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Capítulo 3 – Estratégia Marítima da União Europeia para a Área do Atlântico 

 

A EMUEAA foi adotada pela CE em 2011 (“Desenvolver uma estratégia marítima para a Região Atlântica” 

COM (2011) 782 final), no contexto da PMI da UE, e no seguimento da adoção de estratégias 

semelhantes para o mar Báltico, o oceano Ártico e o mar Mediterrâneo. 

A Estratégia tem como objetivo principal criar emprego e um crescimento sustentáveis, explorando os 

desafios e oportunidades em domínios como o turismo costeiro e as pescas, as energias renováveis, a 

exploração dos recursos minerais presentes no fundo do mar e a biotecnologia marinha.  

Esta estratégia procura, na área do Atlântico, responder aos seguintes desafios que se apresentam, 

igualmente, como oportunidades: 

 Aplicação da abordagem ecossistémica 

 Redução da pegada de carbono da Europa 

 Exploração sustentável dos recursos naturais dos fundos marinhos do Atlântico 

 Resposta a ameaças e a situações de emergência 

 Crescimento inclusivo do ponto de vista social 

 

Engloba o litoral e as águas territoriais e jurisdicionais dos cinco Estados-Membros ( França, Irlanda, 

Portugal, Espanha e Reino Unido), incluindo as regiões ultraperiféricas dos Açores, Madeira, Canárias, 

Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Saint-Barthélemy e Saint-Martin, bem como as águas 

internacionais que alcançam a América, a Oeste, a África e o Oceano Índico, a Leste, o Oceano Antártico, 

a Sul, e o Oceano Ártico, a Norte. 

Com vista à sua operacionalização foi adotado, em Maio de 2013, o Plano de Ação para o Atlântico (COM 

(2013) 279), que incentiva os Estados-Membros a trabalharem em conjunto, partilhando informação, 

custos, resultados e melhores práticas e procurando encontrar novos domínios de cooperação. Este 

Plano de Ação para o Atlântico identifica quatro domínios prioritários para enfrentar desafios comuns, 

conforme se descreve de seguida. 

1 - Promover o empreendedorismo e a inovação de diversas formas, tais como:  

 partilhar conhecimentos entre instituições de ensino superior, empresas e centros de 

investigação; 

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/8fd8d10406c34d2cc5c53ae3f5bb18fc999b7f8d.pdf&fileDesc=Doc10_COM2011-782-ptpdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1458146034245&uri=CELEX:52013DC0279
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1458146034245&uri=CELEX:52013DC0279
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 reforçar a competitividade e as capacidades de inovação na economia marítima da Região 

Atlântica; 

 estimular a adaptação e a diversificação das atividades económicas, promovendo o potencial da 

Região Atlântica. 

 

2 - Proteger, assegurar e desenvolver o potencial do meio marinho e costeiro do Atlântico, prestando 

atenção a: 

 melhorar a segurança marítima; 

 explorar e proteger as águas marinhas e zonas costeiras; 

 gerir os recursos marinhos de forma sustentável; 

 explorar o potencial do meio marinho e costeiro da Região Atlântica em matéria de energias 

renováveis. 

 

3 - Melhorar a acessibilidade e a conectividade através da: 

 promoção da cooperação entre portos, facilitando o seu desenvolvimento enquanto placas 

giratórias da "economia azul". 

 

4 - Criar um modelo de desenvolvimento regional sustentável e socialmente inclusivo: 

 promovendo um melhor conhecimento dos desafios sociais na Região Atlântica; 

 preservando e promovendo o património cultural do Atlântico. 

 

O Plano de Ação não tem um orçamento dedicado. As ações são financiadas com recurso a instrumentos 

de financiamento existentes a nível regional, nacional ou comunitário. 

A CE criou em 2013 a Equipa de Apoio do Plano de Ação para o Atlântico para fornecer orientação e 

apoio a organizações públicas e privadas, instituições de investigação e investidores que procuram 

fontes de financiamento e parceiros para desenvolver projetos na área Atlântica e, deste modo, 

contribuir para implementar o Plano de Ação, nomeadamente nos temas dos quatro domínios 

prioritários. 



 

   

33 
 ITI Mar 

Junho 2016 

 

A Equipa de Apoio opera através de cinco "focal points" baseados nos países abrangidos pela Estratégia 

(França, Irlanda, Portugal, Espanha e Reino Unido), apoiando as partes interessadas a encontrar 

oportunidades de financiamento e parceiros adequados para o desenvolvimento de projetos, bem como 

informação sobre temas e eventos-chave nas áreas da pesca e do sector marítimo. Os "focal points" são 

coordenados por uma equipa central sedeada em Bruxelas, que mantém um site dinâmico e interativo 

a fim de facilitar a partilha de conhecimento, diálogo e cooperação entre as partes interessadas (sítio: 

http://www.atlanticstrategy.eu; unidade nacional de apoio: nationalunitportugal@atlanticstrategy.eu). 

  

http://www.atlanticstrategy.eu/
mailto:nationalunitportugal@atlanticstrategy.eu

