
 

 
 

 

 

 

CONTRIBUTOS PARA A CONSULTA PÚBLICA  

 “PLANO DE SITUAÇÃO DO ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO (PSOEM)” 

Lisboa, 30 de julho de 2018 

 

SÍNTESE 

A PONG-Pesca1  tendo vindo a acompanhar o desenvolvimento do Ordenamento e Gestão do Espaço 
Marítimo Nacional ao longo das suas diferentes fases e vem por este meio apresentar a sua resposta à Consulta 
Pública sobre o Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM). 

As Organizações que compõem a PONG-Pesca são unânimes quanto à apreciação negativa que se vêm obrigadas a 
dar ao projeto de PSOEM apresentado.  

Consideramos que o Ordenamento do Espaço Marítimo, quando pautado por métodos e princípios adequados, é 
essencial para o desenvolvimento sustentável das atividades humanas no mar. O plano de situação será um 
instrumento fundamental na política de ordenamento do espaço marítimo e tem por isso, a nosso ver, uma 
importância extrema. Ele deverá ser robusto, minucioso, abrangente em termos de possíveis usos e prever a 
estratégia do país para o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Consideramos que nenhum destes aspetos 
está refletido no plano de situação agora em consulta pública. Citando Ferreira2 (2017), o modelo adotado será 
Histórico, cabendo a todos nós contribuir para que seja um exemplo a seguir e não um a ser evitado. Nesta medida 
o presente projeto de PSOEM carece de uma profunda revisão nos seus aspetos mais chave e estratégicos. 

Reconhecendo que o Geoportal da situação de referência é uma excelente ferramenta para o Ordenamento do 
Espaço Marítimo, é muito importante ter em consideração que para além de ser uma representação espacial de 
atividades, aparentemente sem seguir os critérios já definidos e impostos por Diretivas Europeias e transpostos para 
a legislação Nacional, está demasiado longe do objetivo fundamental do que deve ser o Ordenamento do Espaço 
Marítimo. Neste plano, falta perspetiva temporal assim como estratégia, determinação e objetividade na visão do 
que queremos para os nossos mares e para as gerações futuras nos próximos 25-50 anos.  

                                                             
1 A PONG-Pesca – Plataforma de ONG Portuguesas sobre a Pesca é constituída pelas seguintes ONG: Associação 
Portuguesa para o Estudo e Conservação dos Elasmobrânquios (APECE), Grupo de Estudos do Ordenamento do 
Território e Ambiente (GEOTA), Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Observatório do Mar dos Açores (OMA), 
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, Sciaena – Oceanos # Conservação # Sensibilização, 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e Associação Natureza Portugal em associação com WWF 
(ANP|WWF). 

2 Ferreira, M. Adelaide. 2017. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO 
PORTUGUÊS. Faculdade de ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Tese de doutoramento. 699p. 
 

 



 

 
 

 O projeto de PSOEM, apresentado a consulta pública, pretende ser desenvolvido sob princípios e objetivos 
determinantes para o sucesso do ordenamento do espaço marítimo nacional. No entanto, consideramos que alguns 
dos princípios e objetivos enumerados no volume I não estão bem refletidos no que é o projeto de PSOEM 
apresentado. É por isso essencial, que este plano não seja publicado conforme é apresentado para consulta pública. 
Não se encontram aplicados os Requisitos Mínimos aplicáveis ao Ordenamento do Espaço Marítimo (Diretiva 
2014/89/EU), de realçar: 

 - Consulta e participação pública. A PONG-Pesca considera que a reabertura da fase de consulta e participação dos 
vários stakeholders é fundamental, mas agora seguindo uma metodologia clara e efetiva que permita um 
esclarecimento também ele claro e efetivo dos vários stakeholders. 

- Uma Avaliação Ambiental Estratégica que siga os requisitos que a caracterizam, e que como tal, inclua entre outras 
componentes como uma análise de risco e de vulnerabilidade, a única forma de se prever de forma estratégica a 
compatibilidade de usos e os objetivos de sustentabilidade ambiental e económica. 

 - A integração com outras políticas.  

- Integração com instrumentos do meio terrestre, aspeto em particular ausente em todo o projeto de PSOEM e que 
terá de ser considerado. A lei de bases do Ordenamento marítimo, embora tendo um âmbito definido, não poderá 
nunca funcionar sem ser em articulação com instrumentos de gestão e conservação terrestres. 

Merecem ainda uma referência especial os planos de afetação para todas as atividades existentes ou não no atual 
projeto de PSOEM. Esta flexibilidade faz-nos questionar profundamente quanto à utilidade do próprio PSOEM. Se 
todas as atividades, espacializadas ou não, podem ser licenciadas por plano de afetação, sem terem passado ou vir 
a ter que ser sujeitas a Avaliação Estratégica, qual é então o papel que se pretende dar ao PSOEM e à sua AAE?  

A todos estes aspetos acima referidos acresce a grave desconsideração que foi dada aos pareceres da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) e do Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), os quais não 
mereceram sequer uma resposta que corrija ou esclareça os aspetos de extrema relevância apontados por estas 
duas entidades.  

Em suma, defendemos que a presente versão do projeto de PSOEM apresenta sérias debilidades técnicas, científicas 
e procedimentais, que dificilmente serão ultrapassáveis sem alterações de fundo no próprio regime de ordenamento 
do espaço marítimo. São altamente preocupantes a falta de rigor científico, o prazo extremamente reduzido de 
consulta pública (apesar da prorrogação do prazo inicial por 30 dias) e a falta de incentivo ao envolvimento da 
sociedade civil. 

De seguida, desenvolvemos e fundamentamos estes e outros aspetos, que esperamos que sejam tidos em 
consideração na preparação da versão final do PSOEM. O objetivo do contributo apresentado em sede de consulta 
pública é contribuir construtiva e positivamente para o melhoramento do projeto de PSOEM que, como apontamos 
acima, deveria passar por uma reformulação profunda.  

  



 

 
 

 

1. Enquadramento Geral do PSOEM: 

 A Diretiva 2014/89/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Julho de 20142 estabeleceu um 
quadro para o ordenamento do espaço marítimo (OEM) que Portugal transcreveu no Decreto Lei nº38/2015 de 12 
de Março3. A referida Diretiva é muito clara na definição de “Ordenamento do Espaço Marítimo: processo através 
do qual as autoridades competentes dos Estados-Membros analisam e organizam as atividades humanas nas zonas 
marinhas para alcançar objetivos ecológicos, económicos e sociais” (artigo 3.º). 

A Diretiva é também clara na definição dos objetivos para o OEM (artigo 5.º). Um dos objetivos é a 
prevenção de conflitos entre o que é um potencial uso e a sua distribuição tridimensional no espaço marítimo e 
aquilo que são mananciais naturais a serem preservados, associados, também eles, à sustentabilidade económica - 
os serviços dos ecossistemas. O ponto fulcral da abordagem Europeia ao OEM é, desta forma, a prevenção de 
conflitos através de uma análise cuidada de alternativas e focada nas implicações ambientais.  

 Estamos muito longe dos tempos em que o valor natural e o valor económico se afastavam 
diametralmente. Esta abordagem está bem descrita no ponto 1 do artigo 5º da Diretiva 2014/89/EU: “Aquando do 
estabelecimento e da aplicação do ordenamento do espaço marítimo, os Estados-Membros devem ter em conta 
aspetos económicos, sociais e ambientais, para apoiar o crescimento e o desenvolvimento sustentável no setor 
marítimo, aplicando uma abordagem ecossistémica, e para promover a coexistência de atividades e utilizações 
pertinentes”. 

A abordagem ecossistémica é de facto a que reúne maior consenso hoje em dia. Nela está subjacente a 
noção de que o Homem faz parte do ecossistema e que as suas atividades, necessárias às comunidades humanas, 
terão de ser geridas, ordenadas e implementadas de uma forma sustentável, não comprometendo o futuro, não só 
da componente não Humana do ecossistema, como também das comunidades Humanas que dele dependem. 

Esta Diretiva surge no âmbito da Política Marítima Integrada para a União Europeia. Assim, é também de 
salientar que deve ser implementada tendo em vista a integração e harmonização de Diretivas anteriores, 
nomeadamente as referentes ao bom estado ambiental e à conservação do ambiente marinho: 

-  a Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM, 2008/56/EC) cujo objetivo é alcançar o Bom Estado 
Ambiental até 2020. Esta é uma ferramenta que reuniu toda a comunidade científica num esforço comum de 
colmatar lacunas do conhecimento acerca dos ecossistemas costeiros e marinhos e que pode agora ser melhor 
implementada através do Ordenamento do Espaço Marítimo; 

-  a Rede Natura 2000, que contempla Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção Especial para 
todo o território sob as Diretivas Europeias Aves (79/409/CEE e 2009/147/CE) e Habitats (Directivas 92/43/CEE).  

De destacar ainda a Estratégia Nacional do Mar (ENM 2013-20204) no enquadramento geral das políticas 
do mar no nosso país. 

Será relevante assinalar que os instrumentos acima indicados obrigam à implementação de uma rede 
coerente e representativa de áreas marinhas protegidas, em consonância com as convenções internacionais no 
âmbito da conservação do meio marinho, como a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção OSPAR. 

                                                             
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.POR 
3 https://dre.pt/home/-/dre/66727183/details/maximized?p_auth=OpSPQzt9 
4 http://www.portugal.gov.pt/media/1318016/Estrategia%20Nacional%20Mar.pdf 



 

 
 

A Diretiva 2014/89/EU estabelece ainda, no seu artigo 6.º, “Requisitos mínimos aplicáveis ao ordenamento do 
espaço marítimo”, cujo ponto 2 transcrevemos: 

“2 - Os Estados Membros: 

a) têm em conta as interações terra-mar; 

b) têm em conta os aspetos ambientais, económicos e sociais, bem como os aspetos de segurança; 

c) visam promover a coerência entre o ordenamento do espaço marítimo e o plano ou planos 
correspondentes e outros processos, como a gestão costeira integrada ou as práticas formais ou informais 
equivalentes; 

d) garantem a participação das partes interessadas nos termos do artigo 9. 

e) organizam a utilização dos melhores dados disponíveis nos termos do artigo 10. 

f) garantem uma cooperação transnacional eficaz entre si nos termos do artigo 11. 

g) promovem a cooperação com os países terceiros nos termos do artigo 12.” 

 

O Decreto-Lei nº38/2015 de 12 de Março, que desenvolve a Lei de Bases de Política de Ordenamento e de 
Gestão do Espaço Marítimo Nacional (Lei n.º 17/2014, de 10 de abril), descreve no seu artigo 4º os Instrumentos de 
Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional: o Plano de Situação, e o Plano de Afetação.  

O Plano de Situação “representa e identifica a distribuição espacial e temporal dos usos e das atividades 
existentes e potenciais, procedendo também à identificação dos valores naturais e culturais com relevância 
estratégica para a sustentabilidade ambiental e a solidariedade intergeracional” (artigo 9º do referido DL). Os Planos 
de Afetação “procedem à afetação de áreas e ou volumes do espaço marítimo nacional a usos e atividades não 
identificados no plano de situação, estabelecendo, quando aplicável, os respetivos parâmetros de utilização (artigo 
19º do referido DL). 

Após este breve enquadramento, prosseguimos com a análise do projeto de PSOEM, com base nos 
documentos disponibilizados para consulta pública. 

 

2. Análise do projeto de PSOEM: Aspetos fundamentais 

O projeto de PSOEM tem que ser muito mais do que uma lista de potenciais e atuais utilizações no espaço 
tridimensional marítimo. É essencial incluir um levantamento de avaliação de ameaças, pressões e vulnerabilidades, 
assim como uma melhor definição dos critérios para resolver possíveis conflitos de usos. A sobreposição de 
atividades com potencial elevado de impacto no meio natural, como a exploração de hidrocarbonetos junto a zonas 
de elevado valor ambiental (classificadas, por exemplo, na Rede Natura 2000) é um exemplo gritante de uma falha 
que identificamos no projeto de PSOEM. A nossa visão da conservação do meio marinho engloba a sua utilização 
pelo Homem. No entanto, é importante que essa utilização seja cuidadosamente articulada de modo a que possa 
ser compatível com a conservação dos valores naturais. 

 



 

 
 

 Aplicação dos Requisitos Mínimos aplicáveis ao Ordenamento do Espaço Marítimo (Diretiva 2014/89/EU) 

Embora reconheçamos que o projeto de PSOEM denota a vontade de cumprir estes requisitos mínimos 
(transcritos em 1 - Enquadramento geral do projeto de PSOEM), consideramos que não o consegue completamente. 
De seguida desenvolvemos esta consideração, fazendo uma análise para cada requisito: 

 

a) Interações terra-mar e c) visam promover a coerência entre o ordenamento do espaço marítimo e o plano ou 
planos correspondentes e outros processos, como a gestão costeira integrada ou as práticas formais ou informais 
equivalentes: 

  Os documentos apresentados a consulta afirmam que houve uma integração dos principais instrumentos 
de ordenamento costeiro, i.e. Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), Programas da Orla Costeira (POC) e 
os Programas Especiais das Áreas Protegidas (PEAP), com o PSOEM. No entanto, não conseguimos identificar nos 
documentos apresentados essa articulação no planeamento das interações terra-mar. 

  Da nossa análise, supomos que a faixa de Protecção para usos comuns (volume III) é, na prática, o 
instrumento que pretende fazer essa integração. No entanto, este não tem tradução em nenhuma norma, 
regulamento ou sequer nova servidão.  

  Entendemos que esta faixa pretende ser uma “reserva de espaço” para usos comuns, o que é um aspeto 
positivo do projeto de PSOEM. No entanto, salta à vista uma fragilidade - o facto de os denominados usos comuns 
não sofrerem qualquer ordenamento no projeto de PSOEM. Estão condicionados por outros regulamentos e o 
projeto de PSOEM na prática, não contribui para o ordenamento dos usos comuns. Sendo de louvar a exclusão de 
reservas de espaço para usos privativos nesta faixa, é também importante salientar que estes usos comuns são 
usualmente geradores de grandes conflitos por utilização do espaço. Por exemplo, não contribui de forma alguma 
para resolver os conflitos entre atividades como a pequena pesca e outras atividades (recreio); permite usos do 
fundo (e.g. afundamento de navios ou outras estruturas), o que, na verdade, poderá condicionar os designados usos 
comuns, nomeadamente a pesca ou algumas atividades de recreio, potenciando os conflitos. 

  Na nossa opinião, trata-se de uma faixa de “não resolução de problemas/conflitos”, permitindo o 
“desordenamento” nesta faixa e não conferindo quaisquer instrumentos que potenciem a integração terra-mar. É 
certo que evita assim o conflito com outros instrumentos, como os POOC (isto é, não estabelece regras 
contraditórias), mas não contribui de forma eficiente para o ordenamento nesta faixa do território marítimo. Seria 
importante que estabelecesse, pelo menos, um conjunto de critérios e normativas que orientassem o ordenamento 
dos usos, considerados comuns, tendo em atenção as prioridades de conservação da natureza. 

 

b) tem em conta os aspetos ambientais, económicos e sociais, bem como os aspetos de segurança 

No que diz respeito aos aspectos ambientais, que são sobre os quais nos debruçamos, dada a natureza das 
nossas organizações, existem graves lacunas no projeto de PSOEM. Por exemplo:  

- Há desde logo um aspeto que nos suscita enormes preocupações: a possibilidade de através de Planos de 
Afetação serem atribuídos novos usos a determinado espaço marítimo, independentemente de eles estarem ou 
não espacializados no projeto de PSOEM. Assim, na prática, isto significa que qualquer atividade pode vir a ocorrer 
em qualquer zona, mediante simples aprovação de planos de Afetação.  

A grande importância desta aparente nuance é que no Plano de Situação existe uma Avaliação Ambiental 
Estratégica (pese embora as grandes fragilidades que atribuímos à AAE que é apresentada na presente consulta 



 

 
 

pública – ver ponto 4 deste documento), enquanto que os Planos de Afetação são considerados projetos pontuais 
sem cabimento obrigatório de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) uma vez que ficam sujeitos à legislação de AIA 
existente (DL 152-B/2017 de 11 de dezembro5, que altera o regime jurídico da AIA dos projetos públicos e privados 
suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2014/52/UE), que não 
contempla ou tem graves falhas para a maioria das atividades em espaço marítimo. Isto quer dizer que áreas para 
mineração de mar profundo, “sequestro de carbono” ou novas áreas para exploração de petróleo podem ser 
aprovadas por planos de afetação. Acresce ainda que embora esteja previsto um processo de AIA para muitas 
atividades, este dificilmente contempla a necessária avaliação dos impactos que decorrem da interação entre 
diferentes atividades que ocorrem num determinado território. Identifica-se portanto uma situação de grande risco 
ambiental que não deveria ser descurada num instrumento para planeamento a longo prazo. 

Assim, parece-nos essencial que as regras para aprovação dos planos de afetação sejam claros, objetivos, 
com limites e critérios que constem da AAE e sujeitos a escrutínio público. É essencial que seja garantido o 
cumprimento de critérios ambientais rigorosos. Do ponto de vista da PONG-Pesca, é essencial que a lei contemple 
claramente mecanismos que assegurem que a aprovação de atividades privativas não possa ser atribuída sem seguir 
critérios claros e rigorosos que não permitam que os interesses privados se sobreponham aos interesses dos 
cidadãos. 

É determinante que o PSOEM seja eficiente na salvaguarda dos valores ambientais de modo a não colocar 
em risco todo o espaço marítimo nacional. 

- O projeto de PSOEM não contempla as áreas propostas no âmbito da Rede Natura 2000 (volume III, A.4.3): 
o processo de extensão da Rede Natura ao meio marinho, em Portugal, inclui atualmente a proposta de designação 
de 2 novos sítios Rede Natura 2000 (Maceda/Praia da Vieira e Costa de Setúbal) e o alargamento da área de 2 sítios 
já existentes (Estuário do Sado e Costa Sudoeste), tendo estas áreas sido sujeitas a consulta pública (no período 
compreendido entre 11 e 29 de Maio de 2016). Não compreendemos a razão para estes Sítios, em vias de 
classificação, não terem sido considerados neste capítulo, pelo que devem ser incluídos, sob o prejuízo de não serem 
devidamente compatibilizados os usos e atividades, atuais ou potenciais, com os objectivos de conservação das 
áreas de Rede Natura 2000. A inclusão de áreas em vias de classificação não é inédita ao longo deste volume do 
projeto de PSOEM, já que as AMP a designar no âmbito do Programa de Medidas da DQEM (Canhão da Nazaré, Cabo 
Espichel e Cabo de S. Vicente) estão incluídas no Plano. 

Na Tabela I (página 40) recomendamos a alteração da descrição da coluna ‘Detalhe das orientações de gestão 
aplicáveis à área marinha incluída na ZPE’, nas ZPE ‘Aveiro/Nazaré PTZPE0060’ e ‘Cabo Raso PTZPE0061’, corrigindo 
o texto ‘Não existem’ para ‘Em avaliação’ já que as propostas de planos de gestão para ambas as áreas foram 
definidas e concertadas com as várias entidades da Administração Central com competências na área, e aguardam 
o processo de auscultação pública que levará à sua implementação em breve. 

A AAE deveria ser uma parte essencial no projeto de PSOEM, permitindo avaliar cenários e opções que melhor 
permitissem compatibilizar os usos e atividades com as necessidades de proteção do ambiente marinho. No entanto 
apresenta fragilidades importantes, tal como se desenvolve no capítulo 4 deste documento. 

A concessão para a exploração de petróleo encontra-se parcialmente sobreposta na área marinha protegida 
(AMP) Cabo de São Vicente que foi proposta pela DGRM no âmbito do Programa de Medidas da DQEM. 

                                                             
5 https://dre.pt/home/-/dre/114337013/details/maximized 



 

 
 

 

Figura 1. Mapa do Plano de Situação com a atividade de recursos energéticos fosseis (petróleo) e as AMP Cabo de São 
Vicente (Programa de Medidas DQEM, Fonte: DGRM) e Rede Natura 2000 (Sítios de Importância Comunitária marinhos e 
costeiros). Fonte: GeoPortal Plano de Situação. 

 

A salvaguarda dos valores naturais existentes não está assegurada (zonas desenhadas, mas maioria das 
atividades continua prevista, ainda que mesmo junto à linha das AMP; a afetação por impactos adjacentes não é 
tida em conta. 

E como poderão ser salvaguardadas áreas que, embora designadas, não têm qualquer plano de gestão/ 
condicionante associada? O projeto de PSOEM pouco ou nada acrescenta em matéria de conservação da natureza. 

 

d) Garantem [os Estados Membros] a participação das partes interessadas nos termos do artigo 9. 

O referido artigo 9.º diz: “Os Estados-Membros estabelecem métodos de participação pública, informando 
todas as partes interessadas e consultando as partes e as autoridades interessadas, bem como o público envolvido, 
numa fase inicial da elaboração dos planos de ordenamento do espaço marítimo, em conformidade com as 
disposições pertinentes estabelecidas na legislação da União”. 

Houve um convite ao envio de contributos para a Situação de Referência (GeoPortal Mar Português) que 
levou ao projeto de PSOEM. Este convite foi publicitado no website www.psoem.pt e algumas das organizações da 
PONG-Pesca, responderam com o envio de alguns contributos para a Situação de Referência. As organizações foram 
acompanhando a informação colocada on-line e manifestaram algumas preocupações sobre a elaboração do 
PSOEM. Contudo, as organizações não foram convidadas a participar em qualquer reunião de discussão na 
elaboração do projeto de PSOEM ou para fazer parte da Comissão Consultiva (ou pelo menos não é do conhecimento 
das organizações da PONG-Pesca que tal tenha acontecido). As ONGs da PONG-Pesca apenas foram tendo 
conhecimento de alguns aspetos quando pediram reuniões à DGRM. Mas essencialmente tiveram conhecimento 
sobre a fase de recolha de informação para elaborar a Situação de Referência e não especificamente sobre o 
processo que levou à identificação das áreas definidas para as diferentes atividades no Plano de Situação, agora em 
consulta pública. 

Com efeito, a análise da documentação em consulta pública mostra que a participação das diferentes partes 
interessadas na elaboração do projeto de PSOEM foi diminuta ou inexistente. Houve consultas para elaboração da 
Situação de Referência, mas aparentemente só isso. 

Constatámos com alguma admiração que, no volume I, “Tabela VII. Reuniões realizadas com os interessados” 
são mencionadas reuniões com a PONG-Pesca e com algumas das ONGA individualmente. Isto sugere que tivemos 



 

 
 

alguma participação na elaboração do projeto de PSOEM, quando de facto estas reuniões foram solicitadas pelas 
ONG para obter esclarecimentos sobre o ponto de situação do PSOEM e na maior parte dos casos com uma ordem 
de trabalhos que incluiu vários outros assuntos. 

  

Assim, e apenas com base no acima exposto, podemos dizer que a participação das partes interessadas foi 
extremamente reduzida, perante o que seria o mínimo desejável no processo de elaboração do projeto de PSOEM. 

 

Reconhecemos o esforço de identificar e formar os grupos de trabalho (GT) que reúnem as entidades públicas 
relevantes na tomada de decisão sobre cada um dos usos e atividades. Não obstante a importância da criação destes 
GT, do que conseguimos apurar pela análise das atas tornadas públicas, as reuniões dos grupos de trabalho foram 
em número muito reduzido e pouco focadas na análise do projeto de PSOEM em particular, isto é, os grupos de 
trabalho parecem ter contribuído para a definição da situação de referência e propostas de interesse em 
determinadas áreas, mas não houve (ou pelo menos não é público) reuniões de trabalho dedicadas à discussão do 
planeamento das diferentes atividades. Houve pareceres sobre o plano, que a DGRM respondeu individualmente, 
mas não parece ter havido um trabalho de discussão conjunta para compatibilização de usos. De facto, as previstas 
reuniões de concertação entre os grupos de trabalho não parecem ter sido realizadas (pelo menos as atas e reuniões 
listadas não o demonstram). Consideramos que este é também um fator fundamental que deve ser melhorado antes 
da aprovação do projeto de PSOEM, isto é, deve ser desenvolvido um verdadeiro processo de participação e 
discussão com o devido tempo para se minimizarem as situações de conflito e de prejuízo para a conservação da 
natureza. Acresce mencionar que faria todo o sentido incluir outros grupos de interessados. Consideramos que o 
tempo utilizado com esta finalidade será amplamente compensado pelo maior sucesso do PSOEM a longo prazo. 

 

Verificamos uma falta de representação da sociedade civil nos GT. No website “Mar Português” está escrito 
“Identificação dos interessados e previsão de reuniões. Será salvaguardado o direito de participação de organizações 
não-governamentais, comunidade científica, associações empresariais e sindicais, direta ou indiretamente 
associados às atividades marítimas. Para o efeito prevê-se a realização de duas reuniões no decurso do mês de junho 
de 2016.” A preparação do Plano de Situação deverá ser um processo público, participativo e transparente de modo 
a atingir objetivos claros, ecológicos, económicos e sociais, sendo necessário adaptar o planeamento ao contexto 
local. Contudo, este objetivo não foi conseguido. Seria fundamental implementá-lo devidamente antes da 
aprovação do projeto de PSOEM.  

 

Reconhecemos e valorizamos que tenham havido sessões afetas ao direito à informação, com vista a 
aumentar a participação e salvaguardar a inclusão de questões específicas. No entanto, de acordo com a informação 
à qual tivemos acesso, consideramos que o número de sessões foi reduzido. A natureza do PSOEM, a sua abrangência 
e o papel determinante para o meio marinho, justificariam um alargado conjunto de sessões por todo o país. No 
nosso ponto de vista, deveriam ter acontecido até em fases intermédias da elaboração do projeto de PSOEM. 

 
Constatamos com alguma preocupação que a pesca foi identificada como ”uso comum” no projeto de 

PSOEM, sem ter havido qualquer representação do setor nos grupos de trabalho. No nosso entender, a pesca é uma 
atividade económica, que tem uma tradição histórica e de relevância social especialmente a nível das comunidades 
costeiras, garantindo a segurança alimentar e económica, com um impacte ambiental e com conflito de usos com 
outras atividades. No DL 38/2015, a pesca é uma atividade “quando associada a uma infraestrutura construída para 



 

 
 

o efeito”. Uma vez que a maioria das atividades a desenvolver no espaço marítimo terão, à partida, algum tipo de 
conflito com as atividades da pesca, consideramos que a atividade de pesca deveria ter estado representada nestes 
GT, pese embora a complexidade acrescida que traria ao processo. 

 

No volume III, página 57, lê-se “a compatibilização entre usos/atividades privativos e usos comuns teve em 
atenção os dois usos comuns que maiores preocupações levantam no que respeita ao estabelecimento de atividades 
privativas que requerem reserva de espaço marítimo: o uso recreativo e balnear e a pesca. Estes são também os 
usos que mais generalizadamente ocorrem nas áreas marítimas sob jurisdição nacional”. O próprio projeto de 
PSOEM reconhece a importância da atividade e a existência de conflitos entre atividades. Reconhecemos, por isso, 
que poderá ter havido um esforço de promover a participação das associações de pescadores que, no entanto, a 
informação em consulta pública mostra que a participação do setor das pescas foi muito reduzida (não são 
apresentadas atas das reuniões com as associações, pelo que não podemos tecer considerações sobre os contributos 
das mesmas ao projeto de PSOEM). 

 
No caso das pescas, a diversidade das atividades, leva a que dificilmente se consiga uma boa representação 

do sector em reuniões “isoladas”. Há necessidade de criar processos de maior proximidade, implementar processos 
de participação mais efetivos, que realmente “obriguem” à participação do setor. Não queremos sugerir que uns 
setores tenham tratamento “privilegiado”, mas de facto, um bom plano depende da boa participação de todos os 
intervenientes, pelo que se justificaria um esforço diferenciado consoante o “público alvo”. Os conflitos das 
atividades da pesca com outras atividades serão certamente frequentes e o seu envolvimento neste processo 
poderia facilitar a resolução de alguns. 

 

 

De acordo com o texto do volume III, a situação de referência inclui “áreas mais importantes para a pesca” 
(pág. 58) que terão sido consideradas na definição das áreas para usos privativos. Contudo, é muito difícil (senão 
impossível) perceber como foi feita essa compatibilização. 

 
 

No que diz respeito à conservação da Natureza e à participação das ONGA, consideramos que teria sido 
essencial a nossa participação nos grupos de trabalho (ou de outro modo complementar).  

 

Sobre o Processo de Consulta Pública do PSOEM (à qual submetemos o presente parecer) 

As lacunas de participação dos interessados ao longo do processo acima discutida não pode ser colmatada 
pela Consulta Pública a decorrer nesta fase final do processo. 

Ainda que essa pudesse ser a intenção, consideramos que a forma como é feita a consulta pública 
(publicitação on line e algumas sessões públicas no País), não promovem a alargada participação pública.  

A informação sobre as sessões de esclarecimento chegou aos membros da PONG (pelo menos a alguns), via 
email para as instituições. Já a abertura da consulta pública não foi comunicada diretamente. Apercebemo-nos da 
abertura da mesma, a meio de Maio, por estarmos atentos ao tema e consultarmos regularmente o geoportal. No 
entanto, consideramos que se não fossemos proactivos na procura da informação, teríamos dado conta da consulta 
pública já no início do mês de junho. Após termos manifestado interesse em participar no processo, nomeadamente 



 

 
 

em reuniões, teria sido adequado receber informação via correio eletrónico. Consideramos que a abertura da 
consulta pública deveria ter sido amplamente divulgada, para realmente chegar a todos os interessados. 

Acresce ainda que a dimensão do plano e a sua importância justificavam a realização de várias sessões de 
participação pública, divididas por temáticas, por exemplo, em que as ONG pudessem ter participado ativamente. 
Isto é, uma sessão de esclarecimento, não é a metodologia indicada para as ONG conseguirem realmente esclarecer 
as suas questões e poderem dar contributos realmente úteis (o que também é válido para outros grupos de 
interesse). As sessões de esclarecimento em que participámos (Lisboa e Faro, em junho de 2018) revelaram-se muito 
insuficientes, uma vez que apenas foi possível abordar superficialmente cada tema. Ainda que todas as questões 
colocadas tenham sido respondidas, o formato da sessão não permitiu discussão e aprofundamento de questões 
particulares relacionadas com a localização das diferentes atividades e a sua implicação nos objetivos de 
conservação da natureza. 

 

Nestas sessões, que foram pouco participadas, surgiram pedidos de alargamento do prazo de consulta 
pública, de modo a recolher uma participação efetiva e útil ao PSOEM. A dimensão e número de documentos e este 
modo de informação não facilitam nem incentivam a participação pública de um modo geral. 

 

A PONG-Pesca alerta para a necessidade de uma resolução responsável e ponderada que vá no sentido de 
investir fortes esforços no desenvolvimento de um processo participativo (envolvendo todas as partes 
interessadas) para discussão e resolução das questões relacionadas com condicionantes e compatibilização de 
usos, e inclusão dos resultados na versão final do PSOEM.  

 

 

e) Organizam a utilização dos melhores dados disponíveis nos termos do artigo 10 

Reconhecemos que houve um bom trabalho na recolha da informação espacial existente, pelo menos para 
algumas atividades. Consideramos que houve alguma abrangência e recolha de informação sobre atividades 
existentes, previstas e potenciais. Parece ter havido uma boa contribuição dos grupos de trabalho e de outras 
entidades para a listagem de atividades existentes, assim como recolha de propostas para espacialização de 
atividades potenciais (de acordo com a intenção de alguns setores específicos). 

No entanto, a caracterização de impactos, riscos e ameaças das atividades ou da sobreposição destas, tinha 
espaço para mais desenvolvimento. Algumas Universidades, por exemplo, dedicam-se ao estudo de impactos, riscos 
e ameaças de muitas das atividades previstas no projeto de PSOEM e a sua participação poderia ser fundamental 
para informar o PSOEM. Este assunto também deveria ter sido devidamente acompanhado, desde início, pela 
Avaliação Ambiental Estratégica. 

Um dos exemplos mais flagrantes da não utilização da informação disponível é a no ponto 2.3.1 Áreas 
Relevantes para a conservação da Natureza (volume IV):  

 Áreas em vias de designação - não existe qualquer referência às áreas propostas para novos e extensão de 
SIC ao abrigo da Rede Natura 2000. Não é aceitável que essas áreas não sejam consideradas, o que revela que esta 
caracterização não está completa e carece de atualização. Estas áreas devem também ser integradas nas Camadas 
de Informação do Geoportal ‘Mar Português’. 

 



 

 
 

f) Garantem uma cooperação transnacional eficaz entre si nos termos do artigo 11. 

Não temos forma de avaliar se este requisito foi cumprido. A informação fornecida para consulta não o 
evidencia. 

 

 Princípios que informam o PSOEM 

No Volume I do projeto de PSOEM, estão descritos os Princípios que informam o Plano de Situação (página 56). 
Apesar de, em teoria concordarmos com estes princípios, identificamos falhas importantes na sua implementação 
no projeto de PSOEM: 

 Abordagem ecossistémica  

A Diretiva Europeia 2014/89/EU é clara: “A fim de promover o crescimento sustentável das economias 
marítimas, o desenvolvimento sustentável das zonas marinhas e a utilização sustentável dos recursos marinhos, o 
ordenamento do espaço marítimo deverá aplicar a abordagem ecossistémica prevista no artigo 1.º, n. º 3, da Diretiva 
2008/56/CE, com o objetivo de garantir que o nível da pressão coletiva exercida por todas as atividades seja 
compatível com a consecução de um bom estado ambiental e que a capacidade de resposta dos ecossistemas 
marinhos às alterações de origem antropogénica não seja comprometida, contribuindo simultaneamente para a 
utilização sustentável dos bens e serviços marinhos pelas gerações presentes e futuras”. 

Embora a definição de “abordagem ecossistémica” seja um pouco vaga nas diretivas europeias, ela é clara 
na Convenção para a Diversidade Biológica: 

“Principles of ecosystem based management according to the Convention on Biological Diversity  

The following 12 principles are complementary and interlinked.  

- Principle 1: The objectives of management of land, water and living resources are a matter of societal 
choices.  
- Principle 2: Management should be decentralized to the lowest appropriate level.  
- Principle 3: Ecosystem managers should consider the effects (actual or potential) of their activities on 
adjacent and other ecosystems.  
- Principle 4: Recognizing potential gains from management, there is usually a need to understand and 
manage the ecosystem in an economic context. Any such ecosystem-management programme should:  
- Reduce those market distortions that adversely affect biological diversity;  
- Align incentives to promote biodiversity conservation and sustainable use;  
- Internalize costs and benefits in the given ecosystem to the extent feasible.  
- Principle 5: Conservation of ecosystem structure and functioning, in order to maintain ecosystem services, 
should be a priority target of the ecosystem approach.  
- Principle 6: Ecosystem must be managed within the limits of their functioning.  
- Principle 7: The ecosystem approach should be undertaken at the appropriate spatial and temporal scales.  
- Principle 8: Recognizing the varying temporal scales and lag-effects that characterize ecosystem processes, 
objectives for ecosystem management should be set for the long term.  
- Principle 9: Management must recognize the change is inevitable.  
- Principle 10: The ecosystem approach should seek the appropriate balance between, and integration of, 
conservation and use of biological diversity.  
- Principle 11: The ecosystem approach should consider all forms of relevant information, including scientific 
and indigenous and local knowledge, innovations and practices.  



 

 
 

- Principle 12: The ecosystem approach should involve all relevant sectors of society and scientific disciplines.”  

Nos documentos apresentados a consulta pública não é demonstrada esta abordagem. A forma como o 
plano promove a manutenção de um “nível da pressão coletiva exercida por todas as atividades compatível com a 
consecução de um bom estado ambiental” não é percetível. Logo, este princípio não é seguido. 

Para o desenvolvimento do OEM baseado numa abordagem ecossistémica, é crucial ter uma estimativa 
robusta do risco de efeitos adversos no ambiente marinho das pressões humanas cumulativas, em escalas ecológicas 
significativas. A análise de risco é um passo essencial para a avaliação de Planos de Ordenamento Marítimo já 
implementados ou em fase de proposta.  

Segundo “A Step-by-Step Approach toward Ecosystem-based Management”6 o último passo da Fase de 
Definição e Análise das condições existentes é exatamente a identificação dos conflitos e compatibilidades. 
Seguidamente deve vir uma fase dedicada à Definição e Análise das condições Futuras. O propósito desta fase é 
responder à questão: Onde queremos chegar? E é aqui que a resposta toma a forma de diferentes cenários espaciais 
alternativos e a seleção de um deles. 

O Ordenamento do Espaço Marítimo não deve estar limitado à listagem das condições atuais e à 
manutenção do status quo, mas sim o de identificar alternativas futuras possíveis de como queremos os nossos 
Oceanos daqui a 25 ou 50 anos. 

Para isso é necessário: 

a) Projetar tendências atuais no espaço e no tempo para os diferentes usos humanos 
b) Estimar os requisitos espaciais e temporais para novas necessidades de espaço no Oceano 
c) Identificar cenários futuros alternativos para a área do Plano 
d) Selecionar o “melhor” cenário 

 

 Gestão adaptativa 

Não é claro o que irá ocorrer na prática, já que não são definidos princípios para monitorização e avaliação 
do PSOEM. 

 

 Gestão integrada 

É muito pouco conseguida, embora pareça ter havido algum trabalho nesse sentido. Não é estabelecido um 
quadro de governança, para além dos aspetos acima referidos relativos à integração com instrumentos de 
ordenamento em terra (e.g. POOC), de conservação da Natureza e dos usos comuns. 

 

 Abordagem precaucionária 

Discordamos totalmente que este princípio tenha sido seguido. São definidas áreas para atividades com 
potencial de impacto muito elevado (e.g. exploração de petróleo) sobre áreas consideradas importantes para 
salvaguarda de valores naturais, são implementadas zonas para aquacultura próximo de áreas Rede Natura 2000, 

                                                             
6 Ehler, C., & Douvere, F. (2009). Marine spatial planning, a step-by-step approach towards ecosystem-

based management. 



 

 
 

sem que estejam estabelecidos restrições (por exemplo, poderão ser produzidas espécies exóticas? Qual a 
capacidade de carga permitida?). As AMP propostas (fora da faixa de proteção para usos comuns) não têm qualquer 
medida de ocupação “diferenciadora” do restante espaço marítimo, não preveem restrições específicas para 
salvaguarda dos valores naturais. 

Acresce ainda o acima exposto sobre os planos de afetação. Será precaucionário elencar atividades como 
exploração de minerais em mar profundo e retenção geológica de carbono, como “licenciáveis” por Planos de 
Afetação? No nosso entender NÃO. O desconhecimento da totalidade dos impactos associados a este tipo de 
atividades no ambiente (mas que previsivelmente serão amplos, tanto no espaço como no tempo), exige um 
quadro legal muito restritivo, não podendo ser aprovadas por Planos de Afetação, mas apenas aquando da revisão 
do Plano de Situação, de modo a impedir que um processo administrativo menos cuidadoso possa licenciar estas 
atividades (que nem um quadro legal de AIA adequado têm atualmente). 

 

 Subsidiariedade 

Ficam dúvidas quanto à verificação deste princípio no que diz respeito aos Açores. 

 

 Promoção da colaboração para uma governança responsável dos oceanos 

Conforme explicado acima, não é claro o modelo de governança que será adoptado. É, no entanto clara a 
falta de promoção da colaboração entre entidades e partes interessadas. 

 

 Valorização e fomento das atividades económicas 

Identificamos o cumprimento do princípio “O PSOEM identifica e representa a distribuição espacial dos usos e 
atividades existentes e potenciais no espaço marítimo, procedendo … contribuindo, assim, para um melhor 
aproveitamento económico do mar e, consequentemente, para o reforço da economia nacional”, mas consideramos que 
a sua sustentabilidade a longo prazo não está assegurada devido às falhas elencadas ao longo deste documento. 

Este Plano visa o desenvolvimento da Economia Azul, com a valorização das atividades económicas, tem 
que ser baseado num desenvolvimento sustentável, não só em termos socioeconómicos mas também ambientais), 
inclusivo e integrado. Propomos que este princípio seja “implementado em colaboração com os outros princípios, e 
em particular com a abordagem ecossistémica e o princípio precaucional. 

 

 Cooperação e coordenação regional e transfronteiriça 

É identificada no que diz respeito aos Governos Regionais. Parece não ter acontecido ao nível dos Governos 
Locais.  

Não é visível a existência de cooperação transfronteiriça. Por exemplo, de acordo com a documentação 
disponível (atas), as reuniões foram sempre com representantes/entidades nacionais (incluindo os das Regiões 
Autónomas). A PONG-Pesca questiona quais foram as iniciativas de cooperação com os países vizinhos, 
nomeadamente a Espanha e Marrocos? E, quais são os “planos futuros” (ou próximas iniciativas planeadas) para 
este princípio?  

 



 

 
 

 Participação e simplicidade de perceção 

Como fundamentado anteriormente, consideramos que é a participação ao longo do processo de 
elaboração do projeto de PSOEM foi muitíssimo diminuta. Quanto à “simplicidade de perceção”, é um conceito com 
alguma subjetividade, mas também não nos parece ter sido totalmente conseguida (volumes muito extensos, falta 
de resumos-não-técnicos ou equivalentes).  

A dimensão e número de documentos e este modo de informação não facilitam nem incentivam a 
participação pública de um modo geral. 

O geoportal é um importante meio de integração e comunicação de informação, no entanto, não é assim tão 
simples de “ler” por quem não tem experiência na utilização destas ferramentas (embora haja manual de 
instruções). Apesar da sua utilidade, deveria também existir cartografia em suporte físico, por um lado para 
documentação do plano, por outro para tornar informação mais acessível aos diferentes setores. 

 

3. Considerações específicas sobre as atividades incluídas no projeto de PSOEM 

A seguinte análise é baseada nas atividades (Fichas de atividade, volume III), maioritariamente no Continente 
(C), alguns aplicam-se também aos Açores (A) e Madeira (M). A análise integra ainda a necessária consulta do 
GeoPortal “Plano de Situação" e “Mar Português” do PSOEM. As Fichas estão apresentadas por: i) caracterização 
geral, ii) situação existente, iii) situação potencial, iv) boas práticas e v) compatibilização dos usos. 

Crítica global: Quais foram os estudos de impacte, os de capacidade de carga do ecossistema marinho 
utilizados? Em várias atividades/usos (Fichas), falta informação sobre os seus impactes e as Boas Práticas (medidas) 
que são ou poderão ser implementadas.  

 

1C – Aquicultura e Pesca quando associada a infraestruturas 

Esta ficha é para Pesca associada a infraestruturas, i.e. armações para atum.  

Não é claro como será operacionalizada a relocalização para fora das 2 milhas náuticas (mn). Gostaríamos 
que fosse clarificado quais foram os critérios e estudos em que foi baseado a de 2 mn e se foi feito algum estudo 
para saber quais vão ser os impactes desta medida. 

Deveria também existir informação sobre planeamento, riscos ambientais, conflito com outras atividades e 
boas práticas. Na realidade, estamos perante uma atividade tão relacionada com aquacultura quanto com a pesca, 
mas esta vertente da pesca com armação de atum não é abordada. 

No que diz respeito à aquacultura offshore, é desde logo visível no mapa 1C-2 a falta de consideração para 
com os valores naturais, patente no projeto de PSOEM. Não é aceitável que seja colocada a hipótese de produção 
em aquacultura offshore de espécies não indígenas, sendo já amplamente reconhecidos os riscos e impactos que as 
espécies exóticas podem ter nos ecossistemas quando existe fuga das estruturas de aquacultura. Não se entende 
como, referindo genericamente os impactos desta atividade (aquacultura e pesca) não se refiram condicionantes e 
conflitos concretos com o património natural. Não se entende como, em áreas adjacentes a áreas protegidas, 
reservas, sítios da Rede Natura, se considere o alargamento das áreas de exploração. Ainda que se refira que o 
número de licenças será limitado, não se entende se poderá aumentar relativamente ao existente e se sim, se há 
estudos de capacidade de carga do ecossistema marinho. É de referir que boas práticas hoje não serão as mesmas 
de amanhã e que o tipo de químicos que se inserem nestes tipos de produção tem um enquadramento legal, não 



 

 
 

havendo (ou, pelo menos, não sendo do nosso conhecimento) estudos de capacidade de carga e possível 
contaminação com espécies sensíveis, ou impactos da sedimentação. 

Olhamos com bastante perplexidade para a afirmação de que o aumento das zonas de exploração é benéfico 
porque passa a haver uma monitorização por parte do IPMA no que respeita a biotoxinas e microalgas. A 
monitorização é feita exatamente porque há exploração em zonas de elevado input orgânico associado a atividades 
humanas, que aliado com um aumento térmico da água leva a blooms de algas pouco saudáveis e que encerram 
áreas de exploração. A Aquacultura offshore, na forma como é apresentada no projeto de PSOEM, corre o risco de 
não trazer qualquer mais-valia pública, mas sim trazer despesas extras para erário público (pela degradação dos 
ecossistemas marinhos e costeiros). 

Preocupa-nos também que conste o seguinte: 

“ (…) Melhorar a organização empresarial do sector, promovendo o associativismo, assegurando a circulação 
de informação técnico-científica e o acesso a fontes de financiamento adequadas, nomeadamente fundos 
comunitários” e “Assegurar a implementação das recentes alterações legislativas relativas à emissão de títulos de 
utilização privativa de áreas dominiais e a simplificação do processo de licenciamento de estabelecimentos de 
aquicultura;”. A simplificação de processos de licenciamento aliada ao financiamento por fundos comunitários 
tem uma potencial leitura que não dignifica em nada o PSOEM. A melhoria de processos administrativos, 
simplificando-os, será sempre uma mais-valia, mas apenas se se fizer acompanhar de uma maior dotação de 
recursos humanos e tecnológicos. De outro modo, correr-se-á o risco de deixar de se acautelar os riscos, em prol 
de uma falsa eficácia, colocando em risco os ecossistemas em questão. 

 

2C – Biotecnologia marinha 

A investigação, bioprospeção e exploração de recursos genéticos em Portugal ainda está numa fase 
embrionária, onde atualmente o Plano de Situação não prevê áreas potencial para a instalação desta atividade. Não 
é claro que atividades podem ser desenvolvidas nesta secção, pelo que seria útil a inclusão de uma lista de potenciais 
atividades. 

Portugal só recentemente é que aprovou o Protocolo de Nagoia (2010), no âmbito da Convenção para a 
Diversidade Biológica, através do Decreto nº 7/2017 de 13 de maio e com as medidas previstas através do Decreto-
Lei nº 122/2017, de 21 de setembro7. Esta atividade deverá ser feita de forma sustentável e respeitando as boas 
práticas e medidas previstas, incluindo o princípio ABS (Access and Benefit Sharing). 

 

3C – Recursos minerais metálicos 

A posição da PONG-Pesca é clara: a humanidade não precisa da mineração em mar profundo. Assim, somos 
da opinião que qualquer possibilidade de exploração comercial deste tipo de recursos deve ser para já proibida, 
sendo desejável que o seja durante uma janela temporal de pelo menos décadas. Várias das zonas apontadas como 
possivelmente interessantes para esta atividade são conhecidas pela sua vulnerabilidade e riqueza em termos de 
biodiversidade, pelo que mesmo atividades de investigação e avaliação dos recursos existentes deveriam ser alvo 
de Avaliação de Impacto Ambiental e de acentuadas restrições e monitorização. Também nesta atividade deve ser 
levado em consideração o princípio da precaução que estabelece que, perante desconhecimento dos locais ou dos 
impactos associados à atividade, a opção deverá ser não a desenvolver. 

                                                             
7 https://dre.pt/application/file/a/108185352 



 

 
 

A mineração em mar profundo não é necessária num mundo que está comprometido com uma produção e 
consumo sustentáveis ao abrigo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A menos que paremos para 
refletir, arriscamo-nos a destruir um dos ecossistemas mais pristinos e desconhecidos do planeta, que, no entanto, 
sabemos ter um papel vital no seu equilíbrio8, em prol de um sonho obsoleto de crescimento ilimitado. 

A mineração em mar profundo apresenta uma ameaça séria à biodiversidade dos oceanos. O mar profundo 
é um ecossistema frágil e vulnerável, onde os impactos ambientais não são passíveis de avaliar a curto prazo, 
podendo ser irreversíveis ou estendendo-se por milhares de anos com repercussões incalculáveis. As enormes 
lacunas no conhecimento científico e muitas incertezas sobre as dinâmicas dos Oceanos pedem não só uma 
abordagem precaucionária mas, sobretudo, a procura de alternativas mais sustentáveis e resilientes. 

Já estão disponíveis alternativas sustentáveis à mineração em mar profundo. Reduzir a procura de matérias-
primas através da reciclagem efetiva das mesmas, de um melhor design dos produtos e do desenvolvimento de 
tecnologia baseada noutros materiais mais acessíveis é uma das dimensões da solução. Mas a solução também passa 
pela promoção e adoção de mudanças nos estilos de vida – a moderação do consumo, a partilha, a reutilização e a 
reparação dos equipamentos que utilizam os minerais que se pretendem extrair dos fundos marinhos. Todos os 
anos, na União Europeia, 100 milhões de telemóveis deixam de ser utilizados e menos de 10% são reciclados. Isto 
representa uma enorme quantidade de ouro e de outros minerais raros que são desperdiçados. Estas estatísticas 
indicam o imenso potencial das políticas que visam promover a eficiência dos recursos em todo o mundo. 

Que argumentos económicos poderão estar por trás do posicionamento de Portugal como um dos 
precursores da mineração em mar profundo? Que retorno financeiro obteria efetivamente o nosso país e os seus 
cidadãos desta atividade? Não possuindo indústria própria, Portugal teria inevitavelmente que ceder os direitos de 
exploração a outros países e a interesses privados, que iriam retirar os minerais e fazer a sua refinação e tratamento 
noutros locais, por equipas especializadas que dificilmente incluiriam mão-de-obra nacional. Em termos de royalties 
os contratos assinados com empresas de exploração de recursos não vivos – como o petróleo, gás natural ou 
minerais – preveem uma isenção do seu pagamento durante várias décadas, e apenas depois de serem cobertos 
todos os custos de prospeção e de exploração. 

Os benefícios socioeconómicos da mineração serão distantes e efémeros, tendo em conta a escala do 
impacto desta intervenção. Não apenas em termos económicos, Portugal tem muito mais a ganhar em preservar os 
seus ecossistemas marinhos tão saudáveis quanto possível, pois só assim podem sustentar as atividades que 
realmente geram proveitos – a pesca e o turismo. Também em termos estratégicos, o nosso país deve apostar na 
investigação, na inovação e no conhecimento do mar profundo, mas sobretudo desenvolver uma estratégia nacional 
que permita liderar nas indústrias emergentes ligadas à economia circular e às novas tecnologias relacionadas com 
as renováveis. 

A argumentação recente de que a transição para as energias renováveis depende da mineração em mar 
profundo, referida de forma geral na secção dedicada a esta atividade no plano de situação, é altamente 
questionável, como concluiu um relatório de 2016 realizado por investigadores do Instituto de Futuros Sustentáveis 
da Universidade de Sidney9, segundo o qual pode existir uma transição total para energias renováveis até 2050 sem 
haver necessidade de utilizar minerais dos fundos marinhos. 

                                                             
8 A statement by the deep-sea research community for consideration by UNFCCC (http://dosi-project.org/working-
groups/climate-change) 
9 Teske, S., Florin, N., Dominish, E. and Giurco, D. (2016) Renewable Energy and Deep Sea Mining: Supply, Demand 
and Scenarios. Report prepared by ISF for J.M.Kaplan Fund, Oceans 5 and Synchronicity Earth, July 2016. 



 

 
 

Em suma, num país virado para o mar, numa sociedade que se apresenta sob o lema da sustentabilidade, a 
entrega do património natural fundamental e insubstituível à exploração de recursos minerais para colmatar 
necessidades imediatas de consumo é muito mais que um contrassenso - é comprometer as gerações futuras não 
apenas de um ponto vista local, mas de um ponto de vista global. Portugal, com um território marinho de grandes 
dimensões, tem sobre si esta grande responsabilidade – a defesa de um bem comum. A PONG-Pesca considera que 
Portugal poderia assumir um papel de liderança e destaque no que toca à proibição deste tipo de atividades, 
advogando internacionalmente para uma reciclagem e reutilização efetivas dos minerais já extraídos e utilizados. 

 

4C – Recursos minerais não metálicos 

 A PONG-Pesca não se encontra numa posição de poder comentar com o necessário conhecimento técnico 
esta secção. No entanto, parece positivo que os pedidos de concessão e concessões estejam suspensos, já que esta 
atividade terá seguramente impactos em termos de biodiversidade e noutras atividades e devido ao facto de 
existirem alternativas à exploração deste tipo de recurso no mar. Parece também importante a existência de uma 
moldura legal, em contraste com outras atividades em que um acentuado vazio legal subsiste. 

 

5C – Recursos energéticos fósseis 

Esta atividade/uso de “prospeção, pesquisa e exploração (desenvolvimento e produção) de petróleo” 
decorre na subdivisão “Continente” (unidade funcional: “Mar territorial e águas interiores marítimas, ZEE e 
plataforma Continental”).  

 

Caracterização geral 

Desde o seu início que a PONG-Pesca se posiciona frontalmente contra a exploração de petróleo e gás natural 
(em qualquer uma das fases que a constituem) em território marítimo português. No atual contexto, em que a 
descarbonização da economia se apresenta como um dos principais desafios de qualquer governo, não se 
compreende que Portugal pretenda iniciar tal atividade que, além de tudo o resto, apresenta potenciais impactos 
passíveis de arruinar todas as atividades económicas que do bom estado ambiental dependem e que contribuem 
para as economias regionais de forma tão importante. É urgente o desenvolvimento de uma estratégia nacional para 
as energias renováveis, investir em alternativas credíveis que contribuam para a diminuição da dependência do país 
de combustíveis fósseis. 

É com surpresa que se constata que conceitos como “aquecimento global”, “gases com o efeito de estufa”, 
“Acordo de Paris” ou “descarbonização” estão omissos em todo o texto sobre recursos energéticos fósseis. É 
atualmente impossível dissociar um potencial interesse em exploração de hidrocarbonetos de alterações climáticas 
e impactos nas populações costeiras, pelo que estes elementos deverão ser integrados no texto.  

Na ficha, são omissos ou desvalorizados os impactes ambientais e socioeconómicos que esta atividade terá 
nos ecossistemas marinhos em todas as suas fases (prospeção e pesquisa, desenvolvimento e produção). O risco é 
ainda maior uma vez que o furo offshore (sondagem de pesquisa – “situação existente”) será efetuado a uma elevada 
profundidade (mais de mil metros) e encontra-se sobreposta de áreas sensíveis. Mais, em termos ambientais, deverá 
ser aplicado o princípio da precaução, que estabelece que quando se desconhece o impacte (quer seja por falta de 
conhecimento científico da área em questão, quer seja por desconhecimento dos efeitos da atividade nos 
ecossistemas), a atividade não deverá prosseguir até serem efetuados os estudos necessários. 



 

 
 

A exploração de recursos energéticos fósseis (petróleo e gás natural) no mar não é uma atividade com futuro 
(a longo prazo) nem tem tradição em Portugal. As energias renováveis são a solução à necessidade de recursos 
energéticos até ao final do século, e não os hidratos de metano, como citado na ficha por Barriga e Santos (2010). 

Não é claro no processo (desde o pedido de licenciamento à vigilância e à recolha de dados) que entidades 
têm que responsabilidades e isso deve ser bem clarificado. Recomendamos que seja clarificado no documento quais 
os ministérios (institutos) que têm poder de decisão nesta atividade e qual o modelo de governança a adotar.  

Muito nos surpreende que esteja descrito que, “Aquando da análise do respetivo pedido de TUPEM, ou da 
elaboração de plano de Afetação, será consultado o Turismo de Portugal.”, e que, mesmo este tendo-se mostrado 
contra a prospeção e exploração de hidrocarbonetos, o TUPEM tenha sido atribuído. Não conseguimos, à 
semelhança de outras situações, perceber a pertinência da consulta a determinados organismos se os seus pareceres 
nunca são vinculativos e apenas raramente seguidos. Recomendamos que deverá ser consultado uma entidade 
independente relativamente ao impacte no ambiente (i.e. não a DGRM que é responsável pela consulta pública dos 
TUPEM), uma vez que neste momento o projeto de PSOEM é uma lista de atividades económicas e que não tem 
definido qual a capacidade de carga nem os limites de sustentabilidade ambiental. 

 

Situação existente e potencial 

Para o uso privativo dos recursos energéticos fosseis, a situação existente corresponde ao TUPEM da 
sondagem de pesquisa Santola 1X (concessão Santola). “As áreas existentes, de acordo com o art.º 9.º do DL 38/2015 
são apenas aquelas onde ocorrem atividades que estão a ser desenvolvidas ao abrigo de um título de utilização 
privativa do espaço marítimo nacional (TUPEM)”. Assim, no caso da atividade de prospeção, pesquisa e exploração 
de petróleo apenas existe um TUPEM para a concessão Santola e só essa poderá ser considerada como “área 
existente” (situação existente).  

Presentemente, o Plano de Situação considera como área “potencial” a zona marinha abrangida pelos 
contratos das concessões Santola, Gamba e Lavagante, localizadas na costa vicentina. “No projeto de Plano de 
Situação, as áreas potenciais para a localização de atividades/usos privativos em espaço marítimo foram fortemente 
restringidas, em particular as mais impactantes como a exploração de hidrocarbonetos”, uma vez que implicaria o 
não respeito por diversas servidões administrativas existentes, assim como por violar diversos condicionalismos 
relativos ao bom estado do ambiente marinho, nomeadamente AMP e Sítios da Rede Natura 2000. 

É preciso alertar de que legalmente, nomeadamente através do Decreto-Lei 109/94, de 26 de abril, todo o 
mar (ZEE) português poderá vir a ser explorado para obter recursos energéticos (através de um pedido de licença, o 
TUPEM). Nesse caso, a exploração de recursos energéticos fósseis (exterior às 3 concessões na costa vicentina - 
situação potencial) só necessitará de uma licença e passar por um Plano de Afetação, ou seja, não será necessário 
fazer uma AAE. Isto é uma situação que não garante segurança nem proteção ambiental no meio marinho. 

Questionamos se existe e qual o critério para escolher áreas para explorar a atividade, que conforme é 
público, consideramos que não deveria existir no território marítimo português.  

 

Boas práticas 

O texto sobre boas práticas deverá ser mais elaborado e clarificado.  

Embora defendamos que não deverá haver lugar à exploração de combustíveis fósseis, acrescentamos alguns 
aspetos (e exemplos) que deveriam ter sido mencionados. Falta desenvolver a secção de boas práticas com alguns 



 

 
 

pontos das Diretivas e regulamentos que tem como objetivo o bom estado ambiental e a proteção da vida marinha. 
Por exemplo, no âmbito do ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, 
Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area), da qual Portugal faz parte, as medidas de mitigação que 
minimizam a perturbação das operações nos cetáceos enquanto maximizam a proteção ambiental 10 , 
nomeadamente com zonas de exclusão, observadores de mamíferos marinhos e “long term passive acoustic 
monitoring” (PAM) durante um período significativo que permita mitigar e avaliar o impacto efetivo da atividade 
(incluindo um período antes, durante e depois dos trabalhos) deverão ser implementadas para prevenir potenciais 
efeitos adversos. É de realçar que as boas práticas devem ser consideradas e implementadas em todas as fases de 
um projeto de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e exploração dos recursos fósseis para salvaguardar os valores 
naturais. 

 

Compatibilizações 

Não estão devidamente desenvolvidos os termos de compatibilização dos usos e atividades com as servidões 
e restrições administrativas que incidam sobre a mesma área ou sobre áreas do PSOEM. Algumas regras (até de 
compatibilização de usos) deverão ser estabelecidas, como por exemplo não deverá ser permitida, sob qualquer 
circunstância, exploração de combustíveis fosseis em (ou na proximidade das) áreas marinhas classificadas sob 
qualquer estatuto de proteção (e.g. Rede Natura 2000, OSPAR, Rede Nacional de Áreas Protegidas; âmbito DQEM) 
e/ou áreas consideradas “sensíveis”. 

Situação potencial. Duas das 3 concessões encontram-se sobreposta com a AMP proposta Cabo de São 
Vicente. As concessões (e furo) também estão localizados ou próximo doutras zonas sensíveis (ie áreas classificadas 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina). A IMO (International Maritime Organization), que define AMPS (Área 
Marítima Particularmente Sensível), identifica uma área como necessitando de proteção especial de modo a que se 
evitem os danos causados pelas atividades marítimas internacionais. 

O risco de sinistralidade (e probabilidade de incompatibilidade de usos) aumenta devido ao elevado tráfego 
marítimo que existe nesta zona. Foram estabelecidos esquemas de separação de tráfego (EST) ao largo do Cabo de 
São Vicente. Ou seja, deparamo-nos com uma situação de risco eminente, numa área delimitada simultaneamente 
como AMP Cabo S. Vicente (proposta também pela sua importância para os mamíferos marinhos), para concessão 
de petróleo e zona de tráfico marítimo. Outras atividades existentes, e que aumentam a "pressão" na área, são a 
pesca tradicional e de arrasto, pesca de alto mar e atividade de observação de cetáceos (que depende óbvia e 
diretamente da presença de cetáceos marinhos). 

Alguns mapas/figuras estão mal identificados (ver Figura 5C-35).  

Em conclusão, defendemos a não existência desta atividade em todo o mar português, e em particular na 
costa vicentina onde está previsto atualmente a exploração de combustíveis fósseis. O nosso parecer é que a 
atividade não seja considerada no PSOEM. 

 

6C –  Energias renováveis 

 

Caracterização geral 

                                                             
10 Solution 4.17 Guidelines To Address The Impact of Anthropogenic Noise on Cetaceans in the ACCOBAMS Area 



 

 
 

A PONG-Pesca é da opinião que as energias renováveis deverão sempre ser favorecidas em detrimento das 
não renováveis e que é nessa direção que a legislação e o ordenamento do espaço marítimo deverão caminhar. 
Contudo, importa lembrar que nenhuma atividade em meio marinho está isenta de impactos negativos e riscos 
ambientais, pelo que qualquer colocação de estruturas para produção de energia renovável deve ser alvo de estudos 
prévios e de uma Avaliação de Impacto Ambiental. 

Na caracterização geral da ficha desta atividade, são referidas as mais valias da energia eólica offshore para 
as espécies marinhas, mas não existe qualquer referência aos impactos negativos que os aerogeradores no mar 
podem representar para a biodiversidade, nomeadamente para aves e mamíferos marinhos. No caso dos mamíferos 
marinhos, estes podem ser afetados tanto na fase de instalação como na fase de exploração, devido ao ruído 
subaquático causado pelas turbinas e pelo tráfego marítimo associado a estas estruturas, levando estas espécies a 
evitar estas áreas. Os riscos para as aves marinhas são diversos: risco de colisão, perda de habitat a curto prazo 
durante a fase de construção, perda de habitat a longo prazo devido à presença de turbinas e tráfego marítimo 
associado, barreiras nos movimentos migratórios e desconexão de unidades ecológicas. Consideramos muito 
importante que estas referências sejam incluídas na caracterização desta atividade. 

 

Situação potencial 

A potencial deslocalização da zona piloto de S. Pedro de Moel para norte (Viana do Castelo) deve ser 
previamente acautelada e devem ser avaliados os impactos ambientais da instalação da zona piloto nesta área, antes 
de esta decisão ser definitiva.  

O alargamento da área ao largo de Peniche, a ser ocupada pelo projeto ‘First Of A Kind/FOAK’,  sobrepõe-
se na totalidade a uma área classificada como SIC (Rede Natura 2000, ver Figura 2), sem que seja feita qualquer 
referência a esta situação ou que sejam identificadas medidas de compatibilização desta atividade com a proteção 
da biodiversidade e conservação da natureza. 

 

Figura 2. Localização do projeto ‘First Of A Kind/FOAK’. Fonte: GeoPortal Plano de Situação. 

Boas práticas 

É referido que as boas práticas a desenvolver em projetos de investigação, demonstração e exploração de 
energias renováveis devem incluir a elaboração de estudos de caracterização da zona marinha e, quando adequado, 
desenvolver medidas que evitem, minimizem ou compensam os efeitos negativos identificados. Para tal deve ser 



 

 
 

constar na ficha a obrigatoriedade de sujeição a parecer pela autoridade nacional responsável pela conservação da 
natureza. 

 

7C – Cabos, ductos, e emissários submarinos  

Sobre esta ficha, alertamos para a necessidade de prever, em termos de boas práticas, que a passagem em 
zonas classificadas para a conservação dos valores naturais (não contempladas pelas áreas de exclusão) só é feita 
depois de exploradas todas as outras alternativas.  

 

8C – Plataformas multiusos 

Transcrições da ficha: 

“Contrariamente à dificuldade de se prever a necessidade de instalação de estruturas flutuantes não 
indexadas aos usos e atividades previstos no Plano de Situação, as plataformas multiusos têm sido referenciadas 
como passíveis de se instalarem nas zonas marítimas portuguesas e, então, poderão necessitar de reserva de espaço 
para a instalação de projetos-piloto e ensaio de estruturas” e “Para plataformas multiusos sem carácter de projeto-
piloto e com objetivos comerciais, o Plano de Situação não estabelece áreas potenciais para o desenvolvimento 
desta atividade, carecendo os respetivos promotores de apresentar um Plano de Afetação de acordo com o previsto 
na secção III do capítulo II do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março.” 

Deverá ser explícita a diferenciação do que é um carácter piloto. Não se entende porque é que as áreas de 
instalação de projetos-piloto ou sem carácter-piloto podem potencialmente ser diferentes, sendo que as últimas 
serão sujeitas apenas a planos de afetação (com todas as fragilidades que acima identificamos para os planos de 
afetação). Adicionalmente, consideramos que sejam especificadas quais os usos em particular previstos para cada 
plataforma que seja proposta. 

 

9C – Investigação Científica 

A PONG-Pesca apoia a investigação científica, consciente de que é essencial conhecer e reconhecer os 
recursos naturais vivos e não vivos do país. Consideramos que esta investigação deve ser responsabilidade 
primariamente do Estado e que este deve dotar de recursos humanos, logísticos e financeiros os centros e 
laboratórios estatais de investigação.   

Pode ler-se no texto que “As campanhas científicas podem ser desenvolvidas com objetivos meramente 
científicos ou terem propósitos comerciais relacionados com usos e atividades com ocorrência no espaço-marítimo, 
como por exemplo o lançamento de cabos submarinos.” No entendimento da PONG-Pesca, se os objetivos são 
meramente científicos não podem ter propósitos comerciais e isso deve estar explícito no texto, pelo que esta 
transcrição carece de atualização para não criar falsos entendimentos. A descrição apresentada parece querer diluir 
no contexto da investigação científica outras atividades com potencial elevado de impacto no meio marinho. O 
âmbito desta atividade deve ser melhorado e a definição corrigida. As descobertas científicas podem contribuir para 
o desenvolvimento de atividades económicas, mas não são previstas com fins comerciais, apenas com fins de 
aquisição de conhecimento (que, noutra fase, pode ou não ser utilizado com fins comerciais). 

 



 

 
 

10C – Recreio, desporto e turismo 

Apesar da óbvia tendência para que estas atividades aumentem, é importante salientar que o turismo não 
pode ser considerado como a panaceia que irá resolver todos os problemas do país, sendo considerada como uma 
atividade com maior importância que outras (ex: pesca). O Turismo deve ser encarado como algo a ser desenvolvido 
de forma diferenciada, informada e sustentável, tendo em conta os impactos nas comunidades locais, bem como o 
seu envolvimento, revitalizando diversas áreas e servindo para alavancar a diversificação de sectores em crise. Desta 
forma, deve-se assegurar que este tipo de atividades lúdicas sejam efetuadas de forma correta, evitando a sua 
massificação que com maior dificuldade desenvolve as suas ações de forma sustentável e precaucionária, como deve 
assistir a qualquer atividade económica desenvolvida em meio marinho. 

Em termos de Boas Práticas é importante ter em conta que não é só a área que importa em termos de 
impacto da atividade mas também o número de pessoas envolvidas. Ou seja, até podem ser definidas áreas de 
pequena dimensão, mas se não houver uma definição da capacidade de carga da atividade na área definida, pode-
se cair no erro de se permitir o uso por uma grande quantidade de pessoas aumentando em muito o impacto de 
uma atividade que à partida até poderia não ter impactos significativos. Exemplo: promoção da prática de mergulho 
em áreas marinhas protegidas sem definição de capacidade de carga ou sem acautelar ecossistemas mais sensíveis 
ao seu impacto (e.g. jardins de gorgónias). A atividade de visita às grutas pelo mar na zona do barlavento Algarvio 
também é um exemplo claro da necessidade de regras e uma definição de capacidade de carga.  

Como a maior parte das atividades, o recreio, desporto e turismo tendem a realizar-se no Mar Territorial, o 
que dificulta a compatibilização de usos e aumenta a probabilidade de conflitos. 

O potencial conflito entre o Recreio, desporto e turismo e a aquacultura / renováveis – ex: estruturas 
offshore e regatas, só está referido nos mapas. 

Recomenda-se maior articulação desta atividade com a investigação científica para que, desta forma, seja 
desenvolvida de forma mais informada e inovadora. 

 

11C – Património cultural subaquático 

Deverá estar claro que, caso seja detetado património cultural subaquático, as outras atividades deverão 
ter em conta este facto, suspendendo as suas ações e deverá ser iniciado um estudo que analise a possibilidade de 
conciliar as várias atividades sem causar qualquer dano ao património identificado. Deve ainda ser clarificado que 
entidade(s) será(ão) responsável(is) por esta identificação e avaliação. 

 

12C – Imersão de dragados  

Existem critérios para a identificação e distribuição das áreas para a imersão de dragados. A não 
abrangência de áreas protegidas foi um dos critérios identificados na seleção dos locais potenciais para imersão de 
materiais dragados. Contudo, foi possível verificar que existe uma sobreposição com o Parque Natural do Litoral 
Norte (PNLN). A “Situação existente” é de 5 licenças TUPEM emitidas desde o início da aplicação do Decreto-lei 
38/2015 de 12 de março. Em relação à “Situação Potencial”, existe uma área para imersão a sul de Peniche a qual 
se localiza em área abrangida pelo SIC Peniche – Santa Cruz. Está previsto aumentarem as áreas para imersão de 
dragados. 

Uma análise mais detalhada das incompatibilidades e conflitos de uso deverá ser efetuada. De acordo com 
a Tabela III “Potenciais compatilidades, Incompatilidades e sinergias entre utilizações privativas em espaço marítimo 



 

 
 

nacional” (Volume III), esta atividade não é compatível com as seguintes utilizações privativas: aquacultura, energias 
renováveis, exploração de recursos metálicos, afundamentos de navios, plataformas multiusos, recifes artificiais, 
património cultural e património natural.  

 

13C – Afundamento de navios e outras estruturas 

Não está claro se foi considerada a faixa de usos comuns. Mais uma vez os mapas não são aceitáveis uma 
vez que não há uma correspondência a milhas náuticas. O afundamento de navios é quase todo sobre recifes 
artificiais. O afundamento de navios não está sob a obrigatoriedade de sujeição a AIA, erradamente do ponto de 
vista da PONG-Pesca, uma vez que é uma atividade que terá certamente impactos associados e esses devem ser 
reconhecidos e mitigados. 

 

14C – Armazenamento geológico de carbono (Sequestro de carbono) 

O armazenamento geológico de carbono (sequestro de carbono) não se encontra em desenvolvimento no 
mar Português, nem se perspetiva o seu desenvolvimento no curto/médio prazo. Em termos legais, a Directiva nº. 
2009/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril, estabelece um enquadramento legal para o 
armazenamento geológico seguro de CO2 a fim de contribuir contra as alterações climáticas.  

Existe uma falta de conhecimento prático sobre esta atividade, são desconhecidos quais serão os possíveis 
efeitos negativos, ameaças e vulnerabilidades no meio marinho com o armazenamento de carbono.  

“Para estas atividades, em que não são definidas áreas potenciais, a sua instalação está dependente da 
aprovação de Plano de Afetação, e de avaliação de impacte ambiental, sempre que aplicável, no âmbito dos quais 
estas lacunas e preocupações devem ser acauteladas”, e que está em conformidade com o princípio da precaução. 
As Boas Práticas deverão ser mais detalhadas, recorrendo à diretiva nº. 2009/31/CE, o projeto ECO2 – Subseabed 
CO2 sTorage: Impact on Marine Ecosystems e outras possíveis fontes de informação e o Quadro Legal deve ser 
melhorado, de modo a eliminar as fragilidades já elencadas para os planos de afetação. 

 

4. AAE – Avaliação Ambiental Estratégica 

 

A Directiva Europeia relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente 
(Diretiva 2001/42/EC, transposta para a legislação portuguesa pelo DL 232/2007) estabelece que a AAE é uma 
ferramenta essencial na integração dos constragimentos ambientais aquando da preparação e adopção de planos e 
programas. Esta diretiva salienta também que a AAE deve começar numa fase inicial de elaboração do plano e incluir 
uma forte componente de participação dos diferentes setores de atividade, de modo a melhor identificar as 
incompatibilidades entre atividades ou com os instrumentos de conservação da Natureza, como as áreas marinhas 
protegidas.  

Assim, a AAE deveria ser uma parte essencial no PSOEM, permitindo avaliar cenários e opções que melhor 
permitissem compatibilizar os usos e atividades com as necessidades de proteção do ambiente marinho. No entanto, 
a AAE apresenta falhas importantes, nomeadamente:   

Abrangência territorial 



 

 
 

A AAE não incidiu sobre “… a totalidade do Espaço Marítimo Nacional…”, uma vez que o projeto de 
PSOEM não inclui a área marinha do arquipélago dos Açores.  

 

Acompanhamento desde fase inicial do PSOEM 

De acordo com o próprio relatório ambiental, nomeadamente na sua página 9: “A AAE, ao ser um 
instrumento de avaliação estratégica dos potenciais efeitos decorrentes da implementação do Plano de Situação, 
tem como objetivo geral auxiliar a integração ambiental e avaliar as oportunidades e riscos decorrentes das 
estratégias de ação no quadro de um desenvolvimento sustentável, permitindo, assim, avaliar e comparar opções 
alternativas de desenvolvimento enquanto estas ainda se encontram em fase de estudo”. No entanto, a leitura do 
relatório ambiental mostra-nos que a AAE apresentada agora não acompanhou o processo de desenvolvimento do 

PSOEM, como seria desejável. Estamos sim, perante uma AAE a posteriori e tipificável como “baseada em EIA”11, o 
que constitui, na nossa opinião, uma grande fragilidade do PSOEM. 

Prespetiva de longo prazo 

O PSOEM deveria ser construído tendo por base uma perspetiva estratégica a longo prazo (20, 30 anos?), 
o que deveria ser refletido também na AAE. No entanto, esta perspetiva temporal (longo prazo) não existe, o que 
faz com que a AAE não se debruce sobre questões fundamentais a assegurar para atingir uma determinada visão de 
futuro (que não está definida). Por exemplo, se no âmbito da atual legislação podem ser atribuídas licenças para 25 
ou 50 anos (licenças e concessões, respetivamente), seria essencial que o PSOEM e particularmente a componente 
de AAE devessem ter tido isso em consideração. 

Este aspeto é ainda mais relevante quando estamos perante um plano que poderá permitir a aprovação de 
atividades em novas áreas ou de novas atividades, através de planos de afetação. Parece-nos extremamente 
preocupante que isto seja possível num contexto em que a avaliação ambiental estratégica não tem esta perspetiva 
estratégica a longo prazo. Os hipotéticos procedimentos de AIA (dependendo da atividade que esteja em questão) 
não vão substituir a AAE.  

Acresce que esta visão de longo prazo, devería ainda integrar os compromissos nacionais no âmbito de 
compromissos internacionais (e.g. Agenda 2030 – Objetivos da ONU para o Desenvolvimento Sustentável; Acordo 
de Paris sobre as alterações Climáticas).  

A análise do PSOEM não transparece que estas questões de planeamento a longo prazo tenham sido 
consideradas, pelo que a própria AAE não as contempla, como faria sentido. 

 

5. Pareceres negativos da APA e do ICNF e resposta da DGRM 

 

A emissão de pareceres desfavoráveis, pelas duas principais entidades governamentais em matéria de 
conservação da natureza e ambiente, é extremamente preocupante pois revela as fragilidades patentes no Plano de 
Situação que comprometem a salvaguarda dos valores naturais e o bom estado ambiental dos ecossistemas. 

Não existiu uma franca concertação na tentativa de colmatar as graves lacunas do Plano de Situação 
identificadas pela APA e pelo ICNF, na medida em que o resultado desse processo traduz-se numa apresentação de 
                                                             
11 B. Noble & K. Nwanekezie, 2017. Conceptualizing strategic environmental assessment: Principles, 
approaches and research directions. Environmental Impact Assessment Review 62, 165-173). 



 

 
 

esclarecimentos pelo promotor, a DGRM, sem qualquer reconhecimento pelas entidades envolvidas e que são uma 
clara tentativa de justificação de erros e omissões.  

 

6. Outros contributos  

 
1. O Geoportal é da responsabilidade da DGRM? Não deveria ser a Direção Geral de Território? 
2. Observamos que a gestão das atividades é favorecida no tempo e no espaço. No espaço, destacam-se as 

unidades funcionais do plano (mar territorial e águas marinhas interiores, ZEE e plataforma continental desde 
as 12 mn até ao limite exterior) assim como a distribuição das atividades aos diferentes níveis (de 
profundidade): na superfície, coluna de água, fundos marinhos e subsolo (acta da 1ª reunião do GT3). No 
entanto, é importante chamar a atenção que este último tipo de distribuição (superficie até ao subsolo) não 
é claro aquando da visualização do geoportal do projeto de PSOEM.  

3. Recomendamos que as autoridades de controlo e fiscalização sejam incluídas no GT6, ou seja a Marinha, 
DGAM (Direção Geral de Autoridade Maritima) ou Ministério da Defesa, uma vez que algumas atividades e 
usos poderão ter impactes que não podem ser ignorados. Por exemplo, a Marinha encontra-se no GT 5 
[Recreio, desporto, turismo, património cultural subaquático e afundamento de navios], mas não no GT4 
[Recursos minerais marinhos, recursos energéticos e energias, infraestruturas, e outros usos ou atividades de 
natureza industrial]. Recomendamos que a entidade responsável pela monitorização destas atividades [GT 4] 
dos recursos também deverá ser convidada para colaborar no GT4. 

4. Concordamos com a elaboração de documentos com as boas práticas de utilização para cada atividade e na 
relação com as outras. Estes documentos poderão ser ferramentas úteis na resolução de conflito de usos assim 
com para um ordenamento do espaço marítimo mais sustentado. No entanto, consideramos que para muitas 
atividades este conteúdo está muito incompleto nas fichas de atividades apresentadas a consulta pública. 

5. Consideramos que é prioritário que as áreas de proteção sejam identificadas, mapeadas e oficializadas. O 
plano de situação deverá incluir a “identificação das áreas e ou dos volumes relevantes para a conservação da 
natureza, biodiversidade e serviços de ecossistemas, designadamente os sítios de proteção e de preservação 
do meio marinho, incluindo Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção Especial, nos termos da lei, 
e áreas marinhas protegidas classificadas e os recursos sedimentares com potencial interesse, como manchas 
de empréstimo para alimentação de trechos costeiros”. 

6. Alertamos para a absoluta incoerência e irresponsabilidade de ter quase toda a ZEE da zona continental 
identificada como potencial para exploração dos recursos geológicos, sendo possível a atividade de extração 
mineral em áreas marinhas protegidas e ecossistemas marinhos vulneráveis. Esta atividade, cujos impactos 
ainda são desconhecidos na sua plenitude, mas que serão, previsivelmente, extremamente amplos em termos 
de área afetada e duração, não deveria ser sequer considerada em zonas próximas a áreas marinhas 
protegidas e ecossistemas marinhos vulneráveis. 

7. Recomendamos que a natureza do plano seja efetivamente adaptativa, onde a abordagem adaptativa irá 
permitir a fácil integração de novos inputs, novas designações e atualização de dados científicos. Observamos 
que ainda falta informação relativa a outros aspetos ambientais, e recomendamos que PSOEM deverá ter em 
conta os descritores (e os respetivos indicadores) da DQEM, nomeadamente o descritor 8 “concentração de 
contaminantes”, o descritor “espécies não indígenas”, o descritor 10 “lixo marinho” e do descritor 11 
“introdução de energia que não afeta adversamente o ecossistema” (como por exemplo o ruído marinho).  

8. Alertamos para as alterações climáticas, e em particular a subida da superfície do mar, acidificação, aumento 
de temperatura da água e ocorrência de eventos climáticos extremos poderá causar um impacte nas 



 

 
 

atividades e alterar os ecossistemas marinhos. Reconhecemos que o OEM pode desempenhar um papel 
importante na mitigação e promover o uso eficiente do espaço maritimo e da energia renovável.  

9. Recomendamos que sejam elaboradas as ferramentas adequadas para a determinação da capacidade de carga 
e os impactes cumulativos e os riscos existentes e potenciais no meio marinho, assim como a identificação e 
mapeamento de hotspots (maior densidade) de uso humano, destacando regiões onde é necessário averiguar 
a compatibilização das várias atividades. 

10. Consideramos que seria importante que o Ordenamento do Espaço Marítimo traduzisse os diferentes aspetos 
da legislação. Por exemplo, a utilização comum e privada “do espaço marítimo nacional deve respeitar a lei e 
os condicionamentos definidos nos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo nacional aplicáveis e 
não prejudicar o bom estado ambiental do meio marinho e o bom estado das águas costeiras e de transição”. 
Mais, que a compatibilização de políticas e instrumentos de ordenamento deverá ser um objectivo do próprio 
PSOEM.  


