
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Entretanto, a Marinha Mercante, em processo gradual de envelhecimento, foi sendo 

desmantelada e vendida. A Armada, por sua vez, terminada a guerra colonial, deixou de 

se justificar pelas anteriores opções estratégicas. 

O país vivia, internamente, a intensidade do PREC, enquanto, no plano externo, se 

tornava objecto de desconfiança da NATO, até porque ele próprio parecia optar pelo 

relacionamento com novos “amigos”, quer do Terceiro Mundo já descolonizado, quer 

do Leste Europeu. 

Feito o Acordo Político MFA/Partidos Políticos e realizadas eleições legislativas e 

presidenciais, entrou-se no década de 80 e foram ganhando aceitação pública e 

intensidade as negociações com vista à adesão à CEE, verificada a um de Janeiro de 

1986. 

No decurso da década de 80, e sobretudo na aproximação da década de 90, a hostilidade 

ao mar colonial e o desinteresse pela centralidade atlântica foram sendo ultrapassados -- 

virtude dos tempos decorridos – e os interesses das gentes e dos políticos voltam-se para 

a CEE, prometedora de modelos político aliciantes e de, mais aliciantes ainda, fundos 

comunitários que parecia acenarem com as facilidades ou até deslumbramento de um 

novo-riquismo. 

Em relação ao passado recente havia vozes que, como que se insurgiam-se contra os 

“sucessivos erros trágicos”, mas entre os Partidos eram apresentadas propostas de 

estratégia para a nova Política do mar. Como aconteceu com a Proposta do PS, de 1979, 

para os “anos 80” e como decorre da apreciação das teses sempre defendidas por Mário 

Ruivo. 

O posicionamento discursivo dos Governos, os seis provisórios (1974 – 1975 e 1976) e 

depois os constitucionais (desde 1976 a 2015 são XIX) marca o gradualismo das opções 

quanto ao Mar. O mesmo se regista quanto aos discursos presidenciais. 

É compreensível o facto de que os governos provisórios e os primeiros presidentes, 

eleitos ou não, como António Spínola, Costa Gomes e mesmo Ramalho Eanes, 

centrassem as suas preocupações e actuação diária na pacificação militar e política do 

país, com uma sociedade em convulsão própria de tempos de transições intensas. 

A estabilidade vem com Mário Soares, como presidente da República, e Cavaco Silva à 

frente do Governo. Para confirmar as novas condições de estabilidade basta comparar 

com a curta duração de governos anteriores, sem tempo para implementarem programas 

consequentes e viáveis, se porventura os tinham. 



 

721 

Aqui volto a citar Álvaro Garrido, como fiz acima: “Nos primeiros 30 anos do regime 

democrático, de 1976 ao começo do século XXI, o Mar e as suas realidades foram 

domínios quase ocultos na agenda política portuguesa”. 

Há uma janela na frase de Álvaro Garrido quando se refere a “domínios quase ocultos”. 

Procurei esses “domínios quase ocultos” e houve que registar protagonistas, individuais 

ou, sobretudo, institucionais, avaliá-los e apreciá-los, devidamente, porque evoluindo, 

ganharam projecção e papel relevante na incubação e na afirmação da Economia do 

Mar. Registei-os e procurei entendê-los e explicá-los na parte final desta tese388, 

respondendo a interrogações iniciais. 

Interrogações que sintetizo deste modo: que instituições, protagonistas e 

projectos/propostas foram fundamentais – e continuam a ser, cada um a seu modo -- 

para a teorização, formulação, incubação, promoção e afirmação da Economia do Mar 

ao longo da III República, isto é, na sequência do 25 de Abril de 1974 e até à transição 

para o século XXI ? 

Ultrapassada, como atrás ficou indicado, a fase turbulenta do PREC, consumada a 

Descolonização, assinado o Acordo Partidos--MFA, aprovada a Constituição da III 

República, eleitos o PR e a Assembleia da República, empossado o I Governo 

Constitucional (1976) estavam encetadas as condições para se objectivar o 3º “D” da 

Revolução: depois da Descolonização e do início da Democratização deveria começar o 

Desenvolvimento (económico).  

Com os Governos provisórios (1974--1976), como era previsível e justificável, estava-

se no período de afirmação ideológica e de princípios, bem como de intensa luta política 

-- ideológica -- partidária e militar, e em que o abalado poder económico-financeiro se 

resguardava e protegia, como simbolizo numa expressão de António Champalimaud, 

em Maio de 1974, perante as câmaras de televisão, à saída do Palácio de Belém: “Vim 

dizer ao presidente da República que os empresários só querem que não os chateiem e 

os deixem trabalhar” (sic). 

Seguiram-se, desde 1976 até 2015, dezanove Governos Constitucionais (e os Governos 

Regionais) que, com a adesão à CEE (1986), com outra estabilidade e durabilidade, 

começaram, progressivamente, a incluir nos seus programas objectivos relacionados 

com o Mar, nas suas múltiplas facetas (transportes, portos, pescas e conservas, turismo, 

                                                   
388 Capítulo IV, págs. 424 a 714. 
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ciência, ambiente…)389. Todos reconheciam as esperançosas potencialidades dos mares 

– a ZEE e a Plataforma Continental – em recursos vivos e não vivos, desde a superfície 

e incluindo a coluna de água e os fundos marinhos, que se poderiam traduzir em riqueza 

e desenvolvimento para o país.           

Esta convicção foi também, abundantemente, afirmada em intervenções políticas dos 

presidentes da República, nomeadamente por Mário Soares mas, sobretudo, por Cavaco 

Silva390. Ambos os presidentes perceberam a importância do momento histórico quanto 

às potencialidades dos Oceanos, as preocupações com o Ambiente e as tendências 

globalizantes da Ciência e também da sustentabilidade na Economia. 

Souberam também reconhecer e testemunharam o valor científico, e diria que histórico, 

de novas e menos novas gerações vocacionadas para a investigação científica, sobretudo 

pura mas também aplicada, com transferência de conhecimento para áreas mais 

abrangentes ou mais especializadas, com reconhecimento internacional, relacionadas 

com os Oceanos, como sejam, a Biodiversidade, a Oceanografia, a Hidrografia, o 

Direito Marítimo, a Cultura do Mar, a Química e a Geologia, a Engenharia Naval, as 

Comunicações, a Robótica, Estratégia e Segurança e Defesa, e variantes das Ciências 

Sociais.    

Arrisco, temendo as omissões de uma pequena listagem que está muito longe de ser 

exaustiva, de nomes de obra, bibliografia e contributos incontornáveis para a afirmação 

da Ciência, num sentido lato, e da Economia do Mar, no final do século XX e transição 

para o século XXI, como Mário Ruivo, Ernâni Lopes, João Coimbra, Marta Chantal 

Ribeiro, Isabel Sousa Pinto, Ricardo Serrão Santos, Álvaro Garrido, Tiago Pitta e 

Cunha, Félix Ribeiro, os almirantes Nuno Vieira Matias, Fernando Melo Gomes e 

Victor Lopo Cajarabille e também, além de outros, António José Telo e Fernando 

Loureiro Bastos. 

De tempos mais recuados, desde o final do século XIX, e com os circunstancialismos 

das suas épocas históricas – Política, Ciência, Economia – não pude ignorar, cada um 

com o seu papel, D. Carlos, Oliveira Martins, Adolfo Loureiro, Baldaque da Silva, 

Armando Gonçalves Pereira, Serpa Pinto, Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens, Silva 

Porto, e instituições que, em alguns casos, vindas desses tempos recuados, mantém a 

sua dinâmica. Estas, as instituições, virão a seguir, entre os protagonistas fundadores 

                                                   
389 Programas de Governos Provisórios e Constitucionais e objectivos dos Governos Regionais, a partir da 

pág. 469. 
390 Pág. 525. 
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que estiveram na incubação e na concretização da Política do Mar, numa nova e ampla 

perspectiva mais actual.     

Na fase final desta tese foram inventariadas instituições391 que se me afiguram como 

fundadoras da Política do Mar, em Portugal, algumas com actividades que vêm do 

início do século XX, ou mesmo antes, como a Sociedade de Geografia de Lisboa e a 

Armada Portuguesa, mas que mantêm os objectivos e forte dinâmica concretizadora que 

também é inovadora. 

Pela relevância e antiguidade tinha que começar pela Armada Portuguesa, que desde os 

Descobrimentos e a Expansão Marítima e ao longo da existência do Império Colonial 

centralizaram -- ou monopolizaram -- o desenvolvimento da Ciência relacionada com o 

Mar, mantendo-se hoje em dia na vanguarda de missões que vão para além da 

Segurança e Defesa, nomeadamente através de instituições que agregam ou apoiam, 

como o Arquivo e a Biblioteca Centrais, o Museu da Marinha, a Comissão Cultural e 

academias e escolas de ensino e formação de vários níveis. Recordo também a vasta 

bibliografia que tem como temática a História Naval e a Geoestratégia, mas também 

terei que acentuar a importância do Instituto Hidrográfico, que individualizei mas que 

tem uma relação institucional com o Ministério da Defesa Nacional.  

Em relação ao Instituto Hidrográfico, reportando-me às suas fórmulas anteriores, inclui 

nesta tese, em Anexo, um Quadro--síntese respeitante à Ciência produzida no âmbito da 

Hidrografia, em Portugal, desde o ano 1900 e até ao final do século XX.  

A Sociedade de Geografia de Lisboa392, fundada em 1875, esteve sempre “muito ligada 

à situação da Europa” mas também “à problemática da posição no Ultramar e, 

especialmente, em África”. Foram relevantes as suas iniciativas científicas e 

determinação política, privilegiando a História, a Economia e as Ciências Marítimas. O 

saber acumulado pela SGL e as suas iniciativas actuais constituem mais-valias 

relevantes nas etapas dos discursos políticos e científicos sobre a Economia do Mar. 

A SGL esteve no apoio a expedições científicas – mas também com cariz político – ao 

interior de África e de costa a costa.  

A própria SGL esteve representada, por Luciano Cordeiro, na Conferência de 

Internacional de Berlim, em 1884/85.  

A orientação política da SGL, acompanhando a evolução política do país, foi de apoio à 

Monarquia até ao Congresso de Abril de 1909, quando veio a ser eleito um Directório 

                                                   
391 Instituições “fundadoras” da Política do Mar, v/. págs. 540 e sgts.  
392 Sociedade de Geografia de Lisboa, v/ pág. 543. 
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republicano. Estava em questão o debate sobre a relação Religião--Ciência e, portanto a 

questão central do progresso da Ciência.     

As actividades da SGL mantiveram a sua dinâmica ao longo do século XX, continuando 

como centro de debates e aglutinando políticos e cientistas de relevante intervenção na 

sociedade portuguesa. Nomeadamente, através de iniciativas de três dezenas de 

Comissões Gerais e Secções Especializadas, como é o caso das Comissões de História, 

Geografia dos Oceanos, África, Europa e Transportes, não podendo omitir as suas 

edições, onde se inclui o Boletim da SGL, com dimensão impressionante, verificando-

se que até 2009 incluía 626 volumes, com o relato de actividades que vinham de 1876. 

Enquanto a SGL tem uma existência centenária, outra das instituições aqui citadas como 

fundadores da afirmação contemporânea da Ciência e a Política dos Oceanos, a Expo 98 

teve uma deliberada existência efémera, ainda que tenha deixado marcas intencionais. 

Isto mesmo é evidenciado na sua marca pública: “Expo 98 -- Os Oceanos, Um 

Património para o Futuro”393, sendo, oficialmente, a Exposição Internacional de Lisboa. 

Apesar de somente ter estado aberta ao público de 22 de Maio a 30 de Setembro de 

1998, desempenhou um papel histórico em tempos em que como que havia um 

esquecimento colectivo na relação histórica e institucional de Portugal com o Mar   

De modo significativo, a Expo 98 abriu caminhos para que fossem refeitos laços 

políticos, económicos e culturais da relação histórica de Portugal com as ex-colónias e, 

consequentemente, o Mar. Houve também um certo ressurgir do misticismo da 

identidade dos descobrimentos do século XV mas também -- ou sobretudo – um novo 

palco para os discursos políticos, científicos e até para uma Economia de interesses, 

estimulando sectores da Economia portuguesa, criando empregos, promovendo o 

Turismo e reafirmando uma vocação nacional. 

Para além destes factos, da Expo 98 ficou vasta bibliografia alusiva aos descobrimentos, 

investigação científica, o Oceanário de biologia marítima e, em termos de obras 

públicas, além do mais, a Gare do Oriente, uma marina, a recuperação da frente 

ribeirinha e a Ponte Vasco da Gama. 

Álvaro Garrido sintetizou esta perspectiva, ao afirmar, em “Políticas Públicas do Mar”, 

que o “efeito Expo 98 penetrou nas instituições e, em menos parte na sociedade civil, 

animou alguns investimentos públicos no âmbito das autarquias locais, tornou-se um 

móbil e uma referência da Cultura do Mar”394. 

                                                   
393 v/ pág. 561. 
394 v/pág . 560. 
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Coincidindo com a Expo 98, as Nações Unidas declararam o ano de 1998 como o Ano 

Internacional dos Oceanos, vindo a constituir a Comissão Internacional Independente 

dos Oceanos, que foi presidida por Mário Soares, que então já deixara as funções de 

presidente da República.      

O Relatório da Comissão da ONU, intitulado “Oceano…Nosso Futuro”395 foi 

apresentado, publicamente, ainda na vigência da Expo 98, em um de Setembro de 1998.       

Outra plurifacetada e essencial instituição decorre do facto da Economia do Mar ser 

uma Economia de Conhecimento, dependendo da investigação científica, bem como do 

ensino e da formação, sendo estes produzidos nas Universidades e nos Centros de 

Investigação396.  

Sempre foi assim, na relação com a Ciência, inclusive nos tempos das Descobertas, mas 

isto mesmo se acentuou no final do século XX e transição para o século XXI, quando as 

Universidades e centros de Investigação valorizaram, mais e mais, o estudo dos oceanos 

e dos recursos marítimos, vivos e não vivos. 

Não será descabido afirmar-se que as universidades portuguesas, com um 

desenvolvimento exponencial na investigação cientifica a partir das décadas de (19)80 e 

90, constituíram factor decisivo na “fundação” e desenvolvimento da Ciência do Mar e 

da Economia do Mar, com o “conhecimento a tornar-se um verdadeiro desígnio 

nacional”397 

Algumas Universidades, nomeadamente entre as mais “novas” e as localizadas no litoral 

ou nas ilhas – mas também Politécnicos e Institutos Superiores -- passaram a dedicar 

muitas das suas capacidades à investigação científica que se traduziu na valorização da 

Economia do Mar, como verificamos, com algum detalhe, no capítulo IV398. 

É ver o que acontece, somente a título de exemplo, em Universidades como a do Porto 

(Robótica, Biodiversidade, Direito Marítimo, Química e Indústria, Investigação 

Marinha e de Ambiente Marítimo); a Universidade de Coimbra; a a Universidade de 

Lisboa; a Universidade dos Açores (Oceanografia Física e Biológica, Regiões 

Hidrotermais, Geologia de fundos marítimos e Vulcanologia, e Biodiversidade); 

Universidade de Aveiro (Oceanografia e Geofísica, Engenharia do Ambiente, e das 

Zonas Costeiras, Geologia de fundos marítimos na bacia de Cádis e no mar do Algarve, 

riscos das zonas costeiras; e Biodiversidade e Aquacultura, na Ria de Aveiro); 

                                                   
395 v/pág .600. 
396 v/ pág. 565 e sgts. 
397 Grandes Opções do Plano para o ano de 2000. V/ pág. 565. 
398 v/pág. 566. 



 

726 

Universidade do Algarve (Oceanografia, Monitorização oceânica, Investigação para o 

Sector Produtivo nacional, Biodiversidade e Aquacultura); e ICBAS (Ciências do Meio 

Aquático e Recursos Marinhos, Sistemas de Produção e de Zoologia Aquática). Duas 

referências ainda mas fora das universidades: a Escola Superior de Turismo e 

Tecnologias do Mar, do Instituto Politécnico de Leiria, que tem desenvolvido dezenas 

de projectos que visam o aproveitamento de recursos marinhos para apoiar empresas 

com a transferência de conhecimento; e o Instituto Superior de Ciências de Informação 

e Administração (ISCIA), de Aveiro, que dá uma atenção especial às questões do Mar, 

ministrando a licenciatura em Gestão de Actividades Marítimas e Portuárias, o mestrado 

em Gestão Portuária e a Pós-Graduação em Direito Marítimo.     

Passo em seguida a um “novo” participante na refundação da afirmação da Economia 

do Mar, a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Marítima Continental 

(EMEPC), a quem coube a elaboração do dossiê apresentado à Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 2009, com vista ao reconhecimento da extensão da Plataforma 

Marítima portuguesa399. 

O dossiê aguarda, em 2014, a análise e o parecer de uma Comissão especializada da 

ONU, para ulterior decisão, que pode ser no sentido da aprovação, da rejeição, ou da 

aprovação condicionada.  

Com demasiada frequência os discursos políticos, em Portugal, sobre a extensão da 

Plataforma, têm sido de certezas pouco fundamentadas e exageradas, como se a 

aprovação, por parte da ONU, fosse facto consumado e daí resultasse uma euforia 

económica. 

Incluí a EMEPC nas instituições “fundadoras” da afirmação da Economia do Mar na 

transição dos séculos pelo seu reconhecido trabalho científico e técnico na elaboração 

de um projecto nacional, trabalho que continua, permanentemente, a actualizar, com 

novos “dados e reforçando conhecimentos de geomorfologia e sobre a natureza dos 

fundos oceânicos”. 

A EMEPC, para além das investigações relacionadas com a submissão do dossiê, 

elaborou um Atlas do Mar de Portugal, como dicionário de dados do projecto de 

extensão e continua a procurar “reforçar o conhecimento dos recursos naturais, vivos e 

não vivos”. 

                                                   
399 v/ pág. 602. 
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Face à oportunidade e qualidade do trabalho científico da EMEPC reconhece-se o seu 

“contributo para a definição da Estratégia Nacional para o Mar e para a capacitação da 

sociedade no esforço nacional do regresso ao mar e valorização dos oceanos e das zonas 

costeiras nas vertentes económica, ambiental e social”. 

Cabe ao poder político perceber que os projectos em que o EMEPC está envolvido 

carecem de trabalho árduo e de qualidade, a realizar em parcerias, nacionais e 

internacionais, em vários anos, dependendo o desenvolvimento científico de apoios de 

vária ordem. Reconhece-se, por exemplo, que as “tecnologias de exploração estão a 

evoluir rapidamente mas planear a força naval de apoio à ciência significa planear a 

20/25 anos “. 

No cruzamento e relação da Ciência aplicada e da Gestão empresarial, na passada, 

presente e futura afirmação da Economia do Mar, é concludente reconhecer-se o papel 

relevante do “Relatório Hypercluster da Economia do Mar”, que abrange os respectivos 

subsectores económicos e proporciona uma visão de conjunto; 

O extenso Relatório, elaborado pela equipa coordenada, em 2008/9, por Ernâni Lopes e 

apoiada pela Associação Comercial de Lisboa e outras instituições que a Associação 

mobilizou, ganhou o título de Hypercluster da Economia do Mar (HM) e tornou-se 

elemento fundamental, com cariz científico, económico e empresarial, para o debate, 

reflexão, planificação e afirmação da Economia do Mar, em Portugal.400. Nestas 

vertentes não é possível estudar e, eventualmente, tomar decisões políticas para os 

sectores da Economia e mesmo científicos, sem analisar, detalhadamente, o Relatório de 

Ernâni Lopes. 

No Relatório são especificadas as componentes estratégicas do Hypercluster da 

Economia do Mar, abrangendo as mais variadas actividades que, de um modo ou outro, 

têm relação com o Mar401. Actividades respeitantes, sobretudo, aos portos, logística, 

transportes marítimos, turismo náutico, desportos náuticos, pesca, aquicultura, indústria 

de pescado, energia, minerais, biotecnologia, serviços marítimos, direito, construção e 

reparação naval, obras marítimas, investigação marítima, ensino, formação, defesa e 

segurança, ambiente e conservação da natureza402.   

A importância do Relatório de Ernâni Lopes é evidenciada a partir da constatação de 

que os “sectores de actividade marítimas representam um segmento da economia que 

                                                   
400 v/ págs. 607 e sgts. 
401 v/ pág. 609. 
402  No final do IV capítulo, desta tese, especifico cada uma destas componentes estratégicas. 
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geram riqueza e emprego mas que necessita de ser potenciado, pois sendo Portugal um 

país marítimo, a contribuição para o PIB é relativamente baixa, na ordem dos 2,5%”.  

Nestas circunstâncias, o Relatório de Ernâni Lopes constitui um marco na recolha de 

informação sobre a situação da Economia do Mar, proporcionando linhas de reflexão e 

estudo e apontando caminhos para decisões políticas e estímulos aos sectores 

empresariais.   

Na afirmação da Economia do Mar, ontem e hoje, surgem, ainda que, porventura, de 

forma cíclica e mais ou menos dinâmica, as Comunidades locais costeiras e marítimas. 

Nas comunidades locais marítimas, ou costeiras, conjugam-se dois valores que me 

levaram a incluí-las no rol das instituições fundadoras 403 da afirmação da Economia do 

Mar: o papel histórico que desempenharam, naturalmente e desde sempre, na dinâmica 

da expansão dos descobrimentos; e, em tempos contemporâneos, quando procuram 

ultrapassar fragilidades demográficas, económicas e sociais, com as populações 

ribeirinhas a teimarem em ir ao mar à procura da subsistência e a defenderam, em terra, 

as suas tradições mais enraizadas. 

Tradições que têm a ver com o património histórico, religioso, cultural e económico em 

que as autarquias têm sido elemento fundamental, preservando o passado, dinamizando 

o presente e acautelando o futuro. É ver, ao longo dos 800 quilómetros de costa, como, 

a partir da Geografia e da História, se apoiou o turismo e o desporto náutico, por 

exemplo, se vai tirando proveito das potencialidades que a Natureza colocou à 

disposição como espaço favorável à Economia do Mar, abrindo caminho para 

instituições que procuram ultrapassar o amadorismo e se profissionalizam.  

Como conclusão final de tudo que ficou dito, acrescentarei, em síntese, que é 

reconhecido que: 

-- “ir além-mar foi sempre um desígnio nacional404, constituindo parte da identidade 

histórica do país, beneficiando da sua localização geográfica;  

-- que há avultados recursos vivos e não vivos nas águas sob jurisdição portuguesa, 

desde as águas territoriais, à ZEE e à Plataforma Continental;  

-- que esses recursos naturais constituem potencialidades de grande significado 

económico, num mundo carente de matérias primas e disponível e empenhado em 

procurar a sua exploração;  

                                                   
403 v/final do capítulo II e final do capítulo IV. 
404 LOPES, Ernâni -- Hypercluster da Economia do Mar, documento já citado, pág.1. 
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-- que a exploração desses recursos naturais é geradora de valor acrescentado no 

desenvolvimento da economia portuguesa mas pode vir a ter maior incremento; 

-- que há todo um quadro político, científico de I&D+i, tecnológico, 

jurídico/institucional (nacional e internacional), empresarial, social e militar que 

contextualiza múltiplas vontades sectoriais favoráveis à afirmação da Economia do Mar;  

-- que tem vindo a ser produzido pensamento estratégico, a partir das universidades e 

centros de investigação científica, onde se definem e concretizam desígnios nacionais 

para a Política do Mar e se evidenciam modelos de desenvolvimento;  

-- que as comunidades marítimas costeiras estão empenhadas em valorizar os recursos 

culturais e patrimoniais da orla costeira, bem como os recursos ambientais. 

Finalmente, que Portugal, a partir dos responsáveis políticos, empresários, cientistas e 

da opinião pública, saiba tornar o futuro exequível, partindo da herança histórica e dos 

meios disponibilizados, humanos e materiais, para que a crescente Economia do Mar se 

torne sustentável. 

De um recente texto de Tiago Pitta e Cunha405 fica uma síntese concludente e que 

corresponde à tese que aqui, por agora, vou dar por terminada: 

“O conhecimento e a exploração sustentável do potencial económico dos oceanos 

implica o investimento na ciência e na tecnologia, envolvendo recursos humanos 

qualificáveis e compatíveis, os meios instrumentais e os financiamentos necessários e 

forte colaboração internacional. Exige também uma forte sensibilização e ambição por 

parte o país. Este será o contributo da Economia do Mar para a superação do problema 

crónico de défice de crescimento económico e de desenvolvimento do país”.  

A isto acrescento como é essencial que o país saiba encontrar, politicamente, parceiros 

certos e fiáveis, na ciência, na gestão empresarial, na tecnologia e nas finanças. Mas, 

sem dar razão ao velho almirante americano Mahan que, reconhecendo, fez 100 anos, as 

virtualidades dos portugueses, descria da sua capacidade concretizadora, nomeadamente 

nas coisas do mar.  

Para não terminar com palavras que podem parecer de cepticismo, recordo que, de 

positivo e referente às potencialidades dos oceanos, há abundante quantidade de 

programas, planos, estratégias, directivas e legislação, bem como estudos científicos, 

relatórios e discursos de políticos, marinheiros, técnicos, ideólogos, economistas, 

financeiros, empresários, cientistas de Ciências Sociais. No entanto, o diagnóstico não 

                                                   
405 Revista Cluster do Mar, nº 3, 2013. 
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estará nunca encerrado porque a Ciência, a Tecnologia, a criatividade e a inovação 

empresariais todos os dias podem trazer-nos surpresas.   

Como dizia Viriato Soromenho, na ilha do Faial406, “não deve causar surpresa que o 

apelo do mar se faça, de novo, sentir”. Ou, como tem dito e repetido Adriano Moreira, 

em relação a “desígnios estratégicos mobilizadores e rentáveis, há duas janelas: os 

PALOP´s e o Mar”.  

Em relação à aceitação do apelo que “se faz de novo sentir”, José Mattoso, em 

“Identificação de um país”407, é mais cauteloso: (…) “Não proclamemos glórias 

quinhentistas que não são nossas mas de quem as viveu”. 

Em maré de citações termino, no entanto, com a convicção de que o país já ultrapassou 

o ponto de partida para a constituição de um Hypercluster da Economia do Mar que 

Ernâni Lopes, em 2009, considerava de “quase colapso”. Na assiduidade de 

conferências, debates, exposições, leituras actuais e outras vivências directas, tornou-se-

me evidente que já estão a chegar, discretamente mas com tendência a avolumarem-se, 

parcerias internacionais, envolvendo poderosos “players” que vão trazendo fortes 

investimentos e “know how” especializado que pode garantir as cobiçadas mais valias.    

Afinal, segundo o estudo de Ernâni Lopes, o “megapólo de competividade a criar em 

torno do mar”, correspondendo ao potencial de todas as actividades económicas 

relacionadas com a zona marítima portuguesa, foi avaliado em 20.000 milhões de euros, 

ou 12% do PIB”, a atingir em 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                   
406 III Forum dos Açores/Faial, Actas, pág. 200. Em 2012.  
407 Semanário “Expresso”, 6 de Março de 2010. 
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     QUADRO-SÍNTESE CRONOLÓGICO E CONTEXTUAL 

 

                                                

                                   (1891 – 1945 – 2010 …) 
 

         

         Ao longo da elaboração desta tese fui compilando referências cronológicas que 

entendi poderiam contribuir para um melhor e mais coerente entendimento e 

encadeamento de factos histórico. Factos de algum modo relacionados com o contexto 

em que desenvolveu a Economia do Mar, nas suas vertentes e relações 

polidiversificadas. 

Em resultado dessa compilação disponho de um “Quadro-síntese cronológico e 

contextual”, que, não obstante a sua secura e, certamente insuficiência, pode ajudar – ou 

ajudou-me – a relacionar desenvolvimentos históricos. 

Optei por deslocar o “Quadro” para o final desta tese, tendo em conta a sua extensão e o 

facto de dizer respeito, não a um capítulo mas a, praticamente, todos eles. 

 

Antecedentes imediatos 

1833 

Aparecem em Portugal os primeiros navios a vapor 

1834 

Abolida a escravatura em todo o Império Britânico 

1860 

Aparecem em Portugal os primeiros navios de ferro 

1867 

Abolição da pena de morte em Portugal 

1868 

A Rússia vende o Alasca aos EUA 

1876 

Primeira demonstração pública de uma chamada telefónica à distância (Exposição 

Universal de Filadélfia) 

1882 

Portugal adquire o primeiro navio torpedeiro 

1884 

Conferência de Berlim, aceitando Portugal a liberdade do comércio e da navegação. 

As potências coloniais decidem a divisão do continente africano. A Alemanha recebe a 

Namíbia e o Tanganica. Portugal apresentou o Mapa Cor-de-Rosa mas perdeu-o face ao 

Ultimato inglês de 1890 

1889 

Encontro armado, no Niassa, envolvendo o explorador Serpa Pinto com os makololos 

1890 

A Inglaterra apresenta o Ultimato ao Governo português 

1891 

Revolta republicana no Porto 

1892 

Primeira chamada telefónica entre Nova Iorque e Chicago 
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1895 

Campanhas de Mouzinho de Albuquerque, desde Marracuene a Chaimite (Moçambique) 

1896 

Primeira projecção de cinema em Portugal (Real Coliseu de Lisboa) 

1903 

O rei de Inglaterra visita Lisboa 

1908 

Assassinato do rei D. Carlos 

1909 

O pior sismo desde 1755 

1910 

Proclamação da República 

1912 

Naufrágio do Titanic 

1913 

Portugal adquire o primeiro submarino 

1914 

Início da I Guerra Mundial 

1917 

Portugal adquire aviação naval 

Aparições de Fátima 

Revolução Vermelha vitoriosa. Nicolau II e família próxima: foram todos mortos 

1918 

Armistício e fim da I Guerra Mundial 

Assassínio de Sidónio Pais 

1919 

Monarquia do Norte 

1921 

Assassinato, na Noite Sangrenta, de Machado dos Santos, Carlos da Maia e António 

Granjo, os pais da Revolução Republicana de 5 de Outubro de 1910.  

1922 

Mussolini no poder (Itália) 

Travessia aérea do Atlântico Sul (Gago Coutinho e Sacadura Cabral) 

1923 

Ataturk proclama a República da Turquia 

1924 

Morte de Lenine 

1926 

Revolta do 28 de Maio, fim da II República e início da Ditadura Nacional 

Marinha Portuguesa degrada-se e atinge o “zero naval” 

Após 1926 começa a inverter-se a situação, com a aquisição gradual de 11 “navios 

novos”  

1927 

Revolta do 7 de Fevereiro 

1928 

A 17 de Maio a primeira chamada telefónica entre Lisboa e Madrid  

1929 

Quinta-Feira Negra, o crash bolsista de Nova Iorque 
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1931 

Revolta da Madeira, em Abril 

Alterações climáticas globais: grandes inundações do rio Amarelo (China) fazem  

entre um a quatro milhões de vítimas 

II República em Espanha  

1933  

Plebiscito e Constituição Política do Estado Novo 

Subida de Hitler ao poder 

1934 

Exposição Colonial do Porto 

A um de Janeiro entra em vigor o Estatuto do Trabalho Nacional 

Greve revolucionária e “frente única” sindical (CGT) contra o Governo de Salazar 

1935  

Inauguração da Emissora Nacional de Radiodifusão 

1936-39 

Guerra Civil Espanhola 

1938 

Pacto de Munique: Reino Unido, Alemanha, França e Itália 

1939 

A Alemanha dispõe de um laboratório de pesquisas nucleares 

Os EUA criam O Comité Consultivo do Urânio 

Pacto de Não--Agressão Alemanha--URSS 

Início da II GM, com invasão da Polónia 

Pacto Ibérico, de Amizade e Não-Agressão entre Portugal e a Espanha 

Neutralidade colaborante de Portugal, face aos beligerantes da II Guerra Mundial 

1940 

Assinatura da Concordata Portugal -- Santa Sé 

Acordo Missionário (Igreja Católica e evangelização e “europeização”)  

Exposição do Mundo Português (Lisboa) 

1941 

O Japão atacou Pearl Harbour (1941) e, entretanto, veio a ocupar Singapura,    

Hong Kong, Filipinas, Timor, Malásia, Bangkok e Birmânia. Luta-se pelo  

controlo dos mares e das rotas marítimas. É o período das batalhas aeronavais    

A União Soviética entrou na II Guerra Mundial, contra a Alemanha nazi 

Ano que marca a “mundialização” do conflito 

Invasão da Península Ibérica, por Hitler, esteve marcada para 10 de Janeiro  

A 27 de Maio o couraçado alemão “Bismark” foi afundado no Atlântico, após uma   

batalha oceânica que envolveu a Marinha Britânica 

Tropas alemãs cercam S. Petesburgo durante 900 dias. Mais de 800 mil mortos 

1942 

Em Los Álamos os EUA têm 6.000 físicos nucleares a trabalhar na “bomba” 

Timor: desembarque japonês, em Janeiro 

1943 

A 1 de Outubro fica operacional o sistema de defesa antiaérea de Lisboa 

1944 

Dia D (6 de Junho) desembarque Aliado, na Normandia: trata-se da maior operação 

aeronaval e terrestre da História. A Batalha pela Normandia durou cerca de 100 dias, 

seguindo-se a libertação de Paris.  
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A 13 de Junho os alemães lançam sobre Londres a primeira bomba-voadora V 1O Exército 

Vermelho empurra a Wehrmacht para Ocidente, através da Europa de Leste 

1945  -- Termina a II Guerra Mundial 

1945  

A 9 de Março de 1945 Tóquio é arrasada num ataque aéreo 

A 22 de Abril caiu Berlim, perante o avanço da URSS 

A 30 de Abril Hitler suicida-se 

Militares britânicos libertam os presos do campo de concentração de Bergen-Belsen 

Militares soviéticos libertam os presos do campo de concentração de Auschwitz 

Militares americanos libertam os presos do campo de concentração de Dachau  

Termina a II Guerra Mundial na Europa, oficialmente, a 8 de Maio de 1945 

A 6 e a 9 de Agosto os EUA lançam bombas atómicas sobre 2 cidades japonesas 

A 2 de Setembro o Japão assina a rendição incondicional  

Na Conferência de Potsdam (Agosto) os Aliados preparam o pós-guerra 

De 1945 a 1947 cerca de 10 milhões de deportados foram abandonados, vagueando sem 

pátria, pela Europa devastada, “no silêncio e na indiferença”  

 A Assembleia Nacional foi dissolvida em Setembro, sendo marcadas eleições 

Assinado o Despacho 100, para a renovação de Marinha Mercante 

A Assembleia Nacional foi dissolvida, sendo marcadas eleições 

Criado o FMI e assinado o GATT (Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio)  

Julgamento de Nuremberga 

1946 

Receitas públicas, em Portugal, duplicaram e reservas de ouro com níveis elevados 

Novo “fontismo” com “amplo programa de obras públicas” 

1947 

Fundada a Organização das Nações Unidas 

Entra em vigor o Plano Marshall 

Fundada a OTAN e adesão de Portugal 

Independências da Índia (15/08) e do Paquistão 

Criação do Estado de Israel 

Crise de Berlim e ponte aérea 

1948 a 1952) 

A difusão do modelo americano (Truman e Marshall). Quadro favorável às transacções 

comerciais. Reforço do atlantismo. Uma “boa acção ou um bom negócio?”  

Plano Marshall em benefício da Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Itália, 

Luxemburgo, Irlanda, Noruega, Países Baixos, Reino Unido, Suécia e Turquia. Portugal 

inicialmente recusou os apoios.      

Após o “golpe de Praga”, o Reino Unido, a França e o Benelux criam o Tratado de 

Defesa e Segurança. Os EUA aderem e o Tratado evolui para a OTAN    

Guerra da independência de Israel. Jerusalém é cercada. 

Gandhi é assassinado a 30 de Janeiro. Pacifista, proclamou que a violência é típica dos 

sem-razão 

Criada a Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE/OCDE)  
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1949 

A URSS faz explodir a sua 1ª bomba atómica 

Vitória do comunismo, de Mao Tsé-Tung: criada a República Popular da China.   

 Fidel Castro toma o poder em Cuba 

Com a Guerra Fria e o nuclear cria-se a dissuasão do forte ao forte (dissuasão simétrica)          

Criada a República Federal Alemã. 

Fundada a NATO, sendo Portugal um dos países fundadores. A Marinha de Guerra 

Portuguesa recebe forte apoio dos Aliados (31 “navios novos”) mas para exclusiva 

utilização no âmbito da NATO 

Norton de Matos concorre às eleições presidenciais, pelo M.U.D., de Oposição 

Egas Moniz recebe o Prémio Nobel 

1950  

Início da guerra da(s) Coreia(s). Com o avanço dos EUA, a China, de Mao, reage com um 

milhão de “voluntários”. Os combates prosseguem até 1953 e a península fica dividida. 

Proclamação da República da Índia, a 26 de Janeiro 

1951 

Com a morte de Carmona é eleito presidente o general Craveiro Lopes 

1953 

Armistício do paralelo 37 põe fim à guerra de Coreia (Coreias, EUA e China) 

(Nova) Lei Orgânica do Ultramar Português 

Morte de Stalin 

1954 

(Novo) Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e    

Moçambique 

Ocupação de Dadrá e Nagar-Avely (Damão)  

Guerra da Indochina e derrota da França (Dien Bien Phu) 

 

1955 

Grandes alterações climáticas globais: fortes nevões assolam o país, num fenómeno de 

dimensões ímpares  

Portugal torna-se membro da ONU 

1956 

Guerra do Suez -- tropas anglo-francesas ocupam o canal do Suez 

URSS invade a Hungria 

A 1 de Janeiro de 1956 o Sudão tornou-se o primeiro país independente da África 

subsariana. Entretanto a Libéria, em condições especiais, tornara-se independente 26 de 

Julho de 1847  

 

1957  

No “caminho da integração europeia”: constituição da CEE 

Independência do Gana. Havia, então, 8 países independentes em África 

Seis países assinaram (25 de Março) os tratados que instituíram o Mercado Comum  

Europeu: nasce a CEE 
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ONU analisa o “esmagamento da revolução húngara” e apela ao fim do apartheid na 

África do Sul 

5.000 alemães fogem, por semana, da Alemanha Oriental para a Ocidental 

A China, de Mao, inicia o Grande Salto em Frente económico, no campo. 

Regride o macartismo, nos EUA, e a 30 de Agosto o Senado aprovou a Lei dos Direitos 

Civis. 

A 4 de Setembro desencadeia-se a fase de integração de crianças negras nas escolas de 

Little Rock, sob protecção de tropas federais. 

Pandemia de gripe asiática mata um milhão de pessoas 

Foi publicado no Ocidente, em tradução italiana, o polémico romance “Doutor Jivago”, 

de Boris Pasternak, sobre a revolução bolchevista  

Causam alarme público os ensaios nucleares, na atmosfera, produzidos pelos EUA, a 

URSS e o UK. Surgem os mísseis intercontinentais, os alertas precoces e as linhas de 

radares   

A 4 de Outubro a URSS lança o primeiro satélite artificial, o Sputnik 

A 7 de Março a Rádio Televisão Portuguesa inicia as emissões regulares. Pouco antes  

Foram feitas emissões experimentais, públicas na Feira Popular de Lisboa, numa tenda. 

 As explosões do vulcão dos Capelinhos, nos mares dos Açores, criam uma nova ilha 

1958 

Eleições presidenciais. Campanha de Humberto Delgado. Eleição de Américo Tomás 

A 31 de Janeiro os EUA colocam em órbita, o seu primeiro satélite 

Os generais franceses revoltam-se em Argel mas De Gaulle apoia a independência das 

colónias 

Primeiros voos regulares de transporte aéreo transatlântico a jacto. 

Nos EUA são lançados os primeiros cartões de crédito bancário 

1959 

Mais oito países se tornam independentes em África 

Acordo de desnuclearização do Antártico e proibição de ensaios atmosféricos 

A 8 de Janeiro Fidel Castro entrou em Havana 

Sucessivas tentativas revolucionárias em Costa Rica, Panamá, República Dominicana e 

Haiti. 

Independência de Chipre 

No Quénia, Niassalândia, Tanganica e Rodésias manifestam-se e são reprimidos 

movimentos independentistas.  

Singapura, fundada pelos ingleses em 1819, torna-se autónoma. O mesmo antecede com 

Jamaica. 

O Tibete revolta-se contra as autoridades chinesas, sem êxito. 

1960 

A 3 de Fevereiro Macmillan, primeiro-ministro britânico, declara perante o Parlamento 

sul-africano, na cidade do Cabo: “O vento da mudança sopra por todo este continente e 

as nossas políticas nacionais têm de levar isso em conta”. 

Independência do Congo ex-belga e violência generalizada 

Grandes alterações climáticas globais: ciclone tropical faz 5 mil mortos e 40 mil  

feridos, no Japão, deixando um rasto de destruição  

A OECE dá lugar à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) 

Conferência de Bandung, reunindo o Terceiro Mundo 
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Na década de 60 Portugal integra a EFTA (Acordo de Comércio Livre, AECL), e o GATT 

(Acordo Geral de Tarifas e Comércio) mas somente com referência a Portugal continental 

Criado o Espaço Económico Português e estabelecida a Zona do Escudo 

Inauguração de Brasília 

1960 -- 1970 

Actuações violentas, na Europa, de grupos extremistas como as Brigadas Vermelhas e 

Baader Meinhof, e grupos nacionalistas como a ETA e o IRA 

Massacre de Sharpeville 

Abatido sobre a URSS o avião espião americano U-2 

Forte perseguição contra os chineses católicos 

Martin Luther King detido. 

Kruchev na ONU 

Kennedy eleito nos EUA e investido em 20 de Janeiro de 1961, tendo como bandeira os 

direitos humanos. No mesmo ano enfrenta a crise de Berlim. 

Desvio do paquete “Santa Maria” 

1961 

Franceses votam a independência da Argélia 

Início da guerra colonial (Angola) 

1960 a 1974: Neste período, Portugal, devido à sua política colonial, foi objecto de 173 

condenações nas Nações Unidas 

1960 – 75 

Guerra do Vietname (derrota dos EUA e vitória do lendário general Giap) 

Descoberta do raio laser pelo físico norte-americano Theodore Mainam  

Inaugurada a cidade de Brasília, com cobertura de uma única estação de TV  

Conferência de Bandung: “os impérios morrem, formalmente, em 1960” 

Nesta década os EUA passam a ter uma balança comercial deficitária   

Na década de 60 a Marinha da URSS instala-se no Índico e no Mediterrâneo 

Acentua-se o processo de globalização e a revolução técnica e científica 

O professor Piccard desenvolve pesquisas submarinas nas profundezas dos mares,  

visualizando seres vivos até então desconhecidos, nas Fossas Marianas, ao largo das 

Filipinas.  

Na década de 60 o comércio marítimo duplicou   

1961 

Mais treze países se tornam independentes em África 

Construção do Muro de Berlim 

Captura do paquete Santa Maria 

“Todos” os habitantes de Angola, Moçambique e Guiné tornam-se, oficialmente, cidadãos 

de Portugal 

Abrilada do general Botelho Moniz 

Goa, Damão e Diu invadidas pela Índia 

Ataque, por movimentos independentistas, às cadeias e esquadras de Luanda. Morticínios      

 no Norte de Angola 

1962 

Revolta de Beja 

Movimento estudantil de grande projecção, em Coimbra, Lisboa e Porto 

Crise dos mísseis de Cuba e bloqueio naval dos EUA a Cuba 
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1963 

  Criação das Universidades de Angola e de Moçambique 

 Início da rebelião na Guiné-Bissau 

 Em Junho, Kennedy afirma em Berlim:”Ich Bin ein berliner” 

 Luther King discursou, invocando o “sonho da igualdade”  

 Em Novembro foi assassinado o presidente americano Jonh Kennedy 

A 25 de Maio de 1963 foi assinada a Carta fundadora da Organização da Unidade Africana  

1964 

 Início da luta armada em Moçambique 

 O Muro de Berlim ficou concluído em 5 de Janeiro 

 O Japão, em pleno desenvolvimento, neste ano construiu 40% dos navios saídos de   

 estaleiros navais 

 Os Beatles fizeram a sua primeira digressão pelos EUA, o mesmo acontecendo com os   

 Rolling Stones 

 1965                                                         

 Assassinato do general Humberto Delgado 

 1966 

 Revolução Cultural chinesa, com os Guardas Vermelhos a apoiarem Mao 

 Inauguração da ponte sobre o Tejo 

 1967 

 Guerra Seis Dias, no Sinai, no Médio Oriente. Ocupação de Gaza e da Cisjordânia. A 7  

 de Junho os israelitas ocuparam a Cidade Velha de Jerusalém, que era administrada  

 pelos jordanos desde 1948.    

 Em Maio, Nasser exigira à ONU a retirada das suas forças do Sinai, que funcionavam  

 como zona-tampão entre o Egipto e Israel, desde a guerra de 1956 

 Cirurgia passa a utilizar os raios lazer na ortopedia e na oftalmologia 

 Barnard faz o primeiro transplante cardíaco. 

 É desenvolvida a técnica da cirurgia de bypass coronário e a da mamografia por raios X 

 A 27 de Janeiro morrem 3 astronautas americanos da cápsula Apollo, ainda no solo 

 Visita do papa Paulo VI a Lisboa 

 “Grande dilúvio” atinge Lisboa e arredores  

 1968 

 O Homem desembarca na Lua 

 Salazar é substituído por Marcelo Caetano 

 Ofensiva de Tet, do Vietcong, contra os EUA 

 Pacto de Varsóvia ocupa, militarmente, Praga (Primavera de Praga) 

1969 

 Eleitos para a Assembleia da República deputados da ala liberal 

 Armstrong desembarca na Lua 

 Demissão de Charles de Gaule 

1970 

Fundadas as Universidades de Aveiro, Algarve e do Minho 

Fundados os Institutos Politécnicos (Vila Real, Setúbal…)  

Morte de Salazar 

1972 

URSS atinge um objectivo estratégico, definido depois da crise de Cuba de 1962:    

 dispôr de uma poderosa frota de alto mar 
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1973 

Choque petrolífero 

Últimas eleições legislativas do Estado Novo. 60% dos portugueses nunca votaram 

Discutido “Portugal e o Futuro”, de António de Spínola e preparação do 25/4 

Guerra do Yon Kippur (Egiptp, Síria e Israel) 

1974 

Revolução do 25 de Abril. MFA, PREC, convulsões com o passado recente e procura  

do futuro. Objectivos: D. – D. e D.  

Independência da Guiné-Bissau 

1975 

Aprovada a Constituição Portuguesa da III República 

Descolonização: independência das ex-colónias portuguesas de África: Cabo Verde,  

Angola, Moçambique e S. Tomé e Príncipe 

 Timor-Leste invadida pela Indonésia 

 Seis países industrializados criam o G 6, para concertarem políticas, economias e      

 Finanças. 

 Acta Final de Helsínquia 1975 

 11 de Março: nacionalização da banca 

 Eleições constituintes, a 25 de Abril 

 O presidente Costa Gomes visita a URSS 

 A 25 de Novembro “termina” o PREC 

 Criada a Agência Espacial Europeia (CESA) 

1976 

 Morte de Mao Tsé-Tung 

 Portugal membro do Conselho da Europa 

 Queda de Saigão 

 Mário Soares, eleito, forma governo 

 Ramalho Eanes eleito presidente da República 

1977 

 Assassinato do 1º ministro italiano Aldo Moro  

 Portugal apresenta pedido de adesão à CEE 

 Avião da TAP cai na Madeira (131 mortos) 

 1979 

 Revolução no Irão, com o ayatollah Komeni a regressar de Paris 

 Invasão do Afeganistão 

1980 

 10.000 pessoas tiveram que abandonar a ilha de Lohachara (Índia) que submergiu 

 Início das Cimeiras Luso-Espanholas 

 Soviéticos e afegãos em guerra 

 Agitação na Polónia e greves nos estaleiros de Gdansk (Solidariedade e Lech Walesa) 

 A Sony japonesa criou o walkman, um gravador eleitor em fita magnética, portátil e  

 pessoal. Foi também comercializado o transmissor de faxes. 

 Na década prossegue a violência em diversas regiões de África 

 Forte e arrasador sismo nos Açores 

 Morte de Sá Carneiro 

1981 

A 6 de Outubro o presidente egípcio foi assassinado, no Cairo, porque assinara a Paz 

com Israel 

Golpe falhado em Espanha (F 23) 



 

740 

 

1982 

Assinada a Convenção de Direito Internacional Marítimo (CNUDM) 

Invasão do Líbano, por Israel. Massacre de palestinos nos campos de Sabra e Chatila 

Guerra das Malvinas/Falklands, envolvendo a Argentina e o Reino Unido 

Papa João Paulo II em Portugal 

1983 

A 19 e Fevereiro entrou ao serviço regular o primeiro Jumbo jet, o Boeing 747 

Foram postos à venda os primeiros leitores de disco compactos (CD) 

EUA arrendam a ilha de Diego Garcia, no Índico, para fins militares 

Projecto de Reagen: Guerra das Estrelas (mísseis, raios laser, satélites …) 

Em Outubro os EUA invadem a ilha caribenha de Granada (80.000 habitantes) 

O papa João Paulo II visita a Polónia e aumentam as dissidências nos países do Leste 

da Europa 

1984 

A 31 de Outubro, Indira Gandhi foi assassinada 

Surge uma nova zona de conflitos, com a revolta armada dos tâmiles do Sri Lanka 

Depois da Conferência das Nações Unidas sobre População (México, Agosto/84) foi 

dado a conhecer pela OMS/ONU que, nos países em desenvolvimento, morriam, 

diariamente, 40.000 crianças.   

Noticiado o primeiro caso de sida em Portugal 

Primeira Lei do Aborto em Portugal 

1985 

Em Março, Mikhail Gorbachev é nomeado secretário-geral do PC da URSS e inicia 

reformas no Estado. Inicia a perestroika (restauração) e a glasnost (transparência). 

O desvio de aviões comerciais alarmou as atenções internacionais 

Cavaco Silva ganha as legislativas e torna-se primeiro-ministro 

1986  

Portugal e a Espanha assinam a adesão à CEE. No “caminho da integração europeia e 

contra a opção africanista: a descolonização e a democratização” (Silva Lopes). Era a 

pretendida modernização europeia - continental 

Fundos comunitários, directivas da CEE e limitações à soberania (PCP) 

Explosões destruíram um reactor nuclear em Chernobyl, na Ucrânia. 

As poeiras radiactivas espalham-se por milhares de quilómetros em redor. 

Guerra civil na Nicarágua (governo sandinista) 

Vaivém Challanger explode à partida para o espaço 

Lançamento comercial do telefone móvel, o telemóvel.  

Agitação social na África do Sul, na China, no Líbano, no Iéman do Sul e no Sri Lanka 

Morte de Samora Machel 

1987 

A 1 de Julho entrou em vigor o Acto Único Europeu nos 12 estados-membros da CEE, 

visando a criação da União Europeia. Os Estados comprometiam-se a abolir as 

barreiras do comércio e do emprego, proteger o ambiente laboral, reduzir as diferenças 

regionais, coordenar a investigação científica, o desenvolvimento económico, a saúde 

pública e a segurança comum.  
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1988  

Incêndio na Baixa de Lisboa, no Chiado 

A 11 de Julho a Terra atingiu os 5.000 milhões de habitantes, duplicando o total em 

relação ao ano de 1950. Por dia nasciam, então, 220.000 crianças, morrendo 40.000. 

As tropas da URSS iniciam a retirada do Afeganistão 

Começa a agitação no Azerbeijão e Moscovo tem cada vez mais dificuldades com os 

países da sua área de influência política, face a divisões étnicas, políticas e afirmações 

nacionalistas. 

Para evitar a escala de incidentes militares, os EUA e a URSS assinam o Tratado de 

Forças Nucleares de Alcance Intermédio 

Em Agosto, Gorbachev faz publicar o Tratado secreto, de 1939, assinado pela URSS 

e a Alemanha nazi. 

A guerra Irão-Iraque entrou no seu 8º ano. 

Segundo a Amnistia Internacional, 80 dos 135 países que tinha estudado, mantinham 

prisioneiros políticos e usavam a tortura contra os mesmos. 

1989 – 1991 

A 24 de Março um petroleiro embateu num rochedo, no Alasca, derramando mais de 

40 milhões de litros de petróleo bruto.   

Acentua-se, rápida e fortemente, a contestação política e social, nos países da Europa 

até então de governo comunista. Tudo entrara em efervescência 

A Assembleia Nacional polaca foi a primeira, desde 1954, a escapar ao controlo 

comunista 

A 7 de Outubro o Partido comunista Húngaro aprovou a sua própria dissolução 

Na Alemanha Oriental as manifestações de rua são dadas, pela Polícia como 

incontroláveis  

 O chefe de Estado – Honecker – demite-se, mas já era tarde 

A 9 de Novembro de 1989 o Partido Comunista da Alemanha Oriental anunciou que 

o Muro de Berlim seria desmantelado e as fronteiras abertas. Na manhã do dia 

seguinte a multidão derrubou o Muro de Berlim.  

No final de 1989 tudo se desmoronava na Europa comunista 

Avizinha-se o fim da Guerra Fria e do “mundo bipolar” 

Eleições na Polónia: pela primeira vez um partido não comunista ascendeu ao poder  

num país aliado da URSS  

Acontecimentos” na Praça de Tianamen, em Pequim, com intervenção militar contra 

os manifestantes. 

Grandes alterações globais: altas temperaturas incendeiam parte do Parque do Gerês 

1990 

Profundas transformações políticas na URSS e países comunistas, nomeadamente  

 europeus. Como sejam a Roménia, a Albânia, a Arménia, o Azarbeijão, a  

 Checoslováquia, a Lituânia, a Estónia, a Hungria  

 O ANC regressa à legalidade na África do Sul e Mandela é libertado 

 Fim do apartheid e Mandela é eleito presidente do ANC 

 Reunificação da Alemanha 

 “Limpezas étnicas” na Jugoslávia, durante a década. Guerra volta aos Balcãs. 

 Adesão de Portugal à União Europeia Ocidental (UEO) 

 O Iraque invadiu o Koweit e uma coligação, liderada pelos EUA, ataca o Iraque, em  

 directo, pela televisão  
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1991 

Desagregação da URSS.  

O Iraque permanece no Koweit. Resposta dos EUA e aliados. 

1ª Cimeira Ibero-Americana  

A 1 de Julho foi dissolvido o Pacto de Varsóvia e desnacionalizadas as empresas do 

Estado, na ex-URSS 

A Lituânia, a Estónia, a Arménia, a Ucrânia, a Bielorússia, a Moldávia, e o 

Cazaquistão proclamam a independência 

Em Junho começa a desagregação da Jugoslávia, com violência, invasões e 

morticínios 

Violência étnica e religiosa na Índia, no Zaire, no Sri Lanka e na Somália 

O massacre de Santa Cruz (Timor) 

1992 

Entra em vigor a CNUDM 

Reúne no Rio de Janeiro a I Cimeira da Terra 

Desagregação, por via militar, da Jugoslávia: a guerra volta aos Balcãs 

Portugal adere ao Sistema Monetário Europeu 

1ª Presidência (semestral) portuguesa na EU 

Nasce a televisão privada em Portugal 

Criada a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SACD) 

1993 

Mandela e De Clerk recebem o Nobel da Paz 

Assinada, em Paris, por 120 países, uma Convenção que proibia as armas químicas 

Assinado o Acordo de Comércio Livre Norte-Americano (NAFTA), correspondendo 

à maior zona de comércio livre do mundo. 

Criado o Tribunal Internacional de Crimes de Guerra para a antiga Jugoslávia 

Assinados os Acordos de Oslo, numa tentativa de pacificação israelo-árabe  

Tensões religiosas na Irlanda  

A 1 de Novembro entrou em vigor o Tratado de Maastricht (a União Europeia 

substitui a CEE e são lançadas as bases do euro, que entra em vigor em 1 de Janeiro 

de 2002) 

1994  

Genocídio no Ruanda 

Montego Bay (27/04/94) 

A 25 de Abril o Parlamento da África do Sul extinguiu o apartheid mas a violência    

prosseguiu 

Lisboa, Capital da Cultura 

1995 

Massificação da internet, já em uso em decénios anteriores em departamentos 

militares dos EUA 

1996 

Volta a violência étnica, política e religiosa à Argélia e também ao Burundi 

A OMS/ONU anunciou a erradicação da varíola 

Um Relatório da ONU anuncia que metade da riqueza mundial estava nas mãos de 

385 pessoas 
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1997 

Portugal ratifica a CNUDM 

Portugal preside à Assembleia Geral da ONU 

Ieltsin e Clinton reuniram em Helsínquia e preparam o Acto Fundador sobre as 

Relações Mútuas, Cooperação e Segurança, que assinam em Paris, marcando o fim da 

Guerra Fria.  

A 30 de Junho a Inglaterra devolve Hong Kong à China 

Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, no dia 25 de Setembro de 1997 uma área  

estimada em 688.000 hectares de floresta estava a arder (Amazónia, Indonésia, 

Malásia, Sudeste Asiático …). 

A malária matava, anualmente, três milhões de pessoas, número também atingido 

pela tuberculose, mas o tabaco ultrapassava ambos. 

A era do computador atingiu o auge, com a world wide web – www – em pleno  

desenvolvimento. Começava a comunicação instantânea, com o correio electrónico.   

Cimeira do Clima da ONU, reúne em Quioto, e países participantes assinam o 

Protocolo de Quioto 

1998 

Expo 98: os desafios do mar para o novo milénio. 

Grandes alterações climáticas globais: furacão atinge os Açores 

 Prossegue o conflito nos Balcãs e a violência na Argélia, no Afeganistão, no Irão e 

na Serra Leoa 

 A Índia e o Paquistão desenvolvem projectos nucleares 

 A Nato passa a incluir a Hungria, a Polónia e a República Checa. 

 Clinton discursa na Universidade de Pequim, afirmando a relação, no século XXI, 

entre a prosperidade, a estabilidade política, os direitos humanos e a liberdade 

individual. 

 A comunidade internacional vai tomando consciência das consequências perniciosas, 

nos rios e nos oceanos, dos lixos e dos químicos industriais e dos metais pesados, dos     

escorrimentos poluentes das explorações agrícolas e da poluição pelo petróleo. O 

Fundo  Mundial para a Natureza afirma que 31% de todas as espécies piscícolas corre 

riscos de  extinção. 

Saramago recebe o Nobel da Literatura 

1999 

 O século e o milénio terminam mas prosseguem as violências referenciadas em 1998:  

 Argélia, Balcãs, África Central. Também no Tibete, na Indonésia, na Etiópia e na  

 Eritreia. 

 Timor Leste, independente, tornou-se o 188º Estado-membro da ONU. 

 Em 13 de Outubro de 1999 nasceu o habitante número 6.000 milhões do mundo. 

 No fim do século XX, a ONU “ajudava” 21 milhões de refugiados remetidos para 

miséria 

 Morte de Amália Rodrigues 

 A 20 de Dezembro transferência de Macau para a China 

2000  

A UE aprova a Estratégia de Lisboa e realiza-se a 1ª Conferência EU/África 

2001 

A 11 de Setembro: atentado contra as Torres Gémeas de Nova Iorque: cerca de 3.000 

mortos 
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2002 

O presidente Bush usa a expressão Eixo do Mal, referindo-se ao Iraque e à Coreia do  

Norte 

A 1 de Janeiro o euro entra em circulação 

Independência de Timor  

2004 

A 11 de Março atentado no metro de Madrid (191 mortos) 

A 26 de Dezembro tremor de terra e tsunami atingem o Sudeste Asiático e matam 230 

mil pessoas 

2005 

Furacão Katrina inunda Nova Orleães, provoca 1.836 mortos e desaloja um milhão de  

pessoas 

Morte de Álvaro Cunhal 

2006 

Coreia do Norte faz o seu primeiro ensaio nuclear 

2007 

Incêndios de grandes dimensões na Califórnia 

2008 

Um dos maiores bancos americanos, com 158 anos, o Lehman Brothers anuncia, a 15 

de Setembro, a falência, com uma dívida de 700 mil milhões de dólares: era o 

princípio de uma das maiores crises financeiras mundiais 

A 4 de Novembro é eleito presidente dos EUA, Barak Obama 

2009  

Incêndios de grandes dimensões na Austrália causam 200 mortos 

2010 

Cheias na Madeira fazem 47 mortos 

Parlamento aprova, em 8 de Janeiro, o casamento entre pessoas do mesmo sexo 

Papa Bento XVI visita Portugal, em Maio (11 a 14) 

2011 

Cheias no Rio de Janeiro provocam 916 mortos 

Portugal pede ajuda à troika 

2012 

Fenómeno dos tornados torna-se cada vez mais frequente em Portugal, caso da região 

de Silves. 

Face às alterações climáticas há previsões de que, até 2080, podem desaparecer as 

ilhas Maldivas, no Índico, afectando 380 mil pessoas. 

2013 

O Papa Francisco sucede a Bento XVI 

Estratégia Nacional Marítima (2014—2020) 

Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo 
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CRONOLOGIA DE CIÊNCIA APLICADA 

 

 

 ACÇÃO DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO 

 

               

                                         DESDE 1900 

 
 

1900 

Levantamento dos planos hidrográficos das baías de Sines e de Peniche de 

Baixo  

A Comissão Cartográfica elaborou o primeiro trabalho de conjunto da 

hidrografia portuguesa da época, completando a carta hidrográfica geral do 

arquipélago de Cabo Verde 

1901 
O novo iate “Amélia IV” entra ao serviço, apetrechado para os trabalhos 

oceanográficos 

É feito o reconhecimento hidrográfico da ilha do Pessegueiro 

1902 Levantamento hidrográfico expedito do rio Lima 

1903 
 

Levantamento do porto exterior de Macau 

Publicado o plano hidrográfico da barra e do porto de Setúbal 

1907 
Leotte do Rego elabora o roteiro da costa de Moçambique 

Constituída a Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, sendo presidente 

honorário o rei D. Carlos I 

1909 
Constituídas Missões para fazerem a cobertura hidrográfica das costas e 

dos portos de Portugal 

1910 
A canhoneira “Açor” efectua colheitas mensais de água do mar para 

determinar temperaturas à superfície e em profundidades (50, 500 e 1.000 

metros), a salinidade, a coloração e a densidade 

1911 Levantamento das barras novas de Faro e de Olhão 

1912 

O IH considera que 1912 corresponde ao início do 2º período da moderna 

Hidrografia Portuguesa. Os seus trabalhos tornaram-se especialmente 

relevantes dado que os documentos náuticos portugueses estavam, na sua 

maioria, obsoletos, utilizando-se cartas e planos ingleses. 

 Os planos hidrográficos estavam baseados em levantamentos que vinham 

de 1800. Na Madeira e nos Açores as cartas que existiam eram inglesas, de 

1842- 1844 

Em Cabo Verde, a permanência de navios de guerra portugueses garantira a 

realização de levantamentos. Foi o primeiro território sob administração 

portuguesa a possuir uma carta hidrográfica geral (escala 1:500.000) 

Foi constituída a primeira Missão Geo-Hidrográfica da Guiné, onde apenas 

existiam reconhecimentos de rios e uma carta de aproximação inglesa.  

Em S. Tomé apenas existia o levantamento de uma baía, datada de 1883. 

Em Angola e em Moçambique havia numerosos reconhecimentos e 

levantamentos de apoio às campanhas de ocupação e à actividade comercial 

Na Índia havia dois planos hidrográficos, de 1898 e de 1899, enquanto em 

Macau e em Timor, havia, respectivamente, levantamentos de 1903 e 1870   
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Foi criada a Missão Hidrográfica da Costa de Portugal para proceder ao 

levantamento integral da costa e portos de Portugal e também a trabalhos de 

Oceanografia Física. A Missão procedeu ainda à recolha de plâncton e de 

amostragens de fauna e flora marítimas 

 

1914 
Finalizado o levantamento de todos os portos e baías utilizados pela navegação em 

Moçambique 
Prossegue a campanha da Missão Hidrográfica na costa portuguesa 

1919 

Criada a Estação de Biologia Marítima de Lisboa, na dependência do 

Aquário Vasco da Gama  

Uma delegação portuguesa participou na Conferência Internacional de 

Hidrografia, realizada em Londres, comprometendo-se Portugal a organizar 

os serviços hidrográficos 

Um navio do “Bureau Scientifique des Pêches Maritimes realiza um 

cruzeiro de investigação científica e nele participa Alfredo Magalhães 

Ramalho, naturalista da Estação Biológica Marítima de Lisboa, a fim de se 

instruir nas técnicas dos trabalhos oceanográficos, principalmente em 

matérias de investigação das pescas 

1921 

Criado o Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), mais tarde rebatizado 

por Organização Hidrográfica Internacional (OHI), com sede em Mónaco. 

Portugal foi um dos 19 países fundadores 

Neste ano foi feito o levantamento do canal do Barreiro 

1922 
Portugal adere ao Conselho Internacional para o Estudo do Mar, criado em 

Oslo    

1924 5ª Missão Hidrográfica, que faz o levantamento da costa algarvia 

1929 
 

1ª Conferência Hidrográfica Extraordinária, reunida em Mónaco. Portugal 

participou 

1930 
 

Criada a Missão Hidrográfica do Zaire, com o objectivo de delimitar a 

fronteira de Angola com o Congo, então belga 

1936 Concluído o 1º levantamento geral da costa de Portugal 

1938 

3ª Campanha da Missão Hidrográfica das Ilhas Adjacentes, sendo 

observadas Marés nas ilhas Selvagens, determinadas correntes marítimas, 

feitas medições de magnetismo no mar e sendo realizadas sondagens em 

redor das ilhas Desertas 

1939 Iniciado o levantamento geral dos Açores 

1941 Construído o primeiro navio hidrográfico no Arsenal do Alfeite 

1942 
 

Perdido todo o Arquivo da Missão Geográfica de Timor, devido à invasão 

japonesa. 

1946 
 

Adquirido o navio hidrográfico “Almirante Lacerda”, o primeiro navio da 

Armada Portuguesa equipado com radar 

  

    1948 

 

Constituída a Missão de Estudos de Pesca, da Junta das Missões 

Geográficas de Investigação Coloniais, para apoio científico face ao esforço 

de modernização do sector das pescas. 

1950 

 

Estação de Biologia Marítima de Lisboa passa a Instituto de Biologia 

Marítima, tornando-se autónomo do Aquário Vasco da Gama. 

1955 Iniciado o levantamento hidrográfico do Lago Niassa 
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1956/7/8 

Iniciado o levantamento completo das costas, portos e barras de 

Moçambique. 

Incentivada a colaboração científica com a NATO. Portugal fornece 

informação científica recolhida na plataforma continental portuguesa. 

Campanha do caça minas “Faial” para recolha de informação sobre a fauna 

marinha portuguesa, treino e formação de biólogos e geólogos nacionais.    

 

 

1960 

Inicia-se o 3º período da moderna Hidrografia portuguesa, sendo criado o 

“Instituto Hidrográfico”, herdeiro da “Sociedade Real, Marítima, Militar e 

Geográfica para o Desenho, Gravura e Impressão de Cartas Hidrográficas, 

 Geográficas e Militares”.  

 O Serviço de Oceanografia do IH começa a organizar um centro nacional 

 de dados oceanográficos 

1964 

Oficiais da Armada participam, pela primeira vez, em cursos de 

especialização em Oceanografia, na Universidade de Califórnia 

Portugal participa numa Expedição Internacional ao Oceano Índico, entre 

1964 e 1966, contribuindo com estudos de física, química e sedimentologia              

A OTAN, com a colaboração de Portugal, estuda as condições de 

propagação acústica submarina, nos mares da Islândia, Irlanda e ao largo 

dos Açores. 

1965 
Campanha oceanográfica para o estudo da penetração da água mediterrânica 

no Atlântico. 

1966 

 

Criada, no IH, a Escola de Hidrografia e Oceanografia. 

O IH moderniza-se, com novos equipamentos e laboratórios, e passa a 

utilizar computadores na previsão anual de marés. 

Iniciados cruzeiros para apoio científico à captura do atum, e pesca, em 

geral. 

1970 

 

O IH, o Instituto de Biologia Marítima e o Aquário Vasco da Gama são 

integrados no ramo de investigação do mar, da nova Direcção-Geral do 

Ministério de Marinha. 

Entra em vigor a Convenção Internacional de Hidrografia, 

1972 Início dos levantamentos hidrográficos na área de Sines. 

1974 

Inicia-se o levantamento sistemático da natureza do fundo da plataforma 

continental e da vertente superior, para a publicação da carta de sedimentos 

superficiais da mesma plataforma. 

Realização de estudos oceanográficos, em Sines em Peniche, para a EDP  

1976 
Divisão de Oceanografia Física do IH desenvolve projecto, pedido pela EDP, 

com vista à instalação de uma central nuclear 

1977 
O Instituto de Biologia Marítima toma a designação de Instituto Nacional de 

Investigação das Pescas e integra o IH 
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1996 A Universidade do Algarve, o IH e a Marinha Francesa realizam trabalhos    

               conjuntos na área da Tomografia Acústica 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1997/8   A Divisão de Oceanografia prossegue estudos relativos à dinâmica dos  

Oceanos, geologia marinha, previsão de marés e agitação marítima e 

distribuição de sedimentos em suspensão ao largo da costa portuguesa 

São estudados processos químicos dominantes e dinâmica sedimentar em 

zonas costeiras junto ao Canhão da Nazaré. 

Implementados projectos nas áreas da geologia marítima, da oceanografia, da 

química e da poluição e realizados cruzeiros internacionais, envolvendo 

universidades portuguesas, italianas e suíças.   

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1979 

IH presta colaboração, num cruzeiro oceanográfico, à Comissão Nacional 

contra a Poluição do Mar, a Comissão Nacional do Ambiente, a Faculdade de 

Ciências de Lisboa, o Instituto Nacional de Investigação das Pescas e o 

Instituto Universitário dos Açores 

 

  

1984 Prossegue a recolha de dados sobre a ZEE e a plataforma marítima continental  

1986 

A Divisão de Dinâmica de Costas e Estuários estuda sedimentos referentes à 

plataforma algarvia               

O IH publica a sua primeira carta internacional, do Cabo Finisterra a 

Casablanca 

1988 

Conjuntamente com o Instituto de Investigação das Pescas e o Departamento 

de Biologia da Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa, o IH 

participou num projecto sobre o comportamento das sardinhas 

1989 Cooperação com Cabo Verde, no porto da Praia 

1990 

 

Colaboração com os PALOP´s, produzindo tabelas de mares especiais. 

Pela primeira vez, equipas portuguesas, com o apoio de navios portugueses, 

observam dados de correntes e temperatura em profundidades abissais. 

Núcleo de Métodos Geofísicos estuda o perfil de fundos onde a Rádio Marconi 

e pretende proceder ao lançamento de cabos submarinos de comunicações. 

Submarino ROV reconhece o fundo do mar, na praia de Porto Santo, para 

detectar crude perdido, num acidente 

1991 
O IH estuda circulação oceânica de grande escala, a sul dos Açores 

1993 
São apresentadas primeiras candidaturas para apoios da CEE, em áreas de 

investigação marítima 

1995 

 

O IH foi reestruturado, abrangendo-se sectores de componente física de 

oceanografia, processos litorais, dinâmica de águas profundas, ondas e marés 

Prosseguem os cruzeiros marítimos e são efectuados mergulhos, com o ROV, 

no banco de Gorringe, para inspecção do fundo do mar 



 

749 

                                BIBLIOGRAFIA GERAL 
 

ABBOT, Chris – 21 Discursos que mudaram o Mundo. Lisboa, Edições Bertrand. 2012. 

ABREU, Manuel Pinto – Mar-Portugal. Actas do III Fórum Açoriano. Lisboa: Edições 

Tinta-da-China, 2013, pág.45. 

ABREU, Paradela - Os Últimos Governadores do Império, Lisboa: Edições Neptuno, 

1994. 

ABREU, Helena – Aquacultura de macroalgas. Revista de Marinha., nº 972, 2013. 

Lisboa. 

ADDIS, Ferdie – Eu tenho um sonho – Os discursos que mudaram a História. Lisboa: 

Texto Editores, 2012.  

ABREU, Manuel Pinto – O Melhor Peixe do Mundo. Revista de Marinha. nº 972, 2013. 

Lisboa. 

AYDON, Cyril – Breve História da Humanidade. Ed. Gradiva, Lisboa, 2010. 

 

ALEXANDRE, Valentim - A Questão Colonial no Parlamento –vol. I.  1821 – 1910. 

Lisboa. Edição da Assembleia da República, 2008.  

O Império Africano, 1825 – 1890 (coordenador com Jill Dias), Lisboa: Editorial 

Estampa , 1998. 

Velho Brasil, Novas Áfricas – Portugal e o Império, 1808 – 1975. Porto: Edições 

Afrontamento. 2000. 

O Roubo das Almas – Salazar, a Igreja e os Totalitarismos 1930 – 1939. Lisboa: D. 

Quixote. 2006. 

Origens do colonialismo português moderno (1822 – 1891). Lisboa. 1979.  

Portugal no século XIX: as origens do colonialismo português moderno. Com Miriam 

Halpern Pereira. Lisboa. 

Os Sentidos do Império -- Questão Nacional e Questão Colonial, Edições 

Afrontamento. Porto. 1992.  

O Roubo das Almas – Salazar, a Igreja e os Totalitarismos 1930 – 1939. Lisboa D. 

Quixote. 2006. 

 

ALVES, Jorge Fernandes – Leixões: identidade e memória de um porto. APDL, 

Leixões, 2003. 

ALVES, Jorge Fernandes; SOUSA, Fernando - Leixões – Uma História Portuária.   

Edição APDL, Leixões, 2002. 

ALVES, Jorge Fernandes; TORRES, José Lima - Douro e Leixões. Edição da APDL, 

Leixões, 2002. 

ALVES, Jorge Fernandes; FERRAND, João - A Ponte Móvel de Leixões Memória 

histórica. APDL, Leixões, 2007. 

ALVES, Jorge Fernandes – “As pescas e os pescadores do litoral português em 1868”. 

Suplemento da Revista da FLUP, História. II série, vol.VIII, p. 154--156, Porto, 1991. 

ALVES, Jorge Fernandes; e DIAS, Emílio Bregoeira – “O Fio de Água -- O Porto e as 

Obras Portuárias (Douro--Leixões)”. Revista da FLUP, História. Porto, III série, vol. 2, 

págs .93—106. Em 2001.  

 

AMARAL, Diogo Freitas – O Antigo Regime e a Revolução. Memórias Políticas (1941 

– 1975). Lisboa. 1995. 

História do Pensamento Político Ocidental, Ed. Almedina, Lisboa, 2011. 



 

750 

AMARAL, Luciano - Economia Portuguesa nas últimas décadas. Lisboa: Edição da 

Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2010. 

AMARAL, Luís Mira - E Depois da Crise? Cenários para o futuro das economias 

portuguesas e mundial. Lisboa: Edição de Deplano Network, 2009. 

AMORIM, Maria Inês (org.) – História do Trabalho e das Ocupações, Oeiras, Celta 

Editora, 2001. 

AMARO, Rogério Roque –A Economia nos primórdios do Estado Novo – Estagnação 

ou crescimento? In O Estado Novo, das Origens ao fim da autarcia (1926 – 1959, (vol. 

I)”Estudos 1”, Fragmentos, Lisboa, 1987, págs. 233-248.  

AMORIM, Inês – Homens da Terra ou Homens do Mar – um percurso historiográfico--  

NUNES, F. Oneto (coord.), Culturas Marítimas em Portugal, Lisboa, Âncora Editora, 

2008, págs 27 – 70.  

AMORIM, Inês – Aveiro e a sua Provedoria no século XVIII (1690-1814) – Estudo 

económico de um espaço histórico, Porto, dissertação de doutoramento, FLUP, 1996, 2 

vls. 

ANDRADE, Luís – A Universidade dos Açores e a Cooperação Internacional. Actas do 

III Fórum Açoriano, Ed. Tinta-da-China, Lisboa, 2013. 

ARENDT, Hannah – Verdade e Política. Relógio D´Água Editores, Lisboa, 1995. 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Dicionário de História da I República e do Republicanismo. Volumes I, II e III. 

Coordenação científica PIRES, Ana Paula e outros. Coordenação geral ROLLO, Maria 

Fernanda. Edição da Assembleia da República. III volume em Outubro de 2014. 

AZEVEDO, J. Lúcio (1928)– Épocas de Portugal Económico – Esboços de História. 

Lisboa: reedição pela Livraria Clássica Editora, 1978. 

AURELIANO, Nuno – A salvação marítima. Tese de mestrado. Edições Almedina. 

Lisboa, 2006. 

 

BARRETO, António (org.) – A Situação Social em Portugal, 1960 – 1995. Instituto de 

Ciências Sociais, Lisboa, 1996.  

BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (coord.) -- Dicionário de História de 

Portugal, Porto, Livraria Figueirinhas, 1999-2000. 

BARRETO, António; PRETO, Clara Valadas – Portugal 1960/1995: Indicadores 

Sociais. Cadernos do Público, nº 8, Lisboa, 1996 

BARRIGA, Fernando - Potencialidades Geológicas dos Campos Hidrotermais. Lisboa:   

Edição da Faculdade de Ciências de Lisboa, 2008. 

BARRIGA, Fernando J.A.S. – Ciência e Recursos Naturais debaixo do mar profundo. 

Ilha do Faial, Açores, III Fórum Açoreano Franklin D. Roosevelt. Lisboa, Tinta da 

China, 2013. 

BARRIGA, Fernando e SANTOS, Ricardo Serrão -- Recursos minerais marinhos, 

metálicos e não metálicos e energéticos: potencial e impactos ambientais. In Políticas 

Públicas (coord. MATIAS, Nuno Vieira), Ed. Esfera do Caos, Lisboa, 2010 

BASTOS, Fernando Loureiro – Os Poderes do Estado Português no Mar. in Políticas 

Públicas (coodenação de MATIAS, Nuno Vieira; e outros), Ed. Esfera do Caos, Lisboa, 

2010.  

BAPTISTA, António Alçada – Conversas com Marcelo Caetano, Lisboa, 1973. 

BASTOS, Fernando Loureiro – A Internacionalização dos Recursos Naturais 

Marinhos. AAFDL, Lisboa, 2005  



 

751 

BEBIANO, Maria João – Poluição no mundo marinho. In Políticas Públicas (coord. 

MATIAS, Nuno Vieira), Ed. Esfera do Caos, Lisboa. Universidade do Algarve (Mar e 

Ambiente). 2010. 

BENTO, Vítor – Economia, Moral e Política. Lisboa: Edições FFMS, 2011 

BONIFÁCIO, Maria de Fátima – Estudos de História Contemporânea em Portugl, 

Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2007. 

BOXER, C. R - O Império Colonial Português (1415-1825). Lisboa: Edições 70, 1981. 

BRANDÃO, Raul – Os Pescadores, 1923 

BRANDÃO, Eduardo Henrique Serra – Águas juridicionais portuguesas. Junta de 

Investigações do Ultramar, Centro de Estudos Políticos e Sociais. Lisboa, 1971. 

BRÁSIA, Paulo Jorge Martins – A Marinha Mercante entre 1945 e 1985: os grandes 

armadores. Dissertação de mestrado. Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. 

Lisboa, 2010. 

BRASÃO, Eduardo – A Descoberta da Terra Nova, Ed. canadiana e portuguesa, 1964. 

BRAZÃO, Eduardo – Os Corte Reais e o Novo Mundo. Montreal, 1965 e e Lisboa 1966 

e 1967. 

BRITO, Bernardo Gomes de - Histórica Trágico-Marítima. Três naufrágios. Lisboa: 

Edições Círculo de Leitores, 1994. 

BRITO, José Maria Brandão de – Da ditadura financeira ao difícil triunfo da 

industrialização. In Portugal Contemporâneo, vol. 4, 1926 – 1958. Publicações Alfa, 

Lisboa, 1990, pp. 125 -162. 

A Industrialização Portuguesa no pós - guerra (1948 – 1965), O Condicionamento 

industrial. Publicações D. Quixote, Lisboa, 1989. 

CABRAL, Manuel Villaverde – Portugal na alvorada do século XX. Forças Sociais, 

Poder Político e Crescimento Económico de 1890 a 1914. Biblioteca de História 5, A 

Regra do Jogo, Lisboa, 1979, pp. 473.  

CAJARABILLE, Victor Lopo, RIBEIRO, António Silva – A relevância da segurança 

no mar. In Políticas Públicas (coord. MATIAS, Nuno Vieira e outros), Ed. Esfera do 

Caos, Lisboa, 2010 

CÂNCIO, Luís – Do Oceano para o Aquário. A pesca e o mercado de animais 

ornamentais. Revista de Marinha, nº 972, de Março/Abril de 2013. Lisboa. 

CÂNDIDO, António Manuel de Coelho – Espaços marítimos sob soberania ou 

jurisdição nacional: um modelo para potenciar o exercício da autoridade do Estado no 

mar. Edições Culturais da Marinha, Grupo de Estudos e Reflexão Estratégicas. Lisboa. 

2011. 

CAETANO, Marcelo – A Constituição de 1933. Estudo de Direito Político. Coimbra, 

1956. 

CABRITA, Eduardo – Transporte marítimo: que futuro em Portugal? Ed. 

Transnetwork, Lisboa, 2013. 

CALAFATE, Pedro (Direcção de) – História de pensamento Filosófico Português, o 

Século XX, Tomo II, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 2003.  

 

CAPELA, José – O Vinho para o Preto. Edições Afrontamento. Porto. 

CAPELA, José – O Abolicionismo, 1810-1875. Edições Afrontamento. Porto. 

CAPELA, José – O Movimento Operário em Lourenço Marques, 1898-1927. Edições 

Afrontamento. Porto. 

 

CAPITANIAS, REGULAMENTO GERAL, Poluição marinha (art.º 117, com primeira 

legislação conhecida). Um de Dezembro de 1892.Lisboa.  



 

752 

CARVALHO, João –Dar a volta ao transporte marítimo. Revista Cluster do Mar, nº.5 

Ed. Transnetwork. Lisboa, 2013. 

CARVALHO, Rita Almeida de – A Assembleia Nacional no pós-guerra (1945—1949), 

Edições Afrontamento, Colecção Parlamento, 2002. 

CARVALHO, Virgílio de – O poder marítimo, NATO e ZEE, in Nação e Defesa, 

revista de assuntos políticos, económicos, científicos e militares. Nº 24, de Out./Dez., 

págs 121 a 143. Lisboa, 1982. 

A necessidade de uma filosofia nacional de defesa. Marinha de Guerra. In Nação e 

Defesa, nº especial de 1983. Págs. 1 a 50. Lisboa. 

CASTILHO, J. M. Tavares – Os Procuradores da Câmara Corporativa (1935--1974), 

Colecção Parlamento, 1ª Edição, Lisboa, Junho/2010  

CASTRO, Armando de – Evolução da Economia de Portugal, vol. IV, p.106, 

Portugália Editora, Lisboa, 1996  

CASTRO, José Ribeiro e – E o mar aqui ao lado. Revista Cluster do Mar, nº 5. Edição 

de Transnetwork, Lisboa, 2013. 

CÉSAR, Carlos – O Legado de Roosevelt: O Passado e os Desafios do Presente. Actas 

do III Fórum Açoriano, da FLAD, Edições da Tinta-da-China, Lisboa, 2013.  

COELHO, Maria Helena Martins; e RIBEIRO, Maria Manuela Tavares, coordenadoras 

científicas de -- Parlamentos: A Lei, a Prática e as Representações da Idade Média á 

Actualidade. 60º Conferência Internacional para a História dos Parlamentos, 

Assembleia da República e Universidade de Coimbra. Lisboa/Coimbra 2010 

 

COELHO, P.Nunes-- O processo de Extensão da Plataforma Continental, Lisboa, 

2009. 

COELHO, P.Nunes -- Aspectos jurídicos e científicos da Extensão de Plataforma 

Continental (pp.13-59). Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental. 

Lisboa, 2006. 

 

CORREIA, Luís Miguel – Navios do Despacho 100. Revista de Marinha, nº 972 e nºs 

sucessivos, de 2013. Lisboa. 

CORREIA, Armando Dias Correia – O Mar no Século XXI, Edições FEDRAVE/ISCIA, 

Editora Prefácio, Lisboa 2010 

COSTA, Maria José e MARQUES, João Carlos – Bacias hidrográficas e Importância 

das zonas costeiras e estuários. In Políticas Públicas (coord. MATIAS, Nuno Vieira), 

Ed. Esfera do Caos, Lisboa, 2010 

COSTA, Maria José e GONÇALVES, Emanuel – A Ciência do Mar. in Políticas 

Públicas (coord. MATIAS, Nuno Vieira; e outros), Edições Esfera do Caos, Lisboa, 

2010 

CUNHA, Tiago Pitta – Portugal e o Mar - À Redescoberta da Geografia. Lisboa: 

Edição FFMS, 2011.  

CAJARABILLE, Vítor Lopes – A Segurança no Mar Português. Lisboa: Revista Nação 

e Defesa, nº 122, 2009. 

O Papel das Marinhas no âmbito da Política Externa dos Estados. Lisboa: Cadernos 

Navais, nº 2, Julho/Setembro de 2002. 

CHAGAS, João – Diário I -- 1914. Cartas Políticas. Lisboa: Edições Rolim. 1986.  

COELHO, António Borges – Donde Viemos – História de Portugal. Ed. Caminho. 

Lisboa, 2010 (vol.I). 

GONÇALVES, Fernando – Aquacultura: pescado de qualidade. Aquacultura 

representa metade do consumo de pescado. Revista de Marinha, nº 972, 2012. Lisboa.  



 

753 

CORREIA, Armando Dias - O Mar no Século XXI. Aveiro: Edição ISCIA/Aveiro e 

Editora Prefácio, 2010. 

COSTA, João Paulo Oliveira – Mare Nostrum – Em busca de Honra e Riqueza. Ed. 

Temas e Debates – Círculo de Leitores. Lisboa, 2013. 

COSTA, Leonor Freire; LAINS, Pedro; e MIRANDA, Susana Munch – História 

Económica de Portugal, 1143 – 2010. Lisboa, Edição Esfera dos Livros, 2011 

COSTA, Luís Manuel Neves – Conhecer para Ocupar. Ocupar para Dominar. Ocupação 

Científica do Ultramar e Estado Novo. Revista História da FLUP. IV Série vol. 3, 

Porto, 2013 

CATROGA, Fernando - Optimismo e pessimismo acerca do futuro de Portugal. Lisboa: 

Colecção Cursos Livres de História Contemporânea, Edições Colibri, Fundação Mário 

Soares e Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, 2008. 

COELHO, Carlos de Oliveira – Jurisprudência e Direito Marítimo, Coimbra Editora, 

Coimbra, 1987. 

CONGRESSO (I) Nacional de Segurança e Defesa, Junho de 2010, Lisboa. Conclusões 

de Ana Paula Garcês. 

CONGRESSO (I) Nacional sobre “A Pesca do Bacalhau”. Associação de Classe dos 

Armadores de Navios de Portugal Aveiro, 8-9 de Outubro de 1923.  

CONGRESSO dos Portos e Transportes Marítimos. Discurso do Presidente da 

República, Lisboa, 2010. 

CONVENÇÃO DA ONU PARA OS DIREITOS DO MAR, ONU, 1982. 

CRUZ, João Pedro Braga – A Plataforma Logística de Leixões. Revista Cluster do Mar, 

nº 5. Ed. Trasnetwork. Lisboa, 2013 

D.CARLOS – Campanhas Oceanográficas. Aquário Vasco da Gama/Algés. Lisboa: 

Final do século XIX 

CRUZ, Manuel Braga da – Dicionário Biográfico Parlamentar (1935—1974). Imprensa 

de Ciências Sociais, 2005. 

CUNHA, Tiago de Pitta e – in Centenário do Nascimento do Professor Doutor Paulo 

Cunha – Estudos de Homenagem. Coordenador António Mendes Cordeiro. O Oceano 

como motor de actividades económicas em Portugal. Áreas de elevado potencial 

económico. Págs 1107 a 1125. Editora Almedina. Coimbra 2012. 

O futuro sustentável dos oceanos: fomentar o crescimento económico sem deteriorar o 

ambiente. Actas do III Fórum Açoriano, Ed. Tinta-da-China, Lisboa, 2013.   

Portugal e o Mar – Ed. FFMS, Lisboa, 2011. 

A Importância Estratégica do Mar para Portugal. Revista Nação e Defesa, nº 108 – 2ª 

série Instituto de defesa Nacional, Lisboa, 2004 (p. 41 a 52)   

DÂMASO, F., e CARREIRA, M. – Portugal, que futuro?. Edições Bertrand, Lisboa, 

2012. 

DIREITO MARÍTIMO, I Jornadas de Lisboa, O Contrato de Transporte de 

Mercadorias, 6 e 7 de Março de 2008. Centro de Direito Marítimo e Transportes da 

Universidade de Lisboa. 

DIREITO MARÍTIMO, II Jornadas de Lisboa, O Navio. 11 e 12 de Novembro de 2010. 

Centro de Direito Marítimo e Transportes, da Universidade de Lisboa. 

DIAS, Manuel Nunes - O Capitalismo Monárquico Português – 1415 – 1549. 

Contribuição para o Estudo das Origens do Capitalismo Moderno. (2 volumes). 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Históricos Dr. 

António Vasconcelos. A partir de tese de doutoramento, na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de S. Paulo, Brasil. Coimbra. 1957. 



 

754 

D´EÇA, Vicente de Almeida – Monografia: Questões de Direito Internacional. Do 

exercício da pesca marítima. Dissertação para o concurso à 5ª cadeira da Escola 

Naval. Lisboa. Escola Naval. 1885. 

DIAS, José Sebastião da Silva – Portugal e a Cultura Europeia dos séculos XVI a XIX. 

Lisboa, 1953 

DINIS, Maria Teresa – Aquacultura e Ambiente, in Políticas Públicas (coord. Nuno 

Vieira Matias), Ed. Esfera do Caos, Lisboa, 2010 

DUARTE, Luís Miguel - Porto – Cidade com Identidade e Futuro. Porto: Edições 

Afrontamento, 2005. 

ENCICLOPÉDIA DO OCEANO, Editora Civilização, Lisboa, 2008 

ESCOLA NÁUTICA – História da Marinha do Comércio e Pesca Portuguesa. Escola 

Náutica Infante D. Henrique. Lisboa. 

ESPARTEIRO, António Marques – Três Séculos no Mar, s.e., Lisboa, 1987 

ESTEVES, Fernando – MARLEANET: uma plataforma internacional para formação 

das profissões marítimas. Revista Cluster do Mar, nº 5. Ed. Transnetwork, Lisboa, 

2013. 

ESTEVES, José Poças – Mar: Uma nova economia e um novo conceito estratégico para 

Portugal. III Fórum Açoriano, Ed. Tinta-da-China, Lisboa, 2013 

EXPRESSO, Única - 10 Anos no Mundo e em Portugal. Separata. Lisboa, 31 de 

Dezembro de 2009. 

FALCATO, João – Curso do Meio Aquático.Instituto de Ciências Biomédicas, Porto 

FAGE, J. D. – A História de África. Lisboa: Edições 70, 2010. 

FERNANDES, Lino – Portugal 2015, Uma Segunda Oportunidade? Ed.Gradiva, 

Lisboa, 2014 

FERNANDES, António José – Direitos do Homem e Regimes Políticos em Portugal 

desde a Implantação da República, 1910. Separata. Edição Almedina, 2004. 

FERREIRA, Ana Maria Pereira – O essencial sobre Portugal e a origem da liberdade 

dos mares. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 1988. 

FERREIRA, José Medeiros – O Comportamento Político dos Militares – Forças 

Armadas e Regimes Políticos em Portugal no século XX, Editorial Estampa, 2001.  

FERREIRA, Manuel Ennes – Angola e África na Rota de Portugal. Ed. Colibri, Lisboa, 

2011. 

FERREIRA, Waldemar – O sistema jurídico português perante o condicionalismo dos 

descobrimentos e da colonização. Revista Scientia Jurídica, tomo VI, nº 50/52, Lisboa, 

1957. 

FONSECA, Alexandre e DUARTE, Rebelo – Diplomacia do Mar. In Políticas Públicas 

/coord. MATIAS, Nuno Vieira; e outros), Ed. Esfera do Caos, Lisboa, 2010 

FARIA, Eduardo Almeida (coordenador do Grupo de Trabalho do Fórum Permanente 

para os Assuntos do Mar – Náutica de Recreio em Portugal – Um Pilar do 

Desenvolvimento Local e da Economia do Mar, Lisboa, 2012. 

FIOLHAIS, Carlos – A Ciência em Portugal. Lisboa: Edições FFMS, 2011 

FISK, Robert – A conquista do Médio Oriente. Edições 70. Lisboa. 2008. 

GAGO, José Mariano – Manifesto para a Ciência em Portugal, Lisboa, Ed. Gradiva, 

Lisboa, 1990  

GAMEIRO, António Ribeiro – O Papel dos Parlamentos Nacionais na União 

Europeia. Ed. Assembleia da República e Coimbra Editora, Coimbra, 2012 

GAMEIRO, Maria Inês – Navio-Nação: A Importância Política dos Oceanos -- do 25 

de Abril à Actualidade. Instituto de Estudos Políticos, Lisboa: Universidade Católica 

Portuguesa, 307 pp.  



 

755 

GARRIDO, Álvaro (coordenador); e outros – A Economia Marítima Existe, Lisboa, 

Âncora Editora, 2006. 

A Cultura do Mar, Perspectivas e Desafios. In Políticas Públicas (coord. MATIAS, 

Nuno Vieira) Ed. Esfera do Caos, Lisboa, 2010. 

O Estado Novo e a campanha do bacalhau, Lisboa, Círculo de Leitores, 2004.  

Henrique Tenreiro: patrão das pescas e guardião do Estado Novo, Análise Social, nº 

160, Outono de 2001, pp.839-862. 

Economia e Política das Pescas Portuguesas. Ciência, Direito e Diplomacia nas 

Pescarias do Bacalhau (1945-1974, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2006. 

GARRIDO, Álvaro; ALVES, F. (coord.) – Octávio Lixa Felgueiras – Arquitecto de 

Culturas Marítimas, Lisboa, Âncora Editora, 2009. 

Abastecimentos e Poder no Salazarismo, FEUC, 2003, (dissertação de doutoramento). 

 

GASPAR, Martins Pereira – O Douro de Domingos Alvão, Coimbra, 1995.  

GILBERT, Martin – A Primeira Guerra Mundial. Oito volumes, Lisboa, Ed. Esfera dos 

Livros, 2007. 

História do Século XX. Oito volumes. Publicações D. Quixote/Expresso. Lisboa, 

1989/2009.  

GODINHO, Vitorino Magalhães – Os Descobrimentos e a Economia Mundial, dois 

volumes, 1963-1971 

(A) da História e as suas Novas Directrizes. Lisboa, s/d. 

GOMES, Ana, (relatora na UE) – Relatório sobre Segurança Marítima, Bruxelas, de 

12/06/2013.  

GOMES, Fernando de Melo – Autoridade do Estado no Mar. III Fórum Açoriano, 

Edições Tinta-da-China, Lisboa, 2013 

As Estratégias para o Mar. Semanário “Expresso”, 01/01/2011 

GOMES, Manuel Januário da Costa – O Ensino do Direito Marítimo. 4 volumes. 

Edições Almedina/Universidade de Lisboa. Lisboa, 2005 -- 2008. 

GOMES, Miguel Paiva – Transinsular -- Transportes Marítimos Insulares, SA, no 

contexto da marinha mercante Portuguesa. Revista Cluster do Mar, nº 5. Ed. 

Transnetwork, Lisboa, 2013. 

GONÇALVES, Fernando – Aquacultura. Revista Cluster do Mar, nº 5. Ed. 

Transnetwork, Lisboa, 2013. 

Aquacultura: pescado de qualidade. Aquacultura representa metade do consumo de 

pescado. Revista de Marinha, nº 972, 2012. Lisboa.  

GOUVEIA, José Velho –Reflexões para melhorar a segurança marítima e proteger o 

nosso mar. Revista Cluster do Mar, nº 5, Ed. Transnetwork, Lisboa, 2013. 

GOUVEIA, Jorge Bacelar – O Direito de passagem inofensiva no novo Direito 

Internacional do Mar, Lisboa, 1993. 

GOUVEIA, Jorge Bacelar; e COUTINHO, Francisco Pereira. Cordenadores da 

Enciclopédia da Constituição Portuguesa. Sociedade Editora Quid Júris, Lisboa, 2013. 

GUEDES, Armando M. Marques – Direito do Mar. Coimbra Editora, 1989. 2ª ed. 

Coimbra, 1998. 

GUERREIRO, João – Mar Português, um desafio à capacidade científica. Revista 

Cluster do Mar. Ed. Transnetwork. Lisboa, 2013. 

HOBSBAWN, Eric – A era dos extremos (1914 – 1991). Lisboa: Editorial Presença 

(tradução portuguesa). 2009. 

INSO, Jaime Correia – A Marinha Portuguesa na Grande Guerra. Edições Culturais da 

Marinha, Lisboa, 2006  



 

756 

JUDT, Tony, Pós-Guerra – Uma História da Europa depois de 1945. Lisboa: Edições 

70, 2010. 

O Século XX Esquecido – Lugares e memórias. Ed. 70. Lisboa, 2009. 

JOHNSON, Donald S.; JUHA, Naraminen - História das Viagens Marítimas - A 

Navegação pelos Oceanos do Mundo. Estoril: Edições Sete Mares/Editora Príncipe, 

2008. 

JOURDIN, Michel Mollat -- A Europa e o Mar, Lisboa, Editorial Presença (trad.), 

1995, p. 241  e ss.  

JÚNIOR, António Salgado – História das Conferências do Casino, em Lisboa, 1930. 

 Livraria Tavares Martins, Porto, 1943, pp. 375. 

JUSTINO, David – A Formação do Espaço Económico Nacional – Portugal 1810-

1913. Volumes I e II. Edições Vega. Lisboa, 1988. 

KORNPROBT, Jacques; LAVERNE, Christine –À la conquête des grands fonds. Paris, 

Ed. Quae, 2011. Science & Vie, nº 1131, Dezembro de 2011. 

 

LAINS, Pedro - A Economia Portuguesa no Século XX, Crescimento Económico e 

Comércio Externo. Análise Social. Lisboa: Edição da Casa da Moeda, 1995. 

História da Economia Portuguesa -.1700-2000. Lisboa: Edição da Casa da Moeda, 

vol.II , 2005. 

O Estado e a Industrialização em Portugal, 1945—1990. Análise Social, vol. XXIX 

(128). 1994 (4º) págs. 923--958. Lisboa. 

 

LUREN, Rees – A II Guerra Mundial, à porta fechada. Lisboa: Editora D.Quixote, 

2010. 

LEITE, António Nogueira - Uma Tragédia Portuguesa. Lisboa: Edição de Oceano XXI, 

2010. 

LEMOS, Mário Matos – Candidatos da Oposição à Assembleia Nacional do Estado 

Novo (1945-1973. Ed.Texto, Lisboa, 2009. 

LOPES, Ernâni -- Hypercluster da Economia do Mar. Lisboa: Edição SAER, 2009. 

LOPES, José da Silva – A Economia Portuguesa desde 1960. Edições Gradiva, 

Trajectos nº 36. Lisboa 

LOUREIRO, Adolfo -- Os Portos Marítimos de Portugal e Ilhas Adjacentes. 3 vols. 

Lisboa: Editora, 1904. 

KISSINGER, Henry - Diplomacia do Século XX, Lisboa: Editora Gradiva, 1996. Edição 

original 1994. 

KOBAYASHI, Takiji - O Navio dos Homens, Lisboa: Edição de Clube do Autor, S.A., 

(Tóquio, 1929), 2010. 

KUIN, Simon – Ligados por Mar – O que une e desune Portugal e Holanda. Ed. 

Embaixada dos Países Baixos. Lisboa, 2011. 

LAUNAY, Jacques – Grandes controvérsias da História Contemporânea. 1914-1945 

Lisboa: Edições Bertrand.  

MACEDO, Jorge Borges de – A Cultura Portuguesa no Mundo Contemporâneo, 

Lisboa, 1968 

MACHADO, Jónatas E. M.-- Direito Internacional do Paradigma Clássico ao Pós-11 

de Setembro. Coimbra Editora, Coimbra, 2ª edição 2004. 

MAGALHÃES, Joaquim Romero – Terra Nova – Terra do Bacalhau. Lisboa: Editor 

CNCD. 1997 

MAGALHÃES, Joaquim Romero – Oração de Sapiência proferida na Universidade de 

Coimbra (separata) 2009 



 

757 

MARQUES, A. H.. Oliveira – História de Portugal. Sínteses da Cultura Portuguesa. 

Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1991. 

MATIAS, Nuno Vieira; MARQUES, Viriato Soromenho; FALCATO, João; e 

LEITÃO, Aristides G. (coordenadores) - Políticas Públicas do Mar – Para um Novo 

Conceito Estratégico Nacional. Lisboa. Esfera do Caos Editores, 2010. 

MARTIN, Gilbert - História do Século XX. Lisboa: Editora D. Quixote, 2010. 

 

MATTOSO, José - Uma Ideia para Portugal – 20 anos que mudaram o Mundo. Lisboa: 

Edição Jornal “Público”, de 6 de Março de 2010. 

MATTOSO, José (direcção) – História de Portugal, v/8º volume, Portugal em transe 

(1974 – 1985); FERREIRA, José Medeiros. Círculo de Leitores, Lisboa, 1993. 

 

MARQUES, Ricardo – Os fantasmas do Rovuma. Edições Oficina do Livro/Leya, 

Lisboa, 2012. 

MARQUES, Maria Aldina de Bessa F. Rodrigues – Funcionamento do Discurso 

Político Parlamentar (A Organização Enunciativa no Debate da Interpelação ao 

Governo). Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. Colecção 

Poliedro. Braga, 2000. 

MARQUES, Rui Manuel Reis Silva – O Império na Câmara dos Deputados: as marcas 

de um discurso (1852-1890). Doutoramento na FLUP, 20/05/2013.  

MARQUES, Viriato Soromenho – O Mar como Desafio para a Unidade das Ciências, 

III Fórum Açoriano, Ed. Tinta-da-China, Lisboa, 2013. 

MARTIN, Gilbert – História do Século XX, D. Quixote, Lisboa, 2010. 

MARTINS, Luís Almeida - Prefácio de África, 30 anos depois. Lisboa: Edição da 

Revista Visão, 2005. 

MARTINS, Oliveira – Portugal nos Mares, Lisboa, 1889  

MATIAS, Nuno Gonçalo Vieira – A Nova Descoberta do Mar. Cadernos Navais da 

Marinha. nº29, Ed. da Comissão Cultural da Marinha. Lisboa, 2009.  

MATIAS, Nuno G. Vieira – O Mar – Um Oceano de Oportunidades para Portugal. 

GERE, Edições Culturais da Marinha, Lisboa, Junho de 2005. 

MATIAS, N. G. Vieira, SOROMENHO, Marques e outros – Políticas Públicas do Mar, 

Para um Novo Conceito Estratégico Nacional, Lisboa, Esfera do Caos, 2010. 

MATHIAS, Marcello Duarte – Os Dias e os Anos, Diário 1970-1993. Ed. D. Quixote, 

Lisboa, 2010. 

MEIRELES, Maria Conceição, coordenadora do livro das comunicações do Colóquio 

Portugal: 30 anos de democracia, 1974--2004. Porto: Instituto de História 

Contemporânea da FLUP, da UP, 2006. 

MENESES, Filipe Ribeiro – Afonso Costa. Texto Editora, Lisboa, 2011. 

A Primeira Guerra Mundial,  

Salazar, Uma Biografia Política 6 vols, D.Quixote, Lisboa, 2009, e Edição com o 

“Expresso”, em 2014.   

MELO, Narciso de Castro e – A Indústria de Conservas de Peixe. Revista de Marinha, 

nº 972, 2013. Lisboa. 

MENDES, José Agostinho de Sousa – Setenta e cinco anos no mar - 1910-1985. 

Lisboa: Edição Cultural da Marinha. 1989-2006. 

MENDONÇA, Manuela – O Sonho da União Ibérica – 1475 – 1479. In Grandes 

Batalhas da História de Portugal, Academia Portuguesa de História, Ed. Expresso, 

Lisboa, 2013. 

 



 

758 

MÓNICA, Maria Filomena (coord.)– Dicionário Biográfico Parlamentar: 1834-1910. 

Lisboa, AR.   

MESQUITA, Mário – Do Fascínio pelo Novo Mundo às Realidades Actuais, III Fórum 

Açoriano, Ed. Tinta-da-China, Lisboa, 2013 

MESQUITA, Mário; e VICENTE, Paula – O Mar na História, na Estratégia e na 

Ciência, Ed. da Fundação Luso-Americana e Tinta da China, III Fórum Açoriano, 

Faial, Açores, 2012  

MONJARDINO, Álvaro – De Ontem e Hoje a Amanhâ, o Mar. III Fórum Açoriano, 

Ed. Tinta-da-China, Lisboa, 2013.  

MONTEIRO, Nuno Sardinha; MOURINHA, António Anjinha – Marinha de Duplo 

Uso: Um Conceito Pós-Moderno de Utilização do Poder Marítimo. Revista da Armada. 

Lisboa. 21/02/2011  

MONTEIRO, Saturnino -- Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, 1139-1975. 

Ed. Livraria Sá da Costa, Lisboa, oito volumes publicados entre 1990 e 1998. 

MONTEIRO, Sérgio Silva – Os portos não são nossos. Revista Cluster do Mar, nº 5. 

Ed. Transnetwork, Lisboa, 2013. 

MOTA, Francisco Teixeira da – Henrique Galvão – Um herói português, Ed. Oficina 

do Livro, Lisboa, 2011. 

MOURA, Horácio de – (Salazar) Reflexões sobre os discursos de Salazar. 2ª edição 

Coimbra, 1968. 

MOURA, Francisco Pereira – Para onde vai a Economia Portuguesa? Actas da 

Conferência realizada quando do jubileu do autor, ISEG, Lisboa, Junho de 1996. 

NARCISO, Inês de Carvalho – A Geopolítica do Mar Português. LisboaI Congresso 

Nacional de Segurança e Defesa, 2010. 

NATIONAL GEOGRAFIC - D. Carlos, O Rei Oceanógrafo. Lisboa. Edições de 

Outubro/2002 e Dezembro/2001. 

NEMÉSIO, Vitorino – Mau Tempo no Canal, Lisboa, 1944. 

NOGUEIRA, Franco – O Estado Novo, 1933,1974. Porto, Livraria Civilização Editora, 

2000 (Prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa). 

NORMAN, Davies – A Europa em Guerra – 1934-1945. Lisboa: Colecção 70. 2008. 

NOUSCHI, Marc – Breve Atlas Histórico do Século XX, Ed. Instituto Piaget, Lisboa, 

1999. 

LEAL, Raul – Sociologia de Oliveira Martins. Porto, 1945. 

LOFF, Manuel; e PEREIRA, M. da Conceição Meireles (coordenadores) – Portugal: 30 

Anos de Democracia (1974-2004). Ed. da Universidade do Porto. Actas do Colóquio da 

FLUP, 2006. 

LOUREIRO, Adolfo Ferreira -- Os Portos Marítimos de Portugal e Ilhas Adjacentes. 

Oito volumes de texto e cinco de atlas e mapas. Publicação entre 1904 e 1920. 

OLIVEIRA, César de – Os Anos Decisivos, Portugal 1962 – 1985: um Testemunho. 

Lisboa, Editorial presença, 1993.  

OLIVEIRA, J. P. Martins - Portugal nos mares: ensaios de Crítica, História e 

Geografia, volumes I e II. Lisboa: Parceria António Maria Pereira, Livraria Editora, 

1924. 

PATRÍCIO, Rui – A Formação nas Profissões do Mar. Revista de Marinha nº 972, 

2013. Lisboa.  

PEDROSA, Gomes -- Anais do Clube Militar Naval, Outubro/Novembro 1987. 

PÉLISSIER, René – Portugais et Espagnols en Oceanie – Deux Empires. Editions 

Pélissier, Paris. 



 

759 

PERALTA, Elsa – A Memória do Mar, Património, Tradição e (Re)imaginação 

Identitária na Contemporaneidade, Lisboa, ISCSP da Universidade Técnica de Lisboa, 

2008.   

PINTO, António Costa – O Fim do Império Português, Lisboa, Livros Horizonte, 2001. 

PINTO, Fernanda Moura – Hannah Arendt, Filosofia e Política. Seminário no 

Departamento de Filosofia da FLUP. 2003/2004. 

PINTO, Ana Catarina – Álvaro de Castro – Jovem Turco da República. Ed. Assembleia 

da República, Lisboa, 2014. 

 

PEREIRA, Armando Gonçalves – As novas tendências da administração colonial. 

Lisboa. Edições da Livraria J. Rodrigues & C.ª. 1931. 

A ostreicultura nos seus aspectos técnicos e económicos. Tese aprovada no I Congresso 

Nacional de Pescas e Conservas, de 1927. 

 

PEREIRA, José António Rodrigues – Grandes Naufrágios Portugueses (1194-1991).  

Acidentes Marítimos que marcaram a História de Portugal. Edição Esfera dos Livros, 

Lisboa, 2013  

PEREIRA, Paulo Tiago – Portugal: dívida pública e défice democrático. Lisboa, 

Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2012.  

PIMPÃO, A. J. da Costa; e PEGADO, César – Peregrinaçam de Fernam Mendez Pinto 

– Nova edição, organizada conforme a de 1614. 7 volumes, Porto, 1945/46. 

 

POLÓNIA, Amélia - Hisportos. The History of NW Portugueses Seaports in the Early 

Modern Age. Porto: Instituto de História Moderna da UP, 2007.  

A Expansão Ultramarina numa Perspectiva Local, -- o porto de Vila do Conde no 

século XVI, volumes I e II . Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007. 

 

PRATA, Ana – Políticas Portuárias na I República (1880 – 1929). Ed. Centenário da 

República/Caleidoscópio. Lisboa: 2011. 

 

PROENÇA, Cândida - A Questão Colonial no Parlamento – vol. II, 1910-1926. Lisboa. 

Edição da Assembleia da República, 2008. 

PROENÇA, Cândida – História de Portugal – Da República à União Europeia -- 

século XX. Ed. Círculo de Leitores. Lisboa: 2009.  

 

QUESADO, Francisco Jaime – Uma agenda para o mar. Revista Cluster do Mar. Ed. 

Transnetwork, nº 5, Lisboa, 2013. 

QUIDNOVI – Américo Tomás. QN, Edições e Conteúdos. Matosinhos, 2009. 

QUIDNOVI – Melo Antunes. QN, Edições e Conteúdos. Matosinhos, 2009. 

 

RELATÓRIOS (de entidades e temas diversos): 

 

Censo Mundial da Vida Marinha – Passado, presente e futuro. Secção de Geografia dos 

Oceanos, da Sociedade de Geografia de Lisboa, Outubro de 2010. Uma década de 

investigação elaborada por 2.700 cientistas, de 80 países, para avaliarem e explicarem a 

diversidade, distribuição e abundância da vida nos oceanos. 

Comissão Estratégica dos Oceanos – Um desígnio nacional para o século XXI. Lisboa, 

2004 

 



 

760 

Contributos para a Revalorização da Indústria Naval Portuguesa. Fórum Permanente 

dos Assuntos do Mar. Lisboa. 2012 

Deputados socialistas no PE e o Tratado de Lisboa – Edição da Aliança Progressista 

dos Socialistas e Democratas no PE. 2012. Lisboa. 

Diagnóstico Tecnológico dos Estaleiros Navais Portugueses, MOPTC, Lisboa, 2006. 

Estratégia Nacional para o Mar, da Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar, 

Ministério da Defesa Nacional, Lisboa, 2006. 

Estratégia para o Arco Atlântico decorrente da Declaração do Algarve, Universidade do 

Algarve, 1989. 

Nova (Uma) ambição para Portugal. Proposta da AEP. Porto, 2001. 

O Oceano, Nosso Futuro. Relatório da Comissão Mundial Independente para os 

Oceanos, Lisboa, Expo 98/Fundação Mário Soares, 1998. 

O Mar como factor de Desenvolvimento, da Associação para o Conhecimento e 

Economia do Mar, Oceano XXI, Lisboa, 2010.  

Orientações Estratégicas no Sector Marítimo Portuário, MOPTC, Lisboa, 2007. 

Pilar (um) do desenvolvimento local e da Economia do Mar. Grupo de trabalho da 

Náutica de Recreio. Fórum Permanente para os Assuntos do Mar. Lisboa, 2012.  

Produções científicas portuguesas. Série Estatísticas 1990 – 2008”. GEARI. Lisboa, ed. 

MCTES, 2009.   

Produção Científica Naciona. GEARI, Lisboa 2010. 

Plano Portugal Logístico/Plataforma Logísticas. MOPTC, 2007. 

“PwC Economia e Finanças de MARECOFIN, Reunião da Primavera, PwC, Lisboa, 

2014. 

Plataforma Continental Marítima”. Proposta da Estrutura de Missão, para candidatura, 

análise e deliberação da ONU. Lisboa. 2009. 

 

RODRIGUES, António Simões, (coordenador); e CAPELO, Rui Grilo; MONTEIRO, 

Augusto José; NUNES, João Paulo Avelãs; TORGAL, Luís Filipe; VITORINO, 

Francisco Manuel. História de Portugal em datas. Edição Temas e Debates. Lisboa, 

1996.  

RAMOS, Luís de Oliveira; GUICHARD, François - O Porto do século XX. págs 531 a 

545. Porto. Porto Editora: 1994. 

RAMOS, Rui; MONTEIRO Nuno Gonçalves; e SOUSA, Bernardo Vasconcelos – 

História de Portugal. Lisboa: Edição Esfera dos Livros/Expresso, Imprensa Publishing. 

2009.  

RAPOSO, Rui – A Marinha de comércio e a bandeira nacional. Revista Cluster do Mar, 

nº 5. Ed. Transnetwork, Lisboa, 2013. 

RAPOSO, Henrique -- Um Mundo sem Europeus. Ed. Guerra e Paz, Lisboa, 2010. 

REIS, Jaime – O atraso económico português em perspectiva histórica (1860-1913), 

Análise Social, nº 80. Lisboa, 1984. 

 

REVISTAS (artigos diversos) 

 

DIÁRIO DE LISBOA/Suplemento – Anos 80. Dez anos que viraram o Mundo. 27 de 

Dezembro de 1989, Lisboa. 

ECONOMIA EXTERIOR – Ciencia e Innovación. Estudos da Revista Política Exterior 

sobre a internacionalización de la economia española. Madrid. Nº 69, Verano 2014. 

FINISTERRA, de Reflexão e crítica. Direcção de Eduardo Lourenço. Nº 6, Outuno de 

1990. A Europa e a Nova (Des) Ordem Internacional. Lisboa. 



 

761 

HISTÓRIA, Revista da FLUP -- Ocupação Científica do Ultramar e Estado Novo, de 

COSTA, Luís Manuel Neves, págs. 41 a 58. IV Série, vol. 3. De 2013. 

HISTOIRE, l`-- Le fin des empires coloniaux. Nº 49-3. Paris, 2009. 

NAÇÃO E DEFESA, Instituto de Defesa Nacional, Lisboa, nºs 108 (2004) e 122. Em 

(2009). 

OCEANOS – EXPO 98. Direcção de Joaquim Romero Magalhães, Edição da Comissão 

Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos dos Portugueses, Lisboa, 1999 – 

2002.    

O SOL, O Mar que nos Une -- 22 de Outubro de 2010. Lisboa. 

PARIS MATCH” – Annes 80, Les plus importantes depuis la guerre, Paris, 1989. 

POPULAÇÃO E SOCIEDADE, Edição do Centro de Estudos da População e Família 

(CEPFAM). Porto. Edições anuais desde 1995. 

TRANSPORTES E NEGÓCIOS. Editora Riscos – Sociedade Editora. Recarei, 

Especial, 2013. 

ÚNICA/EXPRESSO – 10 Anos no Mundo e em Portugal. 31 de Dezembro de 2009 

ÚNICA/EXPRESSO – Portugal e o Mar: Saída à vista? De 23 de Outubro de 2010. 

Conferência em Cascais.  

SCIENCE & VIE, nº 1039, de Abril /2004 – 10 Innovations que vont changer la vie. 

Paris.  

SCIENCES ET AVENIR. Hors serie. “Dez Anos de Ciência em Imagens (2001-2010). 

As Grandes Descobertas do Primeiro Decénio do Milénio”. Outubro/Novembro de 

2010. Paris. 

                
RIBEIRO, António Silva – Política de Defesa Nacional e Estratégia Militar. Modelo de 

elaboração. Lisboa: Edição Diário de Bordo, 2010. 

RIBEIRO, Félix – Economia do Mar, Actividades e Actores. In Políticas Públicas 

(coord. MATIAS, Nuno Vieira; e outros), Editora. Esfera do Caos, Lisboa, 2010. 

RIBEIRO, José Manuel Félix – Portugal e a Economia de uma Nação Rebelde, Guerra 

e Paz. Editores, Lisboa, 2014. 

RIBEIRO, Marta Chantal – O Direito do mar, sua evolução e repercussões. In Políticas 

Públicas, coordenadores MATIAS, Nuno Vieira; e outros. Editora. Esfera do Caos, 

Lisboa, 2010.  

RIBEIRO, Marta Chantal; COELHO, Paulo das Neves (coordenadora) – Aspectos 

jurídicos e científicos da extensão da Plataforma Continental. Lisboa, 2006. 

RIBEIRO, Marta Chantal – A Protecção da Biodiversidade Marinha através das áreas 

protegidas nos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição do Estado: Discussões e 

Soluções Jurídicas Contemporâneas. O caso português. Coimbra Editora. 2013. 

RIBEIRO, Orlando – Mar, Geografia de Portugal, vol. IV, Edições Sá da Costa, 

Lisboa, 1991. 

ROCHA, Rosa M. Sousa Martins – O Mar Territorial: Largura e Natureza Jurídica, 

Universidade Portucalense, Porto 1996.   

RODRIGUES, Jorge Nascimento; e TESSALENO, Devezas – Portugal, o Pioneiro da 

Globalização. Edição Centro Atlântico. Lisboa, 2007-2009 e 2011. 

RODRIGUES, id. – As Lições dos Descobrimentos, Centro Atlântico, Lisboa, 2013. 

RODRIGUES, Maria de Lurdes – 40 Anos de Políticas de Educação em Portugal. 

Lisboa, 06/2014. 

 

ROLLO, Maria Fernanda  

– Portugal e o Plano Marshall. Da rejeição à solicitação da ajuda financeira norte-

americana (1947-1952). Editorial Estampa. Lisboa, 1994. 



 

762 

--A industrialização em Portugal no pós-guerra (1943 – 1973). Integrado na História de 

Portugal, da direcção de José Mattoso, volume VII, O Estado Novo, Círculo de 

Leitores, Lisboa, 1994, págs. 450-471, sob o título “A industrialização e os seus 

impasses”. 

 --Salazar e a Construção Europeia, in Portugal e A Unificação Europeia, Penépole. Nº 

nº 18, Edições Cosmos, Lisboa, 1998, pp. 51-76. 

--1947, Uma Crise Anunciada. in História de Portugal e as crises económicas, ano 

XXI, nova séria), nº 18, Lisboa, Outubro de 1999. 

--Portugal e o Plano Marshall: História de uma adesão a contragosto (1947 – 1952.)  

 

ROSAS, Fernando; BRITO; J. Brandão de Brito (direcção) e ROLLO; Maria Fernanda 

Dicionário da História do Estado Novo. 2 volumes, Círculo de Leitores, Lisboa, 1996. 

 

ROSAS, Fernando – O Estado Novo (1926-1974). In História de Portugal. VII volume. 

Dir. MATTOSO, José. Edição Círculo de Leitores. Lisboa, 1994. 

--O Estado Novo nos anos trinta. Elementos para o Estudo da Natureza Económica e 

Social do Salazarismo (1928-1938). Imprensa Universitária 56. Estampa, 1986. 311 pp. 

--Portugal entre a Paz e a Guerra. Estudo do impacto da II Guerra Mundial na 

Economia e Sociedade Portuguesas (1939-1945). Imprensa Universitária 83. Editorial 

Estampa. Lisboa, 1990.  

--Salazarismo e Fomento Económico. O primado político da História Económica do 

Estado Novo. Editorial Notícias. Lisboa, 2000. 

ROSAS, Fernando (coord.) – Portugal e o Estado Novo (1930-1960. In Nova História 

de Portugal, direcção SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. de Oliveira. Volume XII, 

Editorial Presença. Lisboa, 1992. 

 

ROSA, Maria João Valente; CHITAS, Paulo - Portugal: os números. Edição da 

Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa, 2010. 

 

RUIVO, Mário - D. Carlos de Bragança, Naturalista e Oceanógrafo. Fundação da Casa 

de Bragança, Cascais, 1959. 

RUIVO, Mário; GAMEIRO, Maria Inês –O Mar nas Mentalidades Nacionais. Mistério / 

Descoberta / Desenvolvimento Sustentável. Revista Nação e Defesa, de Primavera 

2009, nº 122 – 4ª série, pp 79-88. Lisboa. 

RUIVO, Mário -- O Conhecimento Científico como Garante do Desenvolvimento 

Sustentável do Mar Português. Revista Cluster do Mar. Novembro de 2012. Lisboa. 

--Uma Nova Política do Mar para Portugal no Novo regime dos Oceanos, in Janus – 

Anuário de Relações Exteriores, Lisboa, Público e Universidade Autónoma de Lisboa,   

 pp 168-169.  

--Os Oceanos nas Políticas Públicas. Actas do III Fórum Açoriano, Ed.Tinta-da-China, 

Lisboa, 2013. 

--Perfil das Ciências do Mar em Portugal, (coordenador) Lisboa, 1987 

--Partilhar o Mar para Bem da Humanidade – Diário de Notícias, 8 de Julho de 1999,  

   págs. 92-95. 

 Autor de publicações científicas, estudos, ensaios e artigos, nas áreas da Oceanografia    

 Biológica, Ecologia e Gestão de Recursos Pesqueiros, Conservação da Pesca e   

 Conservação dos Recursos Vivos, Política e Governação do Oceano, Ambiente e  

 Desenvolvimento Sustentável. 

 



 

763 

SACCHETTI, António Emílio Ferraz – O Mar Português e a Fronteira Marítima 

Europeia. Cadernos Navais nº 29, Ed. Cultural da Marinha, Lisboa, 2009 

SALDANHA, José Manuel Pinto Bastos – Preservação do meio marinho. Revista 

Nação e Defesa, nº 28, de Out./Dez., de 1984, págs. 115-148. Lisboa. 

SANTO, Gabriel do Espírito – Restauração – 1640 – 1668. Grandes Batalhas da 

História de Portuga. Academia Portuguesa de História, Ed. Expresso, Lisboa, 2013 

SANTOS, Américo Ramos dos – Abertura e bloqueamento da economia portuguesa. In 

Portugal Contemporâneo. Volume V. Edições Alfa. Lisboa. Págs 109 a 150. Em 1989.  

SANTOS, Fernando J. Teixeira dos - As Pescas em Portugal Continental. Porto: tese de 

mestrado, FLUP, 1997. 

SANTOS, J. Loureiro dos – Forças Armadas em Portugal. Lisboa: Edição FFMS. 2012 

SANTOS, Nuno Valdês – Apontamentos para a História da Marinha Portuguesa. 

Lisboa: Edição da Academia da Marinha. 2003. 

SANTOS, Ricardo Serrão – O Mar dos Açores: diversidade de habitats. Actas do III 

Fórum Açoriano. Edições Tinta-da-China, Lisboa, 2013 

A Importância dos Oceanos (A Ecologia do Mar). in Políticas Públicas (coord. 

MATIAS (Nuno Vieira), Ed. Esfera do Caos, Lisboa, 2010. 

SANTOS, Ricardo Serrão e REIS, Carlos Sousa – Os recursos pesqueiros. In Políticas 

Públicas (coord. de MATIAS, Nuno Vieira; e outros), Ed. Esfera do Caos, Lisboa, 

2010. 

SANTOS, Ricardo Serrão e GONÇALVES Emanuel – Estado Global dos Oceanos e 

Áreas Marinhas Protegidas -- Políticas Públicas (coord. MATIAS, Nuno Vieira). Ed. 

Esfera do Caos, Lisboa, 2010. 

SANTOS, Filipe Duarte – O Oceano e as Alterações Climáticas – Impactos Oceânicos 

em Portugal Continental (coord. Nuno Vieira Matias e outros), in Políticas Públicas, 

Ed. Esfera do Caos, Lisboa, 2010. 

SARAIVA, José Hermano – História Concisa de Portugal, Lisboa, 1978. 

SARAIVA, António José; com LOPES, Óscar – História da Literatura Portuguesa. 

Porto, 1979 (11ª ed.). 

SARAIVA, António José, Para a História da Cultura em Portugal, três volumes, 

Lisboa, 1950, 1955 e 1960.  

SARAIVA, J. Silva – Pensamento (O) Pensamento Político de Salazar. Coimbra, 1953. 

SEQUEIRA, Lídia – O desenvolvimento do transporte marítimo e a actividade 

portuária. Revista Cluster do Mar, nº 5. Edição Transnetwork, Lisboa, 2013. 

SEQUEIROS, Jorge – Universidade, Ciência e Sociedade: Desafios e Fronteiras 

Éticas. UP Editorial. Porto, 2014. 

SÉRGIO, António – História de Portugal, Introdução Geográfica, 1941 

A Ciência em Portugal no século XIX. 

SERRA, Jorge Miguel R. D.-- Nascimento de um Império Conserveiro – Casa Fialho, 

1892-1939. Porto: Tese de mestrado FLUP, 2007. 

SERRÃO, Joel – Dicionário de História de Portugal. Direcção, 4 volumes, Lisboa.  

SERRÃO, Joel – Antologia do Pensamento Político Português – Liberalismo, 

Socialismo e Republicanismo. Lisboa, 1970. 

SILVA, Ângelo – Gil Eannes, Histórias do Fiel Amigo, Viana do Castelo, Edição da. 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, 2001. 

SILVA, António Arthur Baldaque - Roteiro das Costas e Portos do Continente do 

Reino. Edição original Portos e Canaes. Lisboa, 1886. Ed. fac-simile, Editora Mare 

Liberum, Aveiro, 2014.  



 

764 

SILVA, António Arthur Baldaque – O estado actual das pescas em Portugal, 

Inventários, números, actividades, evolução, portos, legislação. Imprensa Nacional, 

Lisboa, 1891. 

SILVA, Aníbal Cavaco – Discursos do Presidente da República. Arquivo on line da 

Presidência de República, 2012 e outros. 

SILVA, Augusto Santos – Oliveira Martins e o Socialismo – Ensaios de Leitura 

Crítica. Porto, 1979.   

SILVA, Jorge Moreira – Das Naus à Vela às Corvetas de Ferro – A Marinha de Guerra 

e a Evolução da Sociedade Portuguesa -- 1807 a 1857. Lisboa/Parede, 2012.    

SILVA, Teixeira da; e outros - A Marinha na Investigação do Mar (1800-1990). Edição 

do Instituto Hidrográfico de Lisboa, págs. 274.Lisboa, 2001. 

SILVA, Nuno Cornélio – Creoula – 75 Anos a Cumprir Portugal no Mar. Revista de 

Marinha, nº 967, Maio/Junho 2012. Lisboa. 

SIMÕES, Abel – Análise Quantitativa de Sectores do Cluster do Mar Português. 

Revista Cluster do Mar, nº 5. Lisboa, 2013. 

SIMÕES, Veiga – Portugal, o ouro, as descobertas e a criação do Estado capitalista. I 

Congresso da História da Expansão Portuguesa no Mundo. Lisboa, 1938. 

SIMÕES, Jorge – Os Grandes Trabalhadores do Mar (1942). Reedição de 2007 

(Caleidoscópio, Lisboa) Heróis do Mar – Viagem à Pesca do Bacalhau.  

SOARES, Albino de Azevedo – Perspectivas de um novo Direito do Mar. Conferência 

ONU. Editora Almedina, Coimbra, 1979. 

SOROMENHO--MARQUES, Viriato – “O Mar como Desafio para a Comunidade das 

Ciências”, III Fórum dos Açores/FLAD, Faial, ed. Tinta da China, 2012 

SOUSA, Fernando; AlVES, Jorge Fernandes – “Leixões, Uma História Portuária”, 

Edições da APDL, Porto, 2002. 

SOUSA, Julião Soares - A República e as Colónias. Lisboa: conferência na Fundação 

Mário Soares, em 16 de Dezembro de 2010. 

SOUTO, Amélia Neves de – Caetano e o Ocaso do Império. Administração e Guerra 

Colonial em Moçambique durante o Marcelismo (1968-1974). Porto, Edições 

Afrontamento, 2007. 

SOVERAL, Carlos Eduardo do – Historia, Historiografia e Historiologia. Porto, 1963. 

SOTELLO, António José; e outros – Fim da 2ª Guerra Mundial. Lisboa: Editora 

Cosmos. 1996 

--A busca frustrada do desenvolvimento, in Portugal Contemporâneo, volume 3, 

direcção REIS, António. Edições Alfa. Lisboa, 1990, págs. 123-170.  

--Homens, Doutrinas e Organização 1824 – 1974. Tomo I da História da Marinha 

Portuguesa. Coordenador. Ed. da Academia da Marinha, Lisboa, 1999.   

--História da Marinha Portuguesa. Homens, Doutrina e Organização (1824 – 1974). 

Lisboa, Academia da Marinha, 1999.  

TENREIRO, Henrique – Apreciação do III Plano de Fomento – Intervenção na 

Assembleia Nacional, Lisboa, Companhia Nacional Editora, 1967. 

--Discurso acerca do Projecto de Proposta de lei sobre o regime jurídico do mar 

territorial e zona contígua, Lisboa, Orbis, 1966.  

--Discurso na Assembleia Nacional sobre o Plano Intercalar de Fomento – 19 de 

Novembro de 1964, Lisboa, CNE, 1964. 

TEIXEIRA, Nuno Severiano (coordenador) – Portugal e a Guerra (sécs XIX -- XX), 

História das intervenções militares portuguesas nos grandes conflitos mundiais nos 

séculos XIX e XX.  Edições Colibri, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1998. 

 



 

765 

TEIXEIRA, Maria Fernandes – Os oceanos e mares europeus como móbil da 

relevância da União Europeia no mundo global do século XXI: a capacidade 

perfomativa da Política Marítima Europeia. Dissertação de mestrado, na Universidade 

Católica Portuguesa. Lisboa. 2009.  

THOMAZ, Américo – Últimas décadas de Portugal. 4 volumes. Edições FP (Fernando 

Pereira). Cognitio. Lisboa, 1980 -- 1986. 

THOMAZ; Américo – Impulso dado às Pescas e à Construção Naval em meados deste 

Século pelo Ministro da Marinha (1944-1958). 2vols. Lisboa, Orbis, 1971. 

THOMAZ, Luís Filipe F. R. – De Ceuta a Timor. Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa. Edições Difel. Lisboa, 1994 

UNESCO, História Geral de África, produzida por 350 especialistas. Oito volumes.On 

line. Tradução da Universidade Federal de S. Carlos, Brasil. 

VALENTIM, Alexandre – Questão Colonial no Parlamento. Vol. I - 1821 – 1910.  

Lisboa, Edição da Assembleia da República e D. Quixote. 2008  

 

VALÉRIO, Nuno – Aspectos das Finanças Públicas Portuguesas (1943-1983). In O 

Estado Novo. Das Origens ao Fim da Autarcia (1926-1959), volume I, Estudos 1, 

Fragmentos. Lisboa, 1987, págs. 273-300. 

O Produto Nacional de Portugal entre 1913 e 1947 – Uma primeira aproximação, in 

Revista de História Económica e Social, nº 11, Janeiro - Junho, 1983, págs. 89-102. 

Quanto vale o Mar na Economia portuguesa? Edição do ISEG, Lisboa, 2006. 

 

VENTURA, Margarida Garcez – A Definição das Fronteiras, 1096 – 1297. In Grandes 

Batalhas da História de Portugal, da Academia Portuguesa de História, Edição de 

Expresso, Lisboa, 2013. 

VIEIRA, Anselmo - Nos Mares da Terra Nova - A Saga dos Bacalhoeiros. Lisboa: 

Editorial Presença, 2010. 

VILLIERS, Alan – A Campanha do Argus – Uma Viagem na Pesca do Bacalhau. 

Prefácio de GARRIDO, Álvaro.  Ed. Cavalo de Ferro, Lisboa, 2005 

 

Nota: Há 2.700 dissertações de mestrado e teses de doutoramento, sobre a Região Norte 

disponíveis, on line. Considerando o impacto destes trabalhos, do ponto de vista cultura, 

social e económico, para conhecimento da produção de investigação científica, aqui 

deixo esta referência. 

A recolha de 2.700 teses efectuadas nas Universidades e outras escolas superiores do 

Norte do país e sobre o Norte do país, corresponde ao período entre 2000 e Outubro de 

2013. 

Foram consideradas as seguintes áreas: Antropologia, Arqueologia, Arquitectura, 

Conservação e Restauro, História, História da Arte e Museologia. 

A consulta pode ser efectuada em: 

www.culturanorte.pt/estudos          e/ou      www.teses.culturanorte.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culturanorte.pt/estudos
http://www.teses.culturanorte.pt/


 

766 

                             FONTES DIVERSAS E REFERÊNCIAS  
 

 

      Nesta rubrica, de referências genéricas, inclui uma diversidade de documentos, uns 

estudados, outros consultados, outros de que tive conhecimento e que, porventura, 

poderão vir a ser objecto de leitura quando do aprofundamento de novos trabalhos, 

sempre em ligação com o tema geral desta tese. 

Assim, estão aqui incluídos documentos oficiais e de instituições privadas; Cadernos e 

Suplementos de jornais e revistas; Imprensa escrita e de televisão, em geral, diária e de 

outra periodicidade; e Seminários, Debates, Conferências e Congressos com 

intervenções e comunicações orais e eventual publicação de Actas (on line, TV ou 

escritas)    

  

ANUÁRIO dos Portos de Portugal – 2008-2009. Carga Edições, Lisboa, 2010.  

CADERNOS NAVAIS E TEMAS DE REFLEXÃO, EMM, Lisboa, nº 5, 2006. 

CADERNOS DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA MARÍTIMA. Editora Mare 

Liberum, FEDRAVE/ISCIA, Aveiro, 2014. 

CADERNOS DO PÚBLICO - Jornal Público, Lisboa, Colecção de Cadernos. 2013 

CONFERÊNCIA DE CASCAIS: PORTUGAL E O MAR, SAÍDA À VISTA? 

Parceria “Expreso”/Caixa Geral de Depósitos. Revista “Única/Expresso”. 23 de 

Outubro de 2010. 

CONFERÊNCIA DE ROMA, O Mediterrâneo e a Expansão da CEE. Fundação René 

Seydoux e Journaliste en Europe (Paris), em Rome, em Junho de 1980. 

CONFERÊNCIA sobre Sistemas coloniais e descolonizações -- Transições e guerras 

coloniais (1900 – 1974). FLUP. Maio de 2011 

CONFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL DOS OCEANOS, Unesco, Paris, 2010 

CONFERÊNCIAS/SEMINÁRIOS DA APDL, O porto de Leixões e o mercado global – 

4 Eventos – 4 Mundos – Uma solução logística. PALOP´s e Magreb  (2010) e Brasil e 

Báltico (2011). APDL; Leixões, 2010 e 2011.  

I CONGRESSO Nacional de Segurança e Defesa (Junho de 2010, Lisboa) Síntese 

conclusiva de Ana Paula Garcês.  

I CONGRESSO NACIONAL SOBRE A Pesca do bacalhau. Associação de Classe dos 

Armadores de Navios e Portugal. Aveiro, 8-9 de Outubro de 1923. 

CONGRESSO DOS PORTOS E TRANSPORTES MARÍTIMOS. Discurso do PR, 

Lisboa, 2010. 

CONVENÇÃO DA ONU PARA OS DIREITOS DO MAR, ONU, 1982 – 1994. 

JORNADAS (I) DE LISBOA DE DIREITO MARÍTIMO – O contrato de transportes 

de mercadorias, 6 e 7 de Março de 2008. Centro de Direito Marítimo e Transportes da 

Universidade de Lisboa. 

JORNADAS (II) de LISBOA DE DIREITO MARÍTIMO – O Navio. 11 e 12 de 

Novembro de 2010. Centro de Direito Marítimo e Transportes da Universidade de 

Lisboa. 

GRANDE ENCICLOPÉDIA DO OCEANO, Editora Civilização, Lisboa, 2008. 

REGULAMENTO (1º) GERAL DAS CAPITANIAS. Poluição marinha (artigo 117) 

primeira legislação conhecida. 1 de Dezembro de 1892. 

 

 

 

 

 



 

767 

PUBLICAÇÕES  PERIÓDICAS (consultas e acompanhamento informativo) 

Diários: 

Diário de Notícias 

Diário I 

Diário Le Monde 

Diário El Pais 

Jornal de Notícias 

Jornal da Economia do Mar (mensal) 2014 

Semanários: 

Expresso  

Jornal Económico 

O Sol 

Visão 

Revistas e Publicações de edição variável: 

Anuário dos Portos de Portugal-- 2008--2009  

Argos (bianual), MMI, 2014 

Cadernos Navais nº 5 EME, 2006) 

Cadernos do Observatório de Segurança Marítima (ISCIA, Aveiro)  

Cluster do Mar (bimensal) 

Janus 2010 (anual) 

Le Monde 

Nação e Defesa (MDN) 

Revista de Marinha (fundada em 1936, bimensal) 

Transportes & Negócios (bimensal) 

Science et Vie (mensal) 

 

 

 

 

                                     ÍNDICE: GRÁFICOS  

 
 

Economia do Mar: comportamentos de subsectores, por índices                                 124 

Economia do Mar na União Europeia. 

Distribuição de valor criado, por grandes segmentos (2007)                                        267 

Planos de acção do Fórum. Propostas de acção (I e II)                                         281/ 282 

Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar: o Mar, factor de desenvolvimento 284                                                                                                                                           

Quadro cronológico--contextual. Decisões e indecisões,  desde1963                    540/541        

Componentes estratégicos do Hypercluster da Economia do Mar                                610                                                                                                                                         

Evolução da frota controlada por armadores nacionais com bandeira portuguesa       614                                                                                                                                        

(1980 – 2012) 

TOP 25/2004 Global dos principais portos de contentores                                           629                                                                        

Dinâmica de gestão portuária                                                                                        645                                                                                                                                        

Produção aquícola em países da União Europeia  (I)                                                                                                                                       

Evolução da produção aquícola nacional vs Grécia (II)                                                692 

Quadro síntese cronológico e contextual (1891 – 1945 – 2010 …)                              714      

Cronologia de Ciência Aplicada – Acção do Instituto Hidrográfico 

 e (seus) antecedentes, desde 1900                                                                                728           

 



 

768 

                 REFERÊNCIAS ELECTRÓNICAS/WEBGRAFIA 

 

 
-- ANUÁRIO DE EMPRESAS PARA EMPRESAS 

    http://www.europages.pt 

 

-- ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA -- intranet 

http://arnet/ 

                         

-- ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA 

http://portolisboa.pt                                                   

 

-- ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO E LEIXÕES (APDL) 

http://apdl.pt                                          

 

-- BASE DE DADOS FRANCESA 

www.gallica.bnf.fr 

-- BASE DE DADOS PORDATA  

http://www.pordata.com 

 

-- BASE DE DADOS DA AR (legislação de 1603 a 1910) 

http://legislacaoregia.parlamentar.pt 

 

-- BIBLIOTECA DE ALEXANDRIA 

http://archive.bibalex.org 

 

-- BIBLIOTECA DIGITAL JURÍDICA 

www.bdjur.almedina.net 

 

--BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEIA. Com newsletter diária, com 250 Fontes de 

informação  

www.presseurope.eu 

 

-- BIBLIOTECA DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

www.biblioteca.parlamento.pt 

 

-- BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL 

http://bn.pt 

 

-- BIBLIOTECA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

www.presidencia.republica.pt 

 

-- CENTRO DE HISTÓRIA DE ALÉM MAR (UNL) 

http://fcsh.unl.pt                                                    

 

--CENTRO DE INVESTIGAÇÃO MARÍTIMA – Rede Interdisciplinar de Ciências 

Sociais. Utilização e Gestão de Recursos Marinhos      

http://mare.pt           

 

-- CATÁLOGO DA EDITORA ESFERA DO CAOS 

http://www.europages.pt/
http://arnet/
http://portolisboa.pt/
http://apdl.pt/
http://www.gallica.bnf.fr/
http://www.pordata.com/
http://legislacaoregia.parlamentar.pt/
http://archive.bibalex.org/
http://www.bdjur.almedina.net/
http://www.presseurope.eu/
http://www.biblioteca.parlamento.pt/
http://bn.pt/
http://www.presidencia.republica.pt/
http://fcsh.unl.pt/
http://mare.pt/


 

769 

http://www.esferadocaos.pt/catalogo.html 

 

-- COMISSÃO CULTURAL DA MARINHA 

www.ccultural.marinha.pt 

 

-- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO (CIM ALTO MINHO) 

www.cimaltominho.pt 

 

--DISSERTAÇÕES DE MESTRADOS E TESES DE DOUTORAMENTOS de  

Universidades da Região Norte do país. Desde o ano de 2.000 e num total de 2.700 

documentos 

www.culturanorte.pt/estudos  e/ou www.teses.culturanorte.pt  

 

-- FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES: Relatório “Oceano, nosso Futuro”. 

Comemorações do Ano Internacional dos Oceanos 

 www.fmsoares.pt 

 

-- GUIA DE MERGULHO SUBAQUÁTICO 

http://vistazores.com                                                           

 

-- HISTÓRIA GERAL DE ÁFRICA. UNESCO. 

http://personalescritor.blogspot.com/2010/12/baixar-colecao-historia-geral-africa.html 

 

-- INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) 

http://www.imo.org                                         

 

-- INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA 

Divisão de Oceanografia Ambiental/IPMA 

https://www.ipma.pt/ptpescas/bivalves/index.jsp 

 

-- LIVRO VERDE DA REFORMA DA PCP                              

http://www.ec.europe.eu/ficheries/reforme              

 

-- LOJA DO NAVEGANTE/INSTITUTO HIDROGRÁFICO 

www.lojadonavegante.pt 

 

-- MARGov. GOVERNÂNCIA de ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS     

    COMISSÃO da CONVENÇÃO OSPAR        

                                                 

-- MISSÃO DE ESTRUTURA DA PLATAFORMA CONTINENTAL 

http://www.emepc.gov.pt        

 

 --MUSEU DA MARINHA  

 www.museu.marinha.pt 

             
-- PROJECTO RAIA- Universidade de Aveiro 

http://www.observatorioraia.org/mg-web-raia/index.action   

http://neptuno.fis.ua.pt/oof   

        

                                                               

http://www.esferadocaos.pt/catalogo.html
http://www.ccultural.marinha.pt/
http://www.cimaltominho.pt/
http://www.culturanorte.pt/estudos
http://www.teses.culturanorte.pt/
http://www.fmsoares.pt/
http://vistazores.com/
http://personalescritor.blogspot.com/2010/12/baixar-colecao-historia-geral-africa.html
http://www.imo.org/
https://www.ipma.pt/ptpescas/bivalves/index.jsp
http://www.ec.europe.eu/ficheries/reforme
http://www.lojadonavegante.pt/
http://www.emepc.gov.pt/
http://www.museu.marinha.pt/
http://www.observatorioraia.org/mg-web-raia/index.action
http://neptuno.fis.ua.pt/oof


 

770 

-- PORTAL (1º) EUROPEU DE INFORMAÇÃO MULTILINGUE  

http://presseurope.eu 

 

-- RELATÓRIO DO ARCO ATLÂNTICO 

www.arcatlantique.org/pdf/doc_travail/327_pt.pdf        

              

--RELATÓRIO DA COMISSÃO DOS OCEANOS. “UM DESÍGNIO NACIONAL 

PARA O SÉCULO XXI” 

http://www.eman.com/index-php?option=view&id=51&Itemid=115 

            

-- RELATÓRIO MAR OCEANO, do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar  

http://www.maroceano.pt       

 

-- RELATÓRIO OCEANO 21 

http://oceano21.org 

 

 

-- (THE) EUROPEAN CENTER FOR INFORMATION ON MARINE SCIENCE    

    AND TECHNOLOGY/EUROCEAN 

http://www.eurocean.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

-- RELATÓRIO DA COMISSÃO ESTRATÉGICA DOS OCEANOS 

http://lifestyle.publico.pt                         

http://biblioteca.parlamento.pt                            

 

--REVISTA DE HISTÓRIA DA FLUP 

http://ler.letras.up.pt/revistasdaflup/ 

 

-- OBSERVATÓRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

www.oct.mct.pt 

                                                                                                                                                                                                                            

-- PORTUGAL 40 ANOS 

http://portugal40anos.eventqualia.net/pt/2014/programa 

                                                                                                                            

-- SEMANÁRIO EXPRESSO 

www.expresso.sapo.pt 

 

--UNIVERSIDASDES  de língua portuguesa e castelhana. Acesso a toda a informação 

http://universia.com                                                                                     

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://presseurope/
http://www.arcatlantique.org/pdf/doc_travail/327_pt.pdf
http://www.eman.com/index-php?option=view&id=51&Itemid=115
http://www.maroceano.pt/
http://oceano21.org/
http://www.eurocean.org/
http://lifestyle.publico.pt/
http://biblioteca.parlamento.pt/
http://ler.letras.up.pt/revistasdaflup/
http://www.oct.mct.pt/
http://portugal40anos.eventqualia.net/pt/2014/programa
http://www.expresso.sapo.pt/
http://universia.com/


 

771 

                                ARQUIVOS  -- BIBLIOTECAS 
 

 

         São aqui referenciados e inventariados Arquivos e Bibliotecas, que contém fontes 

documentais de natureza privada e outras provenientes de órgãos de soberania. 

Esta listagem resultou de uma selecção feita gradualmente, no tempo e no 

desenvolvimento dos trabalhos efectuados, quando fui detectando referências, 

apontamentos e obras, umas fundamentais outras somente de interesse parcelar, mas que 

tiveram ou poderão vir a ter aproveitamento imediato ou para utilização num futuro 

indeterminado. Sempre, no entanto, numa perspectiva de relação com o Mar.  

Mais uma vez se constata e relevo o facto de que a abundância de material de consulta e 

estudo é de tal ordem que o realismo e a capacidade operacional obrigam a fortes 

critérios de restrição. Aqui, a crise é de abundância. 

 

Arquivo Distrital do Porto 

Arquivo da Marinha e Biblioteca Central da Marinha  

Núcleo 423, Comissão de Extinção das Instalações do Almirante Tenreiro 

Almirante António Marques Esparteiro 

Gabinete do Ministro da Marinha, Almirante Américo Thomaz, 1945. Despacho 100 

 

Arquivo e Biblioteca da Assembleia da República. Debates e Edições da AR 

Documentação de órgãos de soberania 

Arquivo e Biblioteca da Fundação Mário Soares. Debates e Edições 

Arquivo e Biblioteca e Museu da Fundação D. Carlos 

Arquivo do CEPESE. Dissertações e teses. Projectos de investigação  

Arquivo da Fundação Portugal-África. Edições, projectos/parcerias. Conferências. 

Arquivo e Biblioteca do Museu Navio Gil Eannes 

Arquivo Histórico Ultramarino 

Arquivo da Presidência da República (Discursos) 

Biblioteca de Alexandria. Digitalização desde 1996, com 70 biliões de páginas   

Biblioteca/Arquivo e Museu Marítimo de Ílhavo. Aquário do Bacalhau 

Biblioteca da Faculdade de Economia da U.P. 

Biblioteca da Faculdade de Letras da U.P 

Biblioteca Municipal do Porto 

Institutos (com Arquivos e Bibliotecas genéricas e/ou especializadas) 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

Instituto de Estudos Superiores Militares 

Instituto de Relações Internacionais. Lisboa. 

Instituto de Defesa Nacional 

Instituto Hidrográfico de Lisboa 

Instituto Oceanográfico de Lisboa 

Instituto de Investigação Científica e Tropical 

Instituto de Investigação das Pescas e do Mar 

Instituto Nacional de Estatística 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 

Instituto Espanhol de Oceanografia 

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, IANTT 

Sociedade de Geografia de Lisboa 

Sociedade Polis de Aveiro, Caminha, Esposende e Viana do Castelo                                        
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                                    SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
AMP – Área Marinha Protegida 

ANOPPC – Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de Cerco 

ANICP – Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe  

APROPESCA – Produtores de Pesca Artesanal do Norte (1990) 

ARTESANAL Pesca – Cooperativa de Produtores de Pesca de Sesimbra (1986) 

CCN – Companhia Colonial de Navegação 

CDB – Convenção sobre a Diversidade Biológica 

CEO – Comissão Estratégica dos Oceanos  

CIAM – Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar 

CIDPC – Comissão Interministerial para a Delimitação da Plataforma Continental 

CINAV – Centro e Investigação Naval 

CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar -- Cultura – Espaço e 

Memória/FLUP 

CLPC – Comissão dos Limites da Plataforma Continental 

CNCA – Companhia de Navegação de Carregadores Açorianos 

CNN – Companhia Nacional de Navegação 

CNUDM – Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

COMAR – Centro de Operações Marítimas 

CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

CNP – Cartão Único Portuário para controlo de acessos e presenças para operações 

logísticas e segurança 

CRIPS – Centro Regional de Investigação Pesqueira do Sul. Integrado no Laboratório 

Nacional de Recursos Biológicos. Actua entre o rio Mira e a foz do Guadiana e dá apoio 

técnico aos sectores aquícola e pesqueiro 

DGEMDirecção-Geral de Energia e Geologia 

DGPM – Direcção-Geral da Política do Mar 

CTM (C.P.T.M.) – Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 

EIN – Empresa Insular de Navegação 

EMAM – Estrutura de Missão para Assuntos do Mar 

EMEPC – Estrutura de Missão para Extensão da Plataforma Continental 

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia 

FORMAR – Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (dede 2008, fusão da 

Escola de Pescas e da Marinha de Comércio e do FORPESCAS, Centro Protocolar do 

IEFP para as Pescas)   

GPIAM – Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Marítimos 

HCN – História Comercial do Navio (para Direito Marítimo) 

I&D + i -- Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

ICNB  -- Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade 

IESM  -- Instituto de Estudos Superiores Militares 

IIPM – Instituto de Investigação das Pescas e do Mar 

INE – Instituto Nacional de Estatísticas 

IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 

ISN – Instituto de Socorros a Náufragos 

MARLEANET – Plataforma Internacional para a Formação das Profissões Marítimas 

OMI – Organização Marítima Internacional 

PLN – Polis Litoral Norte 

ROV – Remotely Operated Vehicle 

SG – Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes 
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SIVICC – Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo da Costa Portuguesa 

TEU – Tewenty foot Equivalent Unit (medida internacional equivalente a um contentor 

de 20 pés) 

TRANSINSULAR – Transportes Marítimos Insulares, SA (1984)  

UNPP – Unidade Nacional para a Protecção Civil 

USHM – União dos Sindicatos dos Homens do Mar 

USM – União dos Sindicatos Marítimos 

USOMMNM – União dos Sindicatos de Oficiais, de Mestrança e Marinhagem, da 

Navegação Marítima 

VTS – Vessel Traffic Services (monitoriza navios, até 50 kms. da costa) 

ZEE – Zona Económica Exclusiva. 
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