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A Exposição MAR - Património e Potencialidades é 
concepção, produção e edição da exclusiva responsabilidade 
do Grupo de Trabalho da Ciência da Festa do Avante.

A estrutura, pesquisa, investigação e concepção gráfica foi 
feita por um colectivo composto por militantes e 
simpatizantes do PCP que procuraram ter em conta o rigor 
científico, didáctico e pedagógico próprio de uma exposição 
mas também uma linguagem acessível a todos quantos se 
interessam pelo conhecimento.

Os textos estão escritos sem terem em conta o último acordo 
ortográfico por vontade expressa dos autores.

Apresentação 
e Agradecimentos 

Os objectos expostos, bem como filmes e documentários multimédia são 
propriedade de entidades e instituições devidamente identificadas a 
quem agradecemos, das quais se destacam:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental;
Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto;
Mútua dos Pescadores;
Museu Naval de Almada (Câmara Municipal de Almada);
Amigos do Museu Naval de Almada;
Núcleo de Física do Instituto Superior Técnico;
Escolas do Desportivo da Cova da Piedade;
Luís Serra (Modelista de embarcações do Tejo);
João Vieira (Modelista de embarcações antigas);
José António Silva (Escultor);
André Silva (Pintor).



CIÊNCIAS SOCIAIS
O MAR e (na) História 
de Portugal

O conhecimento tradicional na pesca é cumulativo, produzido 

por gerações sucessivas. É empírico e confronta-se com o teste 

diário, mas é também dinâmico, uma vez que promove 

transformações tecnológicas, económicas, físicas e 

comportamentais. O conhecimento tradicional possui algum 

grau de cientificidade uma vez que realiza experiências, 

quantifica e usa métodos e técnicas elaboradas de inferência e reflexão.

O enquadramento ambiental do litoral e a sua proximidade com a superfície líquida que é o Mar, 

potenciam um largo conjunto de actividades humanas que vão muito para além das actividades 

produtivas como a pesca.

Nos areais, encontram-se pescadores que fazem da 

praia e do mar o seu local de trabalho e onde 

buscam o seu sustento, mas também outros grupos 

de indivíduos que, a partir de certa altura, viram na 

praia, no mar e no seu uso regular, solução para a 

saúde, o lazer e o desporto.

Ao contrário do que acontecera até então, o fascínio 

pelo Mar cresce e justifica-se com as funções 

terapêuticas que médicos e higienistas 

recomendam. A burguesia urbana desloca-se para o 

litoral onde se instala em segundas habitações (casas de férias), considerando que assim passava a 

beneficiar o corpo e a mente, resultado da sua aproximação à “mãe natureza”. Esta actividade passa a 

ser socialmente aceite e enquadrada por regras sociais, morais e jurídicas. 

Os banhos frios, segundo o conceito empírico dos banhistas, favorece a longevidade e, talvez por isso, 

ainda hoje, em pleno inverno, há quem “vá a banhos” em pleno mês de Dezembro ou no primeiro dia 

de Janeiro.

Os Banhistas, a saúde e o lazer

Mar: Património que urge conhecer e defender
“A protecção e a valorização do património cultural do povo português 

são tarefas fundamentais do estado, consagradas no artigo 78º da 

Constituição da República Portuguesa. Incube ao estado, neste âmbito, 

tornar o património cultural um elemento vivificador da identidade 

comum.”

Projecto de Resolução nº 675/XIII-2ª 

do Grupo Parlamentar do PCP – 17 de Fevereiro de 2017

No nosso Mar, jaz um Património de incalculável valor 

arqueológico, histórico e cultural. As populações do litoral 

marítimo e da foz dos grandes rios possuem uma memória 

centenária de ligação ao mar. Todo este Património está em perigo 

devido ao desinvestimento dos sucessivos governos que 

deixaram de cuidar dele, demitindo-se do seu estudo e 

preservação. 

O Património Flúvio-marítimo e Arqueológico Costeiro, nas suas 

vertentes materiais, humanas e sociais, são de fundamental 

importância para o nosso povo. O seu valor movimenta os 

caçadores internacionais de tesouros que os cobiçam. É 

necessário proteger este património histórico, técnico e humano, 

que remonta a tempos anteriores à nossa nacionalidade até ao 

tempo próximo da faina dos bacalhoeiros no século XX.

As populações do litoral sempre tiveram um intenso diálogo económico com o Mar 

nas suas actividades quer fossem a pesca quer o comércio marítimo costeiro ou de 

longa distância.

A História de Portugal está ligada às descobertas marítimas dos séculos XV e XVI, que 

alteraram os mapas do mundo e a vivência de civilizações distantes. Os Portugueses 

deram origem à primeira globalização.

Fomos em tempos idos, senhores de novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

No dizer das palavras de Pedro Nunes (Século XVI) demos ao mundo “ novos povos e, o 

que é mais, novas estrelas”.

Do discurso à realidade

O Mar e seus significantes simbólicos

O saber empírico dos Pescadores

Ao longo da nossa história, fomos habituados a ver o Mar como meio de “descoberta do outro” 

quando nos desconhecíamos a nós próprios. 

Ainda hoje assistimos ao discurso economicista do Mar, onde parece não existir pessoas. Definem-

se estratégias nacionais sobre o Mar, condicionadas por imposições de interesses geopolíticos de 

grandes potências estrangeiras. A realidade das experiências dos que ganham a vida no Mar é bem 

mais rica do que toda a panóplia de discursos estéreis.

Segundo o paradigma bíblico, o dilúvio serve para «explicar» a história da Terra e a sua 

configuração. O recorte irregular do litoral, a disposição das montanhas e dos recifes não são mais 

do que uma consequência disforme desta catástrofe, assim como o 

caótico fundo do mar, depósito de detritos.

Até dada altura, predominava uma visão negativa do mar onde “vivia“ 

esse tenebroso «gigante Adamastor». Ao mar está ainda associada a 

existência de piratas, saqueadores, contrabandistas, naufrágios e até o 

desconforto do enjoo. 

Por seu lado, o litoral está associado à peste negra, aos lamentos, aos 

gemidos e ao lugar do adeus. Em alguns casos, o litoral foi lugar de desterro para grupos de 

indivíduos socialmente indesejáveis e marginais.

O Mar e particularmente o litoral foram, desde sempre, objecto de curiosidade, simbologias e 

práticas humanas. Existem estudos que afirmam que a pesca terá sido a primeira actividade 

humana produtiva.

As condições naturais e ambientais, bem como o comportamento dos peixes, obrigaram os 

pescadores a adoptar métodos e técnicas experimentalistas. 

Falar do Mar através de uma abordagem antropológica, leva-nos por diversas representações, construções identitárias e propósitos 

espelhados em diferentes narrativas e discursos ao longo do tempo. 

O conhecimento dos mares tem tido avanços consideráveis realizados pelas Oceanografia e Biologia Marinha. Contudo, é imprescindível 

uma visão interdisciplinar dos fenómenos marítimos em que se juntam vários saberes, de entre os quais está o conhecimento acumulado 

das comunidades locais de que se destacam os pescadores artesanais. 

A Antropologia Marítima é um campo de pesquisa e investigação das comunidades que vivem do mar, sobretudo da pesca. Analisa o modo 

de vida da gente do mar, no que esta tem de específico e particular, tais como: saberes técnicos, sistemas sociais e simbólicos, processos de 

apropriação do espaço e relacionamento com outros indivíduos como os banhistas.

O MAR e seus lugares Antropológicos

O nosso Mar está ligado à formação do nosso país. Há mais de 2.000 

anos passaram pela nossa costa barcos das civilizações 

mediterrânicas. Aqui deixaram as suas influências. Levamos na 

origem do nome do nosso país a palavra “Portucale” (Porto).



MAR e Identidade 
Sociológica

Os valores morais e culturais que constituem as nossas premissas identitárias, são por 

nós internalizados desde os primeiros processos de socialização primária. No entanto, 

outros factores externos influenciam a construção da nossa identidade, de entre eles a 

relação estabelecida com o espaço, determinante na solidificação de uma relação de 

pertença a um lugar e a um grupo.

Um desses factores externos, que no nosso caso se foi 

tornando praticamente endógeno, é, sem dúvida, a 

estreita relação que instituímos com o mar desde que nos concebemos como sociedade. 

A fixação dos primeiros povoados junto ao litoral levou a uma contínua interacção 

marítima, inicialmente aproveitando os recursos marinhos para a nossa subsistência, 

depois enquanto via que permitiu a expansão comercial, política, cultural e social 

trazendo e levando os mundos uns aos outros.

Foi o Mar que proporcionou uma das divisões sociais do trabalho que a História regista, 

dando origem a novas tarefas tornadas profissões, tanto de ligação mais directa como 

marinheiro e pescador, como indirecta, (por exemplo as que se relacionam com a 

indústria e o comércio do pescado). Também o comércio de mercadorias e o transporte de 

pessoas induziram novas identidades profissionais assentes em novos modelos de 

trabalho que foram resultando da complexificação das redes de comunicação marítima.

A insistente e prolongada ruralidade, bem como as limitadas vias de comunicação 

terrestres que ligavam o interior ao litoral até há bem pouco tempo, manteve uma boa 

parte da população arredada dos significados marítimos, embora esse facto não retirasse 

nunca a Portugal uma identidade marítima global. A modernidade e a democratização da 

sociedade vieram generalizar essa relação de pertença e, actualmente, regista-se uma 

consciência colectiva acerca da importância do mar para o nosso presente e para o futuro enquanto recurso a gerir de 

forma sustentável (reservas de pescado), com a aplicação de novas tecnologias, (como a captação de energia pelo 

movimento das ondas) e património a preservar. Estes valores, passados de forma formal e informal, constituem novas 

premissas identitárias que voltamos a incorporar, num processo dinâmico e reconfigurado que jamais se deterá, por 

sermos seres sociais, com uma necessidade extrema de mantermos relações de pertença.

Uma identidade colectiva integra a nossa própria identidade individual, e é 

construída a partir de um conjunto de referenciais que resultam da nossa interacção 

e assimilação de normas, cultura e valores vigentes no grupo onde estamos 

integrados, quer seja ele uma família, uma comunidade ou uma sociedade. 

A influência imaterial 
do Mar sobre o Homem
Uma perspectiva Psicológica

Mar

De todos os cantos do mundo

Amo com um amor mais forte e mais profundo

Aquela praia extasiada e nua

Onde me uni ao mar ao vento e à lua

   Sophia de Mello Breyner

O Mar é parte integrante da vivência e existência humanas. Nas mais diversificadas abordagens sobre a espécie humana e o Mar, que possamos fazer, 

o mesmo apresenta-se como um elemento da natureza fundamental para a sobrevivência, sustentabilidade e continuidade humanas.

Numa abordagem à luz da Psicologia, verificamos que o seu papel vai para além do que é palpável, do que é material; a sua influência é imaterial, 

abrangente e essencial para um equilibrado e saudável estado mental.

São muitas as emoções que esta maravilha da natureza provoca no ser humano.

Vamos “mergulhar” em alguns dos seus benéficos efeitos.

O Mar provoca admiração no ser humano.

O Mar é um estimulante criativo

O Mar é um indutor da meditação

A sua imensidão e “profundidade” despoletam um estado de admiração e surpresa na 

nossa psique, o que promove uma sensação de bem-estar e mudanças positivas nos 

nossos processos mentais, enquanto a nossa mente procura processar a paisagem.

No decorrer deste processo, temos tendência a sermos mais receptivos e permissivos 

para com os outros, para com as situações. A percepção sobre o passar do tempo torna-

se mais lenta.

Contrariamente ao que ocorre aquando das nossas tarefas do quotidiano, o Mar relaxa 

os nossos processos mentais. Esse factor acciona um estado de tranquilidade total 

permitindo que cheguem e se desenvolvam no nosso cérebro ideias mais criativas, 

brilhantes, inovadoras e assertivas, o que se explica com o facto da zona pré-frontal do 

cérebro deixar de controlar o mesmo, permitindo uma abertura e menos sentir crítico 

nas nossas opiniões.

A meditação é uma técnica muito antiga que traz benefícios ao cérebro humano, sendo 

uma delas a estimulação das ondas cerebrais. 

Através do som, as ondas do Mar conseguem induzir 

estados de mindfulness, fazendo com que pareça que 

tudo ao nosso redor “desapareceu”.

Este fenómeno também se traduz em estados de 

clareza mental, onde ficamos apenas nós mesmos, 

como que suspensos por algo onde o nosso “eu” 

ganha sentido.

O Mar ajuda a reduzir a ansiedade

O Mar interrompe a obsessão dos pensamentos

O Mar tem um efeito relativamente hipnótico

Instintivamente, o Mar calmo transmite confiança.  

A sua extensão plana permite percepcionar que ali não existem lugares 

“escondidos”, o que desenvolve o sentimento de segurança e elimina o de 

ameaças ou alertas. Daqui resultam o relaxamento do sistema nervoso, na 

redução dos estados de ansiedade, e o sentimento de protecção.

Os pensamentos obsessivos negativos continuados podem conduzir a 

estados pré-depressivos ou depressivos, dos quais podemos ter dificuldade 

em nos libertar.

O Mar, por ser um espaço que tem pouca relação com os nossos ambientes 

do dia-a-dia, consegue interromper esses ciclos negativos. Ali, as referências 

e as rotinas não existem, o que facilita o afastamento dessas ideias 

obsessivas.

A simples contemplação do Mar ajuda-nos a entrar num novo estado de 

espírito. Ao estimular emocionalmente a produção de ondas alfa, exerce 

uma grande atracção e influência sobre nós, pelo que podemos ficar longos 

períodos a olhar o Mar, como que hipnotizados, sem perceber o passar do 

tempo.

Esta maravilha da natureza pode levar-nos a experienciar momentos 

transcendentais e simultaneamente renovadores. É equivalente a sessões 

de terapia sobre o nosso cérebro, tais são os seus extraordinários efeitos.

O Mar melhora o desempenho cognitivo

O ambiente em que vivemos está repleto de iões positivos e negativos. Os iões positivos, como 

aqueles que são emitidos por equipamentos electrónicos e outros, consomem parte da nossa 

energia. 

Estudos científicos realizados no Mount Carmel 

College, em Bangalore e na Universidade da 

Califórnia, revelaram que contrariamente aos iões 

positivos, os iões negativos existentes no Mar 

geram um estado de activação de energia, o que 

tem um efeito positivo sobre o nosso desempenho 

cognitivo. 

Estes iões estimulam a produção de serotonina no 

cérebro, o que nos ajuda a sentir mais relaxados e 

com mais energia. Podemos afirmar que o Mar é 

saudável e indispensável ao ser humano e é, sem 

dúvida, um dos melhores lugares para estar quando a inquietação e outros sentimentos menos 

positivos nos invadem, afastando-nos momentaneamente das preocupações, e simultaneamente 

encontrar o equilíbrio mental que nos permite tomar decisões mais assertivas.

Poetas de todo o mundo, que têm dedicado versos ao Mar, sabem disso, pois também para eles, o 

mesmo tem sido uma fonte de inspiração e de satisfação. 

Essa maravilhosa massa gigantesca de água gera grandes emoções e a percepção do seu 

movimento tem uma expressiva e positiva influência na vida do Homem.

“O mar era uma das coisas mais maravilhosas que tinha visto até então. Era grande e 

profundo, muito mais do que pudera imaginar. Mudava de cor, de forma, de expressão 

segundo a hora, o tempo e o lugar.” 

(Haruki Murakami)



CONHECER O MAR Planície abissal

Plataforma continental

Dorsal oceânica

Rifte

Talude continental

900 km

No fundo do mar encontramos formas variadas 

de relevo:

- planalto submerso 

até aos 200 a 300 metros de profundidade, 

onde se depositam os sedimentos vindos do 

continente transportados pelos rios.

- declive acentuado com 

restos marinhos e argila muito fina a 

profundidades superiores a 2500 metros, onde 

existem vulcões isolados, dispostos em linha, 

que dão origem às ilhas oceânicas.

• Plataforma continental 

• Talude continental 

• Planície abissal 

• Dorsal oceânica 

- 

5000 metros de profundidade, até às cordilheiras – 

dorsais oceânicas. Também lá podem existir montes 

de origem vulcânica. Nesta zona não há luz, as 

temperaturas são baixas, predominam organismos 

heterotróficos, peixes cegos e polvos gigantes.

- montanhas no meio dos 

oceanos. Na linha média das dorsais ocorrem 

aberturas profundas, riftes, por onde ascende 

material rochoso fundido e onde se regista 

actividade vulcânica intensa .

extensas planícies com mais de 

MORFOLOGIA DOS FUNDOS OCEÂNICOS
A morfologia dos fundos oceânicos ficou conhecida apenas em meados do século XX. 

Os avanços científicos e tecnológicos permitiram conhecer o fundo oceânico e fazer a 

datação absoluta das rochas. 

COMO É O FUNDO DO MAR?

CONHECER O MAR
Intervir de forma sustentável

As características geomorfológicas da plataforma continental permitem uma elevada riqueza biológica. 

Essa riqueza fica a dever-se:

• à grande agitação das águas que promove a oxigenação;

• à penetração da luz solar favorável à realização da fotossíntese;

• à menor salinidade das águas devido à afluência de cursos de água doce;

No domínio das Ciências da Terra, a plataforma continental corresponde, no essencial, à parte submersa dos 

continentes. De uma forma geral, diz respeito à porção dos fundos marinhos com início na linha de costa, que 

desce com um declive suave, na transição para o talude continental.

No âmbito do Direito Internacional, a plataforma continental de um Estado Costeiro, conforme previsto no n.º 1 

do artigo 76º da Convenção das Nações 

Unidas do Direito do Mar, “(...) compreende o 

leito e o subsolo das áreas submarinas que se 

estendem além do seu mar territorial, em 

toda a extensão do prolongamento natural 

do seu território terrestre, … até uma distância 

de 200 milhas marítimas". É neste contexto 

que o conceito de Plataforma Continental de 

Por tugal , cujo  l imite  se  encontra  

representado no mapa “Portugal É Mar”, deve 

ser entendido.

Recursos do fundo do Mar
Num mundo altamente tecnológico, o fornecimento de minerais é um dos maiores desafios da época 

actual. Estamos a extrair da terra minerais em quantidades astronómicas. O smartphone  é apenas um 

exemplo. 

O fornecimento de minerais transformou-se num dos maiores desafios do nosso tempo, sendo 

indispensável encontrar novas fontes de matérias-primas minerais e desenvolver a tecnologia que 

permita explorá-las no mar, uma vez que podem vir a esgotar-se em terra.

Neste enquadramento, temos as prospecções já realizadas pela EMEPC (Estrutura de Missão para a 

Extensão da Plataforma Continental), nos fundos marinhos sob jurisdição nacional, quer no âmbito da 

actual ZEE, quer no âmbito da futura extensão dos limites da Plataforma Continental, revelando a 

existência de todas essas matérias-primas.

Em 2009, Portugal entregou à ONU uma proposta para aumentar a sua área de soberania marítima para 

além das 200 milhas náuticas, o Projecto de Extensão da Plataforma Continental. 

O veredicto final ainda não é conhecido, mas, caso seja aceite, permitirá que o litoral de Portugal 

Continental, a Madeira e os Açores fiquem ligados 

por uma enorme faixa de água.

Dentro das áreas estudadas, no âmbito do Projecto, 

uma das grandes fontes de interesse tem sido a 

dorsal Meso-Atlântica, com vulcanismo intenso 

onde há fenómenos hidrotermais.

A água do mar entra nas rochas e sai através de chaminés vulcânicas 

submarinas, ficando “carregada de sulfuretos” que muitas vezes estão 

associados a metais como o ouro, a prata, o zinco ou o cobre.

Também se descobriu a existência de níquel e cobalto, numa zona - Crista 

Madeira Tore, a sudoeste de Portugal continental e a sul dos Açores. 

Foram também encontrados nos Açores vários corais negros.

A investigação científica nas fontes hidrotermais pode conduzir à 

descoberta de novas formas de vida.

Pretende-se criar uma reserva natural subaquática, abrangendo os 

campos hidrotermais "Lucky Strike" e "Menez Gwen".

Proposta de extensão da plataforma continental

Morfologia do fundo oceânico

Nestes ecossistemas, habitam bactérias quimioautotróficas, 

mexilhões gigantes, poliquetas (vermes), camarões, lapas e 

caranguejos. São suportados por energia geotérmica, num processo 

alternativo à energia solar. 

Encontra-se em estudo a proposta para a classificação dos campos 

hidrotermais da Crista Média do Atlântico Norte, como Reserva da 

Biosfera.

Camarão das zonas hidrotermais 

Mirocaris fortunata no “Menez Gwen”

Mexilhão das zonas hidrotermais 

Bathymodiolus azoricus no “Lucky Strike”



A linha de costa portuguesa é extensa, atendendo à dimensão do país. 

Apresenta características morfológicas e geológicas distintas, que originam 

diversas configurações do litoral.

ZONAS COSTEIRAS

PRINCIPAIS ECOSSISTEMAS COSTEIROS PORTUGUESES

Localização 

de alguns 

ecossistemas 

do litoral

As zonas costeiras onde a terra e o mar se encontram são muito frágeis. 

São as mais sujeitas à actividade humana. Em Portugal, cerca de 76% da 

população portuguesa vive junto à costa. 

Embora algumas causas da erosão costeira possam ser naturais, a maior 

parte é consequência directa ou indirecta de actividades humanas.

Os principais factores responsáveis pela erosão costeira e consequente 

recuo da linha de costa, são:

• Elevação do nível médio do mar. Relaciona-se com o aumento 

global da temperatura e com alterações induzidas pelas actividades 

humanas. 

• Diminuição da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral. Esta 

diminuição está, na maior parte, directa ou indirectamente relacionada 

com as actividades humanas. Destacam-se, a construção de barragens, a 

realização de dragagens e a extracção de inertes (areias) nas zonas 

fluviais, estuarinas e costeiras subtraindo quantidades enormes de 

sedimentos ao litoral.

PRAIAS 

ARENOSAS
São constituídas por materiais 

detríticos principalmente areia 

que apresenta o quartzo como 

mineral predominante.

DUNAS
São elevações formadas pela 

acumulação de areias marinhas 

transportadas pelos ventos, podendo 

atingir grandes dimensões como as que ainda 

existem na Costa da Caparica. As dunas 

constituem um sistema de alto valor ecológico 

com fauna e flora próprios. São zonas a 

preservar ou a recuperar pelo seu valor 

como habitat e também pela protecção 

que oferecem ao criarem uma 

barreira às ondas.

PRAIAS 

ROCHOSAS
Resultam da acumulação de 

materiais detríticos por acção das 

ondas e das marés. Possuem uma 

enorme biodiversidade devido à 

existência de grande 

variabilidade ecológica.

SISTEMAS 

LAGUNARES
São áreas de água salobra ou salgada de 

baixas profundidades, separadas do mar 

adjacente por uma língua de areia. Têm 

tendência a fechar, pelo que o controlo da 

abertura ao mar se reveste da maior importância 

para a manutenção destes sistemas (Exemplos: 

Lagoa de Óbidos e Lagoa de Albufeira). 

Estes, tal como os estuários, suportam 

comunidades biológicas 

importantes.

ESTUÁRIOS
Localizam-se na foz dos rios 

com ligação ao mar onde a água 

doce se mistura com a água do mar. 

A maior parte dos rios portugueses 

desagua sob a forma de estuário, 

destacando-se os do Tejo e do 

Sado.

E s t e s  

ecossistemas possuem 

geralmente largas extensões de 

sapais e de pradarias marinhas. Incluem 

associações de espécies vegetais de origem 

terrestre, que colonizam a interface entre o mar e a 

terra. 

Os sapais ocorrem na zona de maré. Nestes predominam 

as plantas herbáceas e pequenos arbustos que suportam 

solos saturados de sal.

As pradarias estendem-se das áreas inferiores da 

zona da maré até cerca de 10 m de profundidade 

ou, em alguns casos, até aos 30 m. Nestas 

p r e d o m i n a m  a s  p l a n t a s  

herbáceas.

As regiões costeiras integram sistemas de 

grande fragilidade. Sendo urgente 

proceder, a um reordenamento da faixa 

litoral por forma a propiciar uma utilização 

racional e sustentável dessa importante 

zona do território português.

• Degradação antropogénica das estruturas naturais. Entre as muitas 

acções degradativas das estruturas naturais podem referir-se, como 

exemplo, o pisoteio das dunas; as 

estradas paralelas à linha de 

costa como a estrada florestal N-

377-2 ao longo das praias da 

Caparica cortando em muitas 

áreas, o cordão dunar, os parques 

de campismo, a construção de 

edifícios nos sistemas dunares e 

no topo das arribas e as 

explorações de areias.

• Obras pesadas de engenharia costeira. Principalmente as que são 

implantadas para defender o litoral, mas que apenas o destroem. Estas 

o b r a s  t ê m ,  e m  g e r a l ,  

consequências nefastas para o 

troço litoral em que são 

implantadas, pelo facto de se 

tratar de estruturas estáticas, 

rígidas, inseridas num meio que 

é profundamente dinâmico (o 

litoral). Como é o caso dos molhes, dos quebra–mares, dos esporões e 

paredões.

CAUSAS DA EROSÃO COSTEIRA

Construções na arriba – Azenhas do Mar

”Molhes” -  Douro

P A T R I M Ó N I O E 
POTENCIALIDADES2017



O vento no mar pode ser aproveitado instalando 

turbinas eólicas em plataformas flutuantes a 

profundidades que podem ser superiores a 40 metros. 

Esta é a tecnologia Windfloat, projecto piloto 

experimental a nível mundial. 

O protótipo foi instalado ao largo da costa portuguesa, 

perto de Aguçadoura, na Póvoa do Varzim e ligado à 

rede eléctrica em 2011.

Após cinco anos no mar, o WindFloat, concluiu a fase de 

testes no final de 2016.

O investimento nestas tecnologias poderá 

ajudar Portugal a atingir já em 2030 os 

compromissos assumidos no Acordo de 

Paris e acelerar a transição energética dos 

combustíveis fósseis para a energia limpa.

Um relatório divulgado pela Comissão Europeia em 2014 revelou que a energia 

das ondas e das marés poderá suprir até 10% das necessidades energéticas da 

União Europeia até 2050.

Os oceanos poderão gerar até 350 TWh de electricidade, um terço dos quais na 

Europa, o que equivaleria a uma redução das emissões de CO  em 276 milhões 2

de toneladas por ano.

A costa portuguesa tem potencial para a instalação de 5000 MW de potência em 

energia das ondas. 

A concretização e superação deste potencial poderia assegurar 20% do total de 

energia eléctrica consumida no país.

Em Por tugal, está a ser 

d e s e n vo l v i d o  o  p r o j e to  

Waverolller, financiado em 10 

milhões de euros pelo Banco 

Europeu de Investimento, com o 

apoio do programa comunitário 

Horizonte 2020.

Desde o ano 2012 que o 

Waveroller tem três protótipos 

em fase de teste, ligados à rede 

eléctrica perto de Peniche. Cada 

um tem uma potência de 100 kW. 

A tecnologia permite converter a energia das ondas em energia elétrica 

recorrendo a painéis que são instalados debaixo de água, com um circuito 

hidráulico no seu interior.

Com este empréstimo, a fase seguinte seria a instalação de um mecanismo de 

demonstração de 350 kW à escala real, na mesma zona em 2016.

OS OCEANOS E ENERGIA ELÉCTRICA
VENTO E ENERGIA 

ELÉCTRICA

ONDAS E ENERGIA ELÉCTRICA
As ondas são formadas pela força do vento sobre a água. 

O tamanho das ondas varia com a velocidade e a duração do vento, assim como a 

morfologia do fundo do mar.

A energia das ondas e das marés pode ser aproveitada para produzir electricidade.

P A T R I M Ó N I O E 
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CADEIA ALIMENTAR
Uma grande parte das comunidades bióticas do nosso planeta encontra-se nos oceanos, variando de acordo com as 

condições físicas do meio como a luz, a temperatura, a salinidade e o pH.

A energia proveniente da luz solar é captada pelas algas e cianobactérias e transmitida aos outros seres vivos numa 

cadeia alimentar em fluxo contínuo. Os humanos constituem muito frequentemente o topo dessa cadeia. 

Quando desaparece um nível da cadeia alimentar a dinâmica dos seres nela integrados sofre alterações, pondo em 

causa o equilíbrio existente, podendo levar à extinção de espécies.

BIODIVERSIDADE EM RISCO
SEXTA GRANDE EXTINÇÃO

PARQUE MARINHO PROF. LUIZ SALDANHA
2Área marinha protegida em Portugal, integrada no Parque Natural da Arrábida com cerca de 53 km  de área correspondente 

aos 38 km de costa rochosa entre a praia da Figueirinha, na saída do estuário do Sado e a praia da Foz a norte do Cabo 

Espichel.

As vastas pradarias aí existentes até há poucos anos e desaparecidas pela poluição da água estão a ser recuperadas na baía 

do Portinho da Arrábida, com a intervenção do projeto BIOMARES.

É uma área com elevadíssima biodiversidade, conhecendo-se cerca de 1350 espécies da fauna e flora marinhas.

O Parque Marinho é um local de enorme importância para a reprodução e crescimento de muitas espécies.

Identificaram-se cerca de 80 espécies, incluindo várias com interesse comercial como a sardinha, o carapau, o linguado e o 

sargo, ou outras de interesse para a dinâmica ecológica.

Os povoamentos a partir dos 60m de profundidade são dominados por 

espécies de falsos-corais e esponjas. 

Incluem espécies raras, com distribuição extremamente fragmentada, e 

muito vulneráveis a impactos humanos.

Os grandes animais marinhos estão em 

risco de desaparecer.

Os pequenos animais marinhos estão em risco de desaparecer

Portugal foi um dos primeiros países a pôr fim à barbárie da 

caça às baleias, seguindo directivas da União Europeia em 

1986.

Todavia países como o Japão, a Noruega e a Islândia continuam 

a matar e a vender produtos derivados destes animais. Canadá, Rússia e Dinamarca permitem a caça de subsistência. Em 

2015-2016, além do Japão, a Noruega abateu 736 e a Islândia 161 animais. 

Algumas baleias morrem por causas relacionadas com a poluição dos oceanos.

O petróleo que extraímos do subsolo foi formado em bacias sedimentares, durante milhões de anos.

O carbono existente nos seres vivos que originaram o petróleo ficou armazenado durante todo esse tempo, na crosta 

terrestre. 

Com a utilização do petróleo como combustível, os humanos estão a enviar o carbono para a atmosfera, provocando efeito 

de estufa, com rápida aceleração do aquecimento do planeta à escala global.

Para além do aquecimento global, o carbono na atmosfera, ao interagir com a água dos oceanos e dos mares, vai provocar 

uma diminuição do pH.

Desde o início da Revolução Industrial, o pH tem vindo a diminuir, o que se traduz num aumento da acidez da água.

Para os organismos aquáticos o pH da água é um factor limitante.

Um exemplo: Os Pterópodes são moluscos marinhos que 

constituem a maior fonte alimentar do salmão do Pacífico Norte. A 

foto mostra o que pode acontecer a estes moluscos com um pH da 

água que se supõe ser o do ano de 2100. A concha será totalmente 

dissolvida ao fim de 45 dias. Previsões para o futuro mostram que os 

oceanos continuarão a absorver cada vez mais dióxido de carbono, 

aumentando a sua acidez em 150 por cento, situação nunca experimentada desde há mais de 20 milhões de anos. 

+ -CO + H O = H  + CO  = H CO  (ácido carbónico)2 2 3 2 3 

Alga | Codium tomentosum

Pequena alga verde infralitoral em fundos rochosos. Pode 

atingir 30 centímetros de comprimento. Muitas vezes 

utilizada em cremes de beleza.

Gorgónias

Semelhantes a coral mole. Podem atingir 50 cm de altura 

e viver 50 anos.

Anémona-jóia | Corynactis viridis

Pode atingir 2,5 centímetros de diâmetro e 100 metros 

de profundidade

Molusco Nudibrânquio | Flabelina babai

Existente em fundos rochosos. Pode atingir 6 centímetros de 

comprimento.

Crustáceo Bruxa | Scyllarus arctus

Habita fundos rochosos em buracos e fendas. Pode atingir 

10 centímetros de tamanho e 50 metros de profundidade.

Peixe Caboz | Gobius bucchichi

Peixe pequeno, até 10 centímetros de diâmetro. Pode ser 

encontrado até aos 8 metros em fundo de areia.  Pode 

refugiar-se entre os tentáculos das anémonas.

Peixe Andorinha-do-mar | Anthias anthias

Pode atingir de 15 a 27 centímetros de comprimento 

e existir até aos 50 metros de profundidade.

Cardume de Salemas | Sarpa salpa

Existente em fundos rochosos até aos 20 metros 

de profundidade.

Se nada for alterado espera-se até ao final deste século 

uma extinção em massa dos organismos aquáticos.

ALGUNS EXEMPLOS DE ESPÉCIES DA ARRÁBIDA



RECURSOS MARÍTIMOS

A utilização do mar como fonte de recursos 

tem suscitado algumas questões que, ao 

longo dos tempos, foram reflectidas e 

discutidas a nível internacional: o mar é de 

todos ou devem definir-se fronteiras? Os 

países com fronteiras marítimas têm mais 

direito a usufruir das suas riquezas do que os 

países só com fronteiras continentais? O 

Direito Marítimo é uma parte importante do 

direito internacional público que deve 

obedecer a normas legais.

DE QUEM É O MAR?

RECURSOS MARÍTIMOS
Potencialidades e Oportunidades

Proposta de extensão da plataforma continental

Montego Bay – Jamaica 1982

Ratificaram Assinaram, mas não ratificaram Não assinaram

As Nações Unidas legislaram sobre o Direito do 

Mar através de um acordo multilateral, a 

“Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar - CNUDM” de 1982, que definiu e 

codificou conceitos herdados do direito 

internacional referentes a assuntos marítimos; 

participaram nesta conferência mais de 160 

países. 

Assinada em Montego Bay, Jamaica em 1982, 

substituiu o direito tradicional assente no 

princípio da liberdade dos mares por um regime 

assente numa divisão do espaço oceânico. A 

CNUDM consagrou a existência de zonas de 

jurisdição nacional como o mar territorial, a zona 

contígua, a plataforma continental e a Zona 

Económica Exclusiva.

Definiu, por outro lado, espaços internacionais: o 

Alto Mar, onde continua a prevalecer a liberdade 

de navegação, e a "Área" internacional dos 

fundos marinhos, estabelecendo os princípios 

gerais da exploração dos recursos naturais do 

mar, como os recursos vivos, os do solo e os do 

subsolo. Considerados "património comum da 

humanidade" destinam-se a ser geridos por uma 

autoridade internacional própria. A Convenção 

também criou o Tribunal Internacional do Direito 

do Mar com competências para julgar 

controvérsias relativas à interpretação e à 

aplicação deste tratado.

A Convenção regula não apenas as regras acerca 

da soberania do Estado costeiro sobre as águas 

adjacentes (e, por oposição, conceitua o alto-

mar), mas também as normas a respeito da 

gestão dos recursos marinhos e do controle da 

poluição.

Negociada sob o signo do consenso e do compromisso entre interesses nacionais 

contrastantes, a CNUDM afirmou-se como uma "revolução pacífica" na distribuição do 

poder entre os Estados sobre os mares e oceanos:

 “Os Estados Partes nesta Convenção:

- Conscientes de que os problemas do espaço oceânico estão estreitamente inter-relacionados 

e devem ser considerados como um todo;

- Reconhecendo a conveniência de estabelecer […], com a devida consideração pela soberania 

de todos os Estados, uma ordem jurídica para os mares e oceanos que facilite as comunicações 

internacionais e promova o seu uso pacífico […], a utilização equitativa e eficiente dos seus 

recursos, a conservação dos recursos vivos e o estudo, a protecção e a preservação do meio 

marinho; 

- Convencidos de que a codificação e o desenvolvimento progressivo do direito do mar […] 

contribuirão para o fortalecimento da paz, da segurança, da cooperação e das relações de 

amizade entre todas as nações, de conformidade com os princípios de justiça e igualdade de 

direitos, e promoverão o progresso económico e social de todos os povos do mundo […], 

acordam o seguinte:”

• o limite exterior do mar territorial em 12 milhas náuticas (art.3º), definindo-o como 

uma zona marítima contígua ao território do Estado costeiro e sobre a qual se estende a 

sua soberania (art.2º);

• uma zona contígua com 12 milhas náuticas, dentro da qual o Estado costeiro pode 

exercer jurisdição com respeito a certas actividades como contrabando e imigração 

ilegal (art.33º);

• uma zona económica exclusiva (ZEE), entre as 12 e as 200 milhas náuticas da costa 

(art.58º), na qual o Estado costeiro tem direitos de soberania para fins de exploração e 

aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos; das 

águas sobrejacentes ao leito 

do mar, do leito do mar e seu 

subsolo, e a outras actividades 

na zona para fins económicos, 

como a produção de energia a 

partir da água, das correntes e 

dos ventos; preservação do 

meio marinho, investigação 

científica e instalação de ilhas 

artificiais (art.56º).

Portugal e o Direito do Mar
Portugal assinou a CNUDM em Dezembro de 1982, permitindo 

assim reforçar direitos e poderes sobre as nossas zonas 

costeiras, abrir novas oportunidades de exploração e utilização 

do mar, assim como de valorização do meio marinho. Portugal 

assumiu a sua qualidade de Estado costeiro no pleno sentido 

que esta expressão adquiriu durante a CNUDM.

Apesar de só em Outubro de 1997 ter ratificado a Convenção 

(Resolução da Assembleia da República n.º 60-B/97*), Portugal 

aplicou no plano interno os seus princípios e regras básicas, 

mesmo antes da sua aprovação formal. 

* Resolução da Assembleia da República nº 60-B/97, Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Acordo Relativo à 

Aplicação da Parte XI da mesma Convenção. A Parte XI da 

Convenção legisla sobre a Área e respectivas actividades 

relativas aos depósitos de recursos que se estendem além dos 

limites da mesma; estas devem ser realizadas tendo em conta 

os direitos e interesses legítimos do Estado costeiro sob cuja 

jurisdição se encontrem extensões daqueles depósitos 

(art.142º).

A reforma do direito internacional do mar coincidiu com a adesão de 

Portugal à União Europeia, a qual dispõe de competências próprias, no 

âmbito da Política Comum de Pescas, para a gestão e conservação dos 

recursos vivos marinhos, quer no plano da "zona comunitária" das 200 

milhas, quer no das relações externas; deverá haver um esforço nacional 

consistente de pesquisa e exploração dos recursos e de protecção 

ambiental das zonas costeiras, assim como a implementação de 

mecanismos institucionais que permitam a formulação de uma política de 

defesa dos interesses nacionais nas instâncias comunitárias competentes.

A Zona Económica Exclusiva Nacional
A ZEE portuguesa é a maior ZEE contínua da União Europeia e a 4ª maior da Europa, sobretudo 

devido à inclusão da ZEE das regiões autónomas dos Açores e Madeira, que correspondem a 

cerca de 80% do território marítimo nacional. É ainda a 11ª maior do mundo.

Portugal definiu a sua ZEE em 1997, uma área que equivale a 18 vezes a área terrestre do país e que 

compreende à coluna de água e fundo do mar (solo e subsolo das áreas submarinas) até às 200 milhas 

náuticas marítimas, medidas a partir das costas do Continente e das Regiões Autónomas.

Se a proposta de alargamento da plataforma continental, apresentada na ONU em 2009, for aprovada a área 

total da ZEE nacional poderá duplicar; a aprovação pelas Nações Unidas dependerá da verificação de critérios 

que demonstrem a continuidade geológica e denominadores comuns, entre o actual espaço e o proposto.

Nota: no contexto político, a expressão plataforma continental adquire um significado mais lato e, segundo a 

Convenção da ONU, corresponde ao espaço marítimo da ZEE.

Portugal

Continente

Arquipélago dos Açores

Arquipélago da Madeira

Total

Área Terrestre 
2(km )

89 089

2 322

801

92 212

Área Marítima 
2(Km ) - ZEE

328 400

996 000

407 200

1731 600

ÁREA TOTAL DO TERRITÓRIO NACIONAL



Recursos do Mar, riqueza para as comunidades piscatórias que deles subsistem, fonte de trabalho para os pescadores que os capturam e 

operários que os transformam e constroem as infraestruturas de suporte às atividades marítimas; fonte de riqueza para o desenvolvimento 

sustentável de uma sociedade moderna, democrática, patriótica que cuida do bem-estar e da qualidade de vida das suas populações.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Construção e Reparação Naval
A construção e reparação naval de todos os meios 

flutuantes, que permitem o uso e aproveitamento do mar, 

constituem uma parcela significativa da economia do 

mar pela envergadura do negócio, pelo potencial de 

empregabilidade e, tratando-se de bens transacionáveis, 

de potencial exportação.

As crises económicas cíclicas e a globalização levaram ao 

encerramento da grande maioria dos nossos estaleiros e 

à deslocalização desta indústria para outros países; não 

têm sido criadas, entretanto, as condições necessárias 

para reanimar, fortalecer e dinamizar a indústria naval nacional.

Os estaleiros navais que conseguiram resistir foram modernizados, revitalizados e, a maioria, 

capitalizados por grandes multinacionais à custa de milhares de despedimentos. 

Mudaram os nomes e aproveitaram as infra-estruturas existentes; destaques para a mítica Lisnave, 

agora em Setúbal, que mantém boas e constantes encomendas no domínio da grande reparação naval 

e é o principal estaleiro de reparação de grandes navios na Europa; a WestSEA (antigos Estaleiros de 

Viana do Castelo) e Navalria, em Aveiro, adquiridos pela multinacional Martifer; a revitalização dos 

Estaleiros Navais de Peniche e reactivação dos Estaleiros do Mondego pela Atlanticeagle 

Shipbuilding.

Desde 2014 que as importações têm diminuído e as exportações aumentado; em 2015 o volume de 

negócios aumentou 167,5% e o VAB (Valor Acrescentado Bruto) cresceu 31,3% reativamente a 2014.

Esta recuperação deve-se sobretudo ao aumento da exportação da “reparação” naval e não à construção 

e modernização da frota nacional de pesca, marinha comercial e 

marinha de guerra, tão necessárias ao desenvolvimento da 

economia nacional e à defesa da nossa soberania marítima.

Frota de Pesca
Embarcações registadas e utilizadas para o exercício da atividade da pesca comercial, uso 

de artes e transformação do pescado capturado. A frota de pesca nacional é a quarta maior 

da União Europeia* (número de embarcações), a sexta em arqueação bruta (volume total 

do interior do navio em toneladas de arqueação, em GT) e a sétima em potência motriz 

(capacidade de trabalho do motor em kW).É importante recordar que, nos últimos 20 anos, 

o número de navios da frota nacional decresceu 70% e a tonelagem 87%.

Divide-se por embarcações de pesca local, costeira e longínqua, ou do largo; engloba as 

embarcações registadas nos portos do Continente e das Regiões Autónomas dos Açores e 

da Madeira.

* dados de 2015

93% das embarcações são de pequena dimensão, destinam-se 

à pesca local e recorrem a artes de pesca mais artesanais; 7% 

são arrastões, barcos de maior dimensão destinados à pesca 

costeira e longínqua; alguns são grandes barcos-fábrica, com 

técnicas modernas de detecção e captura de cardumes, 

equipados com meios de conservação e transformação do 

pescado. Exemplo dos grandes bacalhoeiros.

Principais capturas de peixe fresco e refrigerado: sardinha, cavala, carapau, atum e 

similares; em 2016 o pescado capturado pela frota portuguesa atingiu 190 594 

toneladas, com destaque para os pesqueiros externos, nomeadamente de bacalhau. O 

pescado transacionado em lota gerou uma receita de 269 499 mil euros aumentando 

3,3%, comparativamente a 2015.

É necessário aumentar a capacidade operacional da nossa frota de pesca e os apoios 

financeiros do sector público, dada a sua importância para o abastecimento de pescado às 

populações, para o equilíbrio da balança alimentar, para o desenvolvimento das 

actividades económicas a montante e a jusante, para o desenvolvimento local e criação 

de emprego, promovendo o bem-estar socioeconómico das comunidades costeiras.

Embarcação de pesca local Embarcação de pesca longínqua

O Sector das Pescas
Apesar dos condicionalismos 

impostos pelas características da 

nossa costa, a pesca continua a ter 

relevância económica, sobretudo 

nas áreas costeiras onde assume 

grande importância para as 

populações, se consideradas outras 

actividades associadas, como a 

indústria transformadora do pescado e diversos serviços de 

apoio à distribuição, comercialização e formação profissional.

A frota nacional efectua a maior parte das suas capturas em 

águas nacionais, no entanto a reduzida largura da nossa 

plataforma continental, 17 e 32 milhas náuticas, é uma condição 

natural pouco favorável à pesca portuguesa por limitar a 

abundância de pescado. As capturas em pesqueiros externos 

obedecem a acordos realizados com países terceiros, geridos 

p o r  O r g a n i z a çõ e s  

Regionais de Pesca 

como a NEAFC, a ICES e 

a ICCAT, no Atlântico 

Norte, no âmbito da 

Política Comunitária da 

Pesca.

Indústria Transformadora 
de Pescado
A indústria transformadora dos produtos da pesca e aquacultura 

tem registado uma tendência de crescimento tanto ao nível da 

produção como da comercialização. 

O subsector do pescado congelado (filetes, postas, marisco, 

preparações alimentares) contribuiu com 55,6% da produção em 

2015 - bacalhau (seco, ultra congelado e demolhado), 

invertebrados aquáticos e pescada são as espécies com maior 

volume de produção. 

No subsector dos secos e salgados, 73% da produção foi de 

bacalhau salgado seco; o subsector das conservas é o único em 

que Portugal é excedentário; produções mais significativas: 

conservas de atum em outros óleos vegetais, de sardinha em 

azeite, de cavala, cavalinha e sarda.

Aquacultura
Conhecida a relativa escassez de recursos da nossa 

ZEE e a crescente dificuldade de acesso a 

pesqueiros externos, a aquacultura é a actividade 

de pesca alternativa para aumentar a oferta de 

produtos do mar: ajuda a reduzir a pressão sobre os 

stocks marinhos, ajuda a recuperar espécies piscícolas em risco de extinção e permite 

repovoar habitats naturais. 

No final de 2015 existiam 1 504 estabelecimentos licenciados, sobretudo na faixa litoral 

entre a Póvoa de Varzim e Castro Marim. As espécies marinhas que mais contribuem para a 

produção nacional são os moluscos bivalves, como a amêijoa, a dourada, o pregado e o robalo.

Produção Salineira
Conjunto de operações para a produção de sal 

marinho, nas salinas, é excepcionalmente benéfica 

para a manutenção do equilíbrio ambiental das 

zonas costeiras, sendo a avifauna específica e a 

estabilidade da linha de costa, os aspectos mais 

beneficiados.

A costa atlântica portuguesa, entre a Ria de Aveiro e a foz do Guadiana, apresenta condições 

favoráveis para a produção de sal marinho por evaporação solar, especialmente o sul; na 

parte continental do território existem cinco Salgados (conjuntos de salinas): Aveiro, 

Figueira da Foz, Tejo, Sado e Algarve. A produção de sal deverá ser protegida e reabilitada 

ajudando a diminuir a sua importação.

Turismo e Lazer
As inegáveis capacidades turísticas de todo o litoral português, e a amenidade do clima, 

conduziram ao grande desenvolvimento do turismo balnear. Portugal é um país 

naturalmente privilegiado para a prática de desportos náuticos; com mais de 900 km de 

costa, só no continente, tem condições geográficas ímpares. A qualidade das águas e dos 

serviços prestados tem contribuído para o aumento da procura de turistas nacionais e 

estrangeiros.

País fundador da Bandeira Azul, mantém a exigência e 

especificidade da atribuição do galardão; 320 praias galardoadas, 

mais de 55% das praias portuguesas; em 2016, foram ainda 

galardoadas 209 praias com a bandeira Praia Acessível, cerca de 36% 

do total das zonas balneares classificadas.

Aumento da oferta em desportos náuticos, da vela ao surf; desde 

2010 que a praia Supertubos, em Peniche, acolhe uma das etapas do “Rip Curl Pro”, 

campeonato mundial da modalidade; a Ericeira recebeu a classificação de “Reserva Mundial 

de Surf” pela Save the Waves Coalition; desportos radicais, como o windsurf, kitesurf, jet ski, 

mergulho, e ainda a observação de golfinhos e baleias, sobretudo nos Açores e Madeira, 

atraem cada vez mais praticantes e adeptos.

Surf na Costa da Caparica Mergulho ao largo dos Açores



Para pescar, para transportar mercadorias e passageiros, para investigar, é necessário construir navios, promover a pesca e o transporte 

marítimo, transformar os recursos marinhos, garantir a defesa da soberania nacional nas nossas águas e Zona Económica Exclusiva. Operários e 

pescadores, através do seu trabalho, acrescentam valor a todos os produtos associados à economia do Mar mas, infelizmente, são das classes 

trabalhadoras mais desfavorecidas.

O TRABALHO NA ECONOMIA DO MAR

 A Construção e Reparação Naval
A indústria naval proporciona um conjunto muito alargado de bens e serviços para a pesca, transporte 

marítimo, defesa e segurança, operações off-shore, serviços marítimos e portuários, turismo e recreio. 

Portugal foi o país da UE que apresentou a mais elevada taxa de perda de emprego no sector da 

reparação e da construção naval.

[“A indústria naval nacional, conheceu um período de euforia na 

década de 70 do século passado, atingindo um efectivo laboral nos 

estaleiros e nas unidades de serviços industriais afins, na ordem de 

três dezenas de milhar de trabalhadores, com uma estrutura de 

formação e qualificação profissional baseada na formação interna 

e na transferência de conhecimento “on the job”.] 

Só no concelho de Almada, a Lisnave, o Arsenal do Alfeite, a 

Sociedade de Reparação de Navios, a Companhia Portuguesa 

de Pesca, o H. Parry & Son, a Sociedade Nacional dos Armadores 

do Bacalhau, empregaram cerca de 15 mil trabalhadores na 

década de 1970.

A construção naval foi severamente 

afectada pela crise económica 

m u n d i a l  e  t a m b é m  p e l o s  

desequilíbrios estruturais existentes; 

mais recentemente a forte queda 

registada, desde 2011, no número de 

trabalhadores na construção naval, 

deveu-se ao encerramento dos Estaleiros Navais do Mondego e à grave 

crise nos de Viana de Castelo de que resultaram centenas de despedimentos.

O trabalho da construção e reparação naval é dominantemente masculino; a capacidade de projectar e 

construir navios de diferentes tipos, desenvolvida e aperfeiçoada ao longo de dezenas de anos, criou 

escola em gerações de trabalhadores altamente qualificados e especializados. Tal saber, e saber fazer, 

está em vias de desaparecimento.

Não obstante a falta de investimento público neste sector, as subconcessões e a venda às grandes 

multinacionais dos grandes estaleiros de construção e reparação naval, têm vindo a recuperar esta 

mais-valia de operários que têm sido imprescindíveis na recuperação e reestruturação deste sector, 

como por exemplo, no Atlanticeagle Shipbuilding (EAS), antigos Estaleiros Navais do Mondego (300 

trabalhadores em 2014) e nos novos West Sea, antigos Estaleiros de Viana do Castelo (200 trabalhadores 

em 2015).

Estrutura Sociodemográfica

no Sector das Pescas
A fileira da Economia do Mar tem associada um longo historial 

cultural, social, técnico, económico e gastronómico que 

mantém vivas importantes comunidades piscatórias, 

consideráveis efectivos de mão-de-obra em todos os sectores 

de actividade, e significativos contingentes económicos e de 

infra-estruturas.

O número de pescadores matriculados tem 

vindo a diminuir por abandono da actividade, 

reforma ou modernização funcional da frota 

que reduziu mão-de-obra. 

São maioritariamente 

do sexo masculino, 

com uma idade média de 42 anos, 

excepto nas regiões dos Açores e 

Madeira; o envelhecimento desta 

população ajuda a explicar os 

reduzidos níveis de escolaridade, mais 

de 50% têm apenas o 1º ciclo do ensino 

básico.

Na maioria das comunidades piscatórias trabalha-se por conta 

própria, numa economia familiar em que os homens trabalham 

no mar e as mulheres participam directamente no transporte, 

transformação e comercialização do peixe.

Trabalho na Indústria

Transformadora do Pescado
O trabalho é dos factores mais importantes em toda a fileira 

alimentar do mar. Faltam jovens trabalhadores na transformação e 

conservação; a extraordinária resiliência e habilidade para 

manusear e transformar o pescado, em que a produtividade depende 

em grande parte da destreza dos trabalhadores, é a base da sua 

qualificação. 

Muitas das PME de transformação 

e comercialização de produtos do 

mar têm baixas taxas de inovação 

e fraca sustentabilidade, geridas 

por empresários renitentes em 

c o n t r a t a r  t r a b a l h a d o r e s  

qualificados ou investir na 

formação profissional. 

O trabalho feminino domina no sector da transformação do pescado, 

conservas de peixe e congelados (75% nas fábricas das unidades 

conserveiras), com um perfil de emprego bastante discriminatório. 

Nos últimos vinte anos, o peso do emprego feminino pouco 

qualificado, mal pago e precário aumentou 6% (11,6% em 1992, 

17,7% em 2010), e 0,2% no emprego masculino (7,6% em 1992, 7,8% 

em 2010, INE, 2011), indicando exploração intensiva e 

marginalização das mulheres no mercado de trabalho. Os 

persistentes diferenciais salariais que se têm observado confirmam 

esta conclusão.

Em Peniche, a “European Seafood Investments Portugal”, 

propriedade da multinacional tailandesa Union Frozen Products, a 

maior conserveira do mundo, emprega 780 pessoas, metade das 

quais com contratos a termo, a esmagadora maioria são mulheres e 

ganham o salário mínimo.

Venda de peixe – Mulheres da Nazaré Peixeiras – Mercado do Bolhão no Porto

Nível de escolaridade da população 

activa na pesca, NUTS II, 2011

Formação e Qualificação na Economia do Mar
Relativamente à dinamização, melhoria de desempenho e gestão integrada, aumento da capacidade em 

recursos humanos e materiais de investigação e desenvolvimento das actividades relacionadas com o mar, há 

que incentivar o interesse e o rejuvenescimento, elevar os níveis de escolaridade e a qualificação profissional da 

população activa afecta à economia do mar; é uma prioridade para o crescimento e desenvolvimento 

sustentável do país. A evolução tecnológica das embarcações e das técnicas de pesca exige que: 

• Se amplie a capacidade dos diversos estabelecimentos de ensino de vários graus vocacionados para as 

questões do mar, como as Escolas Profissionais de Marinha de Comércio e de Pesca, a Escola Superior Náutica 

Infante D. Henrique, Faculdades e Institutos de Engenharia e de Ciências do Mar.

• Se reforce a capacidade técnica das instituições de investigação científica associadas ao mar, designadamente 

o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), o Instituto Hidrográfico, o LNEC (Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil), o IST (Instituto Superior Técnico), as Universidades dos Açores, do Algarve e de Aveiro e a 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

O FOR-MAR (Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar), criado em 2008 

numa parceria entre o IEFP e a Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e 

Serviços Marítimos, dá formação profissional em todos os sectores ligados às 

actividades marítimas, ministrando formação, com carácter permanente, em 12 

Polos de Formação. A pouca atractividade das profissões associadas ao mar tem 

reduzido a procura e a oferta de cursos.

A ENIDH (Escola Náutica Infante D. Henrique) forma oficiais nos domínios da 

Marinha Mercante: pilotagem, engenharias de máquinas, electrotécnica e 

sistemas electrónicos, especialmente focadas nos navios; é a única escola 

em Portugal que forma oficiais da marinha mercante; também dá formação 

para actividades associadas em terra - Licenciaturas em Gestão Portuária e 

Gestão de Transportes e Logística, com formações de banda larga.

A Escola Naval é um estabelecimento de Ensino Superior Público 

Universitário Militar destinado a formar os Oficiais dos quadros permanentes 

da Marinha Portuguesa; desenvolve cursos de engenharia naval (de máquinas 

e electrónica), de engenharia hidrográfica, de navegação e, geomática.

Alunos da ENIDH

Navio Escola Sagres



A situação geográfica de um território influencia as relações que estabelece com os espaços circundantes, próximos ou longínquos, bem 

como as suas características naturais, podendo mesmo reflectir-se nos modos de vida da sua população. Com uma extensa linha de costa, 

mais de 2500 km, total do território nacional, o País tem condições para valorizar a sua excepcional posição geográfica face às rotas 

marítimas dominantes, não só no Atlântico Norte, mas também em todo o espaço marítimo internacional.

AS INFRA-ESTRUTURAS PORTUÁRIAS

Os Portos Marítimos
Sectores de actividade como os transportes marítimos, de mercadorias e passageiros, a pesca, a náutica de recreio e de cruzeiro, a proteção e defesa do 

espaço marítimo e da orla costeira, dependem das infra-estruturas portuárias: terminais de carga e de cruzeiro, docas de pesca, acessibilidades e 

logística de apoio. A função comercial é dominante; o volume de carga movimentada e a sua capacidade permitem destacar 8 portos principais, 6 no 

continente (Sines, Leixões, Lisboa, Setúbal, Aveiro e Figueira da Foz) e 2 nas Regiões Autónomas (Ponta Delgada e Caniçal).

Porto de Sines - maior porto artificial nacional e porto 

de águas profundas, com terminais especializados que 

permitem o movimento de diferentes tipos de 

mercadorias (granéis líquidos); é a principal porta de 

entrada de abastecimento energético, gás natural, 

carvão, petróleo e seus derivados.

Porto de Leixões (Matosinhos) - maior infraestrutura 

portuária da Região Norte; com 5 km de cais dispõe de 

boas acessibilidades, modernos equipamentos e 

avançados sistemas informáticos de gestão de navios; 

competitivo e polivalente movimenta todo o tipo de 

mercadorias e ainda passageiros de navios de 

cruzeiro.

Porto de Lisboa - principal terminal de transporte marítimo nacional; a 

sua localização geográfica, com uma bacia líquida de 32 mil ha e cais 

em ambas as margens do Tejo, possibilita-lhe receber navios de 

qualquer porte (granéis sólidos, contentores, transoceânicos); dispõe 

de três terminais de cruzeiro – Alcântara, Rocha Conde de Óbidos e  

Lisboa (A e B) que recebem todo o tipo de transoceânicos, 40,1% do 

movimento de passageiros em 2015.

Porto de Setúbal - líder nacional no tráfego Ro-Ro (viaturas ligeiras 

novas) e porto de excelência no Shortsea Shipping, com barra aberta 

24 horas por dia; tem 12 terminais especializados, 5 de serviço público: 

Tersado (multiusos), Sadoport (contentores/multiusos), Roll-on Roll-

off (veículos) e 2 terminais Sapec (granéis sólidos e líquidos); integra a 

rede ECOPORTS.

Porto de Aveiro - tem uma área bem ordenada e integrada com 7 

terminais especializados, 4 Km de cais e 2 zonas logísticas 

intermodais; o seu descongestionamento permite-lhe ser uma 

referência na movimentação de carga de projecto, como  

componentes de aerogeradores, cujo transporte não é possível 

realizar por via terrestre. Serve o vasto hinterland económico das 

zonas centro e norte e o centro de Espanha.

Porto do Funchal - com uma localização privilegiada no Oceano 

Atlântico, é uma referência nas rotas transatlânticas de navios de 

cruzeiro, mega-iates, navios escola e ou de guerra, recebendo ainda as 

grandes regatas; foi responsável por 45,3% do movimento de 

passageiros em 2015, contribuindo de forma significativa para o 

desenvolvimento económico e turístico desta região autónoma.

Porto 

de Sines

Porto 

de Leixões

Terminal 

de Cruzeiros,

Lisboa

Terminal 

Ro-Ro,

Setúbal

Terminal 

Multiusos,

Aveiro

Terminal de 

Passageiros,

Funchal

Movimento de Mercadorias 
e Passageiros
No tráfego externo de mercadorias, o transporte marítimo é o mais 

competitivo, nas longas distâncias, para cargas volumosas e pesadas; o 

volume de mercadorias movimentadas por via marítima tem vindo a 

aumentar com maior peso nas importações, 62% do total contra 54% do 

total das exportações (2015).

51% das embarcações entraram pelos portos de Leixões (18%), Lisboa 

(18%) e Sines (15%), tendo este último captado 43% em termos de 

arqueação bruta.

No que respeita a passageiros em navios de cruzeiro, é de salientar o 

crescente aumento deste segmento nos portos nacionais (1,3 milhões 

em 2015); os terminais do Funchal, Lisboa, Ponta Delgada e Leixões são 

os mais modernos e de maior dimensão.

Importações Exportações

Em 2015, entraram 14,5 mil embarcações nos portos portugueses. São 

sobretudo embarcações estrangeiras, de grandes empresas mundiais 

da navegação de longa distância, como a dinamarquesa MAERSK, uma 

vez que a frota com bandeira nacional tem vindo a diminuir: em 1970 os 

navios ao serviço de armadores nacionais eram 152 em Junho de 2015 

eram apenas 11. 

Embarcações entradas nos portos, por tipo de embarcação, 2015

Novo Terminal de Passageiros – Leixões

Os Portos de Pesca
Desenvolver a actividade piscatória 

significa criar infra-estruturas em terra 

que permitam descarregar o pescado de 

forma rápida, em condições de higiene e 

frescura e garantir a sua conservação e 

colocação no mercado. As áreas 

portuárias nacionais têm vindo a ser 

modernizadas e monitorizadas no sentido 

de dar qualidade a estas infra-estruturas, 

dotando-as de entrepostos frigoríficos, 

fábricas de gelo e lotas de venda. 

A Docapesca - Portos e Lotas, S.A., é a 

empresa pública que gere, em Portugal 

continental, 6 Direcções de Lotas e Portos 

de Pesca: Norte, Matosinhos, Centro Norte, 

Centro, Centro Sul e Algarve; 

possui 59 estabelecimentos, 

dos quais 22 com NCV (número 

de controlo veterinário) e 37 

estabelecimentos de menor 

d imensão  em pequenas  

comunidades piscatórias. O 

porto de Matosinhos era, em 

2011, o que dispunha de mais 

equipamentos e serviços.

Em volume transaccionado, entre 

2015/2016, destacam-se as lotas de 

Matosinhos (+27%) e de Sesimbra (-

31%).

No valor de vendas destacam-se as 

lotas de Albufeira (+66%) e da Figueira 

da Foz (-17%).

No comércio internacional, a nossa 

balança comercial é bastante negativa.

Equipamentos e Serviços Portos/ Lotas “Docapesca”, 2011

Volume de Pescado transaccionado por lota com NCV – 2015/2016

Vigilância e Segurança 
no Espaço Marítimo Nacional
Segundo o Dec-Lei nº 44/2002, com a redação dada pelo Dec-Lei nº 

235/2012, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) é a "entidade 

responsável pela coordenação das atividades, de âmbito nacional, a 

executar pela Armada, pela Direção-Geral da Autoridade Marítima 

(DGAM) e pelo Comando-Geral da Polícia Marítima (CGPM), nos espaços 

de jurisdição e no quadro das atribuições definidas no Sistema da 

Autoridade Marítima (SAM), com observância das orientações definidas 

pelo Ministro da Defesa Nacional (MDN).” Exerce a sua actividade 

através de 28 Capitanias de Portos (conservatórias de registo 

patrimonial marítimo), distribuídas por 5 regiões – Norte, Centro, 

Sul,  Açores e Madeira. 

Competências: 

• Segurança Marítima – salvaguardar a vida humana, garantir a 

segurança dos navios, embarcações e carga, proteger o ambiente 

marinho, proteger a economia marítima e os recursos sociais e 

económicos dos quais as comunidades dependem;

• Protecção Civil – prevenção de riscos colectivos inerentes a 

situações de acidente grave ou catástrofe;

• Salvamento Marítimo – busca e emprego de meios para socorro 

de pessoas em perigo eminente no mar.

Cabe à Marinha de Guerra “Contribuir para que Portugal use o Mar”, à 

Polícia Marítima e ainda à Força Aérea operacionalizar estas 

competências da AMN; segurança, vigilância e ajuda às 

comunidades costeiras.

Helicóptero da Força Aérea – Operação de SalvamentoEmbarcação da Marinha – Operação de Vigilância

Comércio internacional de produtos da pesca ou derivados, 2013



A evolução e situação actual do sector de construção 

e reparação naval, é sobejamente conhecida.

O  NA 
ECONOMIA 
NACIONAL

MAR

INDÚSTRIA NAVAL 
faz falta a Portugal! Exceptuando a Lisnave/Setúbal, que vai mantendo uma boa e constante carteira de encomendas no 

domínio da grande reparação naval, tendo-se transformado no principal estaleiro de reparação de grandes 

navios na Europa, a situação é desastrosa.

Em termos evolutivos, assistiu-se ao desaparecimento da Lisnave (Lisboa), da construção naval na 

Setenave/Lisnave (Setúbal), da Parry & Son, CPP e SRN e outros médios estaleiros do estuário do Tejo.

Paragem dos EN do Mondego (em difícil processo de recuperação), das dificuldades dos EN de Aveiro, 

persistente degradação do Arsenal do Alfeite - Almada, negra história do ENVC que encerraram.

Embora nos últimos 30 anos tenham ocorrido grandes dificuldades na indústria naval europeia, entre 1975 

e 2002 (27 anos), Portugal foi o país da UE que apresentou a mais elevada taxa de perda de emprego no 

sector da construção e da reparação naval.

Muitos países europeus conseguiram reconverter as suas indústrias navais com processos de grande 

especialização em termos de tipos de navios, inserindo-se num quadro de menor concorrência, competindo 

com as poderosas indústrias navais do Extremo Oriente (China e Coreia do Sul).

LISNAVE: Trabalho com direitos no Estaleiro!

A pedido do Grupo Parlamentar do PCP e contando com a presença da Deputada Paula Santos, eleita pelo 

círculo eleitoral de Setúbal, realizou-se uma visita às instalações do Estaleiro na qual foi possível realizar 

reuniões com a Administração assim como com as Organizações Representativas dos Trabalhadores (ORT's).

Durante a reunião com a Administração e embora continuando todos os anos a apresentar lucros de muitos 

milhões (13,6M em 2015), lucros esses gerados pelos trabalhadores com o seu trabalho, a sua dedicação e o 

seu suor, foi possível ficar a saber o que já era esperado, mas nunca admitido formalmente – a LISNAVE não 

contratará mais trabalhadores.



«As políticas necessárias, são as que em primeiro lugar defendam e valorizem 

os sectores produtivos que garantem o modo de vida das comunidades».
Jerónimo de Sousa

MARINHA DE COMÉRCIO

Mais de 60 % das mercadorias exportadas ou importadas pelo país têm lugar por via 

marítima e a tendência é para o crescimento deste modo de transporte.

Políticas objectivamente contrárias ao interesse nacional, designadamente no domínio 

das privatizações, do investimento e da política de transportes, concretizadas de forma 

sistemática durante dezenas de anos, conduziram a que a quase totalidade de tal 

transporte seja feito recorrendo a navios mercantes estrangeiros, mesmo que alguns 

deles possam arvorar a bandeira nacional, enquanto bandeira de conveniência.

A frota mercante nacional, na sua essência (bandeira e titularidade dos navios), é 

actualmente completamente residual.

Esta dependência estratégica, que atinge todo o tipo de cargas (carga geral, contentores, 

granéis líquidos, sólidos e gasosos), arrasta encargos com fretes que rondarão os mil 

milhões de euros por ano, valor que terá tendência para crescer, face ao inevitável 

crescimento das exportações, constitui uma clara vulnerabilidade no exercício da 

soberania.

Impõe-se portanto, alterar completamente esta situação, através da reanimação e 

relançamento planeado e com forte protagonismo público, de uma frota de marinha de 

comércio verdadeiramente nacional e preferencialmente construída em estaleiros 

nacionais.

TURISMO

Relativamente ao turismo ligado ao mar, o PCP 

discorda da via que tem vindo a ser seguida e tem 

propostas alternativas.

Na opinião do PCP, está-se perante uma visão 

centralista que quer impor uma solução para as 

Regiões de Turismo que põe em causa a identidade 

das regiões.

Este modelo imposto pelas políticas e entidades 

nacionais de turismo visa impor o seu controlo 

sobre as Comissões de Turismo, à margem e contra 

o poder local e da afirmação das identidades 

patrimoniais e culturais locais com a liquidação da 

marca construída e afirmada por anos de trabalho. 

O PCP defende o respeito pelas comissões de 

turismo como emanação local, com o reforço do 

seu papel e com a densificação do quadro das suas 

competências.

O  AO SERVIÇO DO POVO E DO PAÍSMAR
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PESCAS

Sobre as pescas, é importante recordar as 

consequências dramáticas da entrada na CEE 

para este sector. 

Contam-se nessas  consequências  a  

degradação e o desmantelamento das frotas, a 

crescente dependência do país face ao exterior 

e a deterioração das condições materiais de 

existência das comunidades ligadas à pesca.

Também o país perdeu, no seu todo. O saldo 

negativo da balança comercial de produtos de 

pesca atingiu, em 2006, cerca de 800 milhões 

de euros. Esse saldo era de 30 milhões em 

1985. Se em 1985 a produção nacional 

correspondia a 70 por cento do consumo, em 

2006, foi apenas de 23 por cento. 

RECURSOS GEOLÓGICOS 
DOS FUNDOS MARINHOS
(pesquisa, prospecção e exploração da 

ZEE da eventual futura zona de 

expansão da Plataforma Continental)

Conhecem-se, ainda que de forma insuficiente, a 

existência de significativas potencialidades em 

recursos de metais básicos, raros e nobres nos 

fundos marinhos e nos topos das elevações de 

certas regiões da nossa ZEE (nódulos e crostas 

polimetálicas).

São recursos de enorme importância estratégica. A 

sua pesquisa, prospecção e futura exploração, deve 

atender ao ainda não completamente amadurecido 

estado da arte, face às suas óbvias dificuldades de 

desenvolvimento aplicado devem obedecer a 

orientações semelhantes às propostas para os 

combustíveis fósseis.

HIDROCARBONETOS FÓSSEIS 
NO OFF-SHORE

(pesquisa, prospecção e exploração)

Ocorrendo potencialmente recursos de gás natural e petróleo 

convencionais no off-shore continental, porventura capazes 

de se transformarem em reservas de carácter económico com 

condições de suprir em parte o nosso défice energético, 

situação com enorme interesse económico e financeiro e para 

o exercício da soberania, a sua prospecção, pesquisa e 

exploração deve ter lugar no respeito de pelo menos os 

princípios seguintes: desenvolvimento económico soberano; 

forte presença do Estado em todas as fases do processo (ou 

pelo menos na prospecção e pesquisa); utilização das 

melhores e mais actualizadas práticas de prospecção 

pesquisa e exploração, designadamente no domínio 

ambiental e desenvolvimento de actividades de suporte, 

sejam de projecto, sejam industriais, a montante e a jusante.



POLÍTICA DO  PARA O PCP MAR

No domínio do exercício 
da soberania

•

•

•

•

•

•

•

Rejeição dos aspectos dominantes da Política Marítima 

Integrada da União Europeia (Livros Verde e Azul);

Revisão profunda da legislação sobre o ordenamento do espaço 

marítimo; 

Reanimação urgente do programa de construção de navios 

patrulhas oceânicos em estaleiros nacionais;

Elaboração e concretização programada de um Programa 

Nacional de Relançamento da Marinha de Comércio (PNRMC);

Entrada em funcionamento pleno do sistema de controlo da 

navegação costeira VTS assegurada pela administração 

marítima nacional;

Aumento da capacidade e racionalização de afectações 

regionais de rebocadores de alto mar;

Reforço da intervenção do Estado em todos os processos de 

prospecção e pesquisa de recursos energéticos (particularmente 

não renováveis) e geológicos do “off-shore”.

Mudar de rumo, 
defender a soberania!

Relativamente à dinamização, melhoria de desempenho e 

gestão integrada, do diversificado conjunto de actividades 

relacionadas com o mar, no quadro de um adequado 

planeamento temporal e financeiro, propomos pelo 

menos a adopção das seguintes medidas:

No domínio 
dos registos dos 

navios de comércio

•

•

•

•

•

Urgência de uma alteração profunda da 

legislação sobre os registos nacionais 

de navios da marinha de comércio 

(Registo Convencional e Registo 

Internacional da Madeira);

Sa lvaguarda  dos  d i re i tos  das  

tripulações de navios com pavilhão 

nacional; 

Emprego em navios nacionais de 

marítimos diplomados pelas escolas 

portuguesas;

Cumpr imento  das  l eg i s l ações  

internacional e nacional aplicável aos 

navios de comércio, nomeadamente no 

domínio da segurança;

Justa política fiscal incidindo sobre os 

armadores e o pleno exercício da 

soberania.

No domínio das infra-estruturas

•

•

•

•

•

•

Elaboração, planeamento, financiamento e execução de um Plano Estratégico de 

Defesa da Orla Costeira (PEDOC);

Elaboração e aplicação de um Plano Nacional de Portos, em estreita articulação 

com um Plano Nacional de Transportes e o ordenamento do território, e que 

enfatize o carácter público da sua propriedade e gestão;

Urgente e profunda intervenção nos portos de pesca, com vista à resolução de 

problemas de segurança. Esta intervenção deverá ser coordenada com o PEDOC;  

Urgente dotar os portos de pesca, em regime de permanência, com meios 

materiais e humanos em prontidão de resposta em caso de acidente;

Criação de novas marinas com localização cuidadosamente escolhida e de mais 

lugares de amarração para embarcações de recreio;

Recriação urgente de uma empresa pública de dragagens.

No domínio económico

•

•

•

•

•

•

Reforço da capacidade operacional da pesca por embarcações 

nacionais, com tripulantes nacionais, através de apoios 

financeiros disponíveis nos programas operacionais;

Reforço do papel da aquacultura, considerando as condições 

naturais propícias ao seu desenvolvimento, no quadro do 

processo de abastecimento alimentar;

Continuação do processo de aumento da capacidade produtiva, 

da qualidade e da competitividade da indústria das conservas 

de peixe, devendo ter como base dominante as capturas 

nacionais;

Criação de condições para o aumento significativo da produção 

salineira, através da reanimação de salinas ociosas, tendo em 

vista o estancar de importações e o aumento das exportações;

Reanimação do sector de construção e reparação naval, tendo 

prioritariamente em conta o PNRMC e a construção de 

patrulhas oceânicos;

Melhoria das condições logísticas que permitam aumentar a 

atractividade de alguns portos nacionais relativamente ao 

turismo de cruzeiros.

No domínio do ensino e da I&D

•

•

Reforço da capacidade técnica das instituições de 

investigação científica associadas ao mar, designadamente 

o IPMA, o Instituto Hidrográfico, o LNEC, o IST e as 

universidades dos Açores, do Algarve e de Aveiro e a 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;

Ampliação da capacidade, melhorias e ou reanimação dos 

diversos estabelecimentos de ensino de vários graus 

vocacionados para as questões do mar, como a Escola 

Superior Náutica Infante D. Henrique, Faculdades e 

Institutos de Engenharia e de Ciências do Mar, e escolas 

profissionais de marinha de comércio e de pesca.

Veículo robotizado de exploração submarina



O Museu Marítimo de Ílhavo, pertencente a este 

Município, nasceu a 8 agosto de 1937. Em 2001 foi 

renovado e ampliado, incorporando o antigo arrastão 

bacalhoeiro Santo André, como Navio-Museu. Em 2013 

passou a incluir um admirável Aquário de bacalhaus.
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Museu 
Marítimo 
de Ílhavo

A geometria do Museu, os raios de luz que invadem as suas salas 

e corredores e a água visível a partir de todos os seus elementos, 

deram-lhe um traço de modernidade e de experimentalismo.

A sua missão consiste em preservar a memória do trabalho no 

Mar, promover a cultura e a identidade marítima dos portugueses.

—



«A Mãe e o Mar» (2013), 
Filme-documentário de 97 min

Realização e Argumento 
de Gonçalo Tocha

Filmado na praia de Vila Chã, em Vila do 

Conde, "A Mãe e o Mar" é um documentário 

sobre as mulheres-arrais, ou "pescadeiras", 

tidas como caso único em todo o mundo, 

que desafiaram a tradição e obtiveram 

licenças de pesca, dedicando as suas vidas 

a uma profissão predominantemente 

masculina. 

Foi apresentado em diversos festivais 

nacionais e internacionais. Em 2013 

recebeu um prémio de Melhor Longa-

Metragem na competição portuguesa no 

Doclisboa (único festival de cinema em 

Portugal, exclusivamente dedicado ao 

documentário).

Em 2014, foi escolhido para abrir a 

Quinzena de Documentários do Museu de 

Arte Moderna, em Nova Iorque.

C
IN
EM

A

—



“Escultura da Rede 
de Pescador” 

de Janet Echelman, 
Matosinhos

Em Matosinhos, frente ao mar, 

eleva-se uma das mais belas 

esculturas do país dedicada aos 

pescadores: a «Rede de 

Pescador». Concebida pela artista 

norte-americana Janet 

Echelman, esta escultura fascina 

pelo seu movimento ondulatório, 

a cada momento diferente, com 

a passagem do vento. A artista 

apelidou-a de "She Changes"; 

porém, foi da comunidade local 

que emergiu a designação 

«Anémona» que agora todos 

conhecem e usam.
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Alberto Carlos Lima, 
Pescadores lançando 
uma embarcação ao mar 
na Costa da Caparica

A Arte Xávega é uma forma de pesca 

tradicional, onde impera o sentimento 

e acção colectiva, na qual um grupo de 

pescadores utiliza uma rede de cerco e 

a lança ao mar, puxando-a, 

solidariamente, para terra.

Hoje, esta Arte, candidata a património 

da Humanidade, apenas subsiste entre 

Espinho e Sesimbra, em pequenas 

comunidades piscatórias. A pesca é 

sazonal e arriscada, devido às más 

condições do mar, sobretudo a partir 

de Novembro.

fOTogRAfIA

—



Fausto 
Por este rio acima
É o mar que nos chama

M
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Navegar navegar 

Mas ó minha cana verde 

Mergulhar no teu corpo 

Entre quatro paredes 

Dar-te um beijo e ficar 

Ir ao fundo e voltar 

Ó minha cana verde 

Navegar navegar 

Quem conquista sempre rouba 

Quem cobiça nunca dá 

Quem oprime tiraniza 

Naufraga mil vezes 

Bonita eu sei lá

[…]

Já é tempo de partir 

Adeus morenas de Goa 

Já é tempo de voltar 

Tenho saudades tuas 

Meu amor 

De Lisboa 

Antes que chegue a noite 

Que vem do cabo do mundo 

Tirar vidas à sorte 

Do fraco e do forte 

Do cimo e do fundo 

Trago um jeito bailarino 

Que apesar de tudo baila 

No meu olhar peregrino 

Nos abismos do mar



Rogério Amaral, 
"Barcos e varinas - Caparica", 
óleo sobre tela, 1951

«Acabada a pesca, todo o trabalho cabe à mulher, que fabrica a 

graxa, que trata dos filhos, que faz redes, as lava e as conserta, 

e que vai vender por esses caminhos fora.»

[…]

«Fixo as mulheres arrostalhadas pelo chão, sentadas em grupos, 

ou voltando para casa com o dedo indicador metido na boca das 

raias escaladas e já prontas para a ceia. São a vida desta terra.»

Raúl Brandão, Os Pescadores
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CARRACA 
(navio de carga 
e de guerra) 
Santa Catarina 
do Monte Sinai 
construída em 1512 
e outros navios 
da Marinha 
Portuguesa

PoeSiA

Poema da malta das naus

Lancei ao mar um madeiro, 

espetei-lhe um pau e um lençol. 

Com palpite marinheiro 

medi a altura do Sol.

Deu-me o vento de feição, 

levou-me ao cabo do mundo, 

pelote de vagabundo, 

rebotalho de gibão.

Dormi no dorso das vagas, 

pasmei na orla das praias, 

arreneguei, roguei pragas, 

mordi peloiros e zagaias.

Chamusquei o pêlo hirsuto, 

tive o corpo em chagas vivas, 

estalaram-me as gengivas, 

apodreci de escorbuto.

Com a mão esquerda benzi-me, 

Com a direita esganei. 

Mil vezes no chão, bati-me, 

outras mil me levantei.

Meu riso de dentes podres 

ecoou nas sete partidas. 

Fundei cidades e vidas, 

rompi as arcas e os odres.

Tremi no escuro da selva, 

alambique de suores. 

Estendi na areia e na relva 

mulheres de todas as cores.

Moldei as chaves do mundo 

a que outros chamaram seu, 

mas quem mergulhou no fundo 

do sonho, esse, fui eu.

O meu sabor é diferente. 

Provo-me e saibo-me a sal. 

Não se nasce impunemente 

nas praias de Portugal.

António Gedeão, Obra Poética



Há momentos em que me julgo 
metido dentro de uma esmeralda, 
e, depois, numa jóia esplêndida, […]

Raúl Brandão, Os Pescadores PRoSA
Luz e cor

«O mar às vezes parece um véu diáfano, outras pó verde. Às vezes é dum 

azul transparente, outras cobalto. Ou não tem consistência e é céu, ou é 

confusão e cólera. De manhã desvanece-se, de tarde sonha. E há dias de 

nevoeiro em que ele é extraordinário, quando a névoa espessa pouco a 

pouco se adelgaça e surge atrás da última cortina vaporosa, todo verde, 

dum verde que apetece respirar. 

Diferentes verdes bóiam na água, esbranquiçados, transparentes, escuros, 

quase negros, misturados com restos de onde que se desfaz e redemoinha 

até ao longe. E ainda outros azulados, com a cor das podridões. Tudo isto 

graduado e dependendo do céu, da hora e das marés. Há momentos em que 

me julgo metido dentro de uma esmeralda, e, depois, numa jóia esplêndida, 

dum azul único que se incendeia. Mas a luz morre, e a luz agonizando 

exala-se como um perfume. É uma grande flor que desfalece. O doirado não 

é simplesmente doirado, nem o verde simplesmente verde: possuem uma 

alma delicada e extática.»

Raúl Brandão, Os Pescadores











MÚTUA DOS PESCADORES
Especialistas

• Pesca - líderes • Marítimo-turística – líderes •
• Náutica de recreio • Comunidades ribeirinhas •

• Setor cooperativo e social •

Soluções especializadas
• Autarquias • Empresas •

• Sindicatos • Particulares •

1

2

3

4

5 6

7

8/9
SEDES

10

11
12

13

14

15

16 17

1 Viana do Castelo
2 Vila do Conde
3 Matosinhos
4 Aveiro
5 Nazaré
6 Alcanena
7 Peniche

8/9 Lisboa
10 Seixal
11 Setúbal 
12 Sesimbra
13 Sines
14 Évora
15 Grândola
16 Portimão 
17 Olhão
18 Horta
19 Ponta Delgada
20 Funchal

ONDE 
ESTAMOS?

O GRUPO MÚTUA
Grupo Cooperativo de Seguros

MADEIRA

AÇORES



O GRUPO MÚTUA
Grupo Cooperativo de Seguros

OBJETIVOS
• Proteção das pessoas, organizações e seus bens

• Prevenção e segurança, controlando os riscos     
e reduzindo o impacto dos sinistros

• Serviço especializado e de qualidade

MEIOS
• Dirigentes maioritariamente voluntários

• Quadros profissionais especializados
• Resultados reinvestidos na ação do Grupo

PRINCÍPIOS E VALORES
DO MOVIMENTO COOPERATIVO 

INTERNACIONAL
• Gestão democrática

• Autonomia e independência
• Educação, formação e informação

• Interesse pela comunidade



A PESCA
• 4.075 embarcações licenciadas •
• 17.285 pescadores matriculados •
• Menos de metade do que existia em 1986, ano da adesão à CEE! •

O GRUPO MÚTUA
Grupo Cooperativo de Seguros

A Mútua dos Pescadores é uma âncora da pesca!

A SINISTRALIDADE NA PESCA
• 

em 2016
• A probabilidade dos pescadores sofrerem pelo 

menos um acidente grave ao longo da vida 
profissional é superior a 50%

• A taxa de mortalidade é 10 vezes superior às 
atividades de maior risco em terra

1.193 acidentes de trabalho (incluindo 5 mortes) 

“Um segundo, dois segundos, e estão salvos… Mas a onda quebra.
Desaba em catadupas e outra enrodilha-os logo.”

 in “Os Pescadores” de Raul  Brandão

A MÚTUA COMO SEGURADOR
• Analisa os riscos

• Sugere medidas de prevenção, proteção 
e segurança

• Disponibiliza os seguros
• Procede à reparação dos sinistros

• Faz recomendações para evitar novos 
acidentes

A MÚTUA 
ENQUANTO COOPERATIVA

• Participa em comissões e fóruns especializados
• Denuncia as dificuldades da fileira 

• Propõe soluções para melhorar o setor
• Promove formação de segurança

• Presta ação social aos pescadores e suas famílias





Será que podemos observar uma onda sonora? Um tubo de Rúbens possui uma extremidade 

fechada, uma membrana na extremidade oposta e vários furos igualmente espaçados. Se 

enchermos o tubo de gás inflamável, a altura da chama vai permitir determinar as zonas onde a 

concentração de gás é maior. Como o som é uma onda, podemos escolher uma frequência que 

permite “encaixá-la” no comprimento do tubo e, como é uma onda de pressão, os picos da onda 

correspondem a zonas de maior pressão onde se pode observar uma chama maior! Por ser uma 

onda mecânica, o som depende do meio em que se propaga. É por isso que dentro de água o som se 

propaga de maneira diferente!

O som é uma onda! 

E como se propaga o som? 
Experiência: Tubo de Rúbens

O que é a pressão?
Experiência: Hemisférios de Magdeburgo

Quão forte será a pressão atmosférica? No dia-a-dia estamos sujeitos a esta pressão imposta pela 

atmosfera que nos rodeia. Os hemisférios de Magdeburgo permitem-nos ter a noção da pressão a 

que estamos sujeitos diariamente. Juntando os dois hemisférios e tirando o ar do seu interior, 

criando vácuo, estes ficam apenas sujeitos à pressão exterior. Para separar os hemisférios sem 

repor o ar no seu interior, apenas temos de fazer mais força do que aquela que o ar aplica 

constantemente… Se imaginarmos que os hemisférios são um carro e que o ar é agora o mar, 

percebemos porque é tão difícil abrir a porta quando o carro se está a afundar!



Vamos simular um submarino com um pacote de Ketchup! Enche uma garrafa grande com água até 

acima e coloca o teu submarino lá dentro. Repara que o pacote de Ketchup flutua, por ser menos 

denso do que a água. Agora aperta a garrafa. Como a água é um líquido dificilmente compreensível, 

estamos a exercer força no pacote, que possui pequenas bolhas de azoto para conservação do 

Ketchup. Assim, o tamanho do pacote diminui, 

mas a sua massa mantém-se constante, o que 

leva ao aumento da sua densidade. Como a 

densidade do pacote de ketchup passa a ser 

superior à da água, este afunda. A manipulação 

da densidade relativa entre os objetos e a água 

está na origem dos barcos e submarinos que 

hoje conhecemos.

Como funciona 

um submarino? 
Experiência: Garrafa de Ketchup

Porque flutuamos tão 

facilmente no Mar Morto!
Experiência: o poder do sal na água

Conheces o Mar Morto? No Mar Morto, a água é tão densa que podes flutuar sem qualquer 

dificuldade… Mas porquê? A densidade do mar depende das substâncias que se vão dissolvendo e 

compondo a água. Quando existem muitos sais dissolvidos na água, esta fica mais densa e mais 

facilmente um objeto flutua. Por outro lado, se a água não possuir muitos sais, a densidade é tão 

pequena que se torna mais difícil flutuar, como acontece numa piscina, por exemplo. O Mar Morto é 

apenas um mar repleto de sais, tão salgado e denso que qualquer pessoa é capaz de flutuar!



Como pode a água inverter uma imagem? Primeiro, é preciso perceber que todas as imagem que 

vemos são trazidas aos nossos olhos por raios de luz. A luz que incide nos objetos e regressa até 

aos nossos olhos (fenómeno a que chamamos reflexão) constitui a imagem que vemos. Se essa luz 

se desviar a meio caminho, vamos ver o objecto noutro lugar (efeito a que chamamos refração). Se 

conjugarmos estes efeitos com 

as distâncias certas, a água de 

um recipiente pode funcionar 

como uma lente e inverter os 

objectos que vemos! 

Água Mágica
Experiência: Refração da luz As turbinas 

dos submarinos 

fervem água!
Experiência: Ferver a água à temperatura ambiente

Sempre ouvimos dizer que a água fervia a 100ºC. Foi mesmo um dos critérios para definir os graus 

Célsius. No entanto, é possível ferver a água à temperatura ambiente! Como? Diminuindo a 

pressão. A temperatura de evaporação da água depende da pressão a que esta se encontra e quanto 

maior for a pressão, maior será esta temperatura. Portanto, se diminuirmos o suficiente a pressão, 

conseguimos ferver a água à temperatura ambiente! Embora usemos uma bomba de vácuo na 

experiência, há outras formas de diminuir a pressão da água: uma delas é aumentando a 

velocidade, como acontece com uma turbina de um submarino! É verdade, as turbinas dos 

submarinos são capazes de ferver a água num processo chamado cavitação.



Como consegue o patinho manter-se em movimento indefinidamente? A água no bico do patinho 

evapora e arrefece a cabeça provocando uma descida da pressão do gás no seu interior. Devido à 

menor pressão no topo o líquido é empurrado para cima pelo pescoço. À medida que vai subindo, a 

zona superior do pássaro fica mais pesada e tomba até molhar o bico novamente. Quando isto 

acontece, o ar que estava na cabeça 

consegue entrar no tubo e empurra o líquido 

de volta para baixo até as pressões voltarem 

a ser iguais nos dois extremos. O peso do 

líquido no fundo do pato volta a empurrar a 

cabeça para cima e recomeça o ciclo. O 

arrefecimento do bico é semelhante ao frio 

que sentimos quando estamos molhados à 

beira-mar...

Por que sentimos mais frio 

quando estamos molhados 

à beira-mar?
Experiência:  Patinho mágico sempre em movimento

Como consegue 

um pequeno barco 

mover-se sem motor?
Experiência: Barquinhos Pop-pop

Na verdade, estes barquinhos possuem um motor, embora não seja um motor tradicional. 

O barco possui uma pequena caldeira com água no interior e uma vela responsável por 

aquecer a caldeira. Quando a água aquece e se transforma em vapor, este vai ocupar 

muito mais espaço do que a água e aumentar a pressão no interior da caldeira, 

suficientemente forte para empurrar a água pelo tubo na retaguarda. Devido à terceira lei 

de Newton, quando a água é empurrada para trás, o barco é empurrado para a frente! 



Uma onda é uma perturbação que se propaga com diversas propriedades características. Qualquer 

onda possui picos e nodos – zonas em que a perturbação é maior e zonas em que não existe 

perturbação, respetivamente. No caso das ondas do mar, a perturbação corresponde à subida do 

nível da água, os picos correspondem às zonas mais altas e os nodos às zonas onde a onda tem a 

mesma altura do mar em redor. O que acontece se tivermos duas ondas em simultâneo? Elas podem 

alinhar-se pico com pico, vale com vale e nodo com nodo, caso em que a interferência é construtiva, 

ou podem alinhar-se pico com vale e nodo com nodo, caso em que a interferência é destrutiva. Esta 

interferência permite observar 

diferentes padrões na superfície da 

água. A interferência existe entre 

qualquer tipo de ondas – do mar, 

sonoras, eletromagnéticas. Está 

também presente em fenómenos 

inesperados na Mecânica Quântica… 

O que é uma onda?
Experiência: Interferência de ondas

As marés e as fases da Lua
Experiência: Universo num lençol

O nosso universo num pedaço de pano saído da feira dos tecidos? Pois sim! Esta 

experiência é nada mais nada menos que uma analogia com o intuito de explicar a 

gravidade de acordo com Albert Einstein, que explica a gravidade como uma 

consequência da curvatura do 

espaço-tempo. O espaço-

tempo é a fibra do nosso 

universo, que representamos 

com um lençol. Da mesma 

forma que bolas de massas 

diferentes deformam mais ou 

menos o pano, planetas mais 

ou menos massivos deformam 

o nosso espaço-tempo de 

forma d is t in ta .  É  es ta  

deformação do espaço-tempo 

que garante que os planetas e restantes corpos celestes se mantenham em órbita, tal 

como a Terra à volta do Sol ou a Lua à volta da Terra. São estas interações gravíticas que 

geram as marés que conhecemos, principalmente dependentes das fases da Lua!



P A T R I M Ó N I O E 
POTENCIALIDADES2017

Vídeos no Auditório (passados diariamente)
Os Navios Brancos

Duração: 15 minutos | Produção: National Film Board of Canada 
A Pesca Longínqua e a Indústria do Bacalhau

Duração: 51 minutos | Produção: Fórum Oceano
«O Creoula», a Outra Guerra

Duração: 49 minutos | Produção: KINTOP (2010), Elsa Sertóro e Ansgar Shafer. 
Caravelas, Naus e Galeões, um choque tecnológico no século XVI

Duração: 47 minutos | Produção: Discovery Networks Ibéria, José de Almeida
A Economia do Mar

Duração: 52 minutos | Produção: Fórum Oceano
Os Açores

Duração: 53 minutos | Produção: Canal Odisseia

AUD TÓRI IO
P R O G R A M A

2SET SÁB

15h00 Debate
O Mar: recursos e potencialidades
Fernando Barriga Geólogo 

Paula Sobral Associação Portuguesa do Lixo Marinho

Anabela Silva Moderadora

3SET DOM

15h00 Música
Coro da Mútua dos Pescadores

15h30 Debate
O Mar: Visão Política, Económica e Social!

Fernando Sequeira Engenheiro

Frederico Pereira Sindicalista

João Delgado Mútua dos Pescadores

Sílvia Silva Moderadora



i
As Exposições do Espaço Ciência da Festa do Avante! 
podem ser requisitadas e são cedidas gratuitamente 

durante todo o ano.

Para qualquer informação ou pedido de requisição 
da exposição deste ano ou de anos anteriores, 

envie-nos um mail para: 
geral@festadoavante.pcp.pt



Grupo de Trabalho da Ciência da Festa do Avante!


