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1. Introdução  
 
A reflexão sobre a oportunidade de se proceder à revisão e atualização da Estratégia 
Nacional para o Mar 2006-2016, num momento em que se verificam alterações significativas 
no panorama europeu, nomeadamente nos ciclos de planeamento estratégico, de 
desenvolvimento das políticas comuns e dos quadros plurianuais de financiamento, 
conduziu à elaboração de um novo documento estratégico, a Estratégia Nacional para o Mar 
2013 – 2020 (ENM 2013-2020) que terá um efeito transversal sobre a economia portuguesa 
e sobre as múltiplas políticas públicas e que surge assim como resposta a uma mudança de 
paradigma.  
 
A Estratégia Nacional para o Mar (ENM 2013-2020) é o instrumento de política pública que 
apresenta a visão de Portugal, para o período 2013-2020, adotando um modelo de 
desenvolvimento assente na preservação e utilização sustentável dos recursos e serviços 
dos ecossistemas marinhos, apontando um caminho de longo prazo para o crescimento 
económico, inteligente sustentável e inclusivo. 
 
A ENM 2013-2020 pretende definir uma rota para o desenvolvimento, orientado para o 
Crescimento Azul, numa perspetiva essencialmente intersectorial, fundada no 
conhecimento e na inovação em todas as atividades e usos do mar, promovendo uma maior 
eficácia no uso dos recursos num quadro de exploração sustentada e sustentável. 
 
O modelo de desenvolvimento adotado do Crescimento Azul, em perfeito alinhamento com 
o rumo definido pela Europa, traduz-se na concretização plena da ENM 2013-2020, para a 
qual se torna também essencial a observância dos princípios da gestão integrada, 
intersectorial, multidisciplinar e transversal, da precaução, antecipando os riscos e danos 
potenciais, não adiando medidas eficazes para a procura do conhecimento sustentável do 
Oceano e da participação efetiva de todos a nível central, regional e local. 
 
Foi ainda efetuado um primeiro exercício de monitorização socioeconómica e de 
cenarização de apoio à ENM 2013-2020, que lança as bases para os instrumentos de suporte 
ao pensamento e ação estratégicos. 
 
O Mar-Portugal afirma-se assim como um desígnio nacional cujo potencial será 
concretizado pela valorização económica, social e ambiental do oceano e das zonas 
costeiras, para benefício de todos os portugueses. 
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A ENM 2013-2020 integra um Plano de Ação – Plano Mar Portugal, que é composto por um 
conjunto de Programas de Ação e Projetos, estabelecendo para cada um os respetivos 
objetivos, o calendário de execução e os recursos a afetar permitindo, deste modo, o 
acompanhamento e monitorização do progresso verificado e o cumprimento das metas 
estabelecidas, a eficácia e eficiência alcançadas, bem como, a necessidade de proceder a 
alterações, revisões e correções do respetivo Plano de Ação. 
  
À necessidade de assegurar a permanente atualização do Plano de Ação promovida pela 
aplicação dos instrumentos de acompanhamento, avaliação e revisão, junta-se a atualização 
que deverá ser promovida pela participação de todos os portugueses, pelo que deverá ser 
entendido como um documento dinâmico e aberto a novos projetos que concorram para os 
objetivos estabelecidos.  
 
O processo de elaboração da ENM 2013-2020 foi participado e envolveu os mais diferentes 
parceiros quer através da rede de pontos focais da Comissão Interministerial para os 
Assuntos do Mar (CIAM) 1, quer através dos representantes dos diferentes setores.  
 
Concluído o processo de elaboração, o documento foi aprovado, na generalidade, pela CIAM 
em reunião realizada no dia 27 de fevereiro de 2013, tendo sido igualmente decidido que se 
seguiria uma fase de Discussão Pública, dando mais uma oportunidade ao envolvimento de 
todos os portugueses na definição da Estratégia Nacional para o Mar e na construção da 
Economia do Mar. Foi estabelecido que esta fase teria início no dia 1 de março com uma 
duração de três meses estando prevista a sua conclusão a 31 de maio, prazo que veio a ser 
prolongado até 15 de junho. 
 

2. Processo de Discussão Pública 
 
O processo de Discussão Pública, tal como referido anteriormente, decorreu durante um 
período de cerca de três meses, tendo sido iniciado no dia 1 de março 2013 e encerrado a 
15 de junho 2013. Durante este período todos os elementos que constituem a ENM 2013-
2020 estiveram disponíveis no sítio da internet da Direção Geral de Política do Mar 
http://www.dgpm.gov.pt/Pages/ENM.aspx, tendo igualmente sido disponibilizada uma 
ficha através da qual podiam ser apresentados os comentários e/ou sugestões tidos por 
convenientes. Foi deixado o convite à participação ciente que o contributo alargado de 
todos permitirá a construção de um documento mais consensual e partilhado por todos os 
portugueses. 
 

1 Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar – Estrutura de reflexão e de decisão estratégica sobre o mar 
cuja constituição foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2012, e que é presidida pelo 
Primeiro-ministro e integra o Ministro de Estado e das Finanças, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 
Ministro da Defesa Nacional, Ministro da Administração Interna, Ministro da Economia e do Emprego, Ministra da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministro da Saúde, Ministro da Educação e 
Ciência, Membro Governo Regional Açores (Mar) e o Membro Governo Regional da Madeira (Mar) 

2 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública da ENM 2013-2020 

                                                             



 
 

Durante o período alargado de Discussão Pública foram realizadas mais de duas dezenas de 
sessões públicas no território continental e nas Regiões Autónomas, abrangendo todo o 
território nacional. Estas sessões foram, na sua maioria dinamizadas pela Administração 
Central através do Ministério da Agricultura e do Mar/Secretaria de Estado do Mar em 
estreita articulação com a Academia e com os municípios que manifestaram, desde a 
primeira hora, vontade de se associarem a esta iniciativa. As sessões tiveram lugar em 
Bragança, Cascais, Coimbra, Ericeira, Évora, Faro, Figueira da Foz, Ílhavo, Lisboa, Peniche, 
Ponta Delgada, Porto, Setúbal, Sines, Viana do Castelo e Viseu, no Continente e nas Regiões 
Autónomas, designadamente no Funchal, em associação com o apoio do Governo Regional 
da Madeira e nas nove ilhas do Arquipélago dos Açores, por iniciativa do Governo Regional 
dos Açores. 
 
Em todas as sessões foi feita a apresentação da ENM 2013-2020, visitando os diversos 
elementos que a compõem e explicando a estrutura do documento, conteúdo e objetivos, 
sendo, neste contexto, feita uma explicação mais detalhada do Plano Mar Portugal – plano 
de ação, da sua arquitetura e o modo como a mesma se desenvolve, através de Programas 
de Ação e Projetos que serão a tradução da implementação da Estratégia 2013-2020. Cada 
apresentação foi seguida por um momento de debate, que foi dinamizado com o intuito de 
permitir clarificar eventuais dúvidas. Deste período de discussão foi possível identificar a 
recetividade ao documento, as tendências e reações que ajudaram a melhorar o documento 
e suprir algumas lacunas. 
 

3. Participações Recebidas  
 
Durante o período de Discussão Pública foram recebidos 118 participações, todas 
formalizadas por escrito, através das quais foram apresentadas sugestões e/ou contributos 
com incidência nos diferentes elementos que constituem a ENM 2013-2020, 
nomeadamente o documento principal que corresponde à formulação da Estratégia e os 
Anexos A e B, respetivamente “A Economia do Mar em Portugal” e o “Plano Mar Portugal” 
com os respetivos Apêndices. 
 
3.1. Tipologia de Participações 

As participações recebidas foram classificadas de acordo com as seguintes tipologias: 
Academia, que integra todos os contributos provenientes de universidades, politécnicos e 
centros de investigação, Organizações não-governamentais (ONG) designadamente na área 
do ambiente, Particular que integra todos os contributos que foram subscritos a título 
individual, designadamente profissionais que exercem a sua atividade em áreas ligadas ao 
mar, como é o caso de professores dos mais diversos níveis de ensino, Setor público que 
integra os contributos dos governos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e 
também dos serviços da administração central, regional e local (câmara municipais e juntas 
de freguesia) e setor privado que integra os contributos dos representantes dos diferentes 
setores de atividade, de empresas, de associações profissionais, dos sindicatos e federações 
desportivas. O maior número de participações recebido corresponde ao setor privado e ao 
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setor público que representaram, cada um, 28% do total dos contributos, seguidos dos 
particulares que representam 27% das participações. A figura 1 ilustra a distribuição das 
participações por tipologia.  

 

Figura 1 – Tipologias das participações recebidas 

3.2. Temáticas das Participações 
 
As participações recebidas apresentaram comentários para uma ou mais componentes da 
ENM 2013-2020, pelo que se optou por fazer uma primeira classificação por grandes áreas 
temáticas individualizando o Anexo A “Economia do Mar em Portugal, e considerando o eixo 
de suporte e os diferentes domínios estratégicos de desenvolvimento com os respetivos 
subdomínios, conforme ilustra a figura 2. A maioria dos comentários incide sobre o eixo de 
suporte Governação que reúne as matérias que se prendem com a sustentação, facilitação 
e promoção do Plano Mar Portugal, revelando uma maior preocupação com os mecanismos 
de coordenação fundamentais num processo multidimensional.  
 

  

Figura 2 – Natureza temática das participações recebidas (síntese) 
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Numa segunda fase foi feita uma análise de pormenor de modo a identificar, em cada 
domínio estratégico de desenvolvimento e subdomínios, as diferentes áreas programáticas 
de modo a ter uma perceção mais fina da tendência dos comentários recebidos, igual 
exercício foi feito para o eixo de suporte, considerando, também aqui, as diferentes áreas 
programáticas. Desta forma pretendeu-se ter a informação com um detalhe que permitisse 
analisar e avaliar com maior rigor os conteúdos, face às premissas que estiveram na base da 
formulação da ENM 2013-2020 e da construção do Plano Mar Portugal, e desta forma dispor 
de informação por temáticas de intervenção que apoiasse a fundamentação das opções a 
tomar na fase de ponderação. Este exercício torna evidente uma maior concentração de 
comentários na Governação /Administração e está ilustrado na figura 3. 
 

 

 

 

 

Figura 3 – Natureza temática das participações recebidas 
 
 

4. Ponderação das Participações  

A ponderação das participações recebidas teve em consideração o modelo de 
desenvolvimento preconizado, as premissas que presidiram à elaboração da ENM 2013-
2020, os objetivos, os princípios orientadores e os domínios de intervenção. Foram 
atendidas as sugestões e comentários que permitiram colmatar as lacunas existentes, bem 
como as que contribuíram para melhorar a formulação e dar uma melhor consistência ao 
documento permitindo, desta forma, que este seja mais equilibrado e reflita as 
preocupações dos diferentes setores e atividades com representação, direta ou indireta no 
espaço marítimo.  
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Da ponderação realizada ficou evidente a necessidade de complementar o Plano Mar 
Portugal em determinadas áreas, tendo sido importante a rede dos pontos focais da CIAM 
que trouxeram mais-valias importantes para a definição de projetos em áreas estratégicas 
para o Mar designadamente “recursos não vivos” e “infraestruturas e outros usos” e que 
ainda não tinham sido identificados. 

5. Alterações Introduzidas 

Da ponderação realizada resultaram alterações e correções de pormenor introduzidas ao 
longo de todo o texto da ENM 2013-2020. Foram também introduzidas as alterações que a 
seguir se identificam tomando por referência cada um dos elementos que constituem o 
documento:  

ENM 2013-2020 (formulação): 

• No Modelo de Desenvolvimento - Domínios de intervenção, no ponto referente às 
“Infraestruturas, usos e atividades” foi feita a separação entre “Transporte Marítimo” e 
“Portos e Logística”, permitindo evidenciar as especificidades de cada um destes domínios 
que tem natureza distinta, justificando por isso um tratamento separado. 

• O domínio estratégico de desenvolvimento “Outros usos e atividades” passou a ter a 
denominação “Infraestruturas, usos e atividades”. 

• O enunciado dos objetivos foi ajustado de modo a refletir o reconhecimento da importância 
dos serviços dos ecossistemas, no quadro do reforço a capacidade científica e tecnológica 
nacional.  

• No ponto em que são enunciados os princípios orientadores foi feita uma alteração do 
enunciado do Principio da Precaução optando-se por uma redação mais clara. 

• No Capítulo dos Meios, o ponto relativo aos Meios Financeiros foi atualizado com a 
informação disponível permitindo complementar o enquadramento que se pretende dar 
face às possibilidades que se abrem com o próximo quadro financeiro para o período 2014 
– 2020. 
 
ANEXO A 
A ECONOMIA DO MAR EM PORTUGAL 
 

• Foram Introduzidos Gráficos com a análise de tendência para os setores mais expressivos 
para a Economia do Mar, nomeadamente Portos e Transportes Marítimos e Pesca e 
Aquicultura. 

ANEXO B 
O PLANO MAR-PORTUGAL 
 

• O Domínio Estratégico de Desenvolvimento (DED) “Outros Usos e Atividades”, 
passou a ter a designação “Infraestruturas, Usos e Atividades”;  
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• No Domínio Estratégico de Desenvolvimento (DED) “Infraestruturas, Usos e 
Atividades” o Programa de Ação “Construção e Reparação Naval”, passou a ter a 
designação “Construção, Manutenção e Reparação Naval”; 

• No Eixo de Suporte Governação foi feita a reorganização e a distribuição de alguns 
projetos e introduzidos novos projetos a saber: Plano Estratégico Nacional de 
Segurança Marítima 2014-2020, Registo de Navios, Competitividade e 
Internacionalização, Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento – Cooperação Territorial / Bacia do 
Atlântico, Horizonte 2020, Financiamento Privado, Mecanismo de Governação e 
Planeamento Conjunto e Sistema Nacional de Dados do Mar e Atmosfera – SNIMar, 
Plano de Comunicação Estratégica, Desporto Escolar, Política de Educação para o 
Mar e Rede de Atividades dos Tempos Livres e Jardins de Infância. Pela importância 
que os serviços dos ecossistemas assumem foi individualizado o projeto “Serviços 
dos Ecossistemas”, que na fase de consulta pública integrava o projeto da 
“Monitorização e indicadores”. O mesmo para o projeto “Análise Input-Output” que 
foi autonomizado da “Conta Satélite do Mar”  

• No Domínio Estratégico Desenvolvimento “Sistema” foram introduzidos os projetos 
Sistema de Monitorização Operacional de Correntes Costeiras – SIMOC II e Sistema 
Integrado de Monitorização do Ambiente Marinho – MONIZEE; 

• No Domínio Estratégico Desenvolvimento “Recursos Naturais/Recursos Não Vivos” 
foram introduzidos os projetos Estratégia Nacional dos Recursos Geológicos – 
Recursos Minerais, Valorização da Zona Piloto (S. Pedro de Moel), Experimentação 
de Tecnologias de produção de eletricidade de fonte renovável no offshore, Plano 
Nacional de Ação para a Eficiência Energética e Plano Nacional de Ação para as 
Energias Renováveis. 

• No Domínio Estratégico Desenvolvimento “Infraestruturas, Usos e Atividades” 
foram acrescentados os projetos Plano Nacional Marítimo-Portuário, Transparência 
de Dados – TRANSPARENSEA, Embarcações Tradicionais, Mergulho para Todos, 
Surf, Regulamentação da Atividade de Engenharia Naval, Criação de um Centro 
Tecnológico da Indústria Naval, Desenvolvimento e Adaptação de Legislação sobre 
Segurança Marítima e Reciclagem de Navios. 

• Foram ainda criados dois Apêndices que englobam todos os Programas de Ação e 
Projetos com incidência nas Regiões Autónomas, designadamente o Apêndice 2 - 
Região Autónoma dos Açores e Apêndice 3 - Região Autónoma da Madeira. 

 

Da fase de ponderação resultou um documento que foi apresentado à X reunião da Comissão 
Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM) que teve lugar no dia 16 de novembro de 2013, 
Dia Nacional do Mar, tendo sido deliberado a aprovação da ENM 2013-2020, encontrando-se os 
elementos finais disponíveis no sítio da internet da Direção Geral de Política do Mar 
http://www.dgpm.gov.pt/Pages/ENM_2013_2020. 
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