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Resumo: O presente artigo procura não apenas chamar a atenção para a 
relevância geoestratégica do Mar para Portugal – com destaque para o Oceano 
Atlântico –, como, também, dar uma ideia do peso relativo das áreas da Marinha, 
da Pesca e do Transporte Marítimo e Fluvial para o Orçamento de Estado 
Português.

Conclui-se que, apesar de os centros de decisão política reconhecerem a 
importância do Mar para a economia portuguesa, não se lhe tem atribuído a 
necessária relevância em termos de Orçamento de Estado.

palavras-chave: Mar, Relevância estratégica, Opções orçamentais.

abstract: This article intends to call the attention to the geostrategic 
importance of the Sea in Portugal - mainly to the Atlantic Ocean - as well as 
to give us the idea of the relative weight of the Marine, Fishing areas and the 
Maritime and inland Waterway for the Portuguese Budgetary Policy.

 It is possible to conclude that, besides the centers of political decision-
making acknowledgement of the importance of the Sea for the Portuguese 
Economy, it has not yet been assigned the necessary importance in terms of State 
Budget.

Keywords: Sea, Strategic relevance, Budgetary options.
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da introdução

Tem sido dito e redito que o Oceano Atlântico é o segundo maior do Mundo, 
o mais relevante do ponto de vista comercial – já que liga as duas regiões mais 
desenvolvidas, no contexto internacional – e, inclusive, em termos de reservas 
conhecidas de combustíveis fósseis.

Vários foram os autores, incluindo o do presente artigo, que procuraram 
sublinhar a relevância estratégica do Atlântico, constituindo um bom exemplo 
das análises levadas a cabo sobre essa temática o livro intitulado “O Mar no 
Futuro de Portugal – Ciência e Visão Estratégica”, editado pelo Centro de Estudos 
Estratégicos do Atlântico, em 2014.

Conforme já referi em artigo anterior1, o Oceano Atlântico resultou da 
divisão dos Continentes Africano e da América do Sul, “compreendendo 
diversas regiões, desde o Oceano Glacial Ártico ao Mar do Norte, ao Mar Báltico, 
ao Mar da Mancha, ao Mar da Irlanda, à Baía de Hudson, ao Mar da Noruega e 
ao próprio Mar Negro”.

Enquanto o Atlântico Norte liga a América do Norte à Europa, o Atlântico 
Sul liga a América Latina à Costa Ocidental Africana, a qual integra regiões com 
grandes potencialidades económicas, com destaque para o que se convencionou 
designar de Golfo da Guiné.

O Oceano Atlântico é o que apresenta a maior reserva petrolífera 
(conhecida), sendo, ainda, de considerar os efeitos da ampliação do canal do 
Panamá, os problemas com que se defrontam as cidades banhadas pelo Atlântico 
Norte e as características mais significativas apresentadas pelas Bacias ligadas ou 
integradas no eco-sistema do Atlântico.

No sobredito artigo, procurei analisar os cenários alternativos de evolução 
da economia mundial, tendo concluído que se tende a evoluir para um sistema 
de poderes arquipelágico, com dominância do Atlântico Norte e bem assim de 
um paradigma económico-político-cultural de tipo Ocidental.

Por outro lado, se é verdade que, num horizonte temporal de trinta anos, 
o Atlântico Norte continuará a ser dominante, em termos de desenvolvimento 
económico, a nível mundial, também não se apresenta menos verdade que se 

1 SOUSA, António Rebelo de – “A relevância geoeconómica do Atlântico para Portugal” in “O Mar no 
Futuro de Portugal – Ciência e Visão Estratégica”, Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico”, 
2014, pags 183 a 194. 
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revestirá da maior relevância para Portugal, não apenas graças à extensão da 
plataforma continental portuguesa (que poderá vir a corresponder a 82% da 
área territorial de todpos os países da U.E.), como também pela existência de 
possibilidades de cooperação com outros países da CPLP – Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (com destaque para Cabo Verde e São Tomé e 
Princípe), fazendo sentido desenvolver uma verdadeira parceria com os EUA, a 
qual poderá contribuir para incrementar a capacidade negocial do nosso país em 
diferentes contextos.

do objectivo

O presente artigo pretende estudar um aspecto muito particular, o qual 
consiste na relevância que se tem vindo a atribuir ao Mar no Orçamento de 
Estado Português, no decurso dos últimos anos.

Trata-se de uma análise que se pretende original, comportando três áreas 
distintas, a saber, a da Marinha, a da Pesca e a dos Transportes Marítimos2.

A área da Marinha abarca a defesa nacional, a fiscalização e as operações 
de salvamento, compreendendo actividades ligadas directamente à Soberania 
Nacional.

A área da Pesca compreende, por sua vez, as despesas relacionadas com a 
actividade da pesca e dos meios aquáticos, nomeadamente com3:

a )  o funcionamento dos organismos que apoiam e coordenam directamente 
as actividades de pesca;

b )  os subsídios ao desenvolvimento, à modernização e redimensionamento 
da frota pesqueira;

c )  a formação profissional dos pescadores;
d )  a racionalização, o repovoamento, a protecção e a preservação dos 

pesqueiros4;
e )  os programas de apoio financeiro ao desenvolvimento (equipamento da 

actividade da pesca);
f )  a construção, modernização e conservação de estruturas portuárias 

específicas para a actividade da pesca;
g )  a fiscalização da actividade da pesca e o repovoamento piscícola nas 

águas interiores.

2 Tem-se em linha de conta o novo esquema de classificação funcional das despesas públicas, 
estabelecido pelo Decreto-Lei nº 144/94 de 24 de Junho

3 Excluem-se as despesas com a Escola Náutica Infante D. Henrique.
4 Entende-se por pesqueiro todo o lugar que possibilite a pesca (mares, rios, lagos e até, porventura, 

as represas).
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A área dos Transportes Marítimos corresponde às despesas com:
a )  o funcionamento dos organismos que apoiam e coordenam a actividade 

em causa;
b )  a construção, modernização, beneficiação e conservação de estruturas 

portuárias, vias navegáveis artificiais e de outras instalações portuárias5;
c )  a dragagem de rios e de canais;
d )  o auxílio e segurança à navegação (como, por exemplo, os faróis, bóias e 

outros meios de sinalização);
e )  o apoio financeiro à modernização e o desenvolvimento da marinha de 

comércio, nomeadamente, para renovação das suas frotas;
f )  os subsídios a empresas que englobam transportes públicos e 

compensações financeiras, a título de indemnização pela prestação de 
serviços públicos.

Importa, agora, analisar as dotações de despesa orçamental associadas 
às rúbricas de classificação funcional “Defesa Nacional” (Marinha), “Pesca” e 
“Transportes Marítimos e Fluviais”.

das dotações orçamentais associadas às três àreas

Se considerarmos as dotações de despesa orçamental associadas às rúbricas 
de classificação funcional “Defesa Nacional” (Marinha), “Pesca” e Transportes 
Marítimos e Fluviais”, excluindo as transferências intrassectoriais (2004 a 2018), 
chegamos à conclusão de que a área da Marinha é, de longe, a mais relevante, 
mas que os montantes envolvidos se apresentam baixos, correspondendo a uma 
percentagem reduzida das despesas orçamentais (vide Quadro I).

Não se entrando em linha de conta com o ano atípico de 20116, as despesas 
na área da marinha oscilaram entre os 423 milhões de euros, em 2007, e os 580 
milhões de euros, em 2010, sendo, ainda, certo que as despesas globais com as 
três áreas oscilaram entre os 617 milhões de euros e os 742 milhões de euros7.

Convirá, agora, analisar a evolução do peso relativo das diferentes áreas 
na despesa ligada ao mar, procurando-se, entretanto, atender às oscilações 
ocorridas entre 2004 e 2018 (sendo que o montante correspondente a este último 
ano corresponde a uma estimativa) – vide Quadro II.

5 Quando estas estruturas se destinam especificamente à actividade da pesca, as despesas devem ser 
imputadas à subjunção 3.1.6. PESCA.

6 No Orçamento do Estado para 2011 foi inscrita uma verba de 1000 milhões de euros, destinada à 
regularização de responsabilidades financeiras decorrente da entrega de equipamento militar, a 
saber, dois submarinos. Todavia, este pagamento foi antecipado para 2010 (pelo valor de 1001 
milhões de euros), não vindo aquela dotação a ser utilizada em 2011 na finalidade prevista.

7 Dados da Direcção-Geral do Orçamento de 2018.
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Quadro I
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Fonte: Direcção-Geral do Orçamento

Assim, o peso relativo da área da Marinha no conjunto da despesa ligada 
ao Mar oscilou entre um valor mínimo de 67%, em 2008, e um valor máximo de 
91%, em 2011, enquanto que o peso relativo da área da pesca oscilou entre 5,5%, 
em 2011, e 21%, em 2016.

Já o peso relativo da área do Transporte Marítimo flutuou entre os 4%, em 
2011, e os 20%, em 2006 e em 2007.

Um outro aspecto importante a considerar consiste na análise do peso 
relativo das despesas com o pessoal na despesa total, por áreas (vide Quadro III).

Enquanto que o peso relativo das despesas com o pessoal se apresenta 
elevado na área da Marinha, oscilando entre o valor mínimo de 58,9%, em 
2008, e o valor máximo de 70%, em 2012, já na área da Pesca se apresenta muito 
reduzido, oscilando entre os 5,3%, em 2012, e o valor máximo de 11,6%, em 2018 
(valor estimado).
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Fonte: Direcção-Geral do Orçamento

A área do Transporte Marítimo e Fluvial situa-se numa posição intermédia, 
oscilando entre os 15,3%, em 2016, e os 21,41%, em 2011.

Quanto ao peso relativo do investimento e das despesas com o pessoal na 
despesa total das três áreas consideradas (vide Quadro IV), importa considerar 
que, enquanto que no concernente ao investimento, o peso relativo oscilou entre 
os 8%, em 2014 e em 2015, e os 26%, em 2008, as despesas com o pessoal flutuaram 
entre os 43%, em 2008, e os 59%, em 2014.
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Fonte: Direcção-Geral do Orçamento

Importa, agora, estabelecer uma comparação entre os gastos efectivados 
nestas três áreas e a evolução da despesa das administrações públicas, bem como 
com a evolução do PIB a preços correntes.

Alargaremos o âmbito desta análise ao período compreendido entre 1995 
e 2017, não considerando o ano de 2018, uma vez que os valores existentes 
correspondem, para todos os efeitos, a estimativas (vide Quadro V).
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Fonte: Direcção-Geral do Orçamento

Afigura-se possível constatar que o peso relativo da despesa orçamental no 
PIB oscilou entre os 42,6%, em 1997, e os 51,8%, em 2014, o que não deixa de 
se apresentar muito interessante, uma vez que, em 1997, o Executivo Português 
era socialista (exercendo António Guterrres as funções de Primeiro-Ministro e 
António Sousa Franco as funções de Ministro das Finanças) e, em 2014, o Executivo 
era de inspiração liberal-conservadora (sendo Primeiro-Ministro Passos Coelho e 
Ministra das Finanças Maria Luis Albuquerque).

Em qualquer caso, constata-se que, historicamente falando, o peso do Estado 
na economia portuguesa, em termos de rácio Gastos Públicos/PIB, sempre foi 
relativamente elevado.

Se, agora, considerarmos o rácio despesa efectiva global das três áreas/
despesa orçamental total, chegamos à conclusão de que, pondo de parte o ano 
atípico de 2011, o mesmo oscilou entre os 0,69%, em 2014, e os 0,96%, em 2004 e 
em 2005 (Quadro VI).

Tal significa que o peso atribuído ao Mar, em termos de despesa orçamental, 
se tem vindo a apresentar, ao longo de muitos anos, pouco significativo.
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Fonte: Direcção-Geral do Orçamento

E se, agora, considerarmos o peso relativo das três áreas consideradas no 
PIB, então a conclusão apresenta-se muito mais evidente (vide Quadro VII).
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Fonte: Direcção-Geral do Orçamento

De facto, o peso da despesa realizada com as três áreas que constituem o 
objecto do presente estudo no PIB oscilou entre os 0,35%, em 2007, e os 0,45%, em 
2005, não se considerando, naturalmente, o ano atípico de 2011.

Para quem dispõe da plataforma continental que respeita ao nosso país, 
trata-se de algo difícil de aceitar, sendo, ainda, de salientar a redução que se tem 
vindo a constatar de número de unidades pesqueiras e de transporte mercantil, 
no decurso das últimas décadas.

Convirá, agora, analisar as transferências orçamentais no âmbito do capítulo 
50 – investimento do Orçamento de Estado para as Administrações Portuárias – 
2011 a 2018 (vide Quadro VIII).
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Fonte: Direcção-Geral do Orçamento

Apresenta-se possível concluir que os montantes em causa são, de um modo 
geral, pouco significativos, atingindo os 5 500 000 euros, em 2011, os 3 600 000 
euros, em 2012, os 2 600 000 euros, em 2013, os 2 098 884 euros, em 2014, os 6 000 
000 euros, em 20158, os 4 500 000 euros em 20189.

Note-se que o essencial das transferências tem, sobretudo, contemplado os 
portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, aparecendo numa posição menos 
destacada – mas, ainda, com alguma relevância – os portos da Figueira da Foz e 
de Aveiro.

Se, agora, considerarmos o conjunto da despesa do Estado na área da 
Marinha, da Pesca, do Transporte Marítimo e da Administração dos Portos, 
chegamos à conclusão que o peso relativo na despesa pública total oscilou, nos 
últimos 7 anos, entre os 0,71%, em 2014, e 1%, em 2017, não se entrando em linha 
de conta com o ano atípico de 2011 (vide Quadro IX).

8 Havendo, neste caso, a considerar o grande peso relativo do porto de Viana do Castelo.
9 Trata-se, neste caso, de uma estimativa.
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Fonte: Direcção-Geral do Orçamento

E se analisarmos o peso relativo das despesas orçamentais com o Mar no 
nosso PIB, concluímos que oscilou, no decurso dos últimos anos, entre os 0,36% 
e os 0,44%, o que nos permite concluir que, em termos de política orçamental, o 
Mar não tem vindo a constituir uma prioridade para os sucessivos Executivos 
que o nosso País vem conhecendo.

DA RELEVÂNCIA DO SECTOR PRIVADO ÀS COMPONENTES DO 
HYPERCLUSTER DO MAR

De acordo com um estudo coordenado pelo Professor Doutor Ernâni 
Lopes10, a importância do sector privado ligado à Economia do Mar, em Portugal, 
correspondia a apenas 4,20% do PIB, em 2008, valor este que se decompunha da 
seguinte maneira:

Náutica de recreio e turismo náutico .............................0,14%
Transportes marítimos, portos e logística .....................2,10%
Pesca, aquicultura e indústria de pescado ....................1,70%
Construção e reparação naval .........................................0,26%
TOTAL ................................................................................4,20%

10 LOPES, Ernâni – Coord. “O Hypercluster da Economia do Mar”, SAER, fevereiro de 2009.
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O sobredito estudo apontava, ainda, para um peso mais significativo do 
sector privado na Economia do Mar se se entrasse em linha de conta com o que 
se designava de “efeitos indirectos”, podendo, nesse caso, chegar a atingir os 
5,6% do PIB.

Projectava-se para 2020 um aumento do peso da Economia do Mar no 
conjunto da Economia Portuguesa da ordem dos 10 a 11% do PIB, tendo sido, 
nessa oportunidade, apresentadas três propostas interessantes, a saber:

a )  a criação de um Conselho de Ministros para os Assuntos do Mar, 
presidido pelo Primeiro-Ministro, contando com um Gabinete Técnico de 
Apoio;

b )  a criação de Legislação Especial e Exclusiva, à semelhança do ocorrido 
no caso específico da Expo 98, em que esteve, em boa verdade, presente 
um desígnio nacional;

c )  a constituição de um Fórum Empresarial da Economia do Mar, 
envolvendo os principais agentes empenhados nas actividades do 
hypercluster, Fórum esse que deveria ser dinamizado pela Associação 
Comercial de Lisboa.

Ainda segundo esse estudo, haveria que considerar a existência de 
componentes diferenciados da Economia do Mar, com destaque para os seguintes:

1 - a cultura marítima;
2 - a náutica de recreio e o turismo náutico;
3 - os transportes marítimos, portos e logística;
4 - a construção e a reparação naval;
5 - a pesca, a aquicultura e a indústria do pescado;
6 - a energia, os minerais e a biotecnologia;
7 - as obras e os serviços marítimos;
8 - o ambiente e a conservação da natureza;
9 - a defesa e a segurança do mar;
10 - o ensino, a formação e a investigação científica / inovação.

Quando se procede à utilização do conceito de “cluster” (numa perspectiva 
“porteriana”11), pretende-se significar um conjunto, particularmente, dinâmico 
de empresas, ligadas a uma associação empresarial forte que financia Centros de 
Pesquisa e de Investigação, os quais estão, por sua vez, ligados a estabelecimentos 
de ensino universitário, permitindo a obtenção de avanços em matéria de 
inovação, avanços esses que podem ser testados junto do tecido produtivo e do 
próprio mercado consumidor.

Falar-se, nesta perspectiva, em “hypercluster do Mar” não faz muito sentido, 

11 PORTER, Michael – “The Five Competitive Forces that shape strategy”, Harvard Business Review, 
Jan 2008; PORTER, Michael – “Vantagem Competitiva das Nações”, Rio de Janeiro, Campus, 1993.
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justificando-se, isso sim, falar-se em conjunto de “clusters” do Mar interligados.
Infelizmente, está-se, ainda, longe de se atingir esse desiderato, havendo, 

por conseguinte, um longo caminho a percorrer.

das potencialidades da plataforma continental portuguesa

Conforme se disse anteriormente, a Plataforma Continental Portuguesa 
poderá vir a corresponder a cerca de 82% da dimensão da U.E. (42 vezes a 
área terrestre de Portugal), 1% da superfície líquida da terra e a 4% do Oceano 
Atlântico.

Afigura-se possível uma extensão da plataforma continental que venha a 
comportar um acréscimo de 1,85 milhões de Km2 na área de fundos marítimos sob 
soberania nacional, podendo os espaços marítimos sob soberania ou jurisdição 
nacional passar para mais de 3,5 milhões de Km2 .

Tal significa que a aposta no MAR deveria revestir-se da maior relevância 
para Portugal, tendo em conta não apenas as reservas potenciais existentes de 
combustíveis fósseis, como também a biodiversidade dos fundos marinhos, 
o papel que os metais como o ouro, a prata, o zinco, o cobalto, o cobre e o 
níquel poderão desempenhar no desenvolvimento da economia portuguesa e, 
finalmente, o eventual aproveitamento de energias alternativas (v.g., hídrica, 
solar ou a partir das próprias ondas do mar).

Conforma nos explica Silva Ribeiro12, importa sublinhar a afirmação 
estratégica de Portugal no Mar, não apenas a partir da aprovação da extensão da 
plataforma marítima, como também assegurando uma efectiva presença nos fora 
internacionais, garantindo a capacidade de aplicação, sempre que necessário, 
da força militar, participando no combate às ameaças erosivas e sistémicas e 
procurando cimentar parcerias com países, igualmente, interessados na vertente 
atlântica.

Em boa verdade, apresenta-se defensável a tese de que parcerias com países 
que se situam fora da Europa como, por exemplo, os EUA e o Brasil poderão 
contribuir para aumentar a capacidade negocial de Portugal no quadro da U.E..

Em resumo, afigura-se primordial sublinhar a relevância do Oceano 
Atlântico no Mundo e para Portugal, sendo, todavia, de ter presente que se 
apresenta diminuto o peso da Marinha, da Pesca e dos Transportes Marítimos no 
Orçamento de Estado e no PIB português.

Como se apresenta muito reduzido o peso das Administrações Portuárias 
no Orçamento de Estado do nosso País.

12 RIBEIRO, António Silva – “Desafios Marítimos de Portugal”, Palestra proferida no Palácio da 
Ordem de Malta, a 26 de Abril de 2018, e publicada em brochura editada pelo Instituto Benjamim 
Franklin em Julho do mesmo ano.
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Mesmo considerando o sector privado, convirá reconhecer que, infelizmente, 
existe uma pouco significativa relevância económica do mar no caso português, 
tornando-se necessário afirmar a importância estratégica do Mar para Portugal.

Parafraseando o poeta Fernando Pessoa, apesar de todos os obstáculos 
existentes, importa ter fé no futuro, até porque “sem fé não temos esperança e 
sem esperança não temos propriamente vida”.

Nem mais, nem menos …
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