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IntroduIntroduççãoão

O Presidente da Comissão, Durão Barroso, nomeou uma O Presidente da Comissão, Durão Barroso, nomeou uma 
““tasktask forceforce”” para definir a para definir a futura polfutura políítica martica maríítima da tima da 
União Europeia.União Europeia.

Primeira iniciativa serPrimeira iniciativa seráá elaboraelaboraçção do Livro Verde, com ão do Livro Verde, com 
levantamento dos recursos marinhos, turismo, Direito do levantamento dos recursos marinhos, turismo, Direito do 
Mar, construMar, construçção naval, ambiente, ão naval, ambiente, transportes martransportes maríítimo e timo e 
portos.portos.

Matrizes fortes:Matrizes fortes:
O Ambiente O Ambiente 
O aproveitamento dos Recursos MarinhosO aproveitamento dos Recursos Marinhos

•• IndIndúústria e Empresasstria e Empresas

•• TransportesTransportes

•• AmbienteAmbiente

•• PolPolíítica Regionaltica Regional

•• EnergiaEnergia

•• InvestigaInvestigaçção Cientificaão Cientifica



Razão de ser de uma polRazão de ser de uma políítica tica 
marmaríítima para a UEtima para a UE

Cerca de Cerca de metade metade da superfda superfíície da UE cie da UE éé
constituconstituíída por da por áágua;gua;

A A linha de costalinha de costa da UE totaliza da UE totaliza 89.000 Km89.000 Km,  ,  
7x7x a dimensão dos a dimensão dos EUAEUA e mais de e mais de 4x4x a da a da 
RRúússiassia;;

Um terUm terççoo dos 450 milhões de habitantes da dos 450 milhões de habitantes da 
UE vive junto UE vive junto àà orla costeira;orla costeira;



Razão de ser de uma polRazão de ser de uma políítica tica 
marmaríítima para a UEtima para a UE

A UEA UE dispõe de uma das dispõe de uma das maiores ZEE do Mundomaiores ZEE do Mundo
que importa gerir, regulamentar, monitorizar, fiscalizar que importa gerir, regulamentar, monitorizar, fiscalizar 
e proteger;e proteger;

A UE A UE não pode deixar de dispornão pode deixar de dispor, por , por 
razõesrazões econeconóómicasmicas e estrate estratéégicas, sociais e polgicas, sociais e polííticas, ticas, 
de frotas mercantes competitivasde frotas mercantes competitivas sob bandeira sob bandeira 
dos Estados Membros;dos Estados Membros;

A UE A UE dispõe do mais importante dispõe do mais importante clustercluster
marmaríítimo do Mundotimo do Mundo, incluindo o transporte , incluindo o transporte 
marmaríítimo timo -- 40% da frota mundial, os portos, a 40% da frota mundial, os portos, a 
industria de construindustria de construçção e reparaão e reparaçção naval, etc.ão naval, etc.



Razão de ser de uma polRazão de ser de uma políítica tica 
marmaríítima para a UEtima para a UE

O  O  clustercluster marmaríítimo timo emprega mais de 105 emprega mais de 105 
milhões de pessoasmilhões de pessoas e representa um e representa um volumevolume
de vendas anuais de vendas anuais superior a 160.000 superior a 160.000 
milhões de Eurosmilhões de Euros..

Mais de Mais de 90% do com90% do coméércio externo da União rcio externo da União 
éé transportado por via martransportado por via maríítimatima..

O transporte marO transporte maríítimo timo éé responsresponsáávelvel pelo pelo 
transporte de 41%transporte de 41% do total das mercadorias do total das mercadorias 
movimentadas dentro da União.movimentadas dentro da União.

A questão que se coloca não é a da necessidade 
da UE dispor de uma política marítima, mas sim:

Que política marítima?

A questão que se coloca não é a da necessidade 
da UE dispor de uma política marítima, mas sim:

Que política marítima?



Razão de ser de uma polRazão de ser de uma políítica tica 
marmaríítima para a UEtima para a UE

Não repetir os errosNão repetir os erros internos da Comissão internos da Comissão 
EstratEstratéégica dos Oceanos.gica dos Oceanos.

As centenas de pAs centenas de pááginas que a Comissão produziu, ginas que a Comissão produziu, 
contemplam contemplam uma visão iduma visão idíílica do Marlica do Mar. . 

O Mar que o RelatO Mar que o Relatóório da Comissão dos Oceanos rio da Comissão dos Oceanos 
retratou retratou éé, por assim dizer, um , por assim dizer, um ““Mar MortoMar Morto””. . 

Uma polUma políítica stica sééria e consequente para o mar tem que ria e consequente para o mar tem que 
ser feita ser feita ““com os pcom os péés bem assentes na terras bem assentes na terra””..



O que a polO que a políítica da UE deve sertica da UE deve ser

O transporte marO transporte maríítimo constitui a timo constitui a âncora do âncora do clustercluster
marmaríítimotimo que que éé um pilar econum pilar econóómico, social e polmico, social e políítico tico 
fundamental para o futuro da Europa.fundamental para o futuro da Europa.

O objectivo da O objectivo da EstratEstratéégia de Lisboagia de Lisboa exige o exige o 
desenvolvimento de um sistema de transportes eficiente, desenvolvimento de um sistema de transportes eficiente, 
competitivo e sustentcompetitivo e sustentáável.vel.

Importa manter, reforImporta manter, reforççar, harmonizar e prolongar no ar, harmonizar e prolongar no 
tempo as tempo as medidas positivas de suporte medidas positivas de suporte áá actividadeactividade, , 
asseguradas no quadro das asseguradas no quadro das ““GuideGuide LinesLines”” da Comissão da Comissão 
Europeia sobre as Ajudas de Estado ao sector marEuropeia sobre as Ajudas de Estado ao sector maríítimo.timo.



O que a polO que a políítica da UE deve sertica da UE deve ser

O transporte marO transporte maríítimo necessita de um timo necessita de um 
ambiente favorambiente favoráávelvel àà atractividadeatractividade do do 
investimento e ao desenvolvimento do sector.investimento e ao desenvolvimento do sector.

A Europa não pode perder a base de A Europa não pode perder a base de knowknow
howhow indispensindispensáável vel àà existência e dinâmica das existência e dinâmica das 
actividades maractividades maríítimas, e timas, e àà inovainovaçção e ão e 
investigainvestigaçção cientão cientíífica e tecnolfica e tecnolóógicagica..

ConsolidarConsolidar a identidade mara identidade maríítima europeia.tima europeia.



O que a polO que a políítica da UE deve sertica da UE deve ser

Os portos e actividades portuOs portos e actividades portuááriasrias não podem não podem 
deixar de merecer uma atendeixar de merecer uma atençção especial no ão especial no 
quadro de uma polquadro de uma políítica martica maríítima da União tima da União 
Europeia.Europeia.

Os transportes marOs transportes maríítimos e logtimos e logíística dependem da stica dependem da 
eficiência portueficiência portuááriaria, das , das acessibilidades acessibilidades 
marmaríítimas e terrestrestimas e terrestres aos portos e da aos portos e da rapidezrapidez
na movimentana movimentaçção das mercadorias.ão das mercadorias.



O que a polO que a políítica da UE deve sertica da UE deve ser

Não podem ser ignoradas actividades como a Não podem ser ignoradas actividades como a 
construconstruçção e reparaão e reparaçção navalão naval, as , as empresas de empresas de 
gestão tgestão téécnica de navioscnica de navios, os , os transittransitááriosrios, os , os 
agentes de agentes de naveganavegaççãoão,, a a pilotagempilotagem, as , as 
Sociedades ClassificadorasSociedades Classificadoras, etc., etc.

Uma polUma políítica martica maríítima da UE não pode deixar de tima da UE não pode deixar de 
prestar uma atenprestar uma atençção especial ao ão especial ao mercado internomercado interno, , 
isto isto éé, ao papel que o transporte mar, ao papel que o transporte maríítimo de curta timo de curta 
distância (distância (ShortShort SeaSea ShippingShipping) deve desempenhar ) deve desempenhar 
no quadro de um no quadro de um sistema europeu de sistema europeu de 
transportestransportes, eficiente e sustent, eficiente e sustentáável.vel.



O que a polO que a políítica da UE deve sertica da UE deve ser

O O custo do desgastecusto do desgaste provocado nas infraprovocado nas infra--estruturas estruturas 
rodovirodoviáárias, a que acresce o impacto da poluirias, a que acresce o impacto da poluiçção e do ão e do 
acidentismoacidentismo dadaíí resultantes, atingirão na prresultantes, atingirão na próóxima dxima déécada cada 
nnííveisveis claramente claramente inaceitinaceitááveisveis..

ÉÉ necessnecessáário ir ao fundo do problema, identificando as razões rio ir ao fundo do problema, identificando as razões 
pelas quais o pelas quais o transporte martransporte maríítimo não timo não éé competitivocompetitivo
com o transporte rodovicom o transporte rodoviáário, e adoptar rio, e adoptar medidas concretas medidas concretas 
e eficazese eficazes para inverter a situapara inverter a situaçção.ão.

A A eficiência portueficiência portuááriaria e o e o custo da movimentacusto da movimentaççãoão das das 
cargas nos portos, são factores determinantes que não cargas nos portos, são factores determinantes que não 
podem ser ignorados numa polpodem ser ignorados numa políítica martica maríítima global e tima global e 
consistente.consistente.



O que a polO que a políítica da UE deve sertica da UE deve ser

As regiões perifAs regiões perifééricas e ricas e ultraultra--perifperifééricasricas da da 
Europa,Europa, como os  Acomo os  Aççores, a Madeira, as Canores, a Madeira, as Canáárias ou as Ilhas rias ou as Ilhas 
Gregas não podem deixar de merecer uma atenGregas não podem deixar de merecer uma atençção e um ão e um 
enquadramento especialenquadramento especial no âmbito dessa polno âmbito dessa políítica. tica. 

O transporte marO transporte maríítimo timo éé absolutamente vitalabsolutamente vital para garantir para garantir 
o abastecimento e o abastecimento e escoamento dos produtosescoamento dos produtos dessas dessas 
Regiões e para assegurar o Regiões e para assegurar o desenvolvimento econdesenvolvimento econóómicomico
e o e o bembem--estaestar das respectivas r das respectivas populapopulaççõesões..

A A regularidaderegularidade, a , a frequênciafrequência, a , a fiabilidadefiabilidade, a , a 
continuidade da prestacontinuidade da prestaçção do servião do serviççoo e a e a escala em escala em 
todas as ilhastodas as ilhas, grandes ou pequenas, ao mesmo pre, grandes ou pequenas, ao mesmo preçço, o, 
constituem constituem factores indispensfactores indispensááveisveis ao desenvolvimento ao desenvolvimento 
das regiões insulares da Europa.das regiões insulares da Europa.



O que a polO que a políítica da UE deve sertica da UE deve ser

Devemos orgulharDevemos orgulhar--nos de ter sido a Presidência nos de ter sido a Presidência 
Portuguesa a conseguir obter a aprovaPortuguesa a conseguir obter a aprovaçção, em 1992, do ão, em 1992, do 
Regulamento 3577/92Regulamento 3577/92 sobre a Cabotagem que sobre a Cabotagem que 
acautela devidamente os acautela devidamente os interesses das zonas interesses das zonas 
perifperifééricasricas e que ainda hoje se mante que ainda hoje se mantéém como m como 
referencial indispensreferencial indispensáável e insubstituvel e insubstituíívelvel, nesta , nesta 
matmatééria.  ria.  

Aproveitar o ensejo desta nova polAproveitar o ensejo desta nova políítica martica maríítima europeia tima europeia 
para para desconsiderar a especificidadedesconsiderar a especificidade destas Regiões, destas Regiões, 
acolhendo as acolhendo as pressões corporativaspressões corporativas ou ou 
fundamentalistas da liberalizafundamentalistas da liberalizaççãoão a qualquer prea qualquer preçço, o, 
éé um um risco srisco séériorio que se corre, e para o qual todos nque se corre, e para o qual todos nóós, s, 
a comea começçar pelos responsar pelos responsááveis regionais, devemos estar veis regionais, devemos estar 
atentos e atentos e não permitir que tal acontenão permitir que tal aconteççaa..



O que a polO que a políítica da UE não deve tica da UE não deve 
serser

NãoNão deve deve deixar de ter em contadeixar de ter em conta o papel relevante o papel relevante 
que que as actividades maras actividades maríítimastimas devem desempenhar devem desempenhar 
no âmbito da polno âmbito da políítica martica maríítima europeia. tima europeia. 

NãoNão deve deve eleger apenas eleger apenas as as questões ambientaisquestões ambientais e e 
os os recursos recursos marinhosmarinhos como elementos como elementos 
preponderantes pois deve ser global, consistente e preponderantes pois deve ser global, consistente e 
integrada. integrada. 

NãoNão deve ter a presundeve ter a presunçção de resolver os problemas da ão de resolver os problemas da 
seguransegurançça da navegaa da navegaçção e da protecão e da protecçção do meio ão do meio 
ambiente marinho, ambiente marinho, legislando na Europa como se o legislando na Europa como se o 
Mundo não existisseMundo não existisse..



O que a polO que a políítica da UE não deve tica da UE não deve 
serser

NãoNão deve a deve a assumir o papel da IMOassumir o papel da IMO enquanto enquanto 
Agência Especializada das NaAgência Especializada das Naçções Unidas existente ões Unidas existente 
para a produpara a produçção de normas internacionais.ão de normas internacionais.

NãoNão deve deve impor aos armadores europeus mais impor aos armadores europeus mais 
normasnormas, mais obriga, mais obrigaçções e mais custos a que os ões e mais custos a que os 
seus concorrentes não europeus não estão obrigados.seus concorrentes não europeus não estão obrigados.

NãoNão deve deve impor standardsimpor standards que que ssóó os os armadores armadores 
europeuseuropeus estão obrigados a cumprir.estão obrigados a cumprir.



O que a polO que a políítica da UE não deve tica da UE não deve 
serser

NãoNão deve deve adoptar medidas avulsasadoptar medidas avulsas, sob pressão , sob pressão 
da opinião pda opinião púública, visando penalizar as blica, visando penalizar as 
consequências dos acidentes marconsequências dos acidentes maríítimos mas sim timos mas sim 
legislar por forma a eliminar as causas que estiveram legislar por forma a eliminar as causas que estiveram 
na sua origem.na sua origem.

Esta atitude conduziu ao longo dos anos a uma Esta atitude conduziu ao longo dos anos a uma 
profusão de leis, cprofusão de leis, cóódigos e regulamentosdigos e regulamentos que a que a 
UE passou a designar por UE passou a designar por PackagesPackages a partir dos a partir dos 
acidentes do acidentes do ErikaErika e do e do PrestigePrestige, e cuja efic, e cuja eficáácia estcia estáá, , 
no mno míínimo, por demonstrar.nimo, por demonstrar.

Parar para pensarParar para pensar, ou seja, não produzir mais , ou seja, não produzir mais 
normas enquanto as existentes não forem normas enquanto as existentes não forem 
devidamente aplicadas por todos e provarem a sua devidamente aplicadas por todos e provarem a sua 
eficeficáácia.cia.



O que a polO que a políítica da UE não deve tica da UE não deve 
serser

PonderarPonderar sempre uma sempre uma ananáálise de risco e de lise de risco e de 
custo/benefcusto/benefííciocio.  Novas normas s.  Novas normas sóó deverão ser deverão ser 
adoptadas apadoptadas apóós avalias avaliaçção consistente do valor ão consistente do valor 
acrescentado das mesmas.acrescentado das mesmas.

A aquisiA aquisiçção de equipamentos e modificaão de equipamentos e modificaçções ões 
tecnoltecnolóógicas dos navios para prevenir a poluigicas dos navios para prevenir a poluiçção do ão do 
mar, quando a navegamar, quando a navegaçção marão maríítima tima éé responsresponsáável vel 
apenas por 5% da poluiapenas por 5% da poluiçção total, tem vindo a ão total, tem vindo a 
penalizar o transporte marpenalizar o transporte maríítimotimo..

Outro caminho que a polOutro caminho que a políítica Martica Maríítima Europeia tima Europeia nãonão
deve seguir deve seguir éé o da o da substituisubstituiçção do papel dos ão do papel dos 
Estados MembrosEstados Membros pela Comissão Europeia na pela Comissão Europeia na 
IMOIMO..



O que a polO que a políítica da UE não deve tica da UE não deve 
serser

A experiência tem demonstrado que A experiência tem demonstrado que sistemas de sistemas de 
voto em blocovoto em bloco podem paralisar gradualmente o podem paralisar gradualmente o 
processo de decisão, reduzindo a eficiência das processo de decisão, reduzindo a eficiência das 
OrganizaOrganizaçções.ões.

A adopção de uma política marítima da UE é
absolutamente necessária, para fazer face aos 

desafios da globalização que marcam o nosso tempo.

A adopA adopçção de uma polão de uma políítica martica maríítima da UE tima da UE éé
absolutamente necessabsolutamente necessáária, para fazer face aos ria, para fazer face aos 

desafios da globalizadesafios da globalizaçção que marcam o nosso tempo.ão que marcam o nosso tempo.

Essa política, porém, deve ser global e integradaEssa polEssa políítica, portica, poréém, deve ser global e integradam, deve ser global e integrada



Se:

criar um ambiente saudável de apoio, 
estabilidade e competitividade, de crescimento 
e desenvolvimento do transporte marítimo, dos portos 
e das actividades afins, apostar no ensino náutico,
na formação profissional marítima, na investigação
científica e na inovação tecnológica e abordar as 
questões ambientais numa perspectiva global; 

Então:

essa política é bem vinda e merecerá todo o nosso
apoio.

Se:Se:

criar um ambiente saudcriar um ambiente saudáável de apoio, vel de apoio, 
estabilidade e competitividade, de crescimento estabilidade e competitividade, de crescimento 
e desenvolvimento do transporte mare desenvolvimento do transporte maríítimo, dos portos timo, dos portos 
e das actividades afins, apostar no ensino ne das actividades afins, apostar no ensino nááutico,utico,
na formana formaçção profissional marão profissional maríítima, na investigatima, na investigaççãoão
cientcientíífica e na inovafica e na inovaçção tecnolão tecnolóógica e abordar as gica e abordar as 
questões ambientais numa perspectiva global; questões ambientais numa perspectiva global; 

Então:Então:

essa polessa políítica tica éé bem vinda e merecerbem vinda e mereceráá todo o nossotodo o nosso
apoio.apoio.



Se:

tornar mais complexo, mais burocrático, mais 
oneroso e menos competitivo o exercício destas 
actividades, subjugando ou desconsiderando os 
interesses do sector a outros interesses em nome 
do Mar; 

Então:

essa política não só não é desejável como contará
com a nossa firma oposição.

Se:Se:

tornar mais complexo, mais burocrtornar mais complexo, mais burocráático, mais tico, mais 
oneroso e menos competitivo o exerconeroso e menos competitivo o exercíício destas cio destas 
actividades, subjugando ou desconsiderando os actividades, subjugando ou desconsiderando os 
interesses do sector a outros interesses em nome interesses do sector a outros interesses em nome 
do Mar; do Mar; 

Então:Então:

essa polessa políítica não stica não sóó não não éé desejdesejáável como contarvel como contaráá
com a nossa firma oposicom a nossa firma oposiçção.ão.



A capacidade que a task force demonstrar 
para acolher a participação activa dos 
Armadores Europeus na elaboração dessa
política, constituirá um primeiro teste 
para avaliarmos qual dos caminhos 
a Comissão Europeia pretende trilhar.

A capacidade que a A capacidade que a tasktask force demonstrar force demonstrar 
para acolher a participapara acolher a participaçção activa dos ão activa dos 
Armadores Europeus na elaboraArmadores Europeus na elaboraçção dessaão dessa
polpolíítica, constituirtica, constituiráá um primeiro teste um primeiro teste 
para avaliarmos qual dos caminhos para avaliarmos qual dos caminhos 
a Comissão Europeia pretende trilhar.a Comissão Europeia pretende trilhar.



Muito Obrigado pela Vossa atenção.Muito Obrigado pela Vossa atenção.


