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O crescimento da população mundial, a ambição de bem-estar das 

populações, a escassez de recursos em terra, as alterações climáticas, a perspectiva 

do fim do petróleo e as novas capacidades de exploração do mar, proporcionadas 

pela tecnologia, levam a considerar que o mar se vai transformar num espaço de 

competição de interesses, com uma relevância jamais experimentada pela 

Humanidade. Todos os países serão, directa ou indirectamente, afectados nos seus 

interesses nacionais e por isso irão desenvolver estratégias de Segurança Nacional, 

mais ou menos pacíficas, aparentemente privilegiando a cooperação à competição, 

para assegurarem a sua existência e eventualmente a sua sobrevivência.   

Portugal não pode alhear-se desta realidade e até tem razões para acreditar 

que o mar lhe proporciona novas e extraordinárias oportunidades para se afirmar 

e desenvolver.  

Neste trabalho efectua-se uma breve análise do valor actual do mar, em 

diversas perspectivas, para depois se apresentar uma análise prospectiva dos 

desafios futuros, em especial dos que têm relevância para a nossa Segurança 
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PORTUGAL E OS DESAFIOS MARÍTIMOS DO SÉCULO XXI 
 
 

«Só se defende aquilo que se ama e só se pode amar aquilo que se conhece»1. 

Tenente-general Abel Cabral Couto 

Introdução 

O nosso País enfrenta uma grave crise económica, tem um forte desequilíbrio das contas 

públicas e regista um desemprego elevado, tudo isto devido a uma conjugação simultânea de 

uma economia mundial em recessão e de uma estrutura económica nacional débil e incipiente. 

Portugal precisa de adquirir liberdade de manobra no «rio do tempo»2 e, para isso, tem de 

encontrar um novo rumo de esperança. Coloquei a mim mesmo o desafio de dar um 

contributo para esta mudança. A grande questão, com que me deparei de imediato, foi saber 

que futuro nos espera. Sem a noção dos desafios que se perspectivam não nos podemos 

antecipar3. Encontrei, assim, o argumento para o meu contributo, como Oficial da Marinha 

vou tentar identificar que desafios marítimos nos esperam e, para fazer jus ao tema deste 

congresso, vou também procurar mostrar que o mar é fundamental para a Segurança Nacional. 

Segundo o Prof. Adriano Moreira, «Portugal foi de regra um país dependente de factores 

externos, decidido a procurar fora do território matricial apoios políticos e recursos 

materiais que habilitassem o Estado a desempenhar as funções e realizar os objectivos do seu 

conceito estratégico variável em cada época.»4. Na minha perspectiva, num novo ciclo 

histórico que se advinha muito difícil, Portugal pode encontrar no mar os recursos que sempre 

teve de procurar no exterior. Se o povo português entender esta oportunidade, por certo que o 

País saberá desenvolver um Conceito Estratégico Nacional centrado nos novos desafios 

marítimos. A vontade política, por certo, tudo fará para assumir de forma integrada a 

condução dos assuntos do mar empregando meios estruturais e genéticos nos espaços 

marítimos sob soberania5 e jurisdição6 nacional, com autoridade exercida de forma credível e 

                                                 
1  Abel Cabral Couto, «Portugal no actual contexto estratégico», in Nação e Defesa, Ano XVII, N.º 61, 

Janeiro-Março de 1992, p. 19. 
2  «As nações viajam no rio do tempo, que não podem controlar ou dirigir, mas no qual podem manobrar com 

maior ou menor habilidade e experiência», Otto von Bismark. 
3  Princípio da Guerra. 
4  Adriano Moreira, A Circunstância do Estado Exíguo, Segurança e Defesa, Lisboa, 2009, p. 13. 
5  Soberania - é o termo que designa o poder político no Estado moderno, de tipo europeu, ou a específica 

situação do Estado dotado da plenitude da capacidade de direito em relação aos demais Estados, sem prejuízo 
de, no quadro da UE, existirem obrigações supra-nacionais que são vistas, e se constituem de facto, como 
limitações ao exercício pleno da soberania nacional dos Estados-Membros.  Em termos constitucionais, os 
pressupostos da soberania constam, designadamente, dos art. 3.º, 6.º e 9.º da Lei Fundamental. Em termos de 
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com capacidade aceitável de menor custo benefício. A edificação de meios e a reunião de 

capacidades7 (científicas, económicas, industriais e securitárias) é mais facilmente conseguida 

se houver uma estratégia de médio e longo prazo para o efeito. Se pensarmos que esta 

estratégia visa a segurança do País, na perspectiva de assegurar o seu futuro, então estamos a 

falar de Estratégia de Segurança Nacional. 

Esta minha comunicação procura, assim, demonstrar que o mar é a janela de 

oportunidade possível para a Segurança Nacional. O mar pode proporcionar novas e 

extraordinárias oportunidades para Portugal se afirmar e desenvolver. De certo que o mar que 

nos ajudou a ir para Oriente, depois para o Brasil, em seguida para África, não se esqueceu de 

nós, «Heróis do Mar, Nobre Povo». 

O potencial do mar 

Partindo da brilhante frase do General Abel Cabral Couto importa saber o que se conhece 

do mar, para se saber se ele merece a devoção da Nação. Se acharmos que sim, que ele tem 

valor, então deveremos ser capazes de definir objectivos nacionais adequados e uma estratégia 

capaz de os atingir. 

O que se sabe do mar 

Os oceanos ocupam quase três quartos da superfície terrestre e o seu volume é 15 vezes 

maior que o volume da terra emersa. A profundidade média nas bacias oceânicas é de 3730 

metros, enquanto a parte emersa se situa a uma altitude média de 700 metros, existindo assim 

uma relação de 6 para 1. Estima-se que existam cerca de 100 000 montes submarinos com 

mais de 1 quilómetro de altura (seamounts). Destes, apenas uns 350 montes foram 

investigados e só 100 foram estudados com algum detalhe. A maioria dos estudos científicos 

no mar é sobre as zonas costeiras, considerando-se que estão estudados menos de 2% dos 

                                                                                                                                                         
soberania marítima os pressupostos da sua existência constam da Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (CNUDM).  

6  Jurisdição – os pressupostos da existência, e aplicabilidade, da jurisdição do Estado costeiro encontram-se 
definidos na CNUDM. Nos primeiros textos da negociação da CNUDM, a expressão utilizada era direitos 
exclusivos e jurisdição, tendo posteriormente sido reduzida à expressão jurisdição. O termo jurisdição, que 
foi adoptado pelo direito do mar por influência dos países do sistema jurídico anglo-saxónico, encerra 
alguma equivocidade, já que tem no direito romano-germânico um sentido bem diferente. 

7  A edificação de capacidades deve ser garantida em termos de compatibilidade, intermutabilidade, unicidade 
de procedimentos, treino e experiência e a sua transformação deve ser prosseguida com base no 
conhecimento acumulado, através do saber experimental permanente, constante e sucessivo (incremental e 
em espiral), visando garantir a interoperabilidade suportada na uniformização da doutrina, da organização, do 
treino, do material, do comando e liderança, do pessoal e das infra-estruturas (serviços). 
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fundos marinhos e apenas 0.00001% foram sujeitos a investigações biológicas8. Estima-se 

que o oceano contenha entre 500 mil a 10 milhões de macroespécies bentónicas (do fundo 

marinho) e 100 milhões de espécies pelágicas (coluna de água), enquanto em terra há 1,8 

milhões de espécies descritas no total dos ecossistemas. Nas planícies abissais há, em regra, 

baixa biomassa, contudo elevada biodiversidade, sobretudo de pequenos organismos e 

bactérias que vivem enterrados nos fundos moles. Nas áreas onde há ecossistemas 

hidrotermais há biomassas elevadíssimas, mas baixa diversidade biológica.  

Estima-se que no fundo do mar existem 100 milhões de toneladas de depósitos de 

sulfuretos polimetálicos maciços, muitos deles ricos em ouro industrial, ou seja em metais tais 

como o ouro, prata, cobre, zinco, titânio, cobalto, níquel, manganês, entre outros. Além disso, 

é no mar que nos últimos tempos se têm feito as maiores descobertas de petróleo.  

Assim, o fundo do mar é um imenso abismo desconhecido9, numa época em que já 

colocámos homens na Lua e sondas em Marte10. A superfície da Lua está cartografada com 

mais exactidão e detalhe do que o fundo do mar. Embora na Internet se vendam terrenos na 

Lua e em Marte é no fundo do mar que verdadeiramente ainda hoje se pode conquistar 

terreno. Esta possibilidade existe porque na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar (CNUDM), de 1982, ratificada por Portugal em 1997, foi legislada a possibilidade de 

extensão dos limites das plataformas continentais dos Estados ribeirinhos.  

O valor do mar 

Agora que sabemos que pouco sabemos sobre o mar, como é que podemos calcular o seu 

valor? Uma aproximação possível é através das suas potencialidades de natureza económica, 

política e militar, na óptica da realização das aspirações do Homem quanto a segurança, a 

desenvolvimento e justiça, ou seja, a bem-estar. Assume especial importância a segurança e o 

desenvolvimento porque são fundamentais para a criação da disponibilidade anímica propícia 

                                                 
8  Ricardo Serrão Santos, «O Conhecimento Científico do Mar», in Nação e Defesa, N.º 122, Ed. Instituto de 

Defesa Nacional, Primavera 2009, 89-100, p. 91. 
9  No final de Julho de 2009, numa palestra sobre o projecto de extensão dos limites da Plataforma Continental 

dirigida a jovens portugueses e espanhóis da Universidade Itinerante do Mar, verifiquei que todos os alunos 
sabiam quem tinha sido o primeiro homem a pisar a Lua, que fica a 380 mil km de distância da Terra, mas 
não sabiam se o homem já tinha ido ao fundo do mar. De facto, já doze homens pisaram a Lua e houve 
apenas dois a conseguirem ir ao ponto mais fundo do oceano, ao Deep Chalenger, a 11 km de profundidade, 
na fossa das Marianas. Estes heróis, Jacques Piccard e o Tenente Don Walsh, foram ao fundo do mar no 
veículo submarino Trieste em 23 de Janeiro de 1960. 

10  O oceanógrafo Dr. Robert Duane Ballard, nascido em 1942 e famoso por encontrar o Titanic e o Bismarck, 
disse, no programa «60 minutos» da SIC Notícias de 2 de Janeiro de 2010, que se sabe mais da Lua ou de 
Marte do que do fundo do mar, aqui ao pé. 



Armando Correia Portugal e os desafios marítimos do séc. XXI
 

 4
 

à promoção da justiça, entendida esta, não apenas no domínio do social, mas, principalmente, 

no do respeito pelos direitos fundamentais do Homem11.  

Quando pensamos no valor do mar temos de ter sempre presente que ele tem um valor real, 

ligado ao que dele se pode obter ou ao que se pode fazer a partir dele, mas também um valor 

potencial, que tem a ver com o seu aproveitamento futuro, com o que se pode vir a fazer dele 

ou com ele. Sabe-se muito sobre o seu valor real, muito associado à exploração dos recursos 

da pesca, ou do transporte e comércio marítimo, mas pouco se tem falado sobre o seu valor 

potencial.  

Como exemplo do seu valor na perspectiva real salienta-se o facto de estarem no mar as 

vias logísticas da economia moderna, que depende cada vez mais da livre circulação do 

comércio mundial. Nas últimas quatro décadas o comércio marítimo mais do que 

quadruplicou. Actualmente, 90% do comércio mundial e dois terços do petróleo são 

transportados por mar, em mais de 47 000 navios12 que praticam muitos dos cerca de 4000 

portos mundiais. No mundo globalizado em que vivemos, as economias são cada vez mais 

sensíveis a alterações no fluxo do comércio, por serem tão dependentes das matérias-primas, 

ou dos produtos, que se encontram em trânsito em navios, autênticos armazéns flutuantes, e 

que precisam de chegar, em tempo, ao seu destino.  

A União Europeia (UE) tem 1200 portos, é a primeira potência marítima mundial, 

especialmente no que diz respeito ao transporte marítimo, às técnicas de construção naval, ao 

turismo costeiro, à energia offshore, incluindo as energias renováveis, e aos serviços 

associados. Quase 90% do seu comércio externo, mais de 40% do comércio interno e 90% do 

petróleo consumido têm por base o transporte marítimo.  

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que 60% das exportações 

portuguesas e 70% das importações se processam por via marítima. Além disso, o mar tem 

                                                 
11  Virgílio de Carvalho, A importância do mar para Portugal, Bertrand Editora e Instituto de Defesa Nacional, 

Venda Nova, 1995, p. 27. 
12  Dados de 2007 do relatório «Marine Economics», de Martin Stopford, identificam 74 398 navios mercantes 

de mais de 100 toneladas de porte bruto (dwt, em inglês, e tpb em português) . Destes, 47 433 são navios de 
carga, restando 26 880 navios de outras categorias. Cfr. Martin Stopford, Maritime economics, 3ª Ed., 
Routledge, New York, 2009, p. 68.  

 Em 2009, a frota total mundial expandiu-se 6,7%, atingindo 1,19 milhares de milhões de toneladas de porte 
bruto. A tonelagem dos petroleiros aumentou 2,5% e a dos navios graneleiros sólidos 7%. Pela primeira vez, 
a tonelagem total de transporte de granéis sólidos ultrapassou a tonelagem dos navios petroleiros. Juntos, 
estes dois tipos de navios representam 71,2% da tonelagem total da frota comercial. Cfr. Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Review of Maritime Transport, 2009 [em 
linha], 2009. Disponível em http://www.unctad.org/en/docs/rmt2009_en.pdf [Última visita em 25ABR10]. 
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um enorme poder de atracção no turismo, já que 90% dos turistas que nos visitam procuram a 

faixa costeira e as actividades de lazer de âmbito náutico. 

Na perspectiva potencial, que é da que mais se fala actualmente, há razões para acreditar 

que o fundo do mar se vai transformar numa importante fonte de matérias-primas. Esta ideia é 

facilmente sustentada se pensarmos que é no subsolo marinho que se descobrem as novas 

reservas de petróleo e que a tecnologia já permite a sua exploração a 2880 metros de 

profundidade. Se correlacionarmos esta ideia com o facto da profundidade média do Atlântico 

ser de 3350 metros e que a tecnologia está a evoluir muito rapidamente, então podemos 

deduzir muitas perspectivas optimistas. Salienta-se também, ainda nesta perspectiva, que à 

exploração tradicional dos recursos oceânicos (haliêuticos, minerais e energéticos, 

nomeadamente o petróleo) juntou-se, desde há cerca de cinco décadas, a expectativa de 

exploração dos nódulos e crostas polimetálicos dos fundos marinhos. Mais recentemente 

descobriu-se também a possibilidade da utilização dos hidratos de metano como fonte de 

energia e a biodiversidade marinha, nomeadamente das fontes hidrotermais, como base de 

biotecnologias inovadoras.  

Riscos e ameaças no mar 

A visão optimista apresentada não esconde o impacto da Revolução Industrial no ambiente 

e nos recursos do mar, nomeadamente: excesso de pesca por todo o globo; degradação da 

qualidade do ambiente, especialmente nos estuários e zonas costeiras; destruição de habitats 

essenciais para a sobrevivência de numerosas espécies; e as graves consequências do efeito de 

estufa, incluindo a subida do nível do mar e a alarmante acidificação do meio marinho. Estas 

situações constituem motivo de preocupação pública e objecto da acção dos governos, da 

sociedade internacional e comunidade humana mundial.  

As ameaças directas ao uso do mar e as que do mar tiram partido têm-se multiplicado. Tem 

assumido especial expressão a criminalidade e o terrorismo internacionais, que exploram as 

vulnerabilidades decorrentes da fragmentação dos regimes legais aplicáveis no mar. É 

essencial impedir estas acções contra os navios ou infra-estruturas que asseguram o nosso 

modo de vida. Não se pode consentir o tráfico de armas de destruição maciça ou de efeitos de 

massa (ADM/AEM) que ameaçam a Humanidade. Importa também prevenir a poluição do 

mar, que coloca em causa os recursos vivos ou o lazer no nosso litoral, o tráfico de droga, que 

destrói a nossa juventude, a sobre-pesca ou a pesca ilegal, que depredam a vida no nosso mar, 

e a exploração ilícita de recursos do fundo marinho. 
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Se as ameaças não forem eficazmente combatidas no mar poderão colocar em causa muitas 

das bases em que assenta a nossa vida quotidiana e o nosso bem-estar. Nós, em Portugal, 

podemos perceber bem esta questão já que a insegurança no mar pode afectar gravemente o 

nosso turismo, que é essencialmente marítimo (balnear), ou o nosso abastecimento de petróleo 

e gás natural. O turismo representa 11% do PIB nacional e emprega mais de 500 000 

pessoas13. O petróleo é importado na sua totalidade por via marítima, o mesmo acontecendo 

com cerca de 60% do gás natural, o que significa que recebemos, em média, um navio de 

transporte de petróleo ou de gás natural por dia. Muitos outros bens nos chegam por via 

marítima, cerca de 70% das nossas importações, pelo que é necessário assegurar a 

manutenção do regular fluxo do tráfego marítimo. Todavia, isso implica uma atitude proactiva 

de presença, de dissuasão, de vigilância marítima, de fiscalização marítima, de coerção e de 

combate às ameaças, designadamente pela manutenção e imposição da ordem constitucional e 

legal em vigor, através da autoridade competente em razão da matéria e do espaço, que 

assegure a liberdade de navegação e a exploração criteriosa do nosso património marítimo. 

A Segurança Nacional e o mar 

O tema deste I Congresso Nacional de Defesa Nacional é «Para uma Estratégia de 

Segurança Nacional», o que justifica que eu procure demonstrar que há uma forte relação 

entre o mar e a Estratégia de Segurança Nacional. 

A Política Nacional, os interesses nacionais e o mar 

O nosso modelo de sociedade democrática tem na essência de toda a acção do Estado a 

política nacional, já que é a ela que compete a fixação dos objectivos nacionais. É a política14 

que decide, mesmo nos países que limitaram a intervenção do poder na esfera privada dos 

cidadãos, uma enorme quantidade de coisas essenciais: desde a paz e a guerra, até à 

quantidade de dinheiro que cada um paga ao Estado, e o modo como este o gasta, ordenando 

as prioridades sociais. Assim, a política nacional resume-se à arte e ciência de estabelecer os 

objectivos nacionais, mediante a interpretação dos interesses e aspirações nacionais. O 

interesse nacional está normalmente implícito, raramente explícito, nas constituições dos 

                                                 
13  Cfr. Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 de Agosto. 
14   Cfr. António Marques Bessa e Jaime Nogueira Pinto, O Poder na História, 2ª. Ed., Verbo, Lisboa, 2009, pp. 

7-9. 
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Estados15, centra-se em valores fundamentais como a integridade nacional, a preservação e o 

bem-estar da Nação, o respeito pelas suas crenças políticas e o estilo de vida nacional. Os 

interesses nacionais, a partir dos quais se identificam os objectivos nacionais, também não 

costumam estar explícitos, é possível identificá-los a partir de comunicados escritos e de 

discursos proferidos pelos líderes nacionais, ocorrendo também a designação de doutrina 

prescritiva no citado contexto.  

Uma investigação mais profunda sobre o que é o interesse nacional levar-nos-ia para um 

conceito que se resume em atingir a «segurança e o desenvolvimento». A segurança, que pode 

dizer apenas respeito à independência e à integridade territorial, também poderá ser entendida 

como abrangendo todos os aspectos relacionados com as cinturas de segurança e zonas de 

influência. Noutra perspectiva, a segurança também pode abranger áreas da economia, da 

ecologia, do habitat, da política, dos meios de comunicação, da linguística, de cariz social, de 

paisagem e da história, merecendo nesses casos, em certos fora, a designação de segurança 

humana, o que permite às Forças Armadas poderem ter um âmbito de acção para além da 

protecção da Nação e do seu povo das chamadas ameaças tradicionais. O desenvolvimento 

assenta, em grande parte, em medidas de política interna, mas poderá, igualmente, implicar 

medidas de projecção externa, como sejam a obtenção de matérias-primas, a conquista de 

mercados para os excedentes de produção, a colocação de excedentes demográficos ou a 

obtenção de mão-de-obra. Para se atingir a segurança e desenvolvimento é indispensável 

traduzir os interesses nacionais em objectivos nacionais e estes, por sua vez, numa estratégia 

adequada, exequível e aceitável para os atingir. Assim, do exposto, resulta que o interesse 

nacional é a «referência para a formulação da estratégia nacional e para o cálculo do poder 

necessário para apoiar essa estratégia»16. Nesta sequência, penso que se pode dizer que a 

Segurança Nacional é a missão nacional, prosseguida através das tarefas da defesa nacional, 

integrando a defesa militar e a defesa civil, de desenvolvimento económico, com progresso 

social, e de justiça, visando, como propósito, o bem-estar, a salvaguarda dos cidadãos 

nacionais e a salvaguarda do Estado. 

                                                 
15  No caso português, poderá extrair-se da Constituição da República, que, ainda que de forma supostamente 

incompleta ou excessivamente vaga, enuncia que o interesse nacional é a sobrevivência da República 
Portuguesa (artigo 1.º), como Estado de Direito Democrático (artigo 2.º), unitário (artigo 6.º) baseado na 
soberania popular, no respeito dos direitos e liberdades fundamentais e no pluralismo de expressão e de 
organização democrática (artigo 2.º). 

16  Por isso, só os grandes estadistas mundiais têm revelado a capacidade de formular e reconhecer os interesses 
nacionais, traduzindo-os com acerto e precisão e anunciando-os como guia de inspiração de toda a acção 
política e estratégica. À medida que se desenvolve o âmbito da segurança e do desenvolvimento, e se 
aprofundam as acções necessárias à sua consecução, também aumenta o entendimento, aplicação e a 
relevância do interesse nacional. 
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Para se cumprir, ao mais alto nível do Estado, a missão de Segurança Nacional é preciso 

desenvolver uma estratégia, já que é esta que consegue articular com coerência os meios 

nacionais de natureza política, económica, psicossocial e militar, no espaço e no tempo de 

acção para, em situações de disputa internacional ou perante ameaças difusas, materializar os 

objectivos nacionais. Estes objectivos podem ser ofensivos (conquista, impor a aceitação 

destas ou daquelas condições onerosas), defensivos (protecção do território ou de certos 

interesses), ou podem até, simplesmente, visar o status quo político. Um Estado pequeno e 

exíguo, como o nosso, não pode ter muitos objectivos nacionais e não podem ser 

demasiadamente ambiciosos. No limite, a ambição de um Estado pode ser apenas garantir a 

sua existência e a protecção dos seus cidadãos.  

A capacidade e a liberdade de acção para concretizar objectivos nacionais consistem no 

Poder Nacional17. Este resulta da integração de todos os meios ou capacidades disponíveis 

como um todo, destinados, especificamente, a promover a consecução e a manutenção dos 

objectivos nacionais definidos pela política e mobilizados pela vontade nacional.  

Se nos recordarmos dos elementos constitutivos do Poder Nacional apresentados por Hans 

J. Morgenthau18, encontramos a oportunidade para estabelecer uma relação entre mar e a 

Segurança Nacional. Os elementos por ele identificados são: a terra (espaço geográfico 

situado); os recursos naturais; a capacidade industrial; a preparação militar; a população (a 

demografia); o temperamento nacional (carácter); espírito nacional (moral); a diplomacia; e o 

governo (o carácter e a capacidade do Poder Governativo). Seguindo este modelo, o uso e o 

aproveitamento dos recursos do mar constituem-se como um elemento do Poder Nacional.  

Podemos simplificar este modelo, no que ao mar diz respeito, agregando os elementos do 

nosso Poder Nacional da seguinte forma: a vontade nacional em relação ao mar, o espaço 

geo-oceânico do País e a capacidade económica. 

A vontade nacional 

A vontade nacional sustenta-se na cultura e mentalidade marítima do povo português, diz 

respeito à atitude e sensibilidade psicológica da população e do governo em relação aos 

assuntos do mar.  

                                                 
17  Nas relações internacionais a função do Poder é fazer prevalecer o interesse nacional de um Estado sobre o 

dos outros. O que mais importa é a percepção de poder de uns relativamente a outros. No limite, o Poder 
pode usar meios militares. Assim, para se ter Poder, é preciso ter Força. 

18  Cfr. Hans J. Morgenthau, Politics among Nations, 6ª Ed., Knopf, Nova Iorque, 1985, pp. 25-26. 
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O mar tem, para nós, portugueses, uma importância cultural enorme, tendo-se constituído 

ao longo da nossa História como um dos principais elementos forjadores da identidade 

nacional. Mantemos com ele uma relação íntima e permanente, a qual confere à cultura do 

nosso povo um carácter eminentemente marítimo, que influencia directamente a mentalidade 

e a vontade nacionais. Foi essa relação privilegiada com o mar que nos atraiu para a 

extraordinária empresa dos Descobrimentos, que nos levou aos quatro cantos do Mundo, 

espalhando a fé Cristã e os valores e a cultura lusitanas, deixando como legado uma língua 

universal, partilhada por oito países, que também têm em comum o mar (a quem o Prof. 

Doutor Adriano Moreira chama Oceano Moreno). 

Actualmente, na memória dos portugueses, o mar não é mais do que literatura. Os 

portugueses ainda não reconheceram nem percepcionaram o oceano como um recurso natural 

valioso, pelo que não tiram dele o devido proveito. Por certo que se a vontade nacional 

apresentar sinais claros de que o mar é um interesse nacional, então os nossos governantes 

terão a obrigação de os traduzir em objectivos políticos. Para assegurar a realização desses 

objectivos marítimos é preciso Poder. Entenda-se que o Poder diz respeito ao que se tem 

(capacidades disponíveis da Nação), à vontade de empregar as capacidades com intenção 

determinada e definida e à forma de atingir esses objectivos (acção), ou seja à estratégia. Esta 

acciona os vectores de ligação entre os objectivos e os meios, num triângulo cujos vértices se 

influenciam mutuamente. 

O espaço geo-oceânico de Portugal 

O segundo elemento do Poder Nacional mencionado foi a geografia. Tem muita 

importância a configuração de um país (forma, extensão, continuidade territorial, 

navegabilidade dos rios, etc), a sua posição geográfica, os acessos ao mar e a natureza dos 

seus portos.  

Portugal tem uma superfície emersa de 92 mil km, uma linha de costa com 2188 km de 

comprimento e uma Zona Económica Exclusiva (ZEE) que se expande sobre uma área de 

1658 mil km. Pela sua dimensão acima da linha de água, posiciona-se no centésimo décimo 

lugar no ranking dos países do mundo. A ZEE, 18,7 vezes o tamanho da superfície emersa, 

permite situar Portugal no 11.º lugar ao nível mundial, à frente de países como a Índia e a 

China. Na União Europeia, é quem possui a maior ZEE, se não tivermos em conta as zonas 

marítimas dos territórios ultramarinos da França e do Reino Unido. 
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Muitos portugueses não sabem que este imenso espaço sob responsabilidade nacional pode 

crescer ainda mais, já que Portugal apresentou à Comissão dos Limites da Plataforma 

Continental das Nações Unidas, em 11 de Maio de 2009, a sua proposta de extensão dos 

limites da plataforma continental. Esta proposta prevê o aumento dos actuais 1,66 milhões de 

quilómetros quadrados, para 3,6 milhões. Será assim exequível garantir a continuidade 

geográfica de Portugal, no que se refere ao Continente, ao Arquipélago dos Açores e ao 

Arquipélago da Madeira, sempre sobre solo nacional (embora submerso). Este potencial 

corresponde a quase 40 vezes o território nacional e a cerca de 83% da área terrestre19 dos 27 

países membros da União Europeia.  

O valor desta alteração tem duas dimensões: uma tangível e uma intangível. Esta última 

está relacionada com a maior projecção internacional de Portugal, que passará a ter maior 

espaço físico. Além disso, se desenvolver as ciências e tecnologias do mar, a comunidade 

nacional pode afirmar-se perante a sociedade internacional em matérias ligadas ao mar, 

permitindo-lhe afirmar-se nos fora de decisão.  

A dimensão tangível está relacionada com os benefícios económicos e sociais que se 

espera obter da exploração das riquezas do fundo do mar. O aproveitamento destes recursos 

resulta em proveitos directos, relacionados com a extracção e comercialização de 

matérias-primas, e indirectos, relacionados com a tecnologia que deve ser desenvolvida e que 

pode ser exportada. O desenvolvimento da biotecnologia azul, ou seja do estudo dos 

ecossistemas dos fundos marinhos, por exemplo das fontes hidrotermais e das comunidades 

quimiosintéticas, e o respectivo aproveitamento através do desenvolvimento de novos 

produtos farmacêuticos, tem um enorme potencial económico. A afirmação de Portugal nesta 

área de conhecimento pode resultar em imagem de marca do País. Assim, é necessário 

desenvolver um «cluster marítimo» onde se reúnam os sectores da ciência, do ensino, da 

indústria, do comércio, bem como da segurança e da correspondente e associada autoridade 

do Estado no espaço marítimo. 

Capacidade económica do País 

O terceiro elemento mencionado do Poder Nacional foi a capacidade económica que é 

quem proporciona os recursos necessários para a construção e reparação naval, exploração 

dos recursos marítimos e dos fundos marinhos e a investigação científica relacionada com o 

mar (hidrografia, oceanografia, dentre outros).  

                                                 
19  Os 27 países da União Europeia totalizam 4325 milhões de km2 de área terrestre. 
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Todos sabemos que o País se encontra numa situação económica muito difícil. Apesar 

disso, deverá encontrar uma forma de assegurar investimento nas actividades marítimas 

integradas, depois de estabelecer uma verdadeira Estratégia Marítima Nacional. Segundo a 

Sociedade de Avaliação de Empresas e Risco (SaeR), no estudo O Hypercluster da economia 

do mar, apresentado em 17 de Fevereiro de 2009, o efeito total no Produto Interno Bruto 

(PIB) português das actividades ligadas ao mar, no ano de 2005, representou um valor relativo 

entre os 5% e os 6% do PIB nacional. Nestes valores, não são considerados os resultados 

obtidos pelo turismo marítimo (sol e praia) e pela imobiliária turística costeira, que são muito 

significativos. O efeito multiplicador das actividades económicas ligadas ao hypercluster do 

mar, associado ao forte potencial de crescimento de boa parte delas, levaram a estimar que, 

dentro de 15 anos, o do mar possa representar cerca de 10 a 12% do PIB e do emprego 

nacionais, o que equivalerá a cerca de 20 a 25 mil milhões de euros e a mais de meio milhão 

de empregos. No estudo, a SaeR agregou os sectores nacionais ligados ao cluster marítimo 

nacional da seguinte forma: Transportes marítimos20, portos e logística; Turismo marítimo e 

náutica de recreio; Pesca21, aquicultura e indústria do pescado; e Construção e reparação 

naval. 

Os vários sectores do nosso do mar caracterizam-se, ainda, por possuírem um forte efeito 

multiplicador noutras actividades económicas e no emprego, o que acentua o seu papel em 

termos de geração de valor acrescentado e como alavanca de desenvolvimento. Releva-se 

ainda, o facto de alguns deles reunirem um elevado potencial de crescimento, sendo de realçar 

o turismo náutico, a náutica de recreio, a aquicultura, a piscicultura de mar, a cultura de algas 

e micro-algas, o transporte marítimo de curta distância, as energias renováveis e a exploração 

de minerais, de hidrocarbonetos e de produtos de biotecnologia.  

                                                 
20  Segundo o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (ITPM), a frota nacional de registo convencional 

tem vindo a decrescer ao longo dos anos. Em termos de registo convencional, em 1970 havia 152 navios, em 
1980 eram 94, em 1990 o número reduziu-se para 58, em 2000 já só havia 28 e em 1 de Dezembro de 2009 
contavam-se 13. Segundo o Relatório de Contas de 2008 do IPTM, a frota de navios de comércio registada 
em Portugal e controlada por armadores nacionais, em 1 de Janeiro de 2009, totalizava 39 navios e 186 872 
toneladas de porte bruto. Cfr. IPTM, «Relatório de actividades IPTM, IP 2008» [em linha], 2008, p. 14. 
Disponível em http://www.imarpor.pt/pdf/quemsomos/inf_gest/RAC2008.pdf [Última visita em 25ABR10]. 

21  A situação da Marinha de Pesca também não é brilhante, segundo a União Europeia, Portugal tinha 10 808 
embarcações de pesca licenciadas em 1999. Esse número reduziu-se para 8 566 em 2008. Trata-se de uma 
frota pesqueira dedicada à pesca costeira, a forma mais artesanal de captura, enquanto as grandes potências se 
viraram mais para a pesca de alto mar, que exige maior capacidade de alojamento e carga (as estadias em mar 
são muito mais prolongadas). Cfr. União Europeia, Factos e números sobre a frota de pesca da EU - 
Portugal, Disponível em http://ec.europa.eu/fisheries/fleetstatistics/index.cfm?ctyCode=PRT [Última visita 
em 25ABR10]. 
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O Poder Marítimo 

O Estado que disponha de condições viáveis para tentar encontrar no mar a possibilidade 

de consecução de importantes objectivos nacionais, nomeadamente aqueles que tenham em 

vista a garantia do desenvolvimento e da segurança nacional - interesses nacionais 

permanentes em qualquer Nação marítima - necessita de construir, em termos de capacidades 

e vontade nacional, de um instrumento adequado a tais propósitos, o chamado Poder 

Marítimo. Entenda-se este como a integração de todas as capacidades ou meios relacionados 

com o mar que permitem aos Estados, que as possuem, o uso e a negação do uso do mar na 

consecução dos objectivos definidos pela política. 

A Estratégia de Segurança Nacional no mar 

Os objectivos que se pretendem atingir através da Estratégia de Segurança Nacional na 

vertente Marítima são, essencialmente, garantir o exercício da exploração económica do mar 

nas suas duas vertentes principais, da segurança das comunicações marítimas (transporte) e da 

protecção e exploração dos recursos económicos, vivos e não vivos, do mar. Estes objectivos 

pressupõem o conhecimento do mar, a utilização do mar em proveito próprio e a possibilidade 

de controlo ou a sua negação aos eventuais antagonistas ou ameaças. Para tanto, é 

indispensável criar uma rede de inteligência22 entre as áreas da investigação, do ensino, da 

indústria, do comércio e da Autoridade do Estado no mar. São indispensáveis não só os 

meios, especialmente os navios, assim como também todo o sistema logístico de apoio, 

essencial à sua sustentação. Aqui importa lembrar a importância dos paradigmas genéticos e 

estruturais como referências a atingir. Assume especial importância, nesta altura, o 

planeamento genético, pois os meios para operar no mar, nomeadamente os navios, são muito 

caros e precisam de ser bem pensados, para serem úteis durante, pelo menos, três décadas.   

A exploração dos recursos do mar requer a criação de um hypercluster do mar de forma a 

articular interesses e capacidades nacionais. É preciso saber que recursos há no nosso mar, é 

necessário monitorizar a sua qualidade ambiental e medir o impacto das acções humanas no 

mar. Depois é preciso desenvolver meios e sistemas capazes de explorarem as riquezas do 

mar. As matérias-primas e outros recursos obtidos no mar devem servir para valorizar a 

indústria e o comércio nacionais.   

A protecção da exploração dos recursos económicos do mar abrange um vasto leque de 

actividades e meios, dependendo da autoridade que o Estado, através das autoridades com 
                                                 
22  Acumulação de conhecimento. 
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competência, em razão da matéria e do espaço marítimo, e pode ser prosseguida através da 

vigilância marítima, da fiscalização marítima, do policiamento marítimo, da segurança 

marítima e da protecção marítima. 

A segurança das comunicações marítimas envolve, por um lado, a defesa e protecção das 

marinhas civis e, por outro, a defesa dos portos, bases, pontos de apoio e o controlo de zonas 

focais de navegação (chokepoints) e das áreas de acesso respectivas.  

Análise prospectiva dos desafios marítimos futuros 

«O futuro – o nosso futuro – está sempre além horizonte e a incerteza que 

encerra nunca nos demoveu de o demandarmos, cientes das condicionantes, mas 

confiantes no saber, na motivação, na tenacidade e na imaginação criativa, que são 

marcas de carácter que nos unem e identificam!»23  

Almirante Fernando de Melo Gomes 

 

Quando o Almirante Alfred T. Mahan salientou magistralmente a importância do mar 

como via de comunicação estava longe de imaginar que ele viesse a ter a importância que tem 

hoje e que terá no futuro. O mar do futuro terá uma enorme importância como fonte de 

recursos (biológicos, minerais, energéticos e científicos) de valor insuspeitado até há poucos 

anos, e mal conhecido ainda hoje. 

Segundo o Centro de Desenvolvimento, Conceitos e Doutrina24, do Ministério da Defesa 

do Reino Unido, no contexto marítimo, haverá dois grandes temas em 2025: o aumento da 

complexidade do litoral e o crescimento da competição oceânica. Em meados do século XXI 

perspectiva-se um grande crescimento demográfico em determinadas áreas do globo, com 

populações a exigirem melhor qualidade de vida tomando como referência o padrão ocidental, 

o envelhecimento da população do mundo industrializado, restrições cada vez maiores no 

acesso à energia de origem fóssil, à alimentação e à água, bem como inquietações 

relacionadas com as alterações climáticas que reduzirão, o que continuará a ser, um período 

de prosperidade sem precedentes. Neste cenário só falta acrescentar outros problemas de 

ordem étnica, religiosa e social, que serão o rastilho perfeito para crises e conflitos aqui, ali e 

                                                 
23  Discurso por ocasião do Dia da Marinha, em Ponta Delgada, no dia 20 de Maio de 2007. 
24  Cfr.  Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), The DCDC Global Strategic Trends Programme 

2007-2036, 2007, p. 1-3. 
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além, pelo planeta fora. Assim, é previsível que a Humanidade entre numa fase muito 

complexa e difícil da sua existência. 

Aumento de complexidade do litoral 

O aumento da complexidade do litoral resulta do facto da maioria da população mundial 

viver a pouca distância da orla costeira, onde a actividade humana deverá desenvolver os mais 

variados projectos, nomeadamente habitações, infra-estruturas portuárias e litorais, projectos 

industriais, dentre outros, que, em muitos casos, se prologarão pelo mar onde irão produzir 

um elevado impacto. Além disso, o homem continuará a despejar nos oceanos produtos 

extremamente nocivos para os ecossistemas marinhos, como são os hidrocarbonetos, os 

pesticidas, os metais pesados e, por vezes, até mesmo material radioactivo. 

Nas regiões litorais sobrepovoadas com governos fracos e corruptos haverá cada vez mais 

tensões devidas ao aumento do número de jovens sem perspectivas de futuro, ao agravamento 

da insatisfação dos excluídos, ao extremismo religioso, ao nacionalismo étnico e às alterações 

climáticas, que deverão originar ambientes propícios a conflitos. A presença de armas, 

sofisticadas e letais, entre estas populações, será uma preocupação acrescida para eventuais 

forças navais multinacionais que reúnam condições para intervir no sentido da estabilização e 

do apaziguamento. 

Os meios de comunicação irão realçar o drama do sofrimento humano e as populações 

menos afortunadas estarão, progressivamente, mais conscientes da sua situação, ficando 

menos tolerantes e mais radicais, permitindo o crescimento de ideologias extremistas. O crime 

organizado e o radicalismo irão explorar esta instabilidade social. 

Aumento de competição oceânica 

Relativamente à competição oceânica, importa lembrar que nas últimas quatro décadas o 

comércio marítimo mais do que quadruplicou25 e estima-se que quase duplique até 202026. O 

Mar será, assim, cada vez mais determinante na vida internacional, num mundo globalizado 

onde as economias são sensíveis a alterações no fluxo do comércio, tão habituadas que estão 

                                                 
25   Gary Roughead, James T. Conway e Thad W. Allen, A cooperative Strategy for 21st Century Seapower [em 

linha], Newport (RI), International Seapower Symposium, on Oct 17, 2007. Disponível em 
http://www.navy.mil/maritime/ [Última visita em 22ABR10] 

26  Cfr. Vern Clark, Remarks in the International Sea Power Symposium, Newport RI, Naval War College, 27 de 
Outubro de 2003.  O Alm. Vern Clark, em 2003, baseou-se em estudos que indicavam que o comércio 
mundial deveria triplicar até 2020. Daqui deduzi que o comércio entre 2010 e 2020 deverá aumentar cerca de 
0,7 do seu volume actual, ou seja, praticamente duplicará entre 2010 e 2020.  
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ao just-in-time. O acesso ao mar é um requisito essencial no mundo globalizado, pois 

nenhuma outra alternativa se vislumbra capaz de substituir a capacidade de transporte dos 

navios. Mesmo para países interiores, como a Áustria e a Suíça, o transporte marítimo é 

fundamental para assegurar as suas importações e exportações.  

Em paralelo espera-se o incremento da poluição marítima e a utilização dos espaços 

marítimos pelo crime organizado e por organizações terroristas27. Desta forma, as ameaças 

que impendem sobre a harmonia deste sistema são enormes e fortuitas sendo fácil perceber 

que há um novo paradigma para os Estados-nação que é a protecção dos espaços marítimos e 

das linhas vitais de comunicação28. Por esta razão, pode deduzir-se que a autoridade do 

Estado no mar e o Poder Naval (Seapower), enquanto instrumento de força, serão cada vez 

mais importantes para a segurança deste sistema, podendo mesmo dizer-se que estarão, cada 

vez mais, no centro do processo de globalização29. 

Ainda na perspectiva da competição oceânica, pode antecipar-se que o alto mar, o fundo do 

mar e as regiões polares irão ser palco de disputas à medida que a tecnologia permitir o acesso 

aos seus recursos e a necessidade desses recursos encorajar a sua exploração. A competição 

irá centrar-se na pesca, na mineração do fundo oceânico, na extracção de petróleo e gás, mas 

também se pode estender aos direitos de passagem e de negação de passagem.  

A CNUDM abriu a possibilidade dos países mais pobres usufruírem das riquezas dos 

fundos dos oceanos que ficam para além das plataformas continentais dos Estados, ou seja na 

«Área». No entanto, a dinâmica a que estamos a assistir é apenas a da extensão30 dos limites 

das plataformas dos Estados ribeirinhos. Desde 1982, data de referência da Convenção, 

muitas evoluções houve na capacidade técnica para explorar petróleo e gás do fundo do mar. 

Nos anos 80 explorava-se o ouro negro, no mar, a menos de 500 m de profundidade. 

Actualmente, exploram-se estes recursos sob uma coluna de água de 3000 m. Se tivermos em 

conta que o Atlântico tem uma profundidade média de 3350 m podemos antever que haverá 

iniciativas futuras dos Estados ribeirinhos para ampliarem os limites das suas plataformas, em 

especial se descobrirem indícios de grandes riquezas submersas. Um exemplo neste sentido é 

                                                 
27  Cfr. Thomas H Collins, «Change and Continuity. The US Coast Guard Today», in Naval War College 

Review, Vol. 57, N.º 2, Spring 2004, p. 21. 
28  Cfr. António Silva Ribeiro, «Uma visão Estratégica do Mar», in Geopolítica, Ed. Centro Português de 

Geopolítica, N.º 1, Setembro  2007, 97-111, p. 104. 
29  Geoffrey Till, «New Directions in Maritime Strategy?», in Naval War College Review, Autumn 2007, Vol. 

60, N.º 4, 29-44, p. 30. 
30  A CNUDM permite a um Estado reclamar a extensão dos limites da sua plataforma para distâncias que 

podem ir até 100 milhas para além da batimétrica dos 2500 m. 
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a reclamação, unilateral, do Reino Unido sobre parte da bacia Hatton-Rockall que também é 

disputada pela Irlanda, Dinamarca (para as Ilhas Faroe) e Islândia31. 

Os recursos naturais motivam muitas acções subtis dos Estados. Recorda-se, por exemplo, 

que em 2007, foi notícia a colocação de uma bandeira russa no fundo oceânico do Pólo Norte. 

Dinamarca respondeu com uma expedição científica e o Canadá com uma «operação de 

soberania», ou seja, manobras militares32. 

O efeito das alterações climáticas 

As alterações climáticas estão a abrir novas rotas potenciais e a criar a expectativa do 

acesso às riquezas do Oceano Árctico e do Oceano Antárctico. Este cenário aparentemente 

inevitável, devido a causas naturais e ao desentendimento humano, beneficiará países como a 

Rússia ou o Canadá, mas não deixará de ter outros actores a reclamarem a sua quota-parte. À 

medida que a consciência do valor das riquezas dos oceanos aumentar, também deverão 

aumentar as possibilidades de conflitualidade no acesso aos seus recursos.  

A ligação do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, através do Oceano Árctico é possível 

através pelo Norte do Canadá. É uma rota extensa, muito difícil e bloqueada por gelos em 

longos períodos do ano. Há sessenta anos o navio «St Roch» da Royal Canadian Mounted 

Police efectuou a primeira viagem de oeste para leste através da passagem Noroeste. O navio 

levou 27 meses para o conseguir. Devido às alterações climáticas, em 2000, o navio «St Roch 

II» (com o nome a honrar o seu antecedente) efectuou a mesma viagem do Pacífico até à Baia 

Baffin, a oeste da Gronelândia, em apenas um mês. Este feito abre novas perspectivas em 

relação a rotas comerciais, permitindo encurtar uma viagem da Ásia para a Europa em 5000 

milhas33 náuticas, com as eventualmente inevitáveis consequências na competitividade 

atinente aos portos nacionais. 

Os efeitos das alterações climáticas deverão amplificar o sofrimento humano através de 

tempestades catastróficas, perda de terra arável e de pesca costeira, o que pode conduzir à 

perda de vidas, à migração involuntária, à instabilidade social e a crises regionais. 

                                                 
31  Cfr. Owen Bowcott, «Rockall claim puts Britain on collision course with Iceland» [em linha], in The 

Guardian, 1 April 2009. Disponível em http://www.guardian.co.uk/uk/2009/apr/01/britain-iceland-hatton-
rockall-oil [Última visita em 16ABR10]. Sobre a história das disputas consultar http://www.spiritus-
temporis.com/rockall/history-and-conflicting-claims.html [Última visita 25ABR10]. 

32  Cfr. Hervé Coutau-Bégarie, L’Océan Globalisé – Géopolitique des Mers au XXIe Siècle, Economica, Paris, 
2007, p. 36. 

33  Cfr. Martin Kettle, «Ice retreats to open North-west Passage» [em linha], in The Guardian, 11 September 
2000. Disponível em http://www.guardian.co.uk/environment/2000/sep/11/weather.climatechange [Última 
visita em 25ABR10]. 
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O fim do petróleo 

Os dados relativos ao petróleo de origem biótica revelam que o pico das descobertas de 

novas fontes de petróleo ocorreu em 1964 e, desde então para cá, tem-se vindo a descobrir 

cada vez menos, tendo-se produzido a um ritmo crescente até às crises dos anos 70, 

quebrando então e retomando depois um ritmo crescente de aumento de produção. A maior de 

todas as preocupações é o facto do volume de petróleo extraído do subsolo ser, desde há 20 

anos, superior ao volume descoberto. Hoje, apenas se descobre um novo barril de petróleo por 

cada 4 que se produz, com tendência a agravar-se cada vez mais a diferença entre a descoberta 

e a produção. As reservas mundiais estão a baixar três vezes mais depressa do que o ritmo a 

que se fazem novas descobertas34. Existe a esperança da existência de petróleo abiótico sob a 

crosta terrestre, a cerca de 15 km de profundidade, mas não há dados que comprovem esta 

teoria. 

A região do Golfo Pérsico possui quase dois terços (59,9%)35 das fontes mundiais de 

petróleo, pelo que atrai as atenções das grandes economias, cada vez mais ávidas por energia. 

A sua importância é realçada à medida que o preço do petróleo sobe. Além disso, também já 

ninguém duvida que o petróleo irá faltar neste século e é possível que estejamos na fase do 

pico do petróleo (pico de Hubbert)36, que corresponde ao consumo de metade do petróleo 

existente no nosso planeta. A perspectiva é de aumento do consumo, especialmente por parte 

das grandes economias emergentes da China e da Índia. Esta antevisão é suficiente para se 

pensar que os governantes estejam preocupados com o futuro das suas nações e, desta forma, 

desenvolvam estratégias para garantir o acesso ao petróleo. 

Os dados actuais apresentados pela BP37 indicam que as reservas mundiais conhecidas são 

cerca de 1408,7 milhares de milhão de barris (1258 se não contarmos com as areias 

betuminosas que existem, em especial, no Canadá) e o consumo foi de 84 455 milhares de 

barris por dia em 2008. Com estes dados, mantendo o ritmo de consumo, e efectuando uma 

matemática simples, estimo que as reservas mundiais actuais darão apenas para 46 anos. 

Realça-se, deste resumo estatístico da BP, que o consumo de petróleo em 2008 foi 

                                                 
34  Cfr. James Howard Kunstler, O fim do Petróleo – O grande desafio do século XXI, Trad. Maria Carvalho, 

Bizâncio, Lisboa, 2006, p. 91. 
35  BP, «BP Statistical Review of World Energy» [em linha], Junho de 2009. Disponível em 

http://bp.com/statisticalreview [Última visita em 11MAI10]. 
36  M. King Hubbert, é um geofísico que criou um modelo matemático da extracção do petróleo que previu que 

a quantidade total de petróleo extraída ao longo do tempo seguiria uma curva logística em forma de sino 
(curva de Hubbert). Em 1956, Hubbert com o seu modelo matemático previu correctamente que o pico da 
produção de petróleo nos EUA seria em 1970. Embora controverso, este modelo tem-se mostrado, a cada ano 
que passa, mais eficaz em modelar correctamente a exploração de petróleo. 

37  BP, op. cit. 
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ligeiramente (-0,6%) inferior ao de 2007, situação inédita desde 1993. Realça-se, ainda, que 

em 2008 também diminuiu o volume de reserva de petróleo conhecido, o que poderá indiciar 

que se atingiu o pico do petróleo. Em contrapartida, as reservas de gás natural aumentaram 

ligeiramente e o consumo mundial subiu cerca de 2,5%, mas na China cresceu 15,8%. O 

consumo de energia primária subiu 7,2% na China e diminuiu 2,8% nos EUA.    

É por esta razão que a existência de petróleo no fundo do mar, ou a possibilidade de ele 

existir, tem levantado problemas na definição dos limites das águas de jurisdição nacional ou 

das plataformas continentais sendo uma das causas mais frequentes de conflitos de fronteiras. 

São exemplos os litígios entre a Grécia e a Turquia, no Mar Egeu, entre a Rússia e a Noruega, 

no Mar de Barents, entre quase todos os países do extremo oriente, nos mares da China, do 

Japão e das Filipinas, entre os países ribeirinhos do Golfo Pérsico, entre a Nigéria e os 

Camarões, dentre outros. 

O fim do petróleo e a ausência, em tempo, de verdadeiras alternativas, em conjunção com 

as alterações climáticas lançam a humanidade numa incerteza profunda quanto ao seu estilo 

de vida no futuro. Prevê-se a instabilidade social, em especial em Estados fracos, com 

potencial para criar enormes perturbações. Noutros casos, o aumento das expectativas das 

populações e a competição por recursos, cada vez mais escassos, pode encorajar nações a 

reclamarem e a exercerem direitos sobre maiores espaços marítimos, linhas de navegação e 

recursos naturais, o que pode resultar em conflitos.  

Os efeitos da globalização 

A própria globalização está a formatar novas formas de migração humana, a ter impacto na 

saúde e na doença, na educação e na cultura. Teme-se que a globalização abra um fosso, ainda 

maior, entre o mundo ocidental e o mundo islâmico que tem cada vez maior expressão 

demográfica. Os meios de comunicação irão realçar o drama do sofrimento humano e as 

populações menos afortunadas estarão, progressivamente, mais conscientes da sua situação, 

ficando menos tolerantes e mais radicais, permitindo o crescimento de ideologias extremistas. 

O crime organizado e o radicalismo irão explorar esta instabilidade social. 

A conjugação da globalização com a inevitável pressão em direcção aos países do Golfo, 

onde se localizam as grandes reservas mundiais de petróleo, irá gerar maior instabilidade na 

região, já por si explosiva. A situação será mais grave à medida que os actores regionais 

forem conseguindo obter armas nucleares. 
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O número de actores transnacionais e Estados falhados com acesso a palcos globais está a 

aumentar sem precedentes, podendo, com frequência, dar origem a distracções que apenas 

visam o poder e a influência. Estas acções geram e incitam ao desentendimento com outras 

partes, obrigando a que outros Estados, mais poderosos, se sintam obrigados a intervir para 

apaziguar conflitos regionais38. Os conflitos que irão emergir serão, cada vez mais, 

caracterizados por uma mistura híbrida de tácticas convencionais e irregulares, 

descentralizados no planeamento e na execução, com os actores não estatais a usarem, 

inovadoramente, desde tecnologias simples a outras altamente sofisticadas.  

A proliferação de armas e de tecnologias de informação e comunicação aumentou a 

capacidade de Estados-nação e actores transnacionais para se lançarem em desafios 

marítimos, prepararem ataques e manipularem a percepção pública, designadamente através 

da opinião publicada. O uso assimétrico da tecnologia irá colocar um novo leque de ameaças, 

muito preocupante se tivermos em atenção o apetite destes actores por armas nucleares e 

outras armas de destruição maciça ou de efeitos de massa. Ao mesmo tempo, ataques a 

sistemas de informação legítimos, nomeadamente financeiros, podem igualmente ter efeitos 

disruptivos ainda maiores que as armas cinéticas. É evidente que os perigos provenientes, por 

exemplo, do terrorismo, na actualidade, são indissociáveis do risco de proliferação das armas 

de destruição maciça e de efeitos de massa. A conjugação destas duas ameaças – terrorismo e 

ADM/AEM – aumenta exponencialmente o risco. Estas ameaças e riscos exigem de cada 

Estado, mas, sobretudo, da acção colectiva e concertada dos Estados, acções determinadas. 

Considerações finais 

Os oceanos fazem parte do nosso percurso histórico, vivendo-se no presente um renovado 

entusiasmo pelos assuntos do mar. É necessário revigorar o padrão genético do ADN do povo 

português, é preciso renascer Portugal como Nação oceânica e terra de marinheiros. 

A dimensão do mar português, um dos maiores no espaço europeu, reúne condições para se 

expandir ainda mais quando for reconhecida a sua pretensão de expansão dos limites da 

plataforma continental. O alargamento dos limites da plataforma continental, que representa 

um grande desafio nacional e uma oportunidade para as gerações futuras, requer um esforço 

acrescido do país no seu estudo, aproveitamento, segurança e defesa. Trata-se de um 

investimento no nosso futuro e na nossa identidade, o qual terá que ser pensado a longo prazo, 

como aconteceu no passado, nomeadamente durante a expansão marítima, em que a vontade 

                                                 
38  Cfr. Gary Roughead, James T. Conway e Thad W. Allen, Op. cit., p. 4.  
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nacional se aliou ao planeamento cuidado e aos recursos necessários para garantir o seu 

sucesso.  

Procurei neste meu trabalho salientar o mar como um património que deve despertar o 

interesse nacional e estimular a definição de uma Estratégia de Segurança Nacional que 

contemple o seu uso e o aproveitamento responsável. A História ensina-nos que perante o mar 

não há improviso, há que planear a longo prazo com visão e pragmatismo. Só teremos as 

capacidades necessárias para usar, explorar e proteger o nosso mar e as nossas linhas de 

comunicação se soubermos desenvolver e concretizar paradigmas estruturais, genéticos e 

operacionais que consigam integrar de forma eficaz e eficiente os elementos do Poder 

Nacional de que o País dispõe.  

A análise prospectiva que apresentei revela, com clareza, que este século será de corrida 

aos oceanos na busca dos recursos que guardam, conferindo aos espaços marítimos um papel 

relevante na disputa de interesses nacionais. O interesse pelos oceanos é tão grande que países 

como o Brasil vivem em grande euforia com as descobertas de petróleo que têm feito no 

fundo do mar. A ideia da riqueza é tão animadora que o Brasil chama à sua plataforma 

continental a «Amazónia Azul». 

Um país como Portugal, de reduzida dimensão geográfica terrestre, com apenas uma 

fronteira terrestre, situado numa encruzilhada de espaços e de civilizações, que se viu 

obrigado a ir pelo mundo fora para compensar o fraco poder de que dispunha, sujeito às mais 

variadas ameaças, especialmente de natureza política, económica e cultural, tem de agir 

inteligentemente na esfera internacional e saber aproveitar as oportunidades que se avizinham 

num ambiente cheio de desafios complexos. Os portugueses, que precisam de uma janela de 

liberdade e de esperança, devem olhar para o mar. Por certo, se o conhecerem melhor, 

passarão a amá-lo e assim perceberão porque se deve investir no seu conhecimento, na sua 

exploração e na sua segurança. O mar assegura-nos, de novo, uma oportunidade de grandeza, 

mas os complexos desafios que se avizinham requerem uma liderança governativa com visão, 

sabedoria, antecipação, determinação, agilidade e imaginação, pois só assim poderemos 

continuar a ser uma Nação «valente e imortal».  

 

Lisboa, 15 de Maio de 2010, 

Armando J. Dias Correia 

Capitão-de-fragata 


