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O Espaço Marítimo e a ENGIZC, 
os Desafios e as Complementaridades

O Espaço Marítimo Português
Teresa Mª Gamito

O Espaço Marítimo Português

O nosso Espaço Marítimo: 
a área sob soberania ou a área sob soberania ou 
jurisdição portuguesa (Zona 
Económica Exclusiva - ZEE)Económica Exclusiva - ZEE)

− mais de 1,7 milhões de 
km2

− 18 vezes a zona terrestre 
nacional

− inclui o leito das águas do 
mar e o seu subsolo, as 
águas sobrejacentes, a 

Leito e Mar Territorial
águas sobrejacentes, a 
superfície e o espaço 
aéreo sobrejacente


Zona Costeira
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aéreo sobrejacente Zona Costeira
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O Espaço Marítimo Português – Usos e Actividades

−Existentes
 Soberania Nacional Soberania Nacional

 Conservação da Natureza

 PescasPescas

 Segurança Marítima

 Transportes Marítimos e Portos

Turismo Turismo

 Desportos Náuticos

− Previstas (ou no início)− Previstas (ou no início)

 Aquicultura Offshore

 Energia das Ondas Energia das Ondas

 Energia Eólica Offshore

 Recursos Minerais (petróleo e outros)

Património Subaquático
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 Património Subaquático
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Espaço Marítimo e Zona Costeira - Usos e Actividades

Poluição do meio marinho (80%) Poluição terrestre / dos rios

Espaço Marítimo (exemplos) Zona Costeira (exemplos)

Poluição do meio marinho (80%)

Poluição dos navios: acidentes, 
derrames, águas de lastro

Poluição terrestre / dos rios

Destruição das praias e 
ecossistemas costeiros

Transportes marítimos 

derrames, águas de lastro

Pesca e aquicultura

Portos / consumidores

ecossistemas costeiros

Comunidades piscatórias / Pesca e aquicultura

Água salgada

Comunidades piscatórias / 
consumidores (alimento)

Aquiculturas em terra
Náutica de recreio e Turismo 
Náutico Turismo

Aquiculturas em terra

Cultura / turismo

Energias offshore

Património Subaquático

Ligação a terra / consumidores

Cultura / turismo
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Energia (Petróleo/Gás) Infraestruturas portuárias
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Ordenamento do Espaço Marítimo

“Uma política marítima integrada para a União 

Europeia” (Comissão Europeia)Europeia” (Comissão Europeia)

“O ordenamento do espaço marítimo é um 
instrumento fundamental para o instrumento fundamental para o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
marinhas e das regiões costeiras (…)marinhas e das regiões costeiras (…)

(…) os Estados-Membros começaram a utilizar a 
GIZC para regulamentar a distribuição espacial GIZC para regulamentar a distribuição espacial 
das actividades económicas e para criar sistemas 
de ordenamento espacial para as águas costeiras 
da Europa”da Europa”
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Ordenamento do Espaço Marítimo

“Roteiro para o ordenamento do espaço marítimo: 
definição de princípios comuns na EU” (Comunicação definição de princípios comuns na EU” (Comunicação 
da comissão, 25.11.2008)

(10) Princípios fundamentais que emergem da (10) Princípios fundamentais que emergem da 
prática do ordenamento do espaço marítimo:

“Garantir a coerência entre os sistemas de ordenamento do “Garantir a coerência entre os sistemas de ordenamento do 
espaço terrestre (incluindo zonas costeiras) e marítimo é um 
desafio. As zonas costeiras são a «charneira» entre o desenvolvimento 
marítimo e terrestre. As zonas de drenagem e os impactos resultantes de 
actividades terrestres, como a agricultura e o crescimento urbano, são 

importantes no contexto do OEM. Por esta razão, o ordenamento do importantes no contexto do OEM. Por esta razão, o ordenamento do 
espaço terrestre deveria ser coordenado com o OEM. Os 

serviços respectivos deverão cooperar e associar as partes 
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serviços respectivos deverão cooperar e associar as partes 
interessadas para garantir a coerência.”
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Ordenamento do Espaço Marítimo em Portugal

“Despacho n.º 32277/2008” (Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar 
(CIAM)), de 18 de Dezembro (CIAM)), de 18 de Dezembro 

− Elaborar o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM)

− a constituição de uma equipa multidisciplinar responsável pela elaboração − a constituição de uma equipa multidisciplinar responsável pela elaboração 
do Plano, com representantes dos ministérios com assento na CIAM e 

coordenada pelo Instituto da Água (INAG)
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Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo: Objectivos

− Levantar todas as actividades, cartografá-las, identificar o grau de 

dependência das comunidades locais e delimitar os espaços já dependência das comunidades locais e delimitar os espaços já 
consignados

− Ordenar usos e actividades do espaço marítimo, presentes e − Ordenar usos e actividades do espaço marítimo, presentes e 

futuros, em estreita articulação com a gestão da zona costeira

− Garantir a utilização sustentável dos recursos (preservação/recuperação), 
potenciando a utilização eficiente do espaço marítimo (abordagem 
integrada e intersectorial)

− Definir os parâmetros de desenvolvimento sustentado de cada actividade− Definir os parâmetros de desenvolvimento sustentado de cada actividade
e do espaço marítimo onde se poderá desenrolar

− Definir outras actividades passíveis de desenvolvimento a M/L prazo− Definir outras actividades passíveis de desenvolvimento a M/L prazo

− Fomentar a importância económica, ambiental e social do mar

− Orientar o desenvolvimento de indicadores de avaliação do desempenho 
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− Orientar o desenvolvimento de indicadores de avaliação do desempenho 
sustentável das actividades marítimas e respectiva monitorização
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Gestão Integrada dos Oceanos, incluindo Zonas Costeiras

“O Oceano, Um Desígnio Nacional para o Século XXI”
(Comissão Estratégica dos Oceanos)(Comissão Estratégica dos Oceanos)

“Para se alcançar um desenvolvimento sustentado do Oceano, incluindo 
Zonas Costeiras, é essencial adoptar na gestão do espaço marinho Zonas Costeiras, é essencial adoptar na gestão do espaço marinho 
e litoral, dos seus recursos e da sua exploração pelo homem, uma 

abordagem integrada (inter-disciplinar e inter-sectorial) dos assuntos”

Estrutura de gestão do Oceano e Zonas Costeiras, ao nível do 
Conselho de Ministros, que assegure a coordenação transversal e integração Conselho de Ministros, que assegure a coordenação transversal e integração 
das diferentes matérias associadas à gestão desses espaços e actividades: 

− plataforma continental, defesa, relações exteriores, portos, transporte 
marítimo, faixa litoral, ambiente, conservação da natureza, pescas e 
aquicultura, turismo, desporto e lazer, indústrias de construção naval e 
tecnologia oceânica, recursos minerais e hidrocarbonetos, energias 
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tecnologia oceânica, recursos minerais e hidrocarbonetos, energias 
renováveis ciência, investigação, educação, cultura, …”
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Missão, Objectivos e Medidas da ENGIZC

“A missão da ENGIZC é garantir a adequada articulação e coordenação das 
políticas e dos instrumentos que asseguram o desenvolvimento sustentável políticas e dos instrumentos que asseguram o desenvolvimento sustentável 
da zona costeira.”

− Instituir um modelo de governança que 
assegure a coordenação das políticas sectoriaisassegure a coordenação das políticas sectoriais
ao nível nacional, a sua articulação no quadro 
da cooperação internacional, especialmente no da cooperação internacional, especialmente no 
âmbito da colaboração transfronteiriça, e o 
reforço do envolvimento e co-responsabilização 
dos diferentes sectores, de natureza pública ou dos diferentes sectores, de natureza pública ou 
privada, na gestão da zona costeira e na 
respectiva monitorização 

− Reforçar o quadro normativo

− Garantir o conhecimento, a informação, a 
participação e a monitorização
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participação e a monitorização
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Modelo de Governança (ENGIZC)

− Plataforma de concertação 
política - espaço de articulação política - espaço de articulação 
inter-ministerial - MAOTDR, 
MDN, MOPTC, MEI e RA

MAI, MP, MADRP, MCTES, MC 
?

− Plataforma de cooperação – espaço de coordenação de políticas e de 
intervenções na zona costeira - ANMP, APP, ONG (…)

− Plataforma de conhecimento – espaço de produção de conhecimento 
científico e de interpretação da zona costeira - Instituições Universitárias e 
de Investigação, Laboratórios do Estado (…)de Investigação, Laboratórios do Estado (…)

− elemento de suporte: uma plataforma de informação e monitorização
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Modelo de Governança

Plataforma de concertação política

MAOTDR, MDN, MOPTC, MEI e RAMAOTDR, MDN, MOPTC, MEI e RA



MAI, MP, MADRP, MCTES, MC
Modelo de Governança

ZONAS COSTEIRAS
MAI, MP, MADRP, MCTES, MC

Plataforma de cooperação
coordenação de políticas e de intervenções na 

ZONAS COSTEIRAS

coordenação de políticas e de intervenções na 
zona costeira 

e Espaço Marítimo
Modelo de Governança

ZONAS COSTEIRAS

Plataforma de conhecimento
espaço de produção de conhecimento científico 

e de interpretação da zona costeira

ZONAS COSTEIRAS

e

ESPAÇO MARÍTIMO
e de interpretação da zona costeira

e do Espaço Marítimo
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Plataforma de informação e monitorização
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Um Desafio

Modelo de Governança

ZONAS COSTEIRAS

Modelo de Governança

ZONAS COSTEIRASZONAS COSTEIRAS

e

ESPAÇO MARÍTIMOESPAÇO MARÍTIMO

Muito Obrigada
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