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Esta dissertação analisa de que forma as políticas públicas 
portuguesas de segurança marítima têm seguido as políticas 
públicas da União Europeia e qual tem sido o seu impacto 
sobre o país. A importância de Portugal enquanto fundador da 
NATO e na defesa da zona do Atlântico Norte foi preterida 
estrategicamente face a políticas continentais que prevêem um 
maior sucesso a nível económico. O país é submetido à tomada 
de decisão da União Europeia, tendo um poder diminuto, onde 
predomina o poder de coligação face a outros países cujos 
interesses possam estar alinhados com Portugal neste 
momento. Analisámos ainda o processo que as estratégias de 
segurança marítima têm vindo a tomar ao longo dos anos, 
passando de um domínio da NATO para um vislumbre de uma 
estratégia autónoma, que facilite a resposta à gestão de crises 
por parte da EU. De modo a contribuir para a reflexão desta 
dissertação, foram salientados os processos evolutivos da 
vigilância marítima e os vários programas lançados e a 
importância do processo de extensão da plataforma continental 
portuguesa, onde se releva a área marítima que o país pode vir 
a deter, garantindo a possibilidade de obter maiores recursos 
jurídicos e económicos.  
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This dissertation analyses how Portuguese public policies 
on maritime security have followed European Union public 
policies and what has been their impact on the country. The 
importance of Portugal as a founder of NATO and in the 
defence of the North Atlantic area has been strategically 
overlooked in face of continental policies that foresee a 
greater success at an economic level. We used the 
documental analysis method in order to prove that the 
country is subjugated by decision making within Europe, 
having a diminutive power, where the power of coalition 
predominates in relation to other countries whose interests 
may be aligned with Portugal at that moment. We also 
analysed the process that maritime security strategies have 
been taking over the years, moving from a NATO domain to 
a glimpse of an autonomous strategy, which facilitates the 
response to crisis management by the EU. In order to 
contribute to the reflection of this dissertation, the 
evolutionary processes of maritime surveillance and the 
various programmes launched were highlighted, as well as 
the importance of the process of extending the Portuguese 
continental shelf, where the maritime area that the country 
may come to hold was highlighted, ensuring the possibility 
of obtaining greater legal and economic resources. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde que Portugal aderiu à CEE em 1986, várias têm sido as políticas influenciadas por 

postulados europeus, prevendo uma adaptação geral às regras comunitárias, conseguida 

por uma mudança de foco de uma estratégia euro-atlântica para uma estratégia 

exclusivamente europeísta, valorizando cada vez mais uma posição em Bruxelas. A 

integração europeia, pese embora, tenha possibilitado ao país atingir critérios 

socioeconómicos e securitários que outrora poderia não conseguir sozinho, alterou de 

forma significativa a possibilidade de Portugal considerar outros caminhos para as suas 

estratégias. Durante os primeiros anos de democracia, Portugal não seguiu uma política 

coerente em relação ao mar, dado que a consolidação democrática e a integração 

europeia eram as grandes prioridades nacionais. Na história democrática portuguesa, o 

mar só teve direito a pastas governativas em três executivos: Bloco Central, liderado por 

Mário Soares (1983-1985); Professor Cavaco Silva (1991-1995) e António Costa, desde 

2015. 

De acordo com o conceito de “security” apresentado por Bellamy (2020, p. 17), segurança 

marítima pode ser definida como“ (...) a proteção de fronteiras e de incursões dentro do 

território soberano de um Estado, bem como projeções de poder e utilizações de poderes 

militares a nível naval, aéreo e anfíbio em conjunto com outros Estados”, indo ao 

encontro da definição utilizada pela Marinha portuguesa de “Marinha de Duplo Uso” que 

prevê o desempenho de funções tipicamente militares, de defesa nacional e de apoio à 

política externa de Portugal. 

As políticas europeias de segurança marítima que têm vindo a ser implementadas ao 

longo dos anos espelham a consolidação do processo de europeização. Os fracassos 

iniciais ao nível da construção de políticas autónomas de defesa militar conduziram à 

delegação deste tipo de políticas na NATO, permitindo à organização ganhar poder no 

contexto da defesa militar e contribuir para a dependência da UE da aliança militar, 

limitando a possibilidade da comunidade europeia se tornar um ator de excelência. A 

introdução do Tratado de Maastricht, com a definição das Missões de Petersberg e do 
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Tratado de Lisboa, com a passagem da PESD (Política Europeia de Segurança e Defesa) 

para a PCSD (Política Comum de Segurança e Defesa) levaram a que a União Europeia 

começasse a produzir as bases necessárias para deter essa autonomia.  

Embora a União Europeia ainda não disponha de um exército comum que facilite a 

segurança e a defesa num espaço comunitário, o facto de terem sido desenvolvidas 

estratégias como a EUESM (Estratégia Europeia de Segurança Marítima) ou a PMI (Política 

Marítima Integrada) permitiram à União produzir um documento necessário para abordar 

as ameaças externas. Contudo, e embora estes documentos tenham vindo a ser 

atualizados respeitando especificações próprias dos Estados-Membros, não veio impedir 

que cada um deles apresentasse a sua estratégia de segurança marítima, revelando uma 

falta de coordenação dos congéneres europeus. Apesar disso, a União Europeia tem 

vindo a evoluir na implementação de políticas públicas de segurança marítima. 

Uma das vertentes mais notórias destas estratégias é o foco dado à vigilância e a 

monitorização marítima, procurando antecipar quaisquer ameaças que coloquem em 

causa a segurança da população da União. Este processo tem vindo a ser feito ao longo de 

vários anos, utilizando programas de tecnologia de ponta, como o MARSUR (Maritime 

Surveillance), o Copernicus ou o CISE (Common Information Sharing Environment), que 

preveem a partilha de dados e informações entre Estados-Membros, aumentando a 

eficiência e a capacidade das respostas dadas pelos países da comunidade, sem haver 

duplicação de estruturas. Denotamos que apesar de muitas destas medidas terem sido 

preconizadas para a área da “safety”, têm um grande impacto na vertente da “security”. 

O melhor exemplo de que Portugal procura ganhar mais relevância advêm do facto da 

valorização do projeto da plataforma continental, que permitirá duplicar a área soberana 

e obter o acesso a mais recursos, desenvolvendo a capacidade de segurança marítima e 

aproveitando essa capacidade para se estabelecer enquanto ator principal nesta área. De 

facto, o aumento de território permite que o país tenha como maior parcela de território 

o mar, tornando-se necessário o aproveitamento do potencial geopolítico. 

Para além da plataforma continental, destaca-se também a reconhecida importância que 

a Base das Lajes tem no panorama estratégico português desde o período da Guerra Fria, 
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logo que inserida numa das zonas mais cruciais para Portugal, o arquipélago dos Açores, 

que serve como ponte entre os dois lados do Atlântico Norte.  

Porém, a recente redução de efetivos militares americanos na Base das Lages, diminuiu a 

capacidade de negociação que Portugal poderia obter junto da NATO e da relação 

bilateral com os EUA.  

Portugal desenvolveu esforços para obter uma posição relevante neste campo de ação, 

utilizando a presidência rotativa da União Europeia para se afirmar, colocando na agenda 

a possibilidade de serem tratados, com mais facilidade, assuntos nos quais o país tem 

interesse, conseguindo um maior foco sobre outros países que disputam áreas do 

Atlântico Norte, como Espanha ou Inglaterra, dada a possibilidade que detêm de atingir 

uma maior exploração de recursos ou de conseguir mais parcerias estratégicas que 

aumentem o domínio naquelas zonas. 

O facto de Portugal ser um país médio ao nível da população e de possuir recursos 

militares e económicos escassos, coloca-o em desvantagem em relação às grandes 

potências europeias que dominam a influência supranacional e obrigado a cooperar com 

essas mesmas potências para exercer os seus interesses. A nível jurídico e político, 

Portugal sai beneficiado com as políticas da União, onde o país consegue obter através do 

conceito de “progressividade degressiva” a possibilidade de não ser ignorado ou 

obstruído no processo de tomada de decisão. Acrescem alguns recursos que o Governo e 

os tribunais portugueses dispõem como por exemplo, mecanismos de escrutínio de 

legislação europeia e o reenvio prejudicial, previstos na Constituição da República 

Portuguesa, de modo a que seja possível limitar, em casos graves, a influência da 

europeização em Portugal. 

A forte e histórica ligação de Portugal com o mar e o facto de ser um país com uma 

extensa linha de costa suscitou interesse e motivação para a escolha do tema desta 

dissertação, no sentido de permitir aprofundar aspetos como a segurança marítima e a 

definição de políticas públicas europeias e portuguesas, subjacentes à gestão da 

segurança marítima e das suas implicações nos sistemas de proteção do país e dos seus 

cidadãos, fazendo emergir como questão norteadora “Qual o contributo das políticas 

públicas europeias para as políticas públicas de segurança marítima portuguesas?”  
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Neste sentido, definimos como objetivo analisar o processo de europeização das políticas 

públicas de segurança marítima portuguesa.  

A existência de vários programas de desenvolvimento apresentados pelos diferentes 

Governos que atualizam as medidas, tais como os programas do Conceito Estratégico de 

Defesa Nacional, onde parece não haver qualquer implementação política bem como as 

recentes medidas tomadas quanto à Base das Lajes, no arquipélago dos Açores, são a 

prova de que apesar do potencial existente no território, parece existir um longo caminho 

a percorrer no que toca ao setor da defesa militar (Moreira, 2010).  

Este estudo ir-se-á focar na zona Norte do Oceano Atlântico (zona situada a norte da 

Linha do Equador), excluindo qualquer outro território marítimo e excluindo também a 

vertente conhecida como “safety”, cujo conceito analisa outras funções não militares, tais 

como a proteção do oceano, sustentabilidade energética, políticas de pesca ou de 

vertente humanitária. 

Metodologicamente apresenta um desenho de características descritivas, com recurso à 

análise documental. Foi efetuado o levantamento do estado da arte que nos permitiu 

verificar uma considerável dimensão do acervo documental, pelo que o horizonte 

temporal para a seleção de documentos foi definido a partir de um marco que 

consideramos poder ser um ponto de viragem nas políticas de segurança marítima e que 

corresponde à harmonização do direito português face à Convenção de Montego Bay, 

assinada pela Organização das Nações Unidas, à qual Portugal se juntou em 1997. 

O corpus documental é constituído por um conjunto representativo de documentos 

originais, nacionais e internacionais, editados por organismos oficiais e que respeitem os 

princípios da autenticidade, credibilidade e representatividade (Scott, 1990, citado por 

Flick, 2009) tais como documentos emitidos pelo Parlamento Europeu e pelo governo de 

Portugal, artigos científicos de reflexão sobre segurança marítima e permitam analisar 

diferentes pontos de vista sobre o tema. 

A seleção e recolha dos documentos foi efetuada em bases de dados dos organismos 

oficiais e nos arquivos históricos do Parlamento Europeu e da Assembleia da República. A 

leitura flutuante proporcionou o primeiro contato com os documentos, permitindo 

conhecer a sua estrutura e conteúdo. 



  

 

13 
 

A estrutura do trabalho contempla três partes: a primeira na qual se aborda o conceito e 

a dimensão científica das políticas públicas, bem como a importância do ciclo das políticas 

públicas e fase de implementação. Comporta ainda algumas teorias de integração 

europeia bem como a europeização das políticas públicas da segurança marítima 

portuguesa, o papel da NATO na política de defesa da União Europeia, vigilância marítima 

e segurança marítima. São ainda apresentados alguns instrumentos jurídico-políticos. A 

segunda parte aborda as políticas portuguesas de segurança marítima explicando a 

importância da plataforma continental para Portugal, bem como a importância do 

posicionamento dos Açores e da base das Lages para a segurança do país e a influência de 

outras estratégias na segurança marítima portuguesa. São ainda referidos aspetos sobre 

as comissões interministeriais dos assuntos do mar, a importância da presidência 

portuguesa do Conselho da União Europeia e a autonomia portuguesa nas estratégias de 

segurança marítima. A terceira parte corresponde a um exercício reflexivo sobre o 

processo de europeização das políticas públicas de segurança marítima portuguesa, 

discutindo os resultados das pesquisas efetuadas. Por fim é apresentada a conclusão do 

trabalho. 
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PARTE I – POLÍTICAS PÚBLICAS: EUROPA E O MAR 

 

1.1. O Conceito e a Dimensão Científica das Políticas Públicas 

O conceito de política pública é genericamente tido como ambíguo, transversal e difícil de 

operacionalizar. Apesar do tema ser relativamente recente nas ciências sociais, é possível 

encontrar-se uma definição de políticas públicas que remete para o período da Grécia 

Antiga e embora não sendo consensual (Santos, 2013), o termo política deriva de “polis”, 

expressão grega que define um território (cidade e arredores), conjunto de cidadãos ou 

uma certa organização da sociedade (tendo em conta as cidades-estado), incorporando 

dimensões territoriais, humanas e organizacionais. 

Para além das várias definições utilizadas para aprofundar o conceito, passaremos a fazer 

uma abordagem da perceção do ciclo de políticas públicas de Harguindéguy (2017), uma 

análise da parte da implementação de um projeto e as suas limitações, bem como das 

cadeias de comando “top-down/downloading”, “bottom-up/uploading” e “cross-loading”. 

As políticas públicas são uma ciência multidisciplinar e que procura a resolução de 

problemas, analisando a dicotomia entre a política e a administração através da avaliação 

das políticas tomadas, tendo tido origem na década de 30 do século XX, vindo a sofrer 

alterações com os aumentos de despesa pública americana e o surgimento das ideias 

liberais dos anos 80 (Lasswell, 1956; Harguindéguy, 2017). 

Este tipo de políticas públicas relacionam-se com um conjunto de atores que detêm 

capacidade de implementação, que pode ser limitada por falta de recursos financeiros, 

por acordos ou parcerias estabelecidas ou pela resistência interna das organizações a este 

tipo de tomada de decisão. O ciclo das políticas públicas tem uma grande importância, 

dada a negociação aliada à dimensão política, utilizando este recurso enquanto análise de 

forma racional e enquanto modelo de ajuda à decisão política (Harguindéguy, 2017). 

De acordo com Goodin, Moran & Rein (2009), as políticas públicas são definidas como 

instrumentos de uma ambição assertiva que oferecem conselhos aos atores políticos, 

baseando-se em premissas normativas, relevando a negociação entre vários atores a 

funcionar em rede (network governance), orientados para a ação de uma determinada 
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comunidade política. Contudo, os autores supracitados referem que as políticas públicas 

são cíclicas e enfrentam diferentes problemas, levando a diferentes soluções que 

prevêem a introdução de burocratas de campo que permitam uma estratégia política 

mais desregulada das funções do Estado. 

As políticas públicas foram enquadradas por Lasswell (2008), um dos primeiros autores 

que já em 1956 abordou este tema. Este autor procurou incluir uma abordagem 

científica, semelhante às das ciências naturais, de forma interdisciplinar, com o objetivo 

de resolver problemas complexos e adequar soluções aos contextos de cada sociedade, 

incorporando a teoria política e a prática da arte política, não descurando a dignidade 

humana e a existência de um determinado conjunto de valores. 

Apesar do enquadramento, a definição de política mantém-se bastante ampla, sendo 

assim necessária invocar-se a língua anglo-saxónica que distingue as indefinições das 

palavras “polity”, o sentido mais amplo da sociedade política, o conjunto de atores e 

instituições que compõem o Estado, e “politics”, a luta entre atores, nomeadamente 

partidos políticos, tendo em vista a detenção do poder político e ainda “policy”, que 

evoca as políticas enquanto conjuntos de ações prosseguidas de maneira coerente por 

um ator coletivo ou individual (Santos, 2013). Contudo, Lasswell (2008) define as políticas 

públicas como a sabedoria e a tomada de decisão dentro de um processo, estando assim 

próximo da definição de “policy” acima apresentada. 

As diferentes reflexões sobre o conceito de política pública foram ao longo dos anos 

subsequentemente aperfeiçoadas com o intuito de facilitar a análise dentro da literatura 

científica, melhorando os detalhes analisados. Dye (1972, cit. em Santos, 2013, p. 252) 

definiu o conceito de política pública acima descrita, como “ (...) tudo o que um Governo 

escolhe ou não fazer”, argumentando assim que o único ator capacitado para definir o 

que é uma política pública seja um determinado governo de um país.  

Semelhante a esta definição, surge a proposta de Santos (2013) na qual afirma que as 

políticas públicas são a atuação da ciência do Estado, devendo ser compreendida a ação e 

inação dos governos. Quando estes se recusam a intervir, esta medida torna-se efetiva, 

tendo em conta o conteúdo e normas próprias (Santos, 2013). 
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Uma definição mais concisa em termos de detalhes é a apresentada por Jenkins (1978, 

citado em Howlett, 2008, p. 6), que se refere a  

(...) um conjunto de decisões inter-relacionadas tomadas por um ator político ou 

grupo de atores, tendo em conta os objetivos e os meios de os alcançar dentro de 

uma situação específica, sendo que essas decisões estão ao alcance dos atores 

escolhidos. 

Esta definição, em relação às anteriores, distingue-se, relativamente ao conteúdo da 

política e ao processo, apresentando-se com mais pontos comuns com a definição de 

Lasswell (2008). 

As políticas públicas são de acordo com Harguindéguy (2017, p. 24) “programas 

desenvolvidos por autoridades públicas”, tais como uma organização supranacional (ex: 

Organização das Nações Unidas - ONU), um Governo de um determinado país ou uma 

câmara municipal ou junta de freguesia de uma determinada localidade. Reconhecendo a 

importância das definições anteriores, no contexto desta dissertação, iremos utilizar esta 

definição para o conceito de política pública. 

 

1.2. A Importância do Ciclo das Políticas Públicas e a Fase de Implementação 

A conceção e execução de políticas públicas deve ser sustentada pelo ciclo de políticas 

públicas, que se divide em cinco fases: definição dos problemas, colocação na agenda, 

tomada de decisão, implementação e avaliação. Será feita uma abordagem mais alargada 

sobre a fase da implementação, logo que de acordo com Harguindéguy (2017, p. 81) se 

trata de “ (...) o processo que consiste em pôr em prática as decisões políticas”. Esta 

abordagem é considerada pela literatura científica como a forma mais recente de 

compreender este conceito ligado à área das políticas públicas. Porém, explicaremos a 

evolução que o ciclo de políticas públicas veio a tomar ao longo dos anos. 

Inicialmente, a teoria de Lasswell (1956), consagrava várias fases, onde se incluía a 

definição do problema, uma análise das diversas alternativas e a criação de uma regra 

geral, na expetativa de que a sua aplicação no terreno gerasse uma mudança de 

comportamentos, fazendo-se uma posterior avaliação. Contrariamente, Anderson (1975) 

definiu uma teoria sobre este ciclo, onde sobressaía a colocação na agenda governativa, a 
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formulação das alternativas, a adoção da mais consensualmente aceite, fazendo a 

implementação e avaliação, havendo o término da política, quer essa avaliação tenha sido 

eficaz ou não. Estes modelos caracterizam-se pela sua sequencialidade e pelas diferenças 

entre funções bem vincadas, como refere Nakamura (1987), que reconheceu a influência 

destas características nas políticas públicas atuais, salientando algumas semelhanças com 

o modelo de Harguindéguy apresentado acima. 

De modo a facilitar a análise do contexto de segurança marítima, e dado o escopo de 

análises dos objetivos e limitações de cada projeto a nível europeu e português, 

considerámos a implementação como a fase mais crucial do ciclo de políticas públicas. 

Assim, esta fase pode ser vista como o processo que coloca em prática as decisões 

políticas, separando a decisão política e a execução da administração, dado que existem 

uma série de dificuldades entre a definição de uma política e a sua implementação final. 

Por norma, a implementação é feita através de uma análise “bottom-up” e “top-down” 

(existindo ainda a análise cross-loading), na qual as primeiras são uma análise de 

intercâmbio entre diferentes atores com o objetivo de entender se determinada política 

funciona (Linder & Peters, 1987) e o segundo tipo de análise obedece a uma cadeia 

burocrática, que se baseia no conceito de autoridade e da comunicação entre atores 

centrais e locais (Hjern & Porter, 1981).  

A análise “top-down” tem em conta a resolução da falta de coordenação entre atores, 

analisando o número de decisões, o número de participantes, a motivação destes e as 

suas preferências na implementação do programa (Pressman & Wildavsky, 1973). 

Paralelamente, existem seis dimensões a ser consideradas: a existência de um objetivo 

preciso e concreto, a disponibilidade de recursos, os incentivos financeiros, as relações 

entre as instituições, o controlo que estes órgãos possam exercer sobre a política e seus 

decisores e um uso ótimo dos recursos disponibilizados (Harguindéguy, 2017). 

Esta análise segue uma cadeia de comando burocrática. Revela um conceito de 

autoridade subjacente, envolvendo um grande número de atores envolvidos em todo o 

processo, com diversos subordinados. A possibilidade de alguma falta de capacidade dos 

governantes em respeitar o organograma pode comprometer a sua implementação. 
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Assim, os projetos iniciados voltam à fase de partida, a da definição de problemas, onde 

se procura resolver as limitações iniciais causadas.  

O tipo de análise “bottom-up” leva a que haja uma reorientação das políticas por parte 

dos burocratas inseridos na cadeia de comando previamente apresentada, embora se 

reconheça aos “subordinados” ou àqueles cujo lugar na cadeia de comando não é de 

destaque, a sua importância enquanto prestadores de serviços públicos, dependendo, 

porém, de uma fase de negociação subjacente que irá influenciar a participação destes e 

a benevolência conseguida. Este tipo de análise tem uma ligação muito estreita ao 

formato de democracia participativa, onde se confere maior poder aos cidadãos (Linder & 

Peters, 1987). Por outro lado, Tonra (2015) apresenta uma outra perspetiva, em que as 

instituições se influenciam de forma mútua, chamada “cross-loading”, sendo este 

conceito aplicado na troca de informação e conhecimento especializado sobre várias 

áreas. No entanto, pese embora exista troca de informação entre a dimensão nacional e 

supranacional, dada a grande influência da União Europeia sobre a tomada de decisão e 

as leis aplicadas nos Estados-Membros. 

O mesmo autor refere ainda que existem diferentes variáveis sobre as quais se pode 

analisar a implementação de uma política, com a existência de variáveis estruturais, que 

determinam o alcance e a capacidade de resolução dos problemas e as variáveis 

institucionais, que medem a capacidade jurídica e regulamentar de adequar uma solução 

para o problema (Harguindéguy, 2017). 

Nos capítulos seguintes iremos ver de que forma estas políticas públicas têm sido 

implementadas no território europeu, e, posteriormente, no território português, 

analisando o sucesso que estas obtiveram e as limitações subjacentes às mesmas. 

 

1.3. Teorias de Integração Europeia e a Europeização das Políticas Públicas da Segurança 

Marítima Portuguesa 

O processo de integração europeia, inicialmente considerado como um problema das 

disciplinas ligadas às Relações Internacionais, surge na esfera da ciência política durante 

as décadas de 80 e 90 (Costa, 2020). 
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O neofuncionalismo explicava inicialmente a cooperação entre os vários Estados-

Membros dentro da organização regional europeia, insistindo na existência de efeitos 

“spillover” e no papel dos grupos de interesse de modo a exemplificar algumas das 

características desta vertente, (Haas, 1958). A questão dos setores e do início da União 

Europeia também explica as possibilidades que esta vertente detém, sendo que, nos 

primórdios da comunidade, o foco era o carvão e o aço, através da CECA (Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço), tendo vindo a abranger outros setores até se tornar um 

mercado único através da cooperação e do lobbying dos grupos de interesse (Pollack, 

2010). Contudo, destacamos a limitação da comunidade científica atribuída à automação 

dos efeitos “spillover” bem como a falta de atenção dada aos processos e estruturas 

domésticas (Moracvsik, 1993). 

Por sua vez, o intergovernamentalismo atribui um papel central aos Estados soberanos, 

definindo-os como agentes racionais que promovem e maximizam os seus interesses, 

tendo os Estados-Membros sido fortalecidos pelo processo de integração. A cooperação 

europeia é explicada pelo facto de os líderes europeus que gerem melhor os problemas 

específicos da UE, através da partilha de aspetos limitados à sua soberania, dando como 

exemplo a escassez de recursos que a maioria dos países da comunidade detêm. Existem 

como limitações a esta teoria o aparecimento de uma política supranacional, estando 

dependente da negociação entre Estados-Membros, sendo as entidades, como a 

Comissão Europeia, vistas como uma ferramenta que facilita a negociação (Costa, 2020). 

A cooperação entre os Estados-Membros pode ainda ser vista à luz do federalismo, sendo 

melhor entendido, no caso da União Europeia, como um federalismo cooperativo, onde 

existe uma partilha de poder executivo e legislativo e uma tomada de decisão conjunta, 

opondo-se à teoria do neofuncionalismo, dada a falta de efeitos “spillover”, com o nível 

supranacional a ser aceite enquanto centro de decisão, tal como refere o autor 

supracitado. 

O quadro pós-funcionalista, baseado na teoria de Hooghe & Marks (2008), que 

consideram que desde o Tratado de Maastricht, a intervenção europeia tornou-se 

politizada, resultando num maior envolvimento das pessoas e salientando a relevância 

das questões da UE a nível nacional. Por sua vez, e consolidando a teoria dos autores 
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supracitados, Down & Wilson (2008) referem que existe um período de “dissidência 

restritiva”, onde os governos nacionais estão limitados perante as decisões tomadas a 

nível europeu, levando em consideração uma sociedade europeia com posições 

crescentes de euroceticismo. 

Para além do quadro pós-funcionalista, outra teoria surgiu após o Tratado de Maastricht, 

sendo considerada como um novo intergovernamentalismo, onde se referem as seguintes 

características: a expansão do escopo da União Europeia, embora com a diminuição do 

supranacionalismo; maior coordenação política entre os vários Estados; menor 

transferência de poderes, procurando a existência de uma descentralização dos poderes 

europeus (Bickerton, Dodson & Puetter, 2015). 

Referimos ainda a existência de outras teorias de integração (Costa, 2020), como o neo-

institucionalismo, onde se aborda o processo de integração como dependente da 

trajetória, demonstrando a rigidez da União e a maneira como as instituições poderiam 

moldar trajetórias históricas ao longo do tempo, as abordagens sociológicas, que avaliam 

os vínculos entre as instituições e a sociedade europeia; as abordagens construtivas, que 

avaliam os padrões políticos dos Estados-Membros e da própria UE; as abordagens de 

“governance” que se referem à União enquanto um sistema político sem governo, 

diferenciando-se dos demais; a sociologia das relações internacionais, que estuda as 

normas e os valores da União no mundo e o novo regionalismo, que procura estudar a 

cooperação com outros tipos de alianças comerciais e políticas, como a MERCOSUL. Por 

fim, o autor supracitado refere a europeização ao nível da abordagem horizontal, onde se 

avalia a elaboração de políticas e a sua transferência entre Estados-Membros no contexto 

da integração europeia, mas tendo em conta uma ausência de restrições das normas da 

UE. 

A Estratégia Global para a Política Externa e Segurança Comum da União tornou-se o 

principal documento estratégico de segurança, definindo os interesses da UE de uma 

forma mais realista (EEAS, 2016). Esta estratégia alicerça-se na segurança dos cidadãos da 

União e do seu território, a resiliência do Estado e da sociedade, uma abordagem 

integrada dos conflitos e crises, a promoção do regionalismo e da cooperação com ordens 

regionais estáveis e a promoção da governança global, através do multilateralismo (Costa, 
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2020). Este documento é ainda um documento de ação, como menciona este autor, dado 

que contém disposições sobre como desenvolver e implementar as prioridades listadas, e 

devido ao crescente foco na segurança, é dado a este setor uma importância sem 

precedentes, sendo fortalecida a interligação entre políticas internas e externas, 

enfrentando um contexto desafiador dado o surgimento de novas potências a nível da 

segurança e da falta de cooperação interna. 

A análise e entendimento do processo de europeização pressupõe a definição do conceito 

de União Europeia. A UE pode ser definida através dos seus objetivos e valores, tais como 

a promoção da paz, da liberdade, da segurança e justiça, da luta contra a discriminação 

ou através do reforço da coesão social e da solidariedade entre os diversos países (União 

Europeia, 2021). 

Portugal fez o pedido de adesão à União Europeia em 1977, logo após a sua saída do 

regime do Estado Novo e do fim do período do “Verão Quente”, no qual o encontro entre 

duas fações ideológicas chegou ao fim levando à criação de uma constituição que 

pudesse reger o país. Contudo, a entrada do país na organização europeia apenas ocorreu 

em 1986, fazendo assim parte dos 11 países mais ricos à época (Reis, 2019). Este autor 

refere que já antes de Portugal aderir à organização europeia, o processo de 

descolonização das colónias portuguesas e a recusa do comunismo em prol do 

capitalismo e de um regime liberal atribuíram a Portugal a capacidade necessária para 

aderir à UE, embora sacrificando alguma autonomia estratégica que dispunha.  

De facto, Portugal passou a deter maiores argumentos políticos a nível mundial, sendo 

apoiado a nível militar pela sua entrada na NATO, em 1949, ainda durante o período 

ditatorial de Salazar, e após a adesão à UE, obtendo os recursos económicos até ali 

escassos (Esteves, 2019). Esta adesão foi dificultada por dois fatores, um a nível interno, 

dado que em 1976, se traduziu no controlo do país pelo MFA (Movimento das Forças 

Armadas), sendo o sistema democrático tutelado por uma instituição militar que não foi 

democraticamente eleita, fazendo com que a UE retardasse o início das negociações. A 

nível externo, em 1983, a UE atrasa a condução do processo de adesão, com o objetivo de 

criar o programa de negociação de forma conjunta, englobando os países ibéricos, 
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Espanha e Portugal, o que levou a que a adesão à organização supranacional só fosse 

consolidada em 1986 (Teixeira, 2017). 

Tal como referido pela União Europeia (2020), a UE possui características próprias, sendo 

formada a partir de um número grande de países soberanos e com instituições comuns, 

cujas decisões são espontâneas e obedecem aos seus preceitos constitucionais. 

A noção de europeização explica as várias dinâmicas entre os Estados-Membros e a União 

Europeia, e tem vindo a tornar-se um dos efeitos mais visíveis da integração. Contudo, as 

teorias da integração não conseguiam descrever nem explicar adequadamente as 

transformações ocorridas a nível europeu (Esteves, 2019). 

Embora existam diversas definições de europeização, Saurugger & Radaelli (2008) 

definem o conceito como uma forma de pressão que a UE exercia nos seus Estados-

Membros, nas suas estruturas governamentais, sociedade civil e administração pública. 

Olsen (2002) acrescenta que o facto da inexistência de fronteiras externas, decorrentes 

do Acordo de Schengen pode ter sido um aspeto catalisador para uma maior pressão 

sobre os Estados-Membros. Já Caporaso (2008) considera que a interação entre os 

diversos Estados-Membros conduziu à queda de fronteiras, criando uma entidade política 

e supranacional. 

De forma mais abrangente, Giuliani (2003) considerou a existência de uma 

“autonomização” das preferências dos Estados-Membros, com os governos nacionais a 

serem uma parte integrante da organização europeia. Porém, e reconhecendo a utilidade 

das definições apresentadas, iremos definir enquanto europeização, “ (...) o processo 

através do qual os Estados-Membros são obrigados, em virtude do processo político a 

nível europeu, a alterar estruturas, políticas, regulações formais e práticas consolidadas.” 

(Jalali, 2017, p. 39), não descurando a independência existente entre as estruturas e 

regulamentos a nível europeu e as preferências nacionais (Jalali, 2017). 

A União Europeia é vista como uma realidade híbrida, não constituindo um Estado 

próprio ou uma federação de Estados, como refere Esteves (2019). Porém, regista-se o 

facto de na comunidade científica existirem autores que definem a União enquanto uma 

organização e outros que a definem à luz de uma federação de Estados ou de uma 

confederação. De acordo com Blankhart e Kleiber (2006), caso a União Europeia fosse 
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considerada uma federação, poderia ser definida enquanto uma entidade que alocaria 

competências globais às diversas regiões, mantendo uma soberania sobre cada Estado-

Membro que a compusesse, de forma a produzir as tomadas de decisão sem qualquer 

tipo de entidade a sair prejudicada enquanto a confederação permitia que fossem 

definidas as competências de um Estado próprio e que a tomada de decisão se centrasse 

em dois níveis separados, onde predominariam, em primeiro lugar, as decisões de cada 

Estado-Membro, aprovados posteriormente pela União e onde as decisões desta 

necessitariam da aprovação consensual de cada país que a compõe (Blankhart & Kleiber, 

2006). 

 

1.4. A NATO na Política de Defesa da União Europeia 

O setor da segurança e defesa dos oceanos na UE foi até agora alvo de um processo 

iniciado durante o período da Primeira Guerra Mundial, no qual já se preconizavam as 

valências do mar e o controlo desse território. É consensual que a segurança marítima 

tem assumido maior importância para a UE a partir de 2014, com a criação da PMI 

(Política Marítima Integrada) (Duarte, 2018). 

Não sendo um tema central neste trabalho, devemos considerar a NATO como um ator 

importante na produção de políticas de defesa europeias. Esta importância surge com a 

implementação deste órgão em 1949, com o propósito de fornecer ajuda ao nível da 

segurança e defesa do continente, e na reconstrução financeira após as duas Guerras 

Mundiais que devastaram a Europa.  

Nos anos 50, a NATO tinha em conta uma defesa estratégica da Europa, sendo criada uma 

espécie de concessão por parte dos aliados europeus de modo a obter maior proteção, 

segurança e paz, tornando a NATO na líder da até então UEO, criada em 1954, sendo esta 

considerada como o estandarte da segurança e defesa dentro do continente europeu, na 

sequência do Tratado de Bruxelas, tendo como objetivo fortalecer os diversos Estados-

Membros que já compunham a UE, e que de alguma forma suprimia o falhanço da CED 

(Comunidade Europeia de Defesa). Uma década depois e com a ameaça de uma détente 

global, os EUA que sempre defenderam o princípio da autodeterminação dos territórios 

coloniais, pressionaram em alguns momentos, os seus aliados europeus, incluindo 
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Portugal, a aceitarem a independência das suas colónias, em detrimento de um possível 

conflito em território europeu, com a existência de um plano que detinha focos de tensão 

no continente, permitindo limitar o bloco soviético (Reis, 2019). 

A NATO teve ainda muita influência sobre a democratização europeia, com a instauração 

de regimes políticos mais próximos da democracia liberal norte-americana por oposição 

ao bloco comunista que procurou ter autoridade sobre estes países (Portugal, Espanha ou 

Grécia), interferindo em conflitos ideológicos e militares, como o caso de Angola no final 

dos anos 70, com o objetivo de uma aproximação mútua dos aliados e dos países recém-

democratizados, com estes últimos a continuar a prestar apoio à NATO nas suas 

operações. Nos anos 80, de forma progressiva, a NATO manteve-se como ator principal 

na defesa europeia, embora fossem registadas pequenas mudanças nesse contexto (Reis, 

2019). 

Após a conclusão da Guerra Fria, a NATO manteve a sua predominância dentro da União 

Europeia, nomeadamente através dos Tratados de Maastricht e Amesterdão que 

conferiram novas competências a cada organização, mantendo a base de uma defesa e 

segurança comum entre estes, mas também assumindo a organização num contexto 

político-militar (Oliveira, 2010). John Major, ex-primeiro-ministro britânico, (cit. em Tomé, 

1998), referiu que a defesa europeia pertencia à organização transatlântica aquando da 

questão sobre quem defendia a Europa, invocando uma renovação e um alargamento da 

organização. Contudo, neste mesmo texto, John Major já evidenciava a falta de uma 

identidade de segurança europeia, dado que grande parte das atribuições de segurança já 

pertenciam à NATO, o que veio a demonstrar a impotência e as fragilidades do projeto 

europeu, ao referir que a defesa europeia autónoma deveria ser construída dentro de um 

projeto transatlântico. 

Durante cerca de quarenta anos, a CED foi o único mecanismo utilizado pela UE para a 

segurança e defesa do território, não descurando o papel da PESC (Política Externa de 

Segurança Comum), instituída durante o Tratado de Maastricht em 1992 e que assentou 

na cooperação intergovernamental. Porém, o relatório Davignon em 1970 já referia a 

necessidade de uma política de defesa externa comum a todos os Estados-Membros, com 

base na consequente necessidade de cooperação entre os assuntos de política externa, 
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por sua vez fortalecida pelo Art. 30º do Ato Único Europeu (Duarte, 2008; União 

Europeia, 2021). A Europa reconheceu o pilar europeu de estratégia de segurança da 

NATO em 1996, implementando em pleno a IESD (tendo sido validada em 1992 durante o 

Tratado de Maastricht), contudo, as críticas a esta abordagem, tais como as de Duarte 

(2008) levam a querer que tal esforço nunca foi feito, revelando os baixos investimentos 

da organização europeia no contexto de defesa comum, da qual a UE se tinha proposto 

assumir. Estas estruturas que o autor refere foram implementadas apenas em 2002, 

aquando do aumento do investimento em segurança e defesa da instituição. 

Deste modo, veio a ser implementada uma política condicionada por parte dos aliados, 

destacando-se os critérios 3D (No Duplication, No Decoupling, No Discrimination), onde a 

UE procurava impedir a duplicação de estruturas e meios existentes na NATO, a menor 

sobreposição possível em funções chave e o facto de ser garantida mais transparência e 

tratamento idêntico aos membros da NATO que não estão inseridos na União Europeia 

(Rodrigues, 2006). Os EUA viriam também a ganhar com estes critérios, dado que 

facilitavam o nascimento de uma política de defesa europeia inserida nos propósitos e 

nos contextos transatlânticos, limitando a ambição europeia de uma política de defesa 

autónoma, tal como defendeu Rodrigues (2006). 

A capacidade de não ir mais longe na definição destes critérios e na sua delimitação, 

levantou algumas dúvidas, nomeadamente a políticos e juristas norte-americanos com 

influência no Senado, que viam com alguma desconfiança os poucos esforços europeus 

para assimilar uma política de defesa comum, colocando em causa a NATO, incluindo a 

possibilidade da retirada americana da organização (Rodrigues, 2006; Drent, 2018). 

Através do Tratado de Amesterdão, anunciado em 1997 e implementado em 1999, foram 

concebidas as Missões de Petersberg, missões com foco na gestão de crises e de 

manutenção da paz através da envolvência dos aliados europeus nos EUA, caso a paz e a 

ordem fossem colocadas em perigo, havendo um determinado planeamento estratégico, 

reforçando a influência da NATO. Apesar da organização transatlântica já ter uma grande 

influência sobre a UE, esta última procurou maior autonomia para as funções delimitadas, 

nomeadamente através da aliança franco-britânica, inserida na Declaração de Saint-Malo, 

na qual os dois países soberanos assinaram uma declaração de entendimento 
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promovendo a defesa comum no seio europeu (Goes, 2004). A assinatura deste 

documento influenciou a criação da PESD (Política Europeia de Segurança e Defesa), visto 

como um projeto cooperativo europeu e americano (Duarte, 2008). 

As críticas referidas acima mantiveram-se dado que a União Europeia continuou a manter 

a UEO, enquanto um esteio indisponível da defesa europeia, não obstante a indefinição 

do seu objetivo e da sua posição a nível transatlântico, (Tomé, 1998), defendendo a 

manutenção da aliança com a NATO e relevando para segundo plano uma defesa 

europeia autónoma. De acordo com Duarte (2008), uma outra crítica foi a insuficiência de 

resposta à gestão de crises por parte da UE através da inserção de uma estrutura que 

corresponda ao espectro das Missões de Petersberg, tendo maior influência sobre os 

assuntos internos do que para a sua política externa. 

Mais importante que as declarações e as Missões de Petersberg, salientam-se os Acordos 

Berlim-Plus assinados em 2002, normalizando as relações entre a União Europeia e a 

NATO, promovendo a defesa autónoma da União e lançando assim a PESD, com o 

objetivo de responder a crises internacionais sem comprometer os objetivos da NATO 

(Goes, 2004). Este acordo refere-se como Berlim-Plus, dado que o acordo de Berlim em 

1996 não foi conseguido, sendo introduzidos mais temas como: troca de informações 

classificadas entre Aliados, acesso às capacidades da NATO por parte da UE, um 

mecanismo de consulta de utilização de meios, disposições específicas para o SACEUR 

(Supreme Allied Commander Europe) e um acordo de reforço mútuo dos meios 

(Comissão Europeia, 2021). 

Embora estes acordos tenham sido recebidos como um passo firme positivo para a UE a 

este nível, destacam-se algumas limitações como o facto de os EUA, durante a Guerra do 

Iraque, terem considerado que a União Europeia desejava tornar-se um ator 

independente globalmente (Daehnhardt, 2014). A autora releva ainda as tomadas de 

decisão ad-hoc e o facto de a NATO e a UE terem uma relação ambígua, permitindo aos 

EUA agir em teatros de guerra de forma individual ou através de contratos bilaterais com 

países europeus. 

Analisando com mais detalhe a PESD entendemos que esta nova estratégia era vista 

enquanto intergovernamental, multilateral e cooperativa (Duarte, 2008), embora Tomé 
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(1998) apenas considerasse que era um instrumento de gestão de crises europeu, 

influenciado pelo fim da Guerra Fria, que levou a que os EUA se tornassem uma 

superpotência estratégica no mundo. A criação de estruturas com capacidades militares, 

de uma força de intervenção comum e de uma Agência Europeia de Defesa, que incluía a 

integração da UEO na União Europeia (Branco, 2007; Conselho Europeu, 2021), apoiaram 

a tentativa de aproximação da União Europeia aos EUA. 

Efetivamente, este projeto viria a ter como esteio a assinatura do artigo 5º da Carta do 

Tratado do Atlântico, que previa a entrada da União Europeia no “ (...) espaço da 

exclusiva responsabilidade da NATO (...) ” (Rodrigues, 2006, p. 15), ajudando a um maior 

reconhecimento dos países europeus por parte da organização transatlântica. Embora 

durante a Guerra Fria esta ajuda nunca tenha sido usada, isto não impediu que o 

mecanismo tivesse sido utilizado inversamente, com a UE a fornecer ajuda após os 

ataques do 11 de Setembro de 2001 nos EUA. Apesar disso, a NATO, entra na área do 

planeamento da defesa dos países membros, fazendo recomendações e executando 

diversos pareceres (Rodrigues, 2006; Duarte, 2008). A PESD ao criar a Agência Europeia 

de Defesa veio encorajar programas de coordenação entre Estados-Membros, 

fornecendo uma melhor organização aos mesmos (Rodrigues, 2006). 

O artigo 5º da Carta do Tratado do Atlântico tem sido alvo de discórdia na literatura 

científica dado que apesar de permitir a ajuda mútua das organizações em caso de ataque 

a qualquer um dos Estados que faça parte das organizações é limitativa geograficamente 

à área territorial desse Estado-Membro e não é extensiva a toda a EU (Grady, 2002). Para 

além disso, o uso desta cláusula apenas prevê a ajuda dos Estados Unidos à Europa, 

levando a acusações de criar uma política distante e desinteressada dos objetivos 

assinados. Por fim, importa referir que as respostas dadas a missões de segurança 

reportam-se ao conselho de segurança da ONU e não à NATO, como se possa 

frequentemente atribuir (Grady, 2002; Rodrigues, 2006). 

Em 2003, o desenvolvimento de uma nova abordagem estratégica por parte da União 

Europeia, apelava a uma maior consideração pela segurança e defesa no continente, 

levando a uma crise com a NATO, com vários Estados-Membros a descartar as políticas 

transatlânticas e levando a uma preservação da autonomia estratégica e soberania. Foi a 
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partir deste ano que a União Europeia deixou apenas de ser “ (...) o pilar europeu da 

NATO (...) “ (Nunes, 2020, p. 23). No entanto, existem vários Estados-Membros da UE que 

não pertencem à NATO, como a Irlanda ou a Suécia, entre outros. 

O Tratado de Lisboa, ratificado em 2009, promoveu um maior multilateralismo, com uma 

estrutura cooperativa de segurança entre várias organizações (neste caso, NATO e UE), 

garantindo a celebração dos direitos, transparência e ação sobre os dilemas, fazendo a 

passagem da PESD para a PCSD (Política Comum de Segurança e Defesa), sendo o 

instrumento que atua de forma primária na gestão de crises (Rocha, 2011; Nunes, 2020). 

Rocha (2011) definiu ainda que a atuação enquanto instrumento de gestão de crises veio 

resolver um problema concetual no qual os diversos Estados-Membros não estavam 

perfeitamente alinhados, dado que cada um tinha uma definição própria de gestão de 

crise. Embora a PCSD se tenha mantido enquanto braço armado da defesa da União 

Europeia, esta foi alvo de uma expansão de características que previamente não existiam, 

tais como a atribuição de personalidade jurídica à União Europeia, a criação do cargo de 

Presidente do Conselho Europeu (responsável pela PCSD), a criação de um Serviço 

Europeu para a Ação Externa (SEAE) (Monge, 2012) e ainda alterações ao nível da defesa 

e segurança, tais como a previsão de uma cláusula de solidariedade (art.º 222 do TUE), 

cláusula de defesa mútua (art.º 42, nº 7 do TUE e em conformidade com o art.º 51 da 

Carta das Nações Unidas), a extensão das missões de Petersberg, permitindo à UE a 

utilização de meios civis e militares, um mecanismo de cooperação reforçada (art.º 20 do 

TUE) e o estabelecimento de um mecanismo de cooperação estruturada permanente 

(PESCO) (art.º 42, nº 6 do TUE), que procura o aproveitamento dos recursos de defesa de 

cada Estado-Membro (Cabana, 2019). 

Salienta-se também o facto de muitos países dentro do espectro europeu terem vindo a 

assinar acordos bilaterais de defesa, semelhantes aos que foram assinados entre os EUA e 

outros países europeus, formalizando uma maior preponderância no setor, reiterando-se, 

ainda, a não duplicação de projetos (NATO, 2010; Nunes, 2020). 

Registaram-se algumas limitações, dado que embora o SEAE detenha capacidades para 

atuar sobre o leque de competências que a União Europeia atribuiu através da PCSD, não 

deixa de comprometer a resposta deste serviço, atribuindo um excesso de competências 
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(Rocha, 2011). Uma outra limitação regista-se no desfasamento entre a decisão coletiva e 

a execução e o interesse nacional, como refere Brandão (2004), colocando em causa a 

ausência da Comissão Europeia na formalização de políticas públicas de defesa europeia e 

a falta de execução dos Estados-Membros e das diferentes estratégias utilizadas pelos 

vários europeus, originando confusão sobre quais as melhores políticas a ser tomadas.  

 

1.4.1. Estratégia Europeia de Segurança Marítima e Subsequentes Desenvolvimentos 

A EUESM (Estratégia Europeia de Segurança Marítima) foi anunciada em 2010, pelo 

Conselho Europeu, inserindo-se no contexto da política de defesa europeia e surgindo 

enquanto documento estratégico para as restantes atividades marítimas, das quais fazem 

parte da área da “safety” (Lampreia, 2020). Esta política foi originada cinco anos após o 

anúncio da estratégia de segurança marítima americana, como refere Monteiro (2015). A 

EUESM veio a ser aprovada em 2014, com diversos Estados-Membros a procurarem 

influenciar a sua aprovação ao anunciar as suas próprias estratégias de segurança 

marítima, tendo como objetivos a integração da PCSD e a Política Marítima Integrada 

(PMI).  

A EUESM impôs-se devido à necessidade de salvaguarda do espaço marítimo europeu 

tendo em conta as ameaças à política externa dos estados europeus (Monteiro, 2015; 

Conselho Europeu, 2018). Apesar da União Europeia ter uma estratégia própria de 

segurança marítima, não impede que cada Estado-Membro tenha uma estratégia de 

segurança marítima distinta, tal como acontece com Espanha ou o Reino Unido, 

permitindo uma maior liberdade mesmo àqueles que partilham da estratégia comum 

(Duarte, 2018). 

Para além das ameaças à política externa e da resposta à afirmação dos EUA ao nível da 

segurança marítima, esta estratégia foi redigida de modo a resolver conflitos nos 

processos de extensão de direitos do mar e reduzindo circunstâncias que possam 

ameaçar ou colocar em perigo os interesses marítimos de cada Estado-Membro 

(Rodrigues, 2014).  

Foi garantido neste documento o respeito das especificidades próprias de cada Estado-

Membro e pelos diferentes modelos de imposição da lei nos diversos espaços marítimos 
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nacionais, sem ser esquecida a cooperação e partilha de responsabilidades, à luz dos 

artigos estabelecidos na CNUDM (Monteiro, 2015). É errado referir que a União Europeia 

possa ter a ambição atual de competir com os EUA, com a possibilidade de serem 

cumpridas as projeções navais destacadas, sendo necessária uma imagem coletiva de 

força a nível da segurança marítima (Rodrigues, 2014). 

A perspetiva de Lampreia (2020) sobre esta estratégia é bastante semelhante ao 

anteriormente descrito, afirmando que se assenta em interesses como a preservação da 

paz, a proteção contra riscos e ameaças à segurança marítima, a proteção de interesses 

económicos, incluindo a salvaguarda de recursos marítimos, a promoção e 

desenvolvimento do conhecimento situacional marítimo comum, a gestão eficaz das 

fronteiras marítimas da União, referindo a multilateralidade, o respeito pelas 

competências dos Estados-Membros e pelo Estado de Direito e que envolva o máximo de 

parceiros possíveis de uma forma de cooperação. 

Deve ser referido, no entanto, que a implementação desta estratégia denuncia um 

elevado número de operações e atores com interesses diferentes, tornando difícil a 

visualização do panorama completo do seu processo de execução (Duarte, 2018). A 

EUESM tem vindo a receber críticas sobre a falta de resultados palpáveis, com o elevado 

número de atores e ações a ser considerados um dos obstáculos mais prementes. A falta 

de coordenação entre atores não permite que seja seguido um único caminho dada a 

frequência de interesses que cada um dos atores possui (Rodrigues, 2014). 

A EUESM separa ainda as vertentes da segurança e defesa dos restantes assuntos do mar, 

com a EU Global Strategy a procurar aprofundar a cooperação entre a União e a NATO, 

outros parceiros (destacando-se a possibilidade de diálogo com a Rússia, dada a 

ambiguidade que a política externa deste país normalmente apresenta) ou com 

organismos europeus inseridos no seio da União, através de ações que reforcem 

mutuamente a capacidade de cada uma das organizações, respeitando sempre os 

postulados da CNUDM (EU Global Strategy, 2016). 

A revisão da estratégia marítima europeia, em 2018, teve como objetivo o fortalecimento 

da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD), nomeadamente a capacidade 

securitária autónoma, indo ao encontro dos princípios baseados na EU Global Strategy. 
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Esta revisão pressuponha sublinhar o papel do Estado de Direito e da soberania dos 

Estados-membros, a partilha de informação, coordenação e cooperação, o 

encorajamento das diversas abordagens regionais (oferecendo alguma autonomia aos 

Estados-membros) e a estimulação da investigação e desenvolvimento de novas práticas 

ligadas ao setor (Conselho Europeu, 2018). 

Atualmente prevêem-se melhorias a esta estratégia, através da denominada “Bússola 

Estratégica” da União Europeia, prevendo fortalecer ainda mais a segurança marítima, 

cumprindo os propósitos da coerência e da eficácia descritos na PCSD, incidindo sobre 

quatro áreas principais: a gestão de crises, a resiliência, as capacidades e as parcerias 

(Ministério da Defesa Português, 2021). Este projeto prevê três fases, uma de análise de 

ameaças à UE, seguida do estabelecimento de objetivos estratégicos e da criação de 

orientações políticas, com a sua aprovação e implementação preparada para o ano de 

2022 (Agência Lusa, 2021). 

Passaremos à análise da vigilância marítima a nível europeu e dos seus diversos 

programas, sabendo que a partir do Conceito Estratégico da NATO lançado em 2020, foi 

implementado um novo Comando de Transformação a par do SACEUR (Comandante 

Supremo dos Aliados) com uma perspetiva de melhoria dos recursos tecnológicos da 

organização transatlântica (Reis, 2019). 

 

1.5. Vigilância Marítima e Segurança Marítima 

A tendência para a União Europeia apostar na vigilância marítima surge desde o 

Manifesto de Baveno, assinado em 1998, com o propósito de monitorizar os recursos 

naturais através do espaço, contudo, foi em 2002 que a maioria dos projetos europeus 

nesta área começaram a ser planeados (Comissão Europeia, 2021; Eur-Lex, 2021). 

Atualmente existem mais de 400 autoridades com responsabilidades na vigilância 

marítima, muitas das quais possuem sistemas de informação e bases de dados. A nível da 

UE são 7 os principais sistemas, sendo estes: SafeSeaNet – IMDatE (Safety & Security); 

European Border Surveillance system (EUROSUR) - Border control; E-customs (Customs); 

FLUX Transportation Layer (FLUX TL); Common Emergency Communication and 

Information System (CECIS) Copernicus – Civil protection, environmental protection; 
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Maritime Survaillance (MARSUR) - Defence; e o Secure Information Exchange Network 

Application (SIENA) - Law enforcement) (Lampreia, 2020). 

Dentro destes sistemas destacamos a contribuição do MARSUR e do Copernicus, dada a 

sua relevância para a vertente da “security”. O primeiro sistema foi projetado em 2006, 

constituído como uma solução tecnológica que propôs a criação de redes de vigilância 

marítima através da partilha de informação entre vários países, evitando a duplicação de 

estruturas e facilitando a coordenação entre os organismos europeus e as autoridades 

marítimas de cada um dos Estados-Membros (European Defence Agency, 2021). 

Esta solução deve-se a uma equipa formada sob a égide da Agência Europeia de Defesa, 

em colaboração com a Agência Espacial Europeia, tendo como objetivo a sintetização de 

atividades e iniciativas ao nível das agências europeias e dos Estados-Membros (Arsénio, 

2012). O MARSUR interliga-se com o EUROSUR (Sistema Europeu de Vigilância de 

Fronteiras), aplicando este tipo de dispositivos para a vigilância terrestre e facilitando 

intercâmbio e o conhecimento entre as agências e países soberanos referidos, com 

Portugal a fazer parte desta rede desde 2014, altura em que começou o seu 

funcionamento em pleno, interligando-se com o programa CISE, não obstante não ser 

uma rede exclusivamente militar (Arsénio, 2012; Prates, 2013; Assembleia da República, 

2014). 

Já o segundo programa, o Copernicus, previamente designado como Vigilância Global do 

Ambiente e da Segurança é atualmente considerado o maior fornecedor de dados 

mundiais. Tem como objetivo principal beneficiar a sociedade civil europeia através da 

observação terrestre e é servido por um conjunto de satélites e missões contributivas. 

Este sistema opera através de um grande número de observações diárias, melhorando a 

prevenção, preparação e resposta a crises que possam atingir as áreas da vigilância 

marítima e terrestre, servindo como base de apoio à ação externa da União Europeia. A 

informação é recolhida através de sensores terrestres, marítimos e aéreos, com o 

objetivo de trazer um futuro melhor para todos os Estados-Membros (Copernicus, 2021; 

Comissão Europeia, 2021).  

Apesar da sua intervenção ser focada ao nível da “safety”, em áreas como as alterações 

climáticas, a preservação dos recursos marinhos ou a monitorização de tempo extremo, 
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deve ser relevada a utilização na área da “security”, nomeadamente no exercício 

legislativo em áreas marítimas (Copernicus, 2021; EMSA, 2021). O Copernicus reforça e 

acrescenta dados aos serviços da EMSA, abrindo a possibilidade de criação de novos 

serviços, providenciando uma visão global sobre as atividades marítimas, deixando de 

depender dos dados de países terceiros (EMSA, 2021; Comissão Europeia, 2021). 

Algumas limitações a este programa são expressos por Aloísio (2018), sendo estes: a não 

existência de quaisquer limitações temporais ao nível de retenção de dados, podendo 

ficar acessíveis durante muitos anos. Para além disso, o autor refere ainda a falta de 

privacidade quanto à localização de um dos operadores, o número de organizações e 

agências que detêm acesso autorizado a esses mesmos dados e a transferência de dados 

por parte de qualquer Estado-Membro para outro país.  

A vigilância marítima integrada, de acordo com o website da Comissão Europeia (2009) 

tem como objetivo “ (...) colocar à disposição das autoridades envolvidas ou interessadas 

na vigilância marítima meios para trocarem informações e dados”. Isto porque num 

período anterior a esta decisão, os dados eram recolhidos e analisados em separado 

pelos diferentes países europeus. De modo a facilitar esta implementação, foi criado o 

CISE (Common Information Sharing Environment) no qual prevê a colaboração entre as 

diferentes autoridades, sem haver qualquer tipo de duplicação de estruturas, 

aumentando a eficiência e capacidade de resposta do domínio marítimo europeu 

(Comissão Europeia, 2014; Soares, 2020). 

A Europa possui uma extensa orla costeira, onde se verifica uma grande concentração de 

população. A integração da vigilância marítima nos diferentes setores marítimos, 

alicerçada na Estratégia Europeia de Segurança Marítima, procura aumentar a eficiência 

da União Europeia neste âmbito, facilitando a cooperação tecnológica com o objetivo de 

incrementar a vigilância em termos de segurança marítima (Junceiro, 2019). Este 

programa assenta no princípio da responsabilidade da partilha entre os sistemas de 

autoridade de uma rede marítima europeia, tendo como princípios subjacentes a 

descentralização do sistema, apoiando-se nos dados das autoridades de cada Estado-

membro e na cooperação militar, de acordo com o autor referido. 
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O CISE Marítimo é uma componente importante da estratégia de segurança marítima da 

UE, satisfaz os seus princípios e objetivos enquanto iniciativa transetorial, coerente e 

eficiente em termos de custos e essencial para apoiar as atividades de vigilância marítima 

no domínio marítimo da UE.  

Após um período de vigência, no qual o CISE era considerado um projeto-piloto, este será 

implementado em 2021, com melhorias relativas à eficácia da coligação, bem como 

dando a oportunidade para um maior conhecimento e visibilidade deste projeto 

(Comissão Europeia, 2019). A etapa seguinte continuará a obedecer aos princípios 

fundamentais de evitar a duplicação e de utilizar soluções eficientes e que apresentem 

uma boa relação custo-eficácia. Basear-se-á nas ações preconizadas pela presente 

comunicação e na experiência significativa de todas as autoridades e funções nos 

Estados-Membros e nas agências competentes. 

A capacidade de segurança no ambiente marítimo partilha várias características das 

atividades terrestres, percetíveis através do conceito de reforma do setor securitário. 

Estas reformas foram inicialmente levadas a cabo nos Estados Unidos, definidas como 

“acções compreensivas tomadas por países litorais e um conjunto de parceiros para 

melhorar os conceitos de security, safety e viabilidade económica dos espaços marítimos, 

melhorando as capacidades de governança, infraestruturas e de aplicação da lei” (Bueger, 

Edmunds & McCabe, 2020, p. 231). Este conceito procura desenvolver estruturas de 

segurança localizadas e fortemente institucionalizadas, compreendendo uma estrutura 

abrangente, de acordo com os autores referidos acima. 

A integração de infraestruturas que preconizam a partilha de informação e de dados tem 

sido uma inovação frequentemente aplicada nos países da NATO. A segurança marítima 

europeia tem vindo a aplicar um maior número de despesa em tecnologia de ponta, 

baseando-se no CISE, priorizando a área de consciencialização marítima (maritime 

awareness), vigilância e partilha de informação (Soares, 2020). 

Têm sido feitos vários esforços, naquilo que hoje é conhecido como “maritime 

awareness”, com o objetivo de fortalecer a capacidade dos atores e a informação 

disponível relativamente a acontecimentos marítimos, partilhando essa mesma 



  

 

36 
 

informação com o objetivo de ganhar um entendimento comum para gerar respostas 

coletivas (Bueger, Edmunds & McCabe, 2020). 

A melhoria da segurança marítima e da governança requer um compromisso e uma 

medição do progresso que tem vindo a ser alcançado. Assim, para além da partilha de 

informação, gera-se a possibilidade de uma partilha de informação entre diferentes 

setores, influenciando assim as boas práticas no que toca à estabilidade da defesa no 

mar. Para além disso, o Stable Seas Maritime Security Index é um exemplo do esforço que 

tem vindo a ser feito (IPI, 2020). 

Portugal tem um papel ativo no desenvolvimento do CISE desde 2014, estando ainda a 

ser preparado o enquadramento legal que regule a partilha de informação na organização 

europeia, tendo em conta as leis da política de proteção de dados da esfera jurídica 

europeia (Soares, 2020). 

Fica a ideia de que este projeto tem vindo a ter diversas avaliações positivas, porém, 

existem algumas críticas, como por exemplo as de Pérez (2018), nas quais o CISE 

apresenta muitas limitações, nomeadamente na atribuição de um designador, por 

consenso, para disseminar a informação de cada uma das agências e por poder ser 

partilhada sem qualquer tipo de limitação, dificultando a operacionalidade do sistema. 

Se analisarmos os programas destacados, acima de uma forma transversal, percebe-se 

que existem várias limitações à partilha de dados, nomeadamente a possibilidade de 

entrarem vários países terceiros na UE e não ser possível estabelecer um princípio 

cooperativo com esses países, a falta de capacidade analítica, de interoperabilidade e da 

utilidade da própria informação, a voluntariedade (esta limitação é maioritariamente 

referida ao programa CISE), e, por fim, a falta de aprovação de um regime comunitário 

que reúna as bases jurídicas das várias agências de vigilância marítima (Comissão 

Europeia, 2017). 

 

1.6. Instrumentos Jurídico-Políticos 

Portugal não se encontra na União Europeia sozinho e, dado que partilha o mesmo local 

de tomada de decisão com outros países, devem ser tidas em conta algumas 

características que facilitam a compreensão da influência da organização supranacional 
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sobre o país. As particularidades mais prementes para esta influência, algumas iniciativas 

que o país pode desenvolver e as limitações da ação portuguesa em Bruxelas são 

particularmente referidas por Rose & Trechsel (2014). O facto de a maioria dos Estados 

serem de pequena dimensão a nível populacional e não possuírem recursos económicos 

ou militares em grande escala leva a uma divisão entre países como Alemanha ou França 

e outros como Portugal, cuja escassez não permite competir com os mesmos. Os autores 

antes mencionados referem que a falta ou excesso de recursos influencia a tomada de 

decisão bem como os direitos e deveres que cada país possui, havendo o compromisso de 

aceitar acordos que satisfaçam parcialmente os interesses nacionais ou que imponha 

obrigações indesejáveis ao país, contudo, o facto de não serem aceites este tipo de 

condições leva a que a União considere que Portugal esteja a implementar uma política 

de ausência, afastando-se das tomadas de decisão e dos processos cooperativos na qual a 

organização europeia se fundou. 

Desta forma, e continuando o raciocínio do parágrafo anterior e dos autores 

supracitados, Portugal pode evitar cair no esquecimento da produção de políticas, 

aumentando a ênfase dada a interesses comuns com outros Estados-Membros, 

coligando-se com outros na defesa dos seus interesses e procurando compromissos entre 

os eurodeputados portugueses para exponenciar as políticas portuguesas, não 

esquecendo a dupla função de representação do partido e do país. Rose e Trechsel (2014) 

referem ainda que com base na sucessiva integração de novos Estados-Membros, 

Portugal encontra algumas limitações tais como o pouco tempo e atenção dado ao país, o 

encurtamento do período de presidência rotativa da UE, as dificuldades em identificar 

temas sensíveis por parte dos eurodeputados portugueses e, o facto de, pese embora os 

Estados mais pequenos tenham menos prioridades políticas, a existência de muitos países 

pequenos leva a que estas prioridades sejam condicionadas e mais difíceis de 

operacionalizar. 

De modo a expressar a influência da União Europeia sobre Portugal refere-se ainda que 

está em causa a possibilidade da entidade supranacional conseguir retirar as 

potencialidades marítimas existentes na Plataforma Continental, ampliadas pela 

indefinição de um conceito de segurança marítima nacional e a ausência de uma 
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estratégia de segurança marítima nacional que possa articular-se com a EUESM, 

promovendo novas potencialidades do país (Lampreia, 2020). O mesmo autor considera 

que este tipo de influência pode ser visto de três formas: o “hard power”, o “soft power” 

e o “smart power”, no qual o primeiro prevê a capacidade de um país forçar outro a fazer, 

nomeadamente através de intervenções militares, o segundo significa persuadir o outro a 

aplicar o que o influenciador quer e, por último, o “smart power” combina características 

de ambos os tipos de poder (Lampreia, 2020).  

A EUESM espelha a ambição que a UE procura ter, com a intenção de fazer vários eventos 

marítimos, garantindo a segurança no mar e o bem-estar global (Lampreia, 2020). De 

referir ainda que até ao Tratado de Lisboa, as decisões relativas aos assuntos de política 

externa e de segurança em Bruxelas eram deliberadas por unanimidade ou maioria 

simples, tendo em conta a sua relevância, e que a partir desse mesmo tratado, foi abolida 

a aplicação do direito de veto, com a UE a intervir através dos princípios de 

subsidiariedade e proporcionalidade, havendo uma participação limitada da Comissão 

Europeia e do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisão (Lampreia, 2020; 

Comissão Europeia, 2021). 

A possibilidade de existência de incertezas como a duplicação de capacidades e a 

sobreposição institucional de competências do mar, que por sua vez origina menos 

coordenação, leva a que seja considerada uma limitação deste tipo de influência 

(Lampreia, 2020). Ampliada pelo facto de não existir um órgão governamental agregador 

que possa impor algum tipo de controlo à coordenação de estratégias estaduais e 

supranacionais. Podemos considerar que Portugal poderá ser prejudicado por uma 

influência ainda maior por parte da União Europeia, como refere o autor supracitado. 

Dentro do contexto de segurança marítima, segundo Rodrigues (2006), a UE detêm 

capacidade de influência no mundo, embora não tenha capacidade militar autónoma e a 

capacidade de atuar no contexto de gestão de crises.  

O ciclo de adesões a organizações internacionais enfrenta o problema de a fronteira 

geográfica ter deixado de coincidir com a fronteira securitária. Certas decisões a nível 

europeu só poderão ser adotadas em cada Estado-Membro caso sejam criados 

procedimentos legítimos para transpor essas mesmas normas ao nível nacional. De 
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acordo com Esteves (2019), a essência do processo de integração europeia está na 

partilha e na aplicação das regras comuns por terem um grande impacto nos Estados-

Membros, referindo também que as questões ligadas à PCSD são decididas de forma 

unânime pelo Conselho Europeu, cabendo ao Parlamento Europeu o seu controlo, como 

subjacente nos artigos 36º e 42º do TUE. 

Juridicamente é referido que Portugal dispõe de mais possibilidades para deter influência 

sobre a União Europeia através dos processos de “progressividade degressiva” onde o 

país beneficia da não existência um conceito de representação proporcional e ainda de 

um processo de “dupla maioria”, onde a tomada de decisão é feita através da maioria dos 

Estados-Membros e do facto de estes representarem a maioria da população (Comissão 

Europeia, 2021). Porém, a mesma organização menciona que Portugal consegue ocupar 

uma posição intermédia relevante no seio da tomada de decisão europeia. 

A estratégia portuguesa, de acordo com Reis (2019), sendo muito dependente a nível da 

política externa da União Europeia e da NATO, leva a que não haja um plano B, onde 

Portugal possa estabelecer relativa influência sobre o contexto internacional, afetando o 

setor da segurança marítima. Mas Portugal também pode ser absorvido por um fracasso 

da União Europeia, como refere o autor, dado que por norma um conjunto de federações 

de Estados têm tido tendência a fracassar, muito devido à falta de compromisso político 

entre os mesmos. Assim, a possibilidade (embora remota) do fim da NATO ou da União 

pode comprometer a autonomia e individualidade do país, bem como a possibilidade de 

resposta num contexto de gestão de crises. 

As questões jurídico-políticas tiveram uma grande influência na tomada de decisão 

portuguesa, sendo que o Parlamento português não esteve envolvido no processo 

legislativo europeu da Comissão Europeia, tendo sido necessária uma adaptação, por 

parte da Constituição portuguesa, relativamente aos mecanismos de escrutínio da 

legislação europeia, tendo sido conseguida através de um consenso entre todos os 

partidos políticos (Resende & Paulo, 2017). De acordo com as autoras, este escrutínio 

veio a ser renovado duas vezes: em 2010, onde se salienta a figura do escrutínio 

reforçado e no qual foram definidas seis prioridades anuais a partir do programa da 

Comissão Europeia e onde se incluía um plano de trabalhos, e, em 2013, onde os 
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mecanismos de escrutínio variavam consoante se estes pertenciam a uma deliberação da 

Comissão Europeia, se era fundamentado por um motivo relevante, se eram documentos 

de consulta da Comissão Europeia ou documentos preparados pelo Conselho Europeu, 

havendo um critério qualitativo que permitia servir de guia de orientação para o 

Parlamento de Portugal. Nota ainda para o mecanismo de reenvio prejudicial, que apesar 

de previsto na Constituição, é usado de forma escassa, o que impede um melhor 

esclarecimento das matérias europeias por parte dos juízes portugueses (Vink, 2017). 

Após a entrada de Portugal na União, não demorou muito a que fosse aplicado o processo 

de europeização sobre quase todos os contextos da política portuguesa, e que de acordo 

com Teixeira (2017) se dividiu em tempos iniciais de convergência, onde sobressai a 

adesão e o entusiasmo da mesma, com o ponto alto a corresponder ao exercício da 

presidência rotativa da União Europeia em 1992. Salientam-se também os períodos de 

divergência, nos quais existiu um enorme ceticismo por parte da sociedade e do discurso 

político português, ampliado pela crise económica e financeira vivida a partir de 2008 no 

país. Inicialmente, e de acordo com o mesmo autor, Portugal beneficiou de medidas 

económicas compensatórias, que permitiu acelerar o seu desenvolvimento de modo a 

estar a par dos congéneres europeus, embora já tivesse sido consolidado o 

desenvolvimento económico e social enquanto objetivo para o período entre 1976 e 

1986. A nível político foram, posteriormente e de novo, equacionadas as estratégias de 

alinhamento com os países europeus, procurando manter a posição atlântica do país e os 

aliados mais seculares e mais próximos, como o Reino Unido, de modo a facilitar acordos 

de coordenação, mantendo a visão tradicional da política externa (Teixeira, 2017). 

A partir de 1992, quando Portugal assumiu a presidência da União Europeia, a estratégia 

utilizada até esse ponto, foi alterada para uma estratégia exclusivamente europeísta, 

integrando os núcleos duros e estando com uma posição consagrada nas tomadas de 

decisão mais relevantes do seio europeu, tendo aderido à PESC, ao Espaço Schengen e à 

moeda única e, sobretudo, através do facto de o país ter enfrentado as grandes potências 

europeias que queriam ver o seu poder ampliado (Teixeira, 2017). Contudo, a divergência 

viria a sentir-se após a assinatura do Tratado de Nice, em 2000, havendo um aumento da 

política externa continental, descurando e desvalorizando a perspetiva atlântica que 



  

 

41 
 

existia naquela altura, promovendo a integração de novos Estados-Membros europeus, 

de forma a evitar a uma política de marginalização europeia. Questionou-se então a 

posição portuguesa dentro da UE, tornando-se, por vezes, irrelevante, a forma como 

Portugal encara a organização europeia bem como os subsequentes acordos com a 

Alemanha, dando a ideia que o país havia esquecido outras alianças mais fortes até ali 

conseguidas. 

 

1.7. Considerações Finais 

Com a criação deste subcapítulo tivemos como objetivo facilitar a compreensão do 

processo dos diversos marcos da segurança marítima europeia e da vigilância marítima 

europeia, procurando estabelecer pontos de ligação entre as sucessivas ocorrências, 

sumariando alguns dos pontos mais importantes relacionados com o tema em análise. 

A construção da UE enquanto uma realidade socioeconómica muito deve às ações da 

NATO e dos EUA, com a ajuda dada durante o período da Guerra Fria, limitando as ações 

soviéticas. A ajuda concedida à reconstrução de vários Estados soberanos, como Portugal, 

permite-nos compreender quão grande foi a influência que a NATO teve ao nível da 

segurança e defesa, permitindo o crescimento da Europa e alargando as estratégias da 

UE. 

As estratégias de segurança marítima tiveram as suas bases erigidas por volta do início da 

década de 90, nas quais o Tratado de Maastricht constituiu o primeiro esboço de uma 

potencial comunidade de defesa autónoma a ser criada. Também nestas considerações, 

devemos realçar a tradição de cooperação da aliança franco-britânica na área da defesa, 

sendo os dois países europeus que detêm arsenal nuclear. 

De igual forma, o Tratado de Lisboa revelou-se igualmente influente nestes resultados, 

não obstante a diferença semântica colocada na passagem para a PCSD, que permitiu um 

maior aproveitamento da cooperação com a NATO, destacando-se a defesa mútua e a 

solidariedade, inscrevendo essa mesma cooperação nas leis do Tratado da União 

Europeia. Atualmente, a União Europeia tem um programa do qual se pode orgulhar a 

este nível, embora subsistam algumas opiniões sobre se este é um programa conjunto ou 

por outro lado, de execução nacional, dado que os diversos países por vezes atuam de 
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forma individual ou através de contratos bilaterais. Parece-nos que a União Europeia irá 

demorar algum tempo até poder alcançar o seu aliado americano no contexto de defesa 

marítima, tornando-se um “player” global. Não podemos deixar de referir que a EUESM 

veio confirmar que a defesa marítima faz parte dos planos da União.  

A União Europeia tem vindo a ter uma maior influência sobre a introdução de tecnologia 

na segurança marítima, tendo vindo a desenvolver cada vez mais programas que 

permitem defender o continente. A utilização de programas como o MARSUR, o 

Copernicus e o CISE permitem uma maior proteção e segurança. Para além destes 

programas, existem inúmeras autoridades neste campo e no campo da “safety”, 

contribuindo para a consolidação de uma estratégia que teve a sua primeira 

implementação em 2002. Esta estratégia é feita tendo em conta a partilha de dados entre 

os vários países europeus e da maritime awareness. A forma como os dados eram 

partilhados separadamente entre os países europeus não permitia que a evolução das 

estratégias de defesa fosse consolidada. 

A diferença entre pequenos Estados e grandes Estados no seio da União Europeia leva a 

que haja poucas oportunidades para os países pequenos sobressaírem, levando os outros 

países a fazer sobressair os seus interesses políticos sem qualquer tipo de ajuda. O facto 

ainda de países como a Alemanha e França procurarem decidir sozinhos e influenciar a 

tomada de decisão no seio da organização supranacional, devido aos recursos financeiros 

e militares que dispõem, leva a que países pequenos apoiem instituições supranacionais 

mais fortes, como a UE, dada a imparcialidade conseguida e o equilíbrio jurídico que não 

desfavorece os países pequenos face aos grandes. 

Embora Portugal tenha vindo a deter uma política de presença na grande maioria dos 

temas que necessitam de uma tomada de decisão a nível europeu, o país não foge a 

algumas acusações de “free riding”, dado que Portugal aproveitou algumas das estruturas 

que já haviam sido criadas, e que devido ao seu estatuto enquanto potência média da 

União, teria pouca influência, sendo arrastada por Estados-Membros mais fortes. Porém, 

quando a UE deu sinais de aprofundamento político, Portugal apoiou esse sentido de 

aprofundamento da integração europeia. A intervenção do país neste processo pautou-se 

sempre pela moderação e pela procura de fórmulas de continuidade institucional que 
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pudessem preservar a comunidade transatlântica e fortalecer a integração europeia, pese 

embora tenha trazido consequências como a maior divisão monetária entre Estados-

Membros e menor atenção para os problemas políticos portugueses, como referido 

anteriormente.  

A integração completa de Portugal na UE e a sua participação em todos os processos de 

aprofundamento político e económico tornaram-no ao mesmo tempo mais robusto, dada 

a sua inserção num grupo forte (mas também vulnerável às suas fragilidades no 

relacionamento com outros grupos fortes) e na relação dentro do grupo, procurando 

diversas coligações. Deve ser denotada a identidade singular de Portugal como 

capacidade influenciadora das organizações em que se insere. 
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PARTE II – POLÍTICAS PORTUGUESAS DE SEGURANÇA MARÍTIMA 

 

2.1. Segurança Marítima em Portugal 

Portugal é um país extenso no que se refere a território marítimo. A utilização de 

mecanismos jurídicos que permitem um alargamento da soberania têm sido amplamente 

usados, desde as diferentes zonas económicas dos arquipélagos, aos leitos do mar 

profundos e as zonas contíguas, tornando o país ocidental europeu num dos mais 

importantes em termos marítimos, mantendo a tradição já proveniente dos 

antepassados.  

A exploração de recursos económicos, a garantia de defesa e a componente de 

comunicação para o resto do mundo tornou o mar como um recurso vital para Portugal. 

O aproveitamento do mar começou timidamente entre os séculos XII e XIV, tendo vindo a 

ganhar uma maior importância nos reinados de D. João I, D. Henrique e de forma mais 

expressiva com D. João II, cujo objetivo principal era o da chegada à Índia, estabelecendo 

as bases para uma maior opção atlântica, culminando em vários desembarques no Brasil 

(Neves & Duarte, 2013). 

A génese descobridora dos portugueses sofreu uma menorização em termos de 

disponibilidade de recursos para a Marinha, sendo impactada no período inicial da 

República e sofrendo um ligeiro aumento durante a época do Estado Novo, onde se dá a 

adesão à NATO e à EFTA (European Free Trade Association), garantindo uma cooperação 

política e militar com vários países da Europa mas sobretudo com os Estados Unidos 

(Neves & Duarte, 2013; NATO, 2020). 

A aplicação de ideias a nível do mar leva ao desenvolvimento de três tipos de 

componentes onde a União Europeia se pode especializar, sendo estes de ordem 

estratégica, geográfica e económica. Esta capacidade traz benefícios a nível coletivo, dado 

que a linha costeira da União Europeia é sete vezes maior do que a dos Estados Unidos da 

América e a nível individual para Portugal, permitindo ao país ganhar um maior relevo no 

escopo marítimo internacional (Duarte, 2018). 
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Atualmente, o espaço marítimo português pode ser descrito como o conjunto da soma 

das águas interiores, águas territoriais, zona económica exclusiva e a extensão da 

plataforma continental, embora não esteja expressa em termos de enquadramento 

jurídico (Soares, 2020). 

Importa realçar alguns dos marcos mais importantes das políticas portuguesas de 

segurança marítima, procurando analisar qual o papel da segurança e defesa do mar no 

país em termos de contexto europeu e mundial. Portugal, desde 1997, aprovou a 

legislação do CNUDM (Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar). 

O relatório “O Oceano: Nosso Futuro” teve uma grande influência na tomada de decisão 

securitária portuguesa, favorecendo o alargamento das utilizações do oceano, 

respeitando a liberdade e os direitos de soberania, indo ao encontro da utilização pacífica 

dos mares, expressa no artigo 301º da CNUDM e providenciando uma estrutura para 

alianças regionais de segurança e defesa, adaptada à especificidade do contexto 

(Fundação Mário Soares, 1998). 

 

2.2. A Plataforma Continental e a Importância para Portugal 

A história da plataforma continental remonta ao Império Romano, quando foram usados 

mecanismos diferentes para proteger o mare clausum provando que os diferentes 

argumentos usados pelo Estado para defender os seus interesses já vem de uma longa 

data. No que toca ao conceito jurídico propriamente dito, este mais recente, até finais do 

século XIX confundia-se com outros conceitos inseridos na definição genérica de “alto 

mar” (Silva, 2012). O projeto de extensão de plataforma continental (PEPC) é definido 

como “ (...) um processo pacífico de natureza jurídica, suportado por uma complexa 

investigação científica, multidisciplinar (...) à luz da CNUDM, o PEPC constitui a derradeira 

fase de fixação dos limites exteriores das zonas dos fundos marinhos (solo e subsolo) 

sobre as quais os Estados costeiros exercem direitos soberanos e de jurisdição (...) “ 

(Madureira, 2017, p. 2). 

Em 1958, Portugal já havia ratificado a Convenção sobre a Plataforma Continental, 

estendendo os seus limites até onde a profundidade das águas sobrejacentes permitia a 

exploração dos recursos naturais, sendo inicialmente até ao limite da linha de 200 metros 
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da profundidade das águas, tendo sido ressalvada lei especial que permitiu ser disposta 

de outro modo. Neste caso, a plataforma continental tinha uma vertente mais virada para 

a “safety” do que para a “security” (Assembleia da República, 1958). 

Este processo, embora vantajoso para Portugal, tem sido sucessivamente adiado pelos 

vários Governos. Desde 1998 que o país luta para alargar o seu espaço marítimo, baseado 

no artigo 77º da Convenção das Nações Unidas dos Direitos do Mar (CNUDM), onde se 

prevê que os Estados costeiros detenham o direito de autorizar sondagens em qualquer 

espaço da plataforma continental (Assembleia da República, 1998). 

Em 2003, a Comissão Estratégica dos Oceanos facilitou a ampliação da zona económica 

exclusiva (ZEE), embora esta estratégia apenas fosse direcionada para a exploração das 

áreas marítimas sob jurisdição nacional e menos para a segurança e a defesa nacional 

(Assembleia da República, 2003). 

A criação da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC), em 

2005, foi aquela que teve como missão apresentar uma proposta de extensão da 

plataforma bem como o acompanhamento do processo de avaliação de submissão à 

Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) (Assembleia da República, 2005).  

Esta estrutura teve em conta a monitorização do programa “M@rBis”, um sistema de 

partilha de informação que continha também apoio técnico a outros Estados no âmbito 

dos projetos de extensão da Plataforma Continental. Contudo, em 2009, a EMEPC foi 

extinta e integrada na EMAM (Assembleia da República, 2005; Assembleia da República, 

2009). 

A importância de Portugal na União Europeia no âmbito do setor de segurança marítima 

foi clarificada com a colocação da Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA) em 

Lisboa, durante o ano de 2006, cujo objetivo é o de proteger todo o território, através de 

uma natureza preventiva e de monitorização do espaço marítimo europeu (União 

Europeia, 2020). 

A EMSA transmite informações fiáveis e em tempo real sobre acontecimentos marítimos 

com o objetivo de ajudar os Governos e entidades de cada Estado-Membro a 

implementar de forma eficaz quaisquer medidas políticas neste campo. Desempenha um 

papel crucial na divulgação das melhores práticas. A sua experiência no âmbito de 
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questões de segurança, tanto do ponto de vista jurídico como operacional, faz com que 

tenha um amplo conhecimento de muitos problemas e circunstâncias atuais. O alcance 

desta entidade é bastante extenso, dada a sua lista de beneficiários diretos ou indiretos, 

tendo como principais organizações, todas e quaisquer instituições europeias, as 

administrações nacionais da União Europeia, da EFTA, a Organização Marítima 

Internacional e os países que fazem fronteira marítima com a União Europeia, abrangidos 

pela Política Marítima de Vizinhança (EMSA, 2021). 

Como referem Silva e Cierco (2015), a proposta de extensão da plataforma continental 

apenas foi submetida em 2009, tendo em conta o posicionamento estratégico de Portugal 

no Oceano Atlântico Norte e os conceitos de defesa nacional que vieram reforçar o papel 

distinto que o nosso país pode deter face às restantes organizações, como a NATO ou a 

União Europeia, que também saem beneficiadas com este mecanismo. Importa 

mencionar, por sua vez, que o Estado português teve de negociar os limites da extensão 

com Marrocos e Espanha, embora não tenham resultado em acordos. 

A aplicação deste processo estaria marcada para 2013, com o reconhecimento da ONU do 

alargamento do espaço marítimo português, contudo, esta seria aprovada em 2015 

embora também não tenha sido dada qualquer indicação pela ONU. A aprovação da 

plataforma continental portuguesa viria a ser a décima primeira a nível mundial (Silva & 

Cierco, 2015).  

O processo de extensão da plataforma continental foi moroso, tendo o pedido dado 

entrada apenas em 2017 na ONU. A utilização deste mecanismo para a expansão da área 

marítima não leva a que tenha, só por si, maior peso e influência no mundo, sendo 

necessária uma organização e uma estratégia complementares que Portugal possa 

aproveitar para utilizar da melhor forma o espaço adquirido (Rodrigues, 2019). É a partir 

dessa mesma estratégia que poderá ser discutido o estatuto de potência costeira e da 

afirmação política do país, bem como da vigilância e da intervenção que o país necessita 

de ter na utilização deste mecanismo (Rodrigues, 2019). 

Uma das grandes limitações refere-se ao facto dos direitos soberanos se cingirem apenas 

ao solo e subsolo, não contemplando as águas que cobrem a plataforma continental. 

Assim, apenas é promovido um grau de segurança relativo, sendo compatível com os 
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recursos disponíveis no Estado para promover a sensibilidade do poder marítimo, naquela 

que pode ser “ (...) a última extensão territorial que se pode vislumbrar no destino de 

Portugal” (Cajarabille, 2010, p. 11). 

A não existência de um pensamento de defesa na Constituição da República Portuguesa 

(CRP) bem como a falta de coordenação entre Ministério da Administração Interna e 

Ministério da Defesa, baseia a segurança do país nas forças policiais e paramilitares, 

reduzindo a defesa a uma organização simbólica, não garantindo a complementaridade 

de ação necessária (Rodrigues, 2021).  

O processo de extensão da plataforma continental ainda não está concluído, prevendo-se 

o seu término em 2021, levando ao aumento da zona económica exclusiva do país, 

garantindo impacto económico a médio e longo prazo, a sustentabilidade dos oceanos e 

uma maior responsabilidade dentro do setor da segurança e defesa da Europa e do 

Atlântico Norte (Jornal Económico, 2018). 

A necessidade de encarar a plataforma continental como um projeto de afirmação 

política, com uma capacidade de vigilância e intervenção que exige um número maior de 

efetivos é uma das grandes limitações existentes ao sucesso deste projeto (Rodrigues, 

2019). O autor considerar que a Marinha portuguesa não detém a capacidade para reagir 

de forma rápida e eficaz a uma ameaça, que pode resultar da exposição geográfica da 

costa continental ou das falhas ou défices nas condições de funcionamento do sistema de 

segurança. 

 

2.3. O Posicionamento dos Açores e a Importância Da Base Das Lajes 

A história da base das Lajes confunde-se com o próprio projeto atlântico de segurança. O 

poder do arquipélago, como refere Moreira (2010) permitiu a neutralidade portuguesa 

durante o período da Segunda Guerra Mundial embora limitado às decisões dos EUA para 

o bem da NATO.  

O Mar dos Açores, enquanto sub-área da Zona Económica Exclusiva de Portugal, ocupa 

uma área total de cerca de um milhão de quilómetros quadrados, constituindo-se, assim, 

como a maior ZEE da União Europeia, alargando as fronteiras do espaço comunitário até 

próximo da zona de responsabilidade americana. Os Açores constituem-se como a 
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fronteira marítima oeste da União Europeia, num quadro em que o controlo marítimo de 

fronteiras e a compatibilização dos usos tradicionais do mar com o exercício de funções 

de vigilância e soberania, assumem particular relevância, inclusivamente, no contexto da 

dimensão marítima da PESD (Cordeiro, 2015). 

Apesar de uma certa indefinição jurídica quanto à base militar, a história e a cultura do 

arquipélago dos Açores está intrinsecamente ligada ao Oceano Atlântico. Como dizem 

Carreira e Porteiro (2015, p. 80): “As ilhas dos Açores formam o arquipélago mais 

oceânico do Atlântico Norte, projetando a maritimidade portuguesa para a sua fronteira 

ocidental mais longínqua.” 

Há muito que a posição dos Açores a nível geográfico é considerada como um fator de 

oportunidade para a afirmação de Portugal no mundo e para a potenciação de parcerias e 

alianças. De resto, a história dos Açores cruza-se com a história dos interesses no 

Atlântico Norte, sejam eles económicos, comerciais ou militares (Cordeiro, 2015). A 

política externa de Portugal defende a liberdade dos mares e a neutralidade face a 

quaisquer conflitos bélicos existentes à volta do mundo. Desde 1917 que o arquipélago é 

procurado por diversos aliados para o campo da segurança e defesa, tendo começado 

essa mesma procura em Ponta Delgada, inicialmente cobiçada por militares ingleses, 

vindo a ser preterida pela Base das Lajes, na Terceira (Cunha, 2016). 

Embora se consiga recuar até ao ano de 1795 para revelar as primeiras influências dos 

EUA no arquipélago dos Açores, através da implementação de um consulado americano 

em Ponta Delgada, pode referir-se que os americanos utilizavam de forma ilegal a Base 

das Lajes durante o período da Guerra Fria, tendo vindo a ser alcançado um acordo com 

as entidades governamentais deste país em 1951, com a concessão renovada até 1957, 

havendo ainda a introdução de um acordo transitório até 1962. Contudo, após esse 

mesmo acordo entre Salazar e John F. Kennedy, os americanos voltaram a utilizar a base 

sem qualquer tipo de acordo, até 1971 (Cabral, 2011). 

Apesar da concentração dos americanos noutra parte do arquipélago, a posição 

geoestratégica do mesmo ganhou novos contornos quando a França, um aliado europeu 

de Portugal, decidiu instalar-se na ilha das Flores em 1966, após um acordo celebrado 

entre as duas partes em 1964. Este acordo bilateral permitiu ao país obter facilidades 
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políticas, militares e diplomáticas com os franceses, tendo vindo a ser renovado no início 

de 1984, com contrapartidas favoráveis ao desenvolvimento da região açoriana (Cabral, 

2011). E extinto em 1990, com a saída dos franceses após o fim da Guerra Fria. 

Após a Guerra Fria, a estratégia americana mudou de forma radical, devendo ser 

destacado o Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os EUA assinado em 1991, 

no qual já existia a previsão da diminuição da presença externa de forma significativa, 

havendo uma espécie de monitorização das diversas situações terrestres e marítimas 

(Gomes, 2014). 

Um acordo de cooperação de defesa entre os EUA e Portugal foi assinado em 1995, e 

permitiu a continuação do uso da Base das Lajes, estabelecendo uma comissão que se 

reúne anualmente para promover a execução deste acordo. O acordo de cooperação de 

defesa foi assinado no ano seguinte ao CEDN (Conceito Estratégico de Defesa Nacional) 

de 1994, interligando-se entre si, tendo em conta que as adaptações ao CEDN de 1994 

consagravam um maior apoio à NATO face às ameaças terroristas que se viveram num 

período pós-Guerra Fria (Kochis, 2020). 

O autor refere-se ainda a outro ponto que tem em conta a posição atual dos Açores e da 

Base das Lajes, o da redução das forças em 2011, por ordem da Administração Obama, 

por considerar dois fatores: as pressões financeiras advindas da crise bancária ocorrida 

em 2008 e a crença de que a Rússia já não era uma ameaça forte à supremacia da Base 

das Lajes. Assim, os EUA mudaram o seu foco para a área do Pacífico, de modo a lidar 

com a ameaça chinesa e limitar a ameaça russa. Em 2015, ainda de acordo com Kochis 

(2020), o desfalque financeiro da saída americana foi tão grande que veio a impactar em 

10% o PIB da ilha Terceira. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, à qual Portugal se vinculou em 

1997 estabeleceu um novo quadro jurídico para o direito do mar, especialmente no que 

se refere ao mar territorial, à zona contígua, à ZEE, à plataforma continental e à 

problemática da poluição marítima (Assembleia da República, 2000; Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 98/2000).  

A importância da construção do Centro para a Defesa do Atlântico, na Base das Lajes, tem 

um potencial enorme na afirmação de Portugal como garante da segurança marítima, 
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fomentando as relações com os EUA, devido à sua localização e aumentando a 

capacidade de segurança da NATO, com a possibilidade de que o Centro possa vir a 

tornar-se acreditado pela organização transatlântica. Este projeto tem vindo a ser 

desenvolvido desde 2018, prevendo-se que o Centro esteja operacional a partir de finais 

de 2022, (Ministério da Defesa, 2021). 

O ordenamento do espaço marítimo nacional é uma ferramenta fundamental para a 

política do mar. Contudo, leis como a que recentemente foi aprovada, Lei do Mar (Lei 

1/2021), cujo texto prevê a separação do mar de Portugal Continental, do mar do grupo 

arquipelágico da Madeira e do mar do grupo arquipelágico dos Açores, comprometem a 

unidade administrativa, separando funções outrora partilhadas pelo Estado central e 

pelas duas regiões autónomas (Cruz, 2020). As funções relativas ao ordenamento do 

espaço marítimo nacional respeitantes aos dois grupos de ilhas foi revogado assim como 

uma retirada do papel principal no que toca à elaboração, suspensão, alteração e revisão 

destes instrumentos relativos ao espaço marítimo nacional, criando uma divisão que 

pode ser pouco vantajosa para o mar português (Assembleia da República, 2021). 

Nos últimos anos, os interesses americanos têm estado mais concentrados na zona do 

Pacífico, de modo a manter a estabilidade e a prosperidade no continente asiático, 

ameaçados pelos interesses chineses e pelas ameaças nucleares da Coreia do Norte. Não 

entrando em profundidade sobre estes temas, dado que têm uma influência indireta 

sobre os assuntos de segurança marítima aferidos neste trabalho, podemos referir que 

foram feitos vários acordos bilaterais com a Coreia do Norte para reduzir a sua 

capacidade nuclear e com outros países asiáticos que detêm disputas atuais com a China 

(destacamos Singapura, Taiwan e o Japão), mantendo a articulação de promoção da paz, 

da democracia e desenvolver relações de troca com esses países (Auslin, 2018). 

Apesar da base das Lajes atualmente ter sido descurada, existem argumentos que 

defendem a permanência dos soldados americanos, com claras vantagens para o lado 

americano e português. As reflexões de Kochis (2020) defendem um apoio inequívoco ao 

Centro de Defesa para o Atlântico com a participação dos EUA como ator maior da 

segurança marítima global e uma ocupação (ou reocupação) do terreno das Lajes com 

vista a defender a Europa a partir da sua zona mais ocidental, em caso de um conflito 
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bélico, enquanto centro logístico e estratégico americano com a incidência regular de 

uma patrulha marítima que assegure a segurança e defesa comum.  

Tal como a Plataforma Continental, o Centro para a Defesa do Atlântico pode ter 

beneficiado da presidência portuguesa da União Europeia, podendo impor uma vontade 

mais forte sobre os Estados-Membros mais poderosos, com a possibilidade de reabilitar a 

vertente securitária no arquipélago dos Açores, juntando-se a um maior número de 

agências marítimas já presentes no território, como o AIR Centre (Esteves, 2019; 

Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, 2021). 

Apesar de inicialmente terem sido atribuídos fundos comunitários em larga escala para a 

região dos Açores, o Tratado de Maastricht denominou a região enquanto insular, 

arquipelágica, atlântica, oceânica e ultraperiférica, decorrente das teorias da 

descentralização e do princípio da subsidiariedade (Cunha, 2016). O mesmo autor 

defende que os espaços de influência dependem da segurança marítima europeia bem 

como de um potencial investimento tecnológico na Base das Lajes, que tem vindo a 

ocorrer. 

As regiões ultraperiféricas são caracterizadas pelo afastamento, insularidade, pequena 

superfície, clima e relevo difícil e dependência económica. Esta mesma caracterização 

levou à criação de um estatuto autonómico e à criação, no caso português, de um 

Governo regional com a capacidade de lidar com as questões insulares, fazendo 

juntamente com a Madeira parte de um triângulo estratégico luso, embora possa 

consistir numa limitação dadas as características desta região (Fonseca, 2018). 

 

2.4. A Influência de Outras Estratégias na Segurança Marítima Portuguesa 

Neste subcapítulo, entre as várias estratégias existentes analisaremos: o Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional (ENM), que tem evoluído de forma constante desde 1985, 

a Estratégia Nacional para o Mar, os programas económicos de iniciativa pública 

(nomeadamente os de Jorge Moreira da Silva, aplicado durante o período da “troika”, e o 

de António Costa e Silva, utilizado para a recuperação económica portuguesa após a 

pandemia da Covid-19) e a sua influência na segurança marítima portuguesa e, por fim, o 
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programa económico de iniciativa privada e a sua influência na segurança marítima 

portuguesa: o Hypercluster do Mar. 

A evolução do CEDN teve o seu início durante o período da Guerra Colonial, numa fase 

em que Portugal avançou em força para as províncias ultramarinas, estando inserido nas 

políticas do Ato Colonial. Vaz (1993) refere que posteriormente à revolução, os objetivos 

deste tipo de estratégias teve como marco principal a produção legislativa de 

documentos que defendessem a reforma pacífica das colónias e a sua autonomia bem 

como a inserção das políticas de defesa na Constituição de 1976, embora não existisse 

uma estratégia propriamente delineada. 

O CEDN foi criado pela primeira vez em 1985, estando em paralelo com a tendência da 

NATO de divulgar a sua estratégia de defesa através de documentos públicos. O objetivo 

destes documentos deve-se ao facto de durante o período após o 25 de Abril, haver a 

necessidade de explicar e justificar o conteúdo desse mesmo documento, bem como 

procurar uma aproximação das Forças Armadas à população portuguesa, um fator muito 

importante para a estabilidade portuguesa a nível da segurança interna (Reis, 2019). 

O CEDN de 1985 teve como objetivos gerais o reforço da coesão interna, a afirmação do 

interesse nacional nas relações externas e a garantia de um quadro de alianças que 

promovesse as valências portuguesas, não ignorando as suas relações atlânticas e a 

influência da NATO no país como garante de defesa, acentuando, porém, a capacidade de 

defesa autónoma deveria ter procurado (Vaz, 1993). 

Em 1994, e logo após a revisão constitucional do ano anterior, o CEDN veio a seguir a 

tendência da NATO, sendo influenciado pelos conceitos estratégicos lançados por esta 

organização, sendo esse um dos fatores que levou à renovação do CEDN, de modo a que 

se pudesse adequar à organização. Neste caso, dado o diferente enquadramento 

internacional e o fim da Guerra Fria sentiu-se a necessidade de fazer um ajuste às 

definições do conceito estratégico, não sendo necessária uma revisão em 2003 mas que 

veio a ocorrer, embora se tenham denotado críticas, como vêm a ser referidas na Revista 

Militar (2012) onde se realçava a falta da criação da ENM logo naquele ano e da criação 

de um instrumento de acompanhamento de ameaças e riscos. 



  

 

55 
 

Por fim, o CEDN de 2013 procurou ter uma conotação económica forte, dotando de 

capacidades as Forças Armadas portuguesas. Contudo, salientam-se duas grandes 

limitações nestes conceitos estratégicos: o facto de Portugal ser pouco autónomo na sua 

vertente de defesa e segurança e o facto de quanto mais alargado é o âmbito do CEDN, 

mais difícil se torna a sua implementação, dada a influência multilateral que é procurada 

nos diversos setores da sociedade, não havendo a cooperação e coordenação necessária 

para essa abrangência (Reis, 2019). 

A ENM foi iniciada pelo Estado português na base de recuperação da identidade nacional 

e da capacidade científica e tecnológica do país dentro do campo da segurança marítima. 

A análise destas estratégias irão ter em conta o critério temporal no qual foram assinadas 

pelo Estado português, a ENM 2006-2016, a ENM 2013-2020 e, mais recentemente, a 

ENM 2021-2030. 

A ENM 2006-2016 (Assembleia da República, 2007) apenas abordava o tema da “safety”, 

tendo em conta a referência dos critérios do terceiro pacote de segurança marítima 

(ERIKA III) cujos objetivos de defesa e segurança passavam por um reforço da vertente 

humanitária, da redução da poluição e de maior segurança em termos de navegação, 

referindo os critérios e mencionando a agência referida anteriormente. 

A ENM 2006-2016 facilitou a criação do CIAM (Comissões Interministeriais dos Assuntos 

do Mar), tendo como um dos objetivos a defesa nacional, a segurança, a vigilância e a 

proteção dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional. Foram definidos 

dois pilares dentro da segurança marítima sendo eles: a promoção da salvaguarda e a 

conclusão da extensão da plataforma continental (Assembleia da República, 2006). 

Contudo, a ENM 2006-2016 gerou alguma discórdia dado que nunca deixou de se situar 

ao nível da formulação estratégica, tendo como vulnerabilidade o facto de nunca ter 

havido um plano que permitisse a sua operacionalização. Esta estratégia deveria ser 

integrada de acordo com as restantes estratégias, políticas e programas nacionais 

(Assembleia da República, 2006). 

A ENM 2013-2020 procurou a necessidade de alinhar as políticas nacionais com os ciclos 

de planeamento estratégico e de políticas comuns da União Europeia. Esta revisão e 
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atualização deveu-se à necessidade de se adaptar a estratégia às alterações europeias 

(Assembleia da República, 2015; Decreto-Lei n.º 200/2015).  

Em Portugal, a dimensão do território, no que respeita às áreas costeiras e 

marítimas, assume particular relevância, devendo ser olhada numa ótica 

integrada e em todas as suas potencialidades, recursos e desafios. A 

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM 2013-2020) é o 

instrumento de política pública que apresenta a visão para aquele período, 

onde são expressas a vontade e a prioridade em proteger o oceano e em 

beneficiar do seu potencial de forma sustentável e a longo prazo 

(Assembleia da República, 2015) 

A ENM pode ser alvo de uma dupla interpretação: intenção do Governo em transformar o 

mar num fator de desenvolvimento ou o entendimento que estas intenções estratégicas 

não avançaram dado que pode existir qualquer tipo de sobreposição perante outras já 

existentes, e que se encontram já a ser executadas, demonstrando a falta de coordenação 

entre as diversas identidades (Silva, 2020). 

A nova estratégia nacional para o Mar que irá vigorar entre 2021 e 2030 encontra-se na 

fase final de legislação, tendo sido alvo de consulta pública, destacando-se a manutenção 

de articulação desta estratégia com os conceitos de defesa nacional e as estratégias de 

segurança marítima europeias e transatlânticas bem como a coordenação dos diversos 

poderes políticos, diplomáticos e militares e ainda a articulação com as agências 

existentes. Prevê-se ainda o aumento do conhecimento marítimo e um reforço das 

instituições civis e militares do Estado para estarem preparados para qualquer situação 

que coloque em causa a soberania do país (ENM 2021-2030, 2021). 

De acordo com Rodrigues (2019), a ENM 2013-2020 não tratou de forma célere as 

questões de segurança, defesa e relações internacionais, estando omissas dos objetivos 

de prossecução da estratégia. Por sua vez, Moreira (2018) indicou uma forte dependência 

da União Europeia, na forma como as estratégias delineadas por esta organização 

influenciaram a implementação da ENM. Em último lugar, Rodrigues (2020) defende que 

existe uma falta de coordenação entre dispositivos terrestres e marítimos bem como o 
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facto de o CEDN não se assumir enquanto estratégia nacional do país, abarcando as 

funções de segurança previstas. 

A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 procura um maior papel para Portugal a nível 

geopolítico, assumindo cada vez maiores responsabilidades, alinhado com as políticas 

europeias, transatlânticas e a legislação do CNUDM, favorecendo uma política de 

articulação e cooperação, um maior exercício de autoridade do Estado e o controlo dos 

espaços marítimos (nomeadamente o rápido estabelecimento da Plataforma Continental 

portuguesa). Esta estratégia é ainda influenciada pelos objetivos da Agência de Segurança 

Marítima ou os futuros objetivos de segurança marítima da NATO e da UE. 

O Hypercluster do Mar deve ser mencionado, embora seja um documento produzido por 

uma associação de empresários privada. O documento tem como objetivo o 

aproveitamento das potencialidades do mar em diversas vertentes, sendo uma delas a 

defesa e segurança, procurando um aumento deste setor no PIB entre 10 -12% (Saer, 

2009). 

Neste campo, deve ser realçado o papel fundamental da Marinha, cooperando de forma 

integrada na defesa militar do Estado. Para além das vertentes de “safety” como as 

missões de salvamento ou de proteção dos recursos naturais, salienta-se a modernização 

estratégica da segurança e defesa e a modernização tecnológica existentes, através do 

conhecimento ou da intervenção de outras instituições, como por exemplo a do Instituto 

Hidrográfico (Saer, 2009). 

A produção do documento do Hypercluster permite uma interligação entre o campo da 

segurança e defesa e o documento referido, com benefícios mútuos, “ (...) propiciando 

melhores condições para a estruturação (...) cada vez mais eficaz e eficiente (...) ” (Saer, 

2009, p. 437). Assim, prevê-se uma utilização das capacidades humanas e materiais da 

Marinha em articulação com outros atores estratégicos, reforçando o seu papel nas 

outras atividades do Hypercluster e um incremento das atividades ao nível de 

investigação e desenvolvimento. 

Neste documento estão contempladas sete propostas ao nível securitário, das quais se 

passam a analisar três: o aperfeiçoamento da estrutura orgânica da Autoridade Marítima 

Nacional, o alargamento da missão da Marinha que inclui outras atividades de interesse 
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nacional, nomeadamente no que respeita à investigação e desenvolvimento e a utilização 

das escolas da Marinha para formar pessoal civil. As restantes propostas referem-se à 

proteção da biodiversidade, à navegação de recreio e à exportação de navios militares. 

No que toca à investigação e desenvolvimento, a Marinha deve procurar incrementar a 

sua participação em áreas como a oceanografia e hidrografia, e em termos de cooperação 

com os parceiros externos, sobretudo europeus e pertencentes à NATO. Através do 

desenvolvimento do hypercluster, é possível que haja cada vez maior procura pelas 

profissões ligadas ao mar, podendo ser utilizadas quer para fins militares como civis, 

através da utilização de certificados internacionais, permitindo rentabilizar quaisquer 

infraestruturas, concertando vontades governamentais, da Marinha e de potenciais 

atividades económicas que possam ser desenvolvidas (Silva, 2020). 

Logo após a saída da “troika” de Portugal, o programa de investimento direcionado por 

Silva (2013) estabeleceu como prioridade uma visão integrada da segurança, procurando 

estabelecer um conceito estratégico nesta área, promovendo políticas públicas. Neste 

programa, Portugal manteria os seus compromissos internacionais, através da 

participação ativa nas políticas de segurança europeias, tendo em conta as participações 

orçamentais de cada Estado-Membro. Contudo, as grandes menções à segurança 

marítima ficam-se apenas por uma maior ligação entre a NATO e a CPLP, um dos grandes 

aliados estratégicos de Portugal. 

O plano de Silva (2020) traz uma maior ambição a este campo de estudos. A projeção 

portuguesa como uma “jangada atlântica” respeita a aliança histórica com os países da 

NATO bem como as missões de solidariedade mantendo a cooperação com os mesmos, 

introduzindo recursos tecnológicos na defesa do território. Este plano faz ainda um apelo 

ao enquadramento histórico marítimo no qual, o país tem tido sucesso e procura criar 

maiores estudos sobre a segurança e defesa, interligando-se com os objetivos do 

hypercluster do mar, potenciando a região dos Açores e favorecendo um maior papel na 

Europa, enquanto garante da resiliência, da autonomia e da estabilidade. 
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2.5. Comissões Interministeriais dos Assuntos do Mar 

Antes de entrarmos de forma mais profunda na constituição e objetivos do CIAM, 

devemos mostrar de que forma as estruturas marítimas portuguesas atingiram esta 

evolução. Em 2005, e acompanhando a linha ideológica de que Portugal tem vindo a 

reconhecer o valor atual dos oceanos, com um papel cada vez mais crescente, sendo um 

substrato fundamental para a realidade política, económica e cultural do país ao longo 

dos anos, foi criada a EMAM (Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar), começando 

a ser estabelecidas as bases para tirar partido da componente oceânica do país 

(Assembleia da República, 2005). 

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 128/2005, de 10 de Agosto, que criou 

a EMAM, esta estrutura assegurava a coordenação interdepartamental dos assuntos do 

mar, promovendo a convergência das várias entidades, públicas ou privadas, no sentido 

de valorizar o mar enquanto fonte de riqueza e desenvolvimento. A EMAM dispunha de 

um mandato até 2016, coincidente com o ciclo inicial de execução da ENM, que acabou 

por não se verificar (Assembleia da República, 2005). 

Estando celebrada a existência de uma estrutura marítima que pudesse potenciar a 

implementação de várias políticas e um plano estratégico que facilitava a gestão e 

desenvolvimento do oceano, faltava criar uma estrutura governativa que facilitasse a 

cooperação e coordenação relativamente à tomada de decisão, que viria a ser o CIAM. 

Assim, a segurança marítima em Portugal começou por beneficiar de estruturas de 

coordenação que articulavam a participação dos diversos Ministérios, através de políticas 

flexíveis, monitorizando e concertando as políticas transversais tendo havido uma 

implementação da estratégia que procura defender os interesses das posições 

portuguesas face aos assuntos marítimos internacionais, nomeadamente no que toca à 

informação e apoio à decisão bem como o apoio técnico, diplomático e político na 

implementação a nível europeu (Assembleia da República, 2007; Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 40/2007). 

Neste quadro, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2009, de 30 de Dezembro, 

veio proceder à reformulação da CIAM, reforçando a sua composição e objetivos, 

tornando-se dependente das decisões do Primeiro-Ministro (Assembleia da República, 
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2009). A mesma resolução declarou que a EMAM passou a constituir-se enquanto órgão 

executivo e de apoio técnico da CIAM relativamente às políticas que constituem os 

respetivos objetivos e competindo-lhe acompanhar a execução da PMI, substituindo a 

EMEPC no processo da plataforma continental. 

Os objetivos da Comissão viriam a ser revogados em 2009 e alterados, tendo sido feito 

um maior aproveitamento do espaço marítimo, promovendo a exploração científica do 

mar tanto a nível do solo como do subsolo, continuando a estratégia iniciada em 2007 

(Assembleia da República, 2009). 

Para alcançar estes objetivos, a ENM tornou-se essencial para a melhoria dos processos 

de decisão baseando-se em informações científicas sólidas e no envolvimento da 

sociedade, sendo que a estrutura de coordenação assegura a articulação e participação 

destes (Assembleia da República, 2009; Resolução do Conselho de Ministros n.º 

119/2009). 

A Comissão Interministerial foi criada com base na articulação interministerial, dado o 

acompanhamento e concertação das políticas transversais no âmbito dos assuntos do 

mar, bem como a correta implementação da ENM. Esta comissão foi reformulada, 

reforçando e ajustando a sua composição e objetivos, sobre a qual a CIAM reclama a 

configuração da sua estrutura e o seu modo de funcionamento, em sintonia com a 

consagração da política marítima enquanto prioridade nacional e aposta na procura da 

eficácia e eficiência de um recurso vital para o país (Assembleia da República, 2012; 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2012). 

A CIAM viria a ser adequada a uma nova realidade enquanto estrutura de reflexão e 

decisão sobre o mar, colmatando uma lacuna que havia sido diagnosticada, 

reconhecendo a necessidade de adoção de decisões estratégicas e de planos de ação 

executados. Embora tenha sido conferida mais responsabilidade ao Primeiro-Ministro na 

reformulação da CIAM em 2009, desta vez foi prevista a envolvência de entidades 

privadas e entidades não-governamentais, com o objetivo de obter maior participação na 

sociedade civil e havendo maior participação da DGPM (Direção-Geral de Política do Mar), 

tendo por base a implementação da ENM (Assembleia da República, 2012; Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 62/2012). 
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O objetivo em 2016 passava pela promoção da articulação das políticas marítimas de 

todos os setores e pela discussão alargada de diversas estratégias coordenadas, 

facilitando a governação do oceano, nas vertentes de “security” e “safety” (Assembleia da 

República, 2016; Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2016). 

A aposta no mar assentou numa estratégia a médio e longo prazo que procura promover 

várias áreas, com foco no conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico, no 

ordenamento do território, na simplificação administrativa, na defesa do litoral e na 

promoção do melhor ordenamento do mar. Desta forma, foi reforçada a CIAM, com uma 

passagem de grande parte da responsabilidade para o Ministério do Mar (Assembleia da 

República, 2016; Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2016). 

A DGPM foi algo estruturante para o início de uma nova fase da reforma da 

Administração Pública, com o objetivo de a tornar mais eficiente e racional, procurando 

reduzir a despesa pública, facilitando a modernização e otimização do seu 

funcionamento, com maior capacidade de resposta no desempenho das funções que 

assegura, abarcando os objetivos da PMI e os domínios da vertente securitária da ENM 

2013-2021, criada sob a tutela do Ministério do Mar vigente à época (Assembleia da 

República, 2012; Decreto Regulamentar n.º 17/2012). 

Apesar dos benefícios que o CIAM trouxe à realidade marítima portuguesa, deve ser 

mencionada a existência de várias opiniões contraditórias relativamente a esta estrutura. 

Ao analisarmos o conjunto dos vários ministérios, de acordo com Rodrigues (2019) e com 

o processo do CIAM até aqui percebe-se que o Ministério do Mar foi quase sempre 

preterido face a outras áreas da sociedade. É referido ainda a falta de uma ação 

transversal, de uma estratégia marítima exclusiva e adequada às expetativas nacionais, 

procurando a ligação ao campo científico e universitário. 

A postura de Estado pequeno e a evolução da plataforma continental pode levar a uma 

interpretação equívoca da postura realista portuguesa, de acordo com Silva (2012). Este 

autor levantou questões relacionadas com limites jurídicos que a União Europeia possa 

impor a Portugal, independentemente da decisão do CNUDM. A recente Lei 1/2021 

(Assembleia da República, 2021) pode também trazer alguns problemas à soberania 
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marítima nacional, podendo haver uma duplicação dos esforços realizados, diminuindo a 

importância dos arquipélagos. 

 

2.6. A Importância da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 

A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia é porventura considerada o 

meio através do qual o país poderá exercer influência sobre a UE, embora na altura 

diversas figuras portuguesas detivessem muitas questões face ao projeto europeu e as 

suas vantagens, dado o país se encontrar no período de presidência em plena 

implementação do Tratado de Maastricht e de mais um alargamento do organismo. A 

dependência da NATO levou a que estas críticas fossem fomentadas logo que Portugal 

dependia da organização a nível da defesa, afetando o contexto securitário em que o país 

se inseria (Ferreira-Pereira, 2008). 

O país encontrava-se dividido entre a vertente atlântica e a europeização, dado que a 

participação na Europa iria garantir o protagonismo político e económico tão necessitado 

a Portugal, porém, a política atlântica fazia parte da política externa do país, e ao assumir 

a posição de Estado-pivô, encontrava-se geograficamente mais perto de diversas zonas 

confluentes com grande possibilidade de beneficiar o país e a União Europeia ao nível de 

estratégia e geopolítica (Ferreira-Pereira, 2008; 2020, Mendes, 2020). Apesar de Portugal 

ter procurado logo atingir uma maior relevância europeia e internacional dentro do seio 

das grandes potências, procurando solidificar a transição de um país mergulhado no 

autoritarismo político para um país democrático europeu, parece claro que este objetivo 

foi transversal a todas as presidências europeias nas quais Portugal assumiu a presidência 

do Conselho da UE (Ferreira-Pereira, 2020). 

Assim, Portugal revelou uma capacidade de liderança acima da média, sendo mais reativa 

do que proativa, segundo Ferreira-Pereira (2008) mas que sempre conseguiu colocar na 

agenda alguns dos seus interesses nacionais mais prioritários, tendo ainda importância 

noutros documentos internos, como a PAC (Política Agrícola Comum), que até hoje 

estabelece regras muito importantes dentro dos Estados-Membros, embora tenha havido 

algumas críticas de que o país tenha seguido uma estratégia de “bom aluno”, como refere 

Ferreira-Pereira (2020). 
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A nível da defesa, José Cutileiro, em 1994, foi nomeado secretário-geral da UEO, 

permitindo uma força militar autónoma, dando mais alento à necessidade de continuar 

com o referido programa (Ferreira-Pereira, 2020). Foi igualmente importante para 

Portugal a presidência portuguesa assumida em 2000, com a procura de posicionamento 

do país em diversas vertentes, tendo estado em voga, e com a implementação da PESD 

no ano anterior enquanto objetivo da política comum de defesa europeia, prioridade do 

governo de António Guterres, durante esse período, havendo uma preocupação política 

que permitia a Portugal deter mais influência sobre a União Europeia, aproveitando a sua 

geografia (Ferreira-Pereira, 2008).  

Contudo, mas também importante para entender a posição portuguesa face às políticas 

da PESD, utilizando a influência da IESD sobre Portugal, referimos os argumentos de 

Barroso (1998), onde critica o país por ignorar a sua posição atlântica face a uma vertente 

de aculturação europeia da época, cedendo à ameaça de marginalização lusa por parte 

dos restantes Estados-Membros, aproximando-se de uma política continental e 

europeísta. 

A presidência portuguesa de 2007 assentava em dois pilares: o da reforma dos tratados e 

do reforço da posição europeia no mundo, cruciais para enfrentar as ameaças securitárias 

à época, ainda assim necessária para dotar a UE de uma arquitetura institucional bem 

definida (Ferreira-Pereira, 2008). A autora refere ainda que o país assumiu os objetivos de 

política externa da UE, acrescentando mais valor ao prestígio e à afirmação de Portugal, 

desenvolvendo as políticas estratégicas da União, ao consagrar assim a sua vertente 

europeísta. Esta presidência portuguesa foi ainda coincidente com o lançamento da 

Estratégia Europeia de Segurança (EES), onde já vinham referidos alguns objetivos de 

segurança marítima, embora aquém da EUESM. 

A mais recente missão portuguesa do Conselho da União Europeia foi realizada ainda 

durante o ano de 2021 até ao dia 30 de Junho, e envolveu mais atividades sobre 

segurança marítima, tais como: uma conferência realizada no país sobre esse âmbito, 

promovendo a cooperação internacional e utilizando o Oceano Atlântico como caso de 

estudo, diversas reuniões do COPS (Comité Político e de Segurança) e o reforço da 

cooperação entre a NATO e a União Europeia, procurando dinamizar um regime de 
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mobilidade entre as duas organizações, a criação de um Fundo Europeu de Defesa e uma 

ampliação das sinergias a nível tecnológico e da sua utilização a nível da defesa 

(Portugal2021, 2021). 

Voltamos a destacar o Centro de Defesa para o Atlântico na qualidade de ampliar os 

esforços portugueses ao nível da política externa, contribuindo para a afirmação 

portuguesa nesta zona, fazendo com que a zona açoriana sobressaia enquanto “ponte” 

no Oceano Atlântico, tendo por objetivos o reforço da cooperação entre organizações, 

reunindo diversos especialistas e estabelecendo estratégias nacionais e internacionais de 

modo a promover a segurança no Atlântico, melhorando as capacidades da União através 

deste tipo de abordagens integradas (Portugal2021, 2021). 

Embora a maioria das análises tenham constituído avaliações positivas quanto ao 

desempenho português durante esta última presidência, ainda assim destacamos 

algumas limitações, referidas por Amaral (2020), tais como: uma adaptação dos objetivos 

nacionais aos objetivos europeus, de modo a garantir maior facilidade no decorrer da 

mesma presidência, o grande número de problemas burocráticos colocados perante o 

país, o declínio das relações entre Portugal e o Reino Unido (consequência do Brexit) e a 

incerteza derivada da pandemia da Covid-19. 

O facto dos pequenos Estados se integrarem numa organização leva a um possível dilema 

de integração, com as relações interestaduais dentro do seio da UE a permitir a 

manutenção de uma certa igualdade, com os Estados pequenos a preferirem adotar 

estratégias multilaterais, ao considerarem a UE como um abrigo na rivalidade pelo poder 

interno europeu e de quaisquer choques ao nível da política externa, dispondo de uma 

plataforma com maior influência. 

  

2.6.1. Autonomia Portuguesa nas Estratégias de Segurança Marítima 

Existe uma elevada competição ao nível dos projetos políticos e das opiniões subjacentes 

aos mesmos, ainda que cada projeto possa ter, por si só, uma grande importância política 

(Rose & Trechsel, 2014). O país tem de competir com diversos lóbis marítimos centrados 

em Bruxelas, de modo a assumir os interesses do próprio país nessa área, caso contrário, 

pode ser remetido para um papel secundário no cumprimento dos objetivos de segurança 
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marítima delineados, perdendo a possibilidade de se afirmar enquanto ator principal a 

nível europeu e global, considerado como uma limitação dos objetivos portugueses, 

nomeadamente aqueles relacionados com a prossecução do projeto da Plataforma 

Continental (Cierco & Silva, 2015). 

Portugal utiliza o seu estatuto enquanto “potência costeira”, como refere Rodrigues 

(2019), onde se relevam as capacidades de poder influenciar o plano internacional 

através do conhecimento do espaço marítimo, promovendo a sua soberania e a sua 

visibilidade à escala global. O autor menciona ainda que esta esfera de influência deve 

ocorrer junto dos países da NATO, estreitando ainda mais os laços de cooperação 

internacional que têm vindo a ser trabalhados ao longo dos anos. 

A autonomia portuguesa neste tipo de estratégias revê-se naquilo que foi referido no 

documento da DGPDN (Direção-Geral da Política de Defesa Nacional), não abdicando da 

soberania nem permitindo que a segurança marítima portuguesa seja influenciada por 

outros Estados-Membros, havendo a disponibilidade necessária para troca de informação 

com os restantes países, realçando sempre a importância do Atlântico (Cavaleiro, 2018).  

O país tem vindo a ser influenciado pela União Europeia a diversos níveis, dado que a 

competição interna pela concretização de uma estratégia de segurança marítima teve 

como produto final a EUESM, mas levou a que cada Estado-Membro pudesse evidenciar a 

sua estratégia de segurança marítima. Assim, Portugal tem de competir com uma 

estratégia atlântica espanhola, anunciada em 2013, e com a estratégia britânica que veio 

a ser desenvolvida no mesmo ano e renovada em 2020 com vista a exercer um maior 

domínio nesta área (Redford, 2017; Duarte, 2018). Apesar da competição interna, estas 

estratégias têm de estar coordenadas com os objetivos seguidos na EUESM, havendo um 

exercício de poder sobre as estratégias independentes de cada país. 

Se juntarmos a estes desígnios, a influência da plataforma continental que está planeada 

e que se espera ser implementada durante o ano de 2021 torna possível deter maior 

influência sobre a União Europeia, dado o previsível aumento de espaço na qual o 

organismo europeu beneficia, como foi referido por Rodrigues (2019).  
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2.7. Considerações Finais 

Os Descobrimentos tornaram-se um período glorioso onde o mar se fundiu com a 

identidade portuguesa. Contudo, apesar de Portugal ser um país virado para a sua 

vertente marítima, a exploração dos oceanos e das suas vantagens em termos 

securitários tem ficado em segundo plano, com vários projetos a ser adiados ou 

constantemente repetidos, como é o caso das várias Estratégias Nacionais para o Mar. 

A partir do 25 de Abril de 1974, o país focou-se na integração europeia e as relações 

bilaterais com os restantes países e o plano marítimo passou a ter pouca visibilidade. 

Durante vários anos, negligenciou-se aquele que poderia ser o melhor recurso para o país 

e que constitui um dos maiores elos de ligação com o mundo e as suas regiões 

arquipelágicas. 

Desta forma, apesar de um ressurgimento do país marítimo português, é constatado 

através da literatura que a segurança e a defesa do mar tem ficado abaixo das 

expetativas. A utilização de meios jurídicos que permitam que Portugal se reforce no 

campo da segurança e da defesa ficam aquém das medidas tomadas na vertente “safety”, 

onde os planos portugueses são vastos. 

A Plataforma Continental representa um grande avanço em termos de políticas 

marítimas, contudo, os sucessivos avanços e recuos levam a que este projeto tenha sido 

por vezes desvalorizado, afetando a imagem de grande potência marítima aliada ao 

mesmo. Implementar de forma eficaz a plataforma continental é crucial para que 

Portugal passe de um Estado pequeno para um Estado grande, sendo que a aquisição de 

território a nível jurídico vai facilitar o combate a ameaças e riscos existentes na sua 

soberania. 

A cooperação dos vários ministérios no início da década de 2000 enviou um claro sinal 

político de que a vertente marítima havia voltado a ser importante em Portugal. Dentro 

dos vários assuntos abordados após a criação do CIAM, muitos deles têm tido 

importância no campo da segurança marítima, que através da cooperação e coordenação 

das políticas permitem uma abordagem mais concisa por parte do país. 

A ENM surgiu enquanto instrumento fundamental para permitir um maior conhecimento, 

proteção e valorização do oceano, beneficiando através da estratégia consensual e de 
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longevidade pelo facto de transcender os vários ciclos governativos, onde é facilitada a 

possibilidade do país conseguir uma maior influência na definição de políticas marítimas, 

aproveitando instrumentos financeiros como fundos europeus e internacionais para 

valorizar as diversas vertentes. 

É importante relevar a existência de programas privados como o “hypercluster” do mar, 

dado que são programas que exaltam o mar como um todo, oferecendo soluções para o 

aproveitamento de um recurso que pode ser de valor para um país, não apenas para o 

setor da defesa marítima mas que a fazem sobressair enquanto um todo essencial para as 

estratégias portuguesas. Para além do “hypercluster”, devemos mencionar o Relatório da 

Comissão Estratégica dos Oceanos, a Iniciativa Gulbenkian Oceanos e a Fundação Oceano 

Azul, que se concentram na inovação, desenvolvimento e no conhecimento e políticas de 

gestão. 

Este tipo de iniciativas pode ajudar o Estado português a inovar e procurar melhores 

soluções para diversos problemas que ocorram bem como influenciar outros Estados-

Membros da União Europeia a seguir estas soluções, tendo em vista o aproveitamento da 

orla costeira. 

A criação do plano de António Costa e Silva, prevendo a criação de uma “jangada 

atlântica” e de um regresso ao mar quer fazer com que Portugal possa depender do mar 

em todos os setores de atividade, incluindo o campo da segurança e defesa, atribuindo-

lhe uma grande importância enquanto ponto central do plano, dada a sua influência 

sobre setores como a economia, o turismo e a inovação e desenvolvimento. Procura-se 

obter maior eficácia e eficiência através deste programa, aproveitando as condições já 

dadas pela União Europeia, contudo, não deixamos de relevar a necessidade de 

incorporar uma estratégia de segurança marítima nacional que possa ser interligada com 

a estratégia de segurança interna que este plano procura criar. 

O aperfeiçoamento de um quadro internacional de governação dos oceanos enquadra-se 

na estratégia que tanto o Governo português como a União Europeia pretendem seguir 

de modo a atingir os objetivos securitários, atribuindo um maior papel à EMSA para 

prossegui-los. 
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As razões estratégicas que permitem aos Açores distinguir-se de outras zonas do Atlântico 

encontrou alguns obstáculos com a retirada das tropas americanas do arquipélago. 

Contudo, a sua geografia foi constantemente procurada por diversos aliados ao longo dos 

anos, sendo que atualmente predomina a existência de agências ligadas à segurança 

marítima, destacando-se o Centro para a Defesa do Atlântico, podendo os Açores ser 

considerados como um pilar importante nas relações transatlânticas.  
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PARTE III – EXERCÍCIO REFLEXIVO SOBRE O PROCESSO DE EUROPEIZAÇÃO 

 

A União Europeia dispõe de características únicas, diferenciando-se de uma confederação 

e de uma federação, sendo uma organização que partilha diversos valores comuns e que 

permitiu fornecer a segurança necessária ao continente após a 2ª Guerra Mundial e 

durante a Guerra Fria, procurando manter os alicerces da sua construção e criar as 

condições necessárias para mais prosperidade e para que os seus membros pudessem 

competir com as grandes economias fora do continente. De facto, a União Europeia tem 

um processo complexo de tomada de decisão, havendo diversas opiniões que apontam a 

organização supranacional de exercer pressão sobre aqueles que a compõem, 

uniformizando várias regras, também ao nível do contexto da segurança marítima, mas 

ao mesmo tempo não diminuindo a possibilidade de países pequenos como Portugal 

defenderem os seus interesses. 

Durante todo o período Salazarista, Portugal esteve hesitante em qualquer adesão a 

entidades supranacionais, mantendo a resistência à descolonização. Logo após a queda 

do regime foi lançada a ideia de que o país poderia pertencer à União Europeia, 

procurando obter recursos financeiros que permitissem a melhoria das condições sociais. 

Se por um lado, a evolução das políticas de defesa da União teve início com a criação da 

UEO, como refere Arsénio (2012) e que vigorou até ao Tratado de Maastricht em 1992, 

com a integração na União Europeia, posteriormente substituída pela IESD, foi com a 

PESD que surgiu como braço militar do Tratado de Amesterdão, e que na opinião de 

Rodrigues (2006) contribuiu para estreitar relações com a NATO, para melhorar a defesa 

coletiva e cumprir as cláusulas transatlânticas. 

A PESD, enquanto afirmação política da União assume uma dimensão securitária 

complementar à NATO, tendo oferecido a possibilidade de ser constituída uma força de 

defesa autónoma e assumidas mais responsabilidades e maior convergência nos objetivos 

por parte dos Estados-Membros.   

A posição portuguesa face às políticas da PESD, utilizando a influência da IESD sobre 

Portugal, está na base das críticas de Barroso (1998) ao país por ignorar a sua posição 
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atlântica na vertente de aculturação europeia, favorecendo a aproximação a uma política 

continental e europeísta, cedendo à ameaça de marginalização.  

A posterior transformação da PESD na PCSD, veio realçar a importância da coordenação 

entre os Estados-Membros coordenação essa que Arsénio (2012) defende como um 

requisito para a proteção dos interesses comuns.  

Com objetivos diferentes da antiga política europeia, parece haver intenção de fazer da 

União Europeia uma potência regional, ausente de duplicações e sobreposição de 

importância face à NATO, e que Rodrigues (2006) e Duarte (2018) consideram uma 

tentativa de obter dimensão geopolítica relevante no espaço marítimo. Complementando 

esta ideia, e apesar da segurança marítima não ter a devida representação dentro da 

PCSD, Arsénio (2012) defende que esta estratégia permite à União Europeia alcançar 

objetivos mais ambiciosos, tendo perseguindo uma governação global e a possibilidade 

de fortalecer a sua segurança a nível internacional, dando uma imagem de política de 

defesa comum da União, na qual se incluem as matérias de aconselhamento e assistência 

militar no seio da PCSD  

A criação da EUESM enquanto estratégia de segurança marítima, e que Duarte (2018), 

considera tardia, teve por base as ameaças e riscos que colocavam em causa a segurança 

dos espaços marítimos europeus e conferiu autoridade a cada Estado-Membro para 

desenvolver, em paralelo, uma estratégia de segurança marítima interna.   

O papel atribuído à EUESM, e outrora pertencente à Política Marítima Integrada e à PCSD, 

vem proporcionar a aproximação entre os temas ligados ao mar e aqueles mais ligados à 

segurança e defesa, com o sentido de promover os interesses da União e dos seus 

membros, preocupando-se com a abordagem profunda do conhecimento marítimo e 

vigilância marítima, inovação e desenvolvimento e educação e treino em segurança 

marítima. É também o mesmo autor que realça o relevante papel das Forças Armadas 

dentro desta estratégia, defendendo que, no caso de Portugal, deve continuar a ser de 

“duplo uso”, não obstante, o respeito pelo quadro legislativo existente em cada país, 

proporcionado um novo rumo para a segurança marítima europeia. 

Com o objetivo maior de fortalecer a Política Comum de Segurança e Defesa e 

proporcionar um aumento da capacidade securitária autónoma, a revisão da estratégia 
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marítima europeia, em 2018, vem sublinhar o papel do Estado de Direito e da soberania 

dos Estados-Membros, indo ao encontro dos princípios baseados na EU Global Strategy.  

A partilha de informação, coordenação e cooperação, o encorajamento da criação de 

abordagens regionais que oferecessem alguma autonomia aos Estados-Membros e a 

estimulação à investigação e o desenvolvimento de novas práticas ligadas ao setor foram, 

de acordo com o Conselho Europeu (2018), alguns dos desígnios subjacentes a esta 

revisão. Estas ideias são reforçadas por Lampreia (2020), que defende que este tipo de 

abordagem possibilita, à União Europeia, localizar os seus alvos internos e externos, e 

fornecer uma estrutura concisa para os assuntos de segurança marítima no seio da 

organização, conferindo à dimensão marítima um papel central. O Ministério da Defesa 

Português (2021) através da denominada “Bússola Estratégica” da União Europeia prevê 

melhorias neste tipo de estratégias, garantindo mais segurança marítima, cumprindo os 

propósitos da coerência e da eficácia espelhados na PCSD. 

Logo após a entrada de Portugal na União, não demorou muito a que fosse iniciado o 

processo de europeização sobre quase todos os contextos da política portuguesa, 

sobressaindo períodos iniciais de grande convergência nos quais se destacam atitudes de 

adesão e entusiasmo. Teixeira (2017) refere como ponto alto deste período, o exercício 

da presidência rotativa da União Europeia em 1992.  

Porém não tardaram as manifestações de divergência e ceticismo por parte da sociedade 

e do discurso político português, ampliado por crises económicas e financeiras.  

Se por um lado Teixeira (2017) defende a vantagem de Portugal, à época, quanto às 

medidas económicas compensatórias, que de alguma forma aceleraram o 

desenvolvimento do país colocando-o mais perto dos congéneres europeus, por outro, 

Santana et al (2019) referem que o discurso eurocético tomava conta da Europa 

ganhando maior expressão com a crise económica de 2008.  

Ao nível da segurança marítima, o país tem vindo a ser influenciado pela União Europeia. 

A EUESM constituiu-se como produto final da concretização de uma estratégia de 

segurança marítima levando a que cada Estado-Membro pudesse evidenciar a sua própria 

estratégia. Porém, Redford (2017) e Duarte (2018) chamam a atenção para a necessidade 

de Portugal estar alinhado e dependente da estratégia europeia, competindo a nível de 
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interesses com outros Estados-Membros, em particular com as estratégias atlânticas 

espanhola e britânica anunciadas em 2013 e 2020, respetivamente. 

A conclusão do programa CISE em 2019, com adesão voluntária, promove a partilha de 

informações entre autoridades de segurança marítima através de uma estrutura 

descentralizada, sendo considerado pela EMSA (2021) como uma estrutura 

complementar, acaba por não ter qualquer impacto sobre a legislação de cada Estado-

Membro. Sobressai a ideia de uma avaliação positiva deste projeto apesar de Perez 

(2018) evidenciar muitas limitações, nomeadamente ao nível da necessidade de 

atribuição de um designador, por consenso, para garantir a disseminação da informação e 

a operacionalidade do sistema, ainda assim, parece garantir a possibilidade de obter 

resultados eficazes na vertente de “maritime awareness” tal como defende Melo (2019).  

Numa análise transversal aos programas mencionados é possível evidenciar várias 

limitações à partilha de dados, nomeadamente a possibilidade de inclusão de países 

terceiros na UE não permitindo o princípio cooperativo com esses países defendido pela 

Comissão Europeia, (2017) bem como a ausência de aprovação de um regime 

comunitário que reúna as bases jurídicas das várias agências de vigilância marítima.  

A recuperação da identidade marítima veio concretizar o potencial geoestratégico do país 

e aumentar a contribuição de Portugal para a vertente securitária marítima 

transatlântica. Moreira (2018) indicou uma forte dependência da União Europeia, na 

forma como as estratégias delineadas por esta organização influenciaram a 

implementação da ENM, iniciada pelo Estado português, em 2015, com vista à 

recuperação da identidade nacional e da capacidade científica e tecnológica do país 

dentro do campo da segurança marítima. 

A promoção da salvaguarda e a conclusão da extensão da plataforma continental passam 

a ser definidos como dois importantes pilares da segurança marítima. 

O processo de extensão da plataforma continental foi moroso, e por si só, não trouxe a 

Portugal maior capacidade de influência no mundo. O estatuto de potência costeira e de 

afirmação política de Portugal podem então ser discutidos., mas Cajarabille (2010) 

reconhece de imediato limitações, sendo uma delas a restrição do direito soberano sobre 

as águas que cobrem a plataforma continental. 
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No que toca à vigilância marítima, Portugal tem demonstrado um trajeto evolutivo, 

aproveitado os mecanismos de cooperação e coordenação dentro da vertente “security”, 

apesar dos parcos recursos de que dispõe. Soares (2020) corrobora esta ideia referindo 

que o país necessita da adoção de estratégias de coligação com outros Estados-Membros 

para garantir a utilização de programas para defender os seus interesses, como por 

exemplo o MARSUR e o Copernicus beneficiando a sociedade civil. 

A União Europeia possui características próprias e é constituída por países soberanos e 

instituições comuns obedecendo às suas próprias constituições. Países pequenos como 

Portugal têm maior dificuldade de operacionalizar as prioridades políticas. O processo de 

europeização veio obrigar os Estados-membros a alterar as suas políticas, práticas 

administrativas e regulações formais, absorvendo princípios e normas comunitárias. Não 

obstante, Jalali (2017) defende que a independência entre regulamentos a nível europeu 

e as preferências nacionais não são descuradas. 

A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu tem uma participação limitada no processo 

de tomada de decisão, mas o próprio processo de europeização reflete a importância 

crescente da União Europeia como fonte de legislação e de políticas para os Estados-

Membros. 

As questões jurídico-políticas tiveram uma grande influência na tomada de decisão 

portuguesa. A ausência de envolvimento do Parlamento português no processo legislativo 

europeu tornou necessária a adaptação da Constituição Portuguesa quanto aos 

mecanismos de escrutínio da legislação europeia, e que Resende e Paulo (2017) apontam 

ter sido conseguida através de um consenso entre todos os partidos políticos. A tomada 

de decisão é feita por um processo de “dupla maioria”. Ora Portugal beneficia do facto de 

não estar sujeito à representação proporcional e do processo de “progressividade 

degressiva” 

Genericamente, Portugal é relativamente dependente ao nível da política externa da 

União Europeia, não conseguindo, por isso, exercer influência direta no contexto 

internacional. Numa perspetiva muito negativa e, provavelmente remota, Portugal pode 

ser absorvido pelo insucesso da União Europeia, devido à falta de compromisso político 
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entre os seus Estados-Membros , podendo  comprometer a autonomia e individualidade 

do país.  
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4. CONCLUSÃO 

 

A União Europeia tem vindo a aperfeiçoar as suas políticas marítimas, dando a entender 

que quer assumir um maior papel dentro da segurança e defesa do Atlântico Norte.  

Desde a década de 90 do século passado que a organização europeia tem vindo a fazer 

progressos assertivos na procura de uma força autónoma que possa atuar naquele 

domínios e, apesar de algumas fragilidades a nível político e tecnológico, ações como as 

da PCSD, ratificadas durante o Tratado de Lisboa, em 2007, têm trazido alguma confiança 

à  União Europeia no sentido de se poder tornar um parceiro à altura dos aliados 

americanos com capacidade para atuar de forma autónoma ao nível da defesa. 

A preferência de uma vertente “safety” sobre a vertente “security” continua a ser 

evidente na apresentação dos planos estratégicos para o futuro, dentro dos quais se pode 

destacar o programa Copernicus, que tem produzido um considerável impacto iem áreas 

da “safety”, como por exemplo, intervenções ao nível das alterações climáticas. Ainda 

assim, ao nível da “security”, o programa Copernicus assume o papel preventivo e 

preparatório para situações de crises que possam ocorrer na área marítima da União 

Europeia, permitindo à organização a obtenção das suas próprias informações, 

demonstrando a vontade de proceder com autonomia.  

Também o MARSUR tem uma forte participação neste campo, ao estabelecer as bases 

para o Copernicus, através da criação de redes de segurança interligadas entre os 

Estados-Membros precavendo a duplicação de estruturas. 

Já o programa CISE, com implementação mais recentemente, destaca-se na “maritime 

awareness”, dirigindo a sua ação para processos mais complexos ao nível de gestão de 

crises através da partilha de dados entre os países da UE. Ainda assim, a União Europeia 

deverá ser célere na resolução de problemas ligados à proteção de dados comuns e à 

falta de coordenação existente entre os vários Estados-Membros espelhada na não 

adesão plena dos países da União Europeia ao MARSUR e na voluntariedade de adesão ao 

projeto CISE. 



  

 

78 
 

Dado que a Europa não dispõe de um exército conjunto de Estados-Membros, o 

compromisso com a introdução da EUESM veio assegurar a gestão de processos de 

extensão marítima dos Estados, como exemplo da Plataforma Continental Portuguesa 

facilitando o desenvolvimento de uma estratégia mais atlântica. 

 A coordenação dos Estados Membros entre si e com a NATO é da maior importância 

como garante da renovação e consolidação da estratégia europeia, não perdendo de vista 

os interesses e as estratégias nacionais. 

A utilização das políticas públicas ao nível da implementação “top-down” permite-nos 

entender o intuito de ação que a União Europeia consegue deter sobre países soberanos, 

coordenando algumas das suas ações e influenciando a utilização de determinados 

recursos nos Estados-Membros aderentes. A influência ao nível das políticas “bottom-

up”, estas mais restritas, é particularmente dirigida àqueles que dispõem dos recursos 

necessários e têm outros canais de informação para passar a sua mensagem a países 

externos à União Europeia. 

A Bússola Estratégica bem como a EU Global Strategy poderão, no futuro, garantir a 

consolidação da autonomia na gestão de crises, na resposta a ameaças externas e ao nível 

das parcerias, quer com a organização transatlântica como com outras organizações de 

áreas fora do Atlântico Norte.  

 Prevê-se que a Bússola Estratégica seja aprovada em 2022, mantendo-se a expetativa 

sobre a sua importância na manutenção e progressão dos objetivos da PCSD e da PESC: 

O Governo português tem atribuído progressivamente mais importância à segurança 

marítima e, embora ainda não exista uma estratégia de segurança marítima nacional, a 

luta pelos interesses nacionais, em particular, pelo projeto da Plataforma Continental 

portuguesa, tem sido mais competente e altiva, procurando competir com os interesses 

securitários de outros países da União por um controlo maior da zona do Atlântico Norte. 

Porém Portugal vê-se obrigado a aceitar algumas decisões do Conselho e do Parlamento 

Europeu, dado o menor estatuto que dispõe face a esses mesmos países. 

A presidência portuguesa da União Europeia contribuiu para consolidar a posição do país 

no contexto da segurança marítima e a criação de pontes suficientes para permitir 

consagrar alguns dos seus objetivos nacionais, apesar da relação franco-alemã que 



  

 

79 
 

domina o seio da UE. As parcerias cooperativas e coordenativas têm facilitado a 

implementação de posições portuguesas, elevando a perceção de Portugal ao nível da 

política externa, que deve ter como prioridade a conquista de uma posição estratégica 

ainda mais favorável no contexto da segurança marítima. 

No plano jurídico-político parece haver um equilíbrio entre todos os que compõem a 

União, tentando que, por um lado, não se considerem fatores como a população ou o 

tamanho do países, e por outro lado se fortaleça a atividade de cada Estado-Membro e a 

sua participação na tomada de decisão. Ainda assim, a preponderância quepaíses como a 

Alemanha ou França assumem, de forma continuada, à frente da organização 

supranacional, podem influenciar a agenda política, dado os recursos que detêm, 

sobretudo recursos económicos. Portugal é valorizado pela adaptação a vários contextos 

e pela sua capacidade de relação com outros Estados-Membros, permitindo  que esta 

relação possa exercer influências no seio da tomada de decisão europeia, ganhando uma 

posição mediadora imparcial através da presidência do Conselho Europeu e conseguindo 

manter a agenda da UE em dia nas questões legislativas, harmonizando os modelos 

comparativos entre os Estados-Membros e representando o Conselho nas relações 

institucionais europeias. Ainda assim, é possível que a presidência rotativa possa ser vista 

como forma de aproveitamento para evidenciar a sua preferência nacional, influenciando 

o processo de elaboração das várias políticas europeias, nomeadamente o trabalho ligado 

às políticas de segurança e defesa. 

O posicionamento português no que toca aos avanços tecnológicos da União Europeia 

perante a segurança marítima tem sido louvável, sendo que o país tem vindo a participar 

em todos os projetos incluídos na vertente “security”, conferindo a Portugal uma posição 

cada vez mais sólida no plano marítimo e securitário internacional.  

Desde 1958 que a posição de expansão de soberania tem vindo a ser considerada, 

podendo obter recursos e aprofundar a defesa marítima, facilitando a segurança do país. 

A plataforma continental é o projeto mais ambicioso em termos de segurança marítima 

da história recente e a sua execução prevista para 2021, pode tornar Portugal num ponto 

estratégico marítimo ainda mais apetecível, trazendo benefícios ao nível do know-how e 

visibilidade através do conhecimento situacional e da aposta na inovação e 
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desenvolvimento de técnicas que facilitem a segurança marítima, conferindo ao país um 

importante papel na União Europeia, ampliando a área em que os países europeus 

possam intervir, facilitando maior coordenação com a NATO. 

Não obstante a falta de uma estratégia de segurança marítima nacional e o facto de se 

considerar uma espécie de “free rider”, Portugal tem aproveitado os recursos europeus 

existentes para se posicionar de forma mais central no campo da segurança marítima 

europeia, embora não concretize todos os objetivos nacionais que poderiam ser 

cumpridos, relevando a vertente de “security”  para segundo plano. 

Existe algum otimismo no facto de que esta estratégia de segurança marítima nacional já 

esteja anunciada na consulta prévia da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030. Parece 

necessária uma estratégia concisa de modo a que o país não seja ultrapassado por outros 

com interesses na zona do Atlântico Norte. A localização da EMSA em Portugal e a 

importante posição geoestratégica dos Açores, poderão ser fatores facilitadores para a 

utilização de um quadro de governação global para alcançar os objetivos securitários e 

contribuir para que o país possa vir a ser considerado como o centro estratégico da 

segurança marítima, dentro da União Europeia, demonstrando confiança e algum 

reconhecimento na vertente marítima e atlântica. 

Portugal, ainda que protegido juridicamente pelas regras europeias, deve apostar numa 

política de presença evitando a alienação do centro da tomada de decisão. 

Em suma, parece existir uma progressão das políticas públicas de segurança marítima em 

Portugal, porém, a influência europeia sobre a decisão de implementar estas políticas 

tem sido a tónica que poderá impulsionar ou travar essa mesma progressão.  

Embora ainda se discuta o impacto da utilização da plataforma continental portuguesa 

em termos de posição internacional, a sua dimensão, não confere a Portugal a 

possibilidade de autonomamente, garantir a segurança marítima do território,   criando a 

necessidade de recorrer a uma estrutura cooperativa com as políticas de defesa da União 

Europeia e da NATO.  

Contudo, Portugal apresenta agora uma nova oportunidade para garantir a imagem 

marítima que procurou nas últimas décadas, caso haja a confirmação da implementação 

da plataforma continental portuguesa. Também se espera que a nova Estratégia Nacional 
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para o Mar tenha efeitos práticos, na medida em que, a cooperação e coordenação com 

as organizações internacionais, pode introduzir de forma positiva mudanças à 

maritimidade portuguesa. 
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