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Capítulo 1. Introdução 

A Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM), é o instrumento de política pública para o mar que apresenta 

o modelo de desenvolvimento do oceano e das zonas costeiras e permite a Portugal responder aos desafios 

colocados para a promoção, crescimento e competitividade da economia do mar. 

A avaliação do estado de implementação da ENM, implica uma monitorização regular, quer no plano das 

realizações, quer no plano dos resultados e impacto, numa lógica de eficiência e de eficácia. 

A ENM prevê o acompanhamento da envolvente externa, pretendendo-se, desta forma, acompanhar os resultados 

obtidos na área do mar e aferir se o caminho percorrido vai no sentido dos objetivos estabelecidos. Neste quadro 

o recurso a indicadores quantificáveis assume uma particular importância. 

O SEAMInd – Indicadores e Monitorização é o projeto que tem por objetivo identificar um conjunto de indicadores 

relevantes para a monitorização de resultados e impacto da ENM sendo particularmente relevante a seleção de 

indicadores que veiculem informação de qualidade, de forma atualizada e em tempo útil. 

O SEAMInd é um trabalho estruturante de apoio ao acompanhamento da ENM, não tendo como objetivo fazer 

avaliação qualitativa das políticas, mas constituindo um instrumento essencial para a avaliação dessas políticas. 

Os trabalhos do SEAMInd estão organizados em domínios de monitorização, tendo em conta o modelo de 

desenvolvimento proposto pela ENM 2013-2020, sendo que um desses domínios integra as Áreas 

Programáticas (AP) Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado (domínio OASI). 

O presente documento constitui o Volume III do projeto SEAMInd constituindo o objetivo final do trabalho 

apresentado neste volume a seleção um conjunto de indicadores chave que poderão ser: i) adotados para a 

monitorização dos resultados da ENM no que se refere ao domínio OASI; ii) utilizados para orientar a seleção 

dos projetos que contribuem para os objetivos da ENM; e iii) adotados no contexto da monitorização prevista 

noutros processos nos quais Portugal se encontra comprometido, designadamente na Diretiva-Quadro 

Estratégia Marinha (DQEM) e na Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável. 

A seleção de indicadores para a monitorização da ENM é um processo exigente que, no caso do domínio OASI, 

revela dificuldades acrescidas resultantes da abrangência e complexidade que lhe são inerentes. A abrangência 

deste domínio de monitorização revela-se não só na quantidade e diversidade de instrumentos de política e de 

fontes de dados considerados, mas também no cruzamento entre este domínio e outros domínios do projeto 

SEAMInd, admitindo-se inclusivamente que esta monitorização possa ser reforçada por outros indicadores que 

venham a ser identificados e/ou construídos num futuro próximo. 

No Capítulo 2 é apresentado o enquadramento estratégico, onde de forma sucinta se elencam os documentos 

estratégicos relevantes para as áreas programáticas em análise. Para facilitar a apresentação dos referidos 

documentos optou-se em primeiro lugar por identificar um conjunto de áreas temáticas e relacioná-las com as 

AP da ENM em análise. Com esta abordagem pretende-se identificar objetivos, metas e indicadores, que já são 

objeto de compromisso e relacioná-los com os objetivos e monitorização da ENM. 

No Capítulo 3 é feita uma descrição das fontes estatísticas, de dados administrativos e de informação científica 

disponíveis, que são relevantes para o domínio OASI.  

No Capítulo 4 é proposta uma seleção de indicadores para a monitorização do domínio OASI identificando-se 

as fontes, e outros processos de monitorização, designadamente no contexto da DQEM, da OSPAR, da Agenda 

2030, entre outros. 

No Capítulo 5 expressam-se algumas considerações sobre o trabalho e futuros desenvolvimentos. 
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Capítulo 2. Conceito Operacional 

As AP Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado encontram-se definidas na ENM. Contudo, no contexto da seleção 

e identificação de indicadores para monitorização destas AP, considera-se útil ter presente a definição destes 

conceitos, conforme segue: 

O Oceano é uma grande massa de água salgada que se estende por aproximadamente três quartos da superfície 

da Terra, da qual depende uma enorme quantidade e diversidade de recursos naturais marinhos, costeiros e até 

mesmo terrestres. 

A Atmosfera pode definir-se como a camada gasosa que envolve a Terra, constituída basicamente por azoto e 

oxigénio, e dividida em várias zonas com base na temperatura. Através da atmosfera circulam variados elementos 

básicos essenciais à vida na Terra e também poluentes, os quais são, por vezes, transportados a longas distâncias, 

dependendo das condições de dispersão atmosférica. 

O Sistema Integrado oceano-atmosfera compreende todas as interações entre o oceano e a atmosfera incluindo 

as suas dimensões física, química, biológica e geológica. De uma forma geral, pode considerar-se que o sistema 

integrado oceano-atmosfera presta um conjunto considerável de serviços e funções naturais que beneficiam a 

sociedade como um todo.  

O Sistema Integrado oceano-atmosfera constitui o suporte vital da biodiversidade e de um conjunto vasto de 

recursos naturais, de funções e de serviços dos ecossistemas, dos quais dependem inúmeras atividades 

económicas. Também o clima é dependente deste equilíbrio e influencia de forma determinante os processos 

bioquímicos base da vida e as forças geofísicas, sendo responsável por processos de desertificação e fenómenos 

climáticos extremos.  

Importa ainda ter presente que a ENM considera incluídos nestas AP um conjunto de programas de ação focados 

na pesquisa/investigação, exploração/gestão sustentável e preservação/conservação desses valores, funções e 

serviços, pelo que estas três vertentes devem ser abrangidas pelos indicadores a selecionar. 

Na ENM foram identificados os Programas de Ação abrangidos pelas AP Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado, 

cujos objetivos e efeitos esperados se apresentam na Figura 1. 

No Quadro 2 apresenta-se a síntese das ações a desenvolver nas AP Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado, por 

Eixo de Ação. 
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Figura 1 - Objetivos dos Programas de Ação e efeitos esperados abrangidos pelas AP Oceano, Atmosfera e 
Sistema Integrado. 

 

Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 
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Quadro 1 Síntese das ações a desenvolver nas AP Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado, por Eixo de Ação (EA) 

 EA1 - Pesquisa EA2 - Exploração EA3 - Preservação 

O
ce

an
o

 

• Estudo fundamental dos ecossistemas marinhos, seus processos, funções 
e diversidade, envolvendo a aquisição de conhecimento para melhorar a 
capacidade de modelação sobre as funções dos ecossistemas e os 
processos físicos e químicos que nele atuam, assim como a compreensão 
da importância dos fluxos energéticos nas cadeias alimentares, 
nomeadamente no que toca às interações entre ecossistemas pelágicos e 
bentónicos.  

• Definição do Bom Estado Ambiental (BEA) no âmbito da Diretiva Quadro 
Estratégia Marinha da EU, o que, tendo em conta os usos atuais e futuros 
do ambiente marinho, imporá a realização de investigação que permita 
parametrizar e adaptar a aplicação, às águas portuguesas de um 
significativo conjunto de indicadores associados aos onze descritores 
incluídos na diretiva, assim como a normalização, no espaço europeu, do 
conjunto de métodos e parâmetros de monitorização e de descrição do 
BEA. 

• Concretização do valor das 
funções e serviços do sistema 
integrado oceano-atmosfera 
tendo em conta a dimensão e 
caraterísticas do território 
marítimo de Portugal  

 

• Estabelecimento de uma rede de áreas marinhas protegidas, 
eficazmente geridas, coerente e adaptada ao território nacional no 
quadro dos compromissos internacionais assumidos e da estratégia 
nacional de conservação da natureza adotada, por forma a recuperar 
ecossistemas degradados e fomentar o seu potencial como zona de 
recrutamento, contribuindo a prazo para a melhoria da eficácia e 
eficiência das atividades, nomeadamente das pescarias. A delimitação 
de novas áreas marinhas protegidas, bem como a execução dos planos 
de gestão e respetivas medidas, implicam o reconhecimento científico 
relativamente aos valores naturais, impactos e pressões nela contidos, 
contribuindo, de modo fundamental, para consolidar o processo de 
extensão da Rede Natura 2000 ao ambiente marinho.  

• Implementação da Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM), 
congregando um sistema de apoio à decisão e a ativação das medidas 
necessárias ao BEA em 2020, para o que terá que ser estabelecido um 
plano de monitorização ambiental, com início em 2014, para avaliação 
da evolução do estado do sistema, e a que corresponderá um aumento 
considerável do esforço de monitorização quer com observações in situ, 
quer com recurso a deteção remota  

A
tm

o
sf

er
a 

• Melhoramento das ferramentas de modelação para o detalhe das 
interações no sistema atmosfera-oceano-solo-vegetação, implicando 
igualmente, como todas as ações constantes nesta área programática, o 
reforço dos sistemas de observação no Atlântico.  

• Promoção da investigação que permita, para proteção de atividades 
económicas no ambiente marinho e terrestre, melhorar a previsão de 
muito curto prazo (now cast), sobretudo associada a fenómenos extremos 
com correspondente relevância para os sistemas de alerta precoce e para 
a mitigação de impactos maioritariamente costeiros, daí resultantes  

• Prestação de serviços no 
âmbito do apoio à náutica e 
aeronáutica civil e atividades 
desenvolvidas ao ar livre 
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 EA1 - Pesquisa EA2 - Exploração EA3 - Preservação 
S

is
te

m
a 

In
te

g
ra

d
o

 

• Abordagem abrangente das interações do Oceano nas interfaces superior 
e inferior, incluindo os efeitos e impactos que decorrem da atividade 
antrópica.  

• Desenvolvimento de capacidade para avaliação de riscos, integrada num 
sistema de alerta precoce que apoie as ações de preservação do ambiente 
litoral e marinho, assim como a salvaguarda e proteção de pessoas e bens  

• Estudo dos processos que ocorrem na interface oceano-atmosfera e da 
influência da alteração climática na produção de fito e zooplâncton, assim 
como avaliação de perdas/alterações de biodiversidade, de degradação 
de habitats e presença e relevância de espécies exóticas ou endémicas, de 
prevalência de fenómenos de acidificação e de ocorrência de zonas 
anormais de baixo oxigénio, entre outras.  

• Desenvolvimento de ferramentas de avaliação de riscos geológicos, 
geofísicos e meteorológicos que concorram para a implementação de 
sistemas de aviso antecipado e de mitigação de impactos no ambiente 
litoral e marinho  

• Investigação e desenvolvimento de suporte aos usos e atividades no mar, 
sobretudo dos que conduzem a uma ocupação efetiva do meio marinho 

• Desenvolvimento acentuado 
de novos sensores, 
infraestruturas multiuso de 
monitorização e de controlo e 
de novos serviços e produtos 
gerados no âmbito do 
segmento espacial associado 
aos sistemas de observação 
da Terra, em particular do 
Oceano, e criando novas 
oportunidades de atividade 
económica  

• Desenvolvimento de capacidade para avaliação de riscos, integrada 
num sistema de alerta precoce que apoie as ações de preservação do 
ambiente litoral e marinho, assim como a salvaguarda e proteção de 
pessoas e bens  

Fonte: Adaptado de DGPM 2015 Anexo B. O Plano Mar-Portugal. Atualização janeiro 2015 
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Capítulo 3. Enquadramento Estratégico Sectorial 

Neste capítulo apresenta-se, de forma sintética e não exaustiva, uma lista e caracterização dos documentos 

estratégicos que se consideram relevantes para enquadrar as AP Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado. 

O enquadramento estratégico para as AP em análise, assenta em instrumentos de planeamento e de regulação 

aplicáveis a nível nacional, europeu e/ou internacional, designadamente no âmbito da União Europeia (UE), da 

Organização das Nações Unidas ou de outros organismos internacionais. Os documentos selecionados incluem 

convenções internacionais, diretivas comunitárias, estratégias e planos de ação nacionais entre outros. 

Para facilitar a apresentação dos referidos documentos optou-se em primeiro lugar por identificar um conjunto de 

áreas temáticas e relacioná-las com as AP em análise, apresentando-se na Figura 1 o resultado desse exercício. 

 

Figura 2 - Principais áreas temáticas nas AP Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado 

 

 

Nos Quadros 2 e 3 apresentam-se os documentos estratégicos mais relevantes nas AP Oceano, Atmosfera e 

Sistema Integrado por área temática e nos Quadros 4 e 5 apresentam-se os respetivos objeto, objetivos e aspetos 

relativos à existência de monitorização estabelecida com indicadores e metas. 
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Quadro 2 - Lista de documentos estratégicos de referência nas AP Oceano e Atmosfera e respetivas 
temáticas 

Documento estratégico Temática(s) 

Processo Regular de Avaliação Global do Estado do Ambiente Marinho, 
incluindo Aspetos Socioeconómicos 

Estado Ambiental do meio marinho 

Diretiva-Quadro Estratégia Marinha Estado Ambiental do meio marinho 

Convenção OSPAR  
e respetivo Programa Conjunto de Avaliação e Monitorização (JAMP) 

Estado Ambiental do meio marinho 

Diretiva Quadro da Água  Estado Ambiental do meio marinho 

Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB),  
Década das Nações Unidas para a Biodiversidade 2011-2020 e 
Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 

Gestão e Conservação da 
Biodiversidade Marinha 

Estratégia da Biodiversidade da UE para 2020 
Gestão e Conservação da 
Biodiversidade Marinha 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 
(ENCNB) 

Gestão e Conservação da 
Biodiversidade Marinha 

Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos — Recursos Minerais 
(ENRG -RM)  

Recursos Minerais 

Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa 
Distância (CLRTAP) 

Ar 

Uma Europa que protege: ar limpo para todos Ar 

Estratégia Nacional para o Ar 2020 (ENAR) Ar 

Diretiva relativa à redução das emissões nacionais de determinados 
poluentes atmosféricos 

Ar 

 

Quadro 3 - Lista de documentos estratégicos de referência nas Área Programática (AP) Sistema Integrado e 
respetivas temáticas 

 

Documentos estratégicos Processos 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) Governação 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável  Sustentabilidade 

Compromisso para o Crescimento Verde Sustentabilidade 

Estratégia Marítima da União Europeia para a Área do Atlântico 
(EMUEAA) e  
respetivo Plano de Ação 

Sustentabilidade 

Diretiva do ordenamento do espaço marítimo Sustentabilidade 

Regime Jurídico do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM) Sustentabilidade 

Plano de Ação Litoral XXI 
Sustentabilidade 

Prevenção e combate de catástrofes 
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Plano Estratégico da DG ASSUNTOS MARÍTIMOS E PESCAS (DG MARE) 
2016-202 

Sustentabilidade 

Plano Estratégico da DG AMBIENTE (DG ENV) 2016-2020 
Sustentabilidade 

Ar 
Clima 

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios 
(Convenção MARPOL) 

Sustentabilidade 
Ar 

Clima 

Diretiva para a redução do teor de enxofre em combustíveis líquidos 
Ar 

Clima 

Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas 
(CQNUAC),  
Protocolo de Quioto e  
Acordo de Paris 

Clima 

Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) Clima 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) 
Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 
2020/2030) 
e  
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas  

Clima 

Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (CNUCD)  
O futuro quadro estratégico da Convenção  

Desertificação 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) Desertificação 

Declaração de Galway  
para promover a cooperação de investigação científica sobre o oceano 

Ciência e Tecnologia 

Declaração de Belém  
sobre a cooperação em investigação científica e inovação no Atlântico Sul 

Ciência e Tecnologia 

Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização 
Inteligente 2014-2020 (ENEI) e Estratégias Regionais associadas 

Ciência e Tecnologia 

Marine Knowledge: roadmap (EMODnet) Ciência e Tecnologia 

Programa da União para a observação e monitorização da Terra 
«Copernicus» 

Ciência e Tecnologia 
Observação da Terra & Espaço 

Estratégia Portugal Espaço 2030 – 
Uma estratégia de investigação, inovação e crescimento para Portugal 

Ciência e Tecnologia 
Observação da Terra & Espaço 

Estratégia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes  
Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030 

Prevenção e combate de catástrofes 

Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes (PNRRC) Prevenção e combate de catástrofes 
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Quadro 4 - Caracterização de documentos estratégicos de referência nas AP Oceano e Atmosfera 

 
1www.oceanhealthindex.org/region-scores 
2www.worldoceanassessment.org/?page_id=8l 
3www.dgrm.mm.gov.pt/as-pem-diretiva-quadro-estrategia-marinha & www.dgrm.mm.gov.pt/implementacao 

Documento Objeto Objetivos Monitorização 

Processo Regular de 
Avaliação Global do Estado 
do Ambiente Marinho, 
incluindo Aspetos 
Socioeconómicos 
[Resolução 60/30, AGNU, 
29.11.2005] 

Processo lançado sob a égide das 
Nações Unidas para avaliar o estado 
global do oceano. 

Processo que tem como objetivo geral a avaliação ambiental e 
socioeconómica do oceano, a nível global, que apresenta uma 
compilação e avaliação de vários exercícios de monitorização do 
estado do oceano a várias escalas, dos quais se destaca o índice 
de saúde do oceano (Ocean Health Index1). 
Em 2016, este Processo Regular publica o primeiro relatório 
global integrado de monitorização do ambiente marinho (First 
World Ocean Assessment, ou WOA), que apresenta resultados de 
monitorizações sobre várias áreas do conhecimento científico, 
usando fontes de dados e avaliações existentes2. 

Não existem metas ou indicadores para 
monitorização do Processo Regular. 
Os exercícios de monitorização considerados 
neste Processo apresentam muitos indicadores. 

Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha (DQEM)3 
(Diretiva 2008/56/CE, de 
17 de junho de 2008, 
alterada pela Diretiva (UE) 
2017/845, de 17 de maio de 
2017) 

Estabelece um quadro no âmbito do 
qual os EM devem tomar as medidas 
necessárias para obter ou manter o 
Bom Estado Ambiental (BEA) do 
meio marinho até 2020. 
Constitui o pilar ambiental da Política 
Marítima Integrada, através do qual 
se estabelece o limite da 
sustentabilidade das atividades 
humanas. 

Prevê que os EM desenvolvam Estratégias Marinhas que incluem 
uma avaliação inicial do Estado Ambiental (EA) das águas 
marinhas e do impacto ambiental das atividades humanas nessas 
águas, tendo em vista a definição do conjunto de características, 
parâmetros e valores de referência correspondentes ao BEA das 
águas marinhas. 
Prevê igualmente o desenvolvimento e implementação de um 
Programa de Monitorização e de um Programa de Medidas para 
a consecução ou a manutenção do BEA do meio marinho de cada 
EM.  
A DQEM obriga à monitorização de um conjunto de descritores 
ambientais e a avaliação do BEA das águas marinhas sob 
jurisdição nacional de 6 em 6 anos. 
Inclui ainda uma análise de utilização das águas marinhas, 
havendo alguns indicadores económicos recomendados ao nível 
da Estratégia Comum de Implementação da Diretiva. 

Meta genérica: alcançar ou manter o BEA do 
meio marinho até 2020, ao nível das regiões e 
sub-regiões marinhas. 
As Estratégias Marinhas para as Águas Marinhas 
portuguesas e o Programa de Monitorização da 
DQEM estabelecem um conjunto de metas 
ambientais e indicadores associados, com vista 
a orientar o progresso para alcançar o BEA do 
meio marinho até 2020. 

https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.oceanhealthindex.org/region-scores
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.worldoceanassessment.org/?page_id=8l
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.dgrm.mm.gov.pt/as-pem-diretiva-quadro-estrategia-marinha
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.dgrm.mm.gov.pt/implementacao
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4www.dgrm.mm.gov.pt/web/guest/339 & www.ospar.org/  
5www.ospar.org/work-areas/cross-cutting-issues/jamp  
6www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/cbd & https://www.cbd.int/ 
7www.unric.org/pt/actualidade/30777-decada-das-nacoes-unidas-para-a-biodiversidade-2011-2020-viver-em-harmonia-com-a-natureza & 
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/161  
8http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/cbd/prot-nagoia 
9www.cbd.int/decision/cop/?id=12268  

Convenção OSPAR4 e 
Programa Conjunto de 
Avaliação e Monitorização 
(JAMP)5 da OSPAR 

A Convenção para a Proteção do 
Meio Marinho do Atlântico Nordeste 
(Convenção OSPAR), é um 
mecanismo legal, através do qual 15 
países e a União Europeia cooperam 
para proteger o ambiente marinho do 
Atlântico Nordeste. 
O Programa Conjunto de Avaliação e 
Monitoramento (JAMP) da OSPAR 
descreve a estratégia, temas e 
produtos (indicadores) que as Partes 
Contratantes da OSPAR estão 
empenhadas em fornecer, através de 
esforços de colaboração na OSPAR, 
durante o período 2014-2021 com 
referência às disposições relevantes 
da Convenção OSPAR e da DQEM. 

A Convenção OSPAR tem como objetivo prevenir e combater a 
poluição, bem como de uma forma geral proteger o meio 
marinho do Atlântico Nordeste contra os efeitos prejudiciais das 
atividades humanas de forma a salvaguardar a saúde do Homem 
e a preservar os ecossistemas marinhos e, quando possível, a 
restabelecer as zonas marítimas que sofreram esses efeitos 
prejudiciais. Para o efeito, as Partes Contratantes devem, 
individualmente e em conjunto, adotar programas e medidas e 
harmonizar as suas políticas e estratégias. 
A Convenção OSPAR aborda as seguintes áreas de trabalho: 
- Diversidade biológica e ecossistemas 
- Substâncias perigosas e eutrofização 
- Atividades humanas 
- Indústria offshore 
- Substâncias radioativas 
- Assuntos transversais 
De uma forma genérica, os objetivos do JAMP são a 
monitorização e avaliação ambiental do estado do ambiente 
marinho da região OSPAR e o desenvolvimento de novas 
metodologias de monitorização. 

Não existem metas ou indicadores para 
monitorização da Convenção OSPAR e do 
JAMP. 
Os exercícios de monitorização no contexto 
OSPAR apresentam muitos indicadores. 

Convenção sobre a 
Diversidade Biológica6 
(CDB), Década das Nações 
Unidas para a 
Biodiversidade 2011-20207 
e 
Protocolo de Nagoia8 
e 
Plano Estratégico para a 
Biodiversidade 2011-20209  
 

A CDB é um mecanismo vinculativo 
legal, à escala universal, assinado por 
168 países que reconhecem a 
relevância de inverter a perda 
crescente da natureza, da vida 
selvagem e dos recursos genéticos. 
A Convenção é o primeiro acordo que 
engloba todos os aspetos da 
diversidade biológica: genomas e 
genes; espécies e comunidades; 
habitats e ecossistemas. 

A CDB tem como objetivos: a conservação da diversidade 
biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a 
partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes da 
utilização dos recursos genéticos. 
O Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 inclui 5 
objetivos estratégicos, dos quais se destacam os seguintes: 
B. Reduzir as pressões diretas sobre biodiversidade e promover 
utilização sustentável. 
C. Melhorar a situação (status) da biodiversidade protegendo 
ecossistemas, espécies e diversidade genética. 

O Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-
2020 prevê 20 metas, designadas por Metas 
Aichi, alinhadas com os 5 objetivos estratégicos. 
Algumas Metas Aichi abordam questões 
relevantes nas AP Oceano e Atmosfera, das 
quais se destacam as seguintes: 
-  Reduzir a perda de habitats naturais (Meta 5) 
- gestão e exploração sustentável da 
biodiversidade marinha e recuperação de stocks 
(Meta 6) 
- Aquicultura sustentável (Meta 7) 

https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.dgrm.mm.gov.pt/web/guest/339
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.ospar.org/
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.ospar.org/work-areas/cross-cutting-issues/jamp
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/cbd
https://www.cbd.int/
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/cbd/prot-nagoia
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.cbd.int/decision/cop/?id=12268%20
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10www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/resource/doc/estrategia-uniao-europeia/1-Estrategia-Biodiv-COM_2011_244_PT.pdf  

O Plano Estratégico para a 
Biodiversidade 2011-2020 adotado 
em 2010 na 10ª Conferência das 
Partes da CDB, estabelece uma 
estrutura de referência da 
conservação da biodiversidade, 
tendo sido assumido pelas Partes 
Contratantes da CDB o compromisso 
de integrar esta estrutura nas 
estratégias e planos de ação 
nacionais 
 
O Protocolo de Nagoia sobre o acesso 
a recursos genéticos e a partilha justa 
e equitativa dos benefícios que 
advêm da sua utilização foi adotado 
em 2010. 

D. Reforçar os benefícios da biodiversidade e dos serviços 
ecossistémicos para todos 
E. Aumentar a implementação por meio de planeamento 
participativo, gestão do conhecimento e da capacitação 

- Controlo de espécies exóticas invasoras (Meta 
9) 
- Mitigação dos impactes das alterações 
climáticas nos ecossistemas marinhos (recifes 
de coral) (Meta 10) 
- Classificação de áreas marinhas protegidas 
(10%) (Meta 11) 
- Conservação de espécies ameaçadas (Meta 12) 
- restauração e preservação de serviços 
essenciais de ecossistemas (Meta 14) 
- investimento e transferência de conhecimento 
e tecnologia (Meta 19) 

Estratégia da 
Biodiversidade da UE para 
202010 
["O nosso seguro de vida, 
o nosso capital natural: 
Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 
2020", COM (2011) 244 
final] 

A Estratégia de Biodiversidade da UE 
para 2020 destina-se a inverter a 
perda de biodiversidade e a acelerar a 
transição da UE para uma economia 
ecológica e eficiente em termos de 
utilização de recursos. Constitui uma 
parte integrante da Estratégia 
Europa 2020 e, em especial, da 
iniciativa emblemática «Uma Europa 
eficiente em termos de recursos”. 

O objetivo central para 2020 previsto na Estratégia da 
Biodiversidade da UE é travar a perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços ecossistémicos na UE até 2020 e, na 
medida em que tal for viável, recuperar essa biodiversidade e 
esses serviços, intensificando simultaneamente o contributo da 
UE para evitar a perda de biodiversidade ao nível mundial. 

Para monitorização da Estratégia são usados 
indicadores à escala europeia, como os 
indicadores SEBI (Projeto Streamlining 
European Biodiversity Indicators), os 
indicadores-chave (Core Set of Indicators) e 
Indicadores Agroambientais, dos quais se 
destacam os seguintes: 
-  índice de aves comuns 
- Estado de conservação de espécies marinhas 
de interesse europeu 
- Estado de conservação de habitats marinhos 
de interesse europeu 
- áreas marinhas protegidas 
- Espécies não indígenas e com caráter invasor 
- Pesca sustentável 
- Aquicultura sustentável 
A Estratégia inclui 6 metas que contribuirão 
para travar a perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços dos ecossistemas, 
nenhuma específica para as AP OASI. 

https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/resource/doc/estrategia-uniao-europeia/1-Estrategia-Biodiv-COM_2011_244_PT.pdf
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11 https://dre.pt/home/-/dre/115226936/details/maximized 

Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e 
Biodiversidade 2030 
(ENCNB)11 
(Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 55/2018, de 7 
de maio) 

A Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e 
Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030) é 
um instrumento fundamental da 
prossecução da política de ambiente 
e de resposta às responsabilidades 
nacionais e internacionais de reduzir 
a perda de biodiversidade. 

A ENCNB 2030 assenta em 3 eixos estratégicos 
interdependentes: 
Eixo 1 — Melhorar o estado de conservação do património 
natural 
Eixo 2 — Promover o reconhecimento do valor do património 
natural 
Eixo 3 — Fomentar a apropriação dos valores naturais e da 
biodiversidade 
A ENCNB 2030 estabelece 30 objetivos distribuídos pelos 3 eixos 
referidos, dos quais se destacam os seguintes: 
1.1 - Consolidar o Sistema Nacional de Áreas Classificadas 
(SNAC) e promover a sua gestão partilhada 
1.3 - Programar e executar intervenções de conservação e de 
recuperação de espécies (fauna e flora) e habitats ao nível 
nacional 
1.4 - Reforçar a prevenção e controlo de espécies exóticas 
invasoras a nível nacional e no quadro da UE 
3.3 - Garantir a utilização sustentável dos recursos marinhos 
3.4 - Promover e articular a integração dos objetivos da 
conservação da natureza e biodiversidade nos planos, 
programas, instrumentos e normas do espaço marítimo 
3.9 - Assegurar a sustentabilidade da utilização de recursos 
genéticos marinhos e terrestres 

A ENCNB 2030 não estabelece metas, mas sim 
medidas de conservação, para as quais 
identifica indicadores de resultado, prioridades, 
prazos, meios de verificação e entidades 
responsáveis, entre outros aspetos. 
 

Algumas medidas de conservação e indicadores 
abordam questões relevantes nas AP Oceano e 
Atmosfera, destacando-se: 
- Rede de áreas marinhas do SNAC (1.1.7.) 
- Adaptação às alterações climáticas, com 
prioridade para espécies e habitats 
dulçaquícolas e costeiros (1.3.2.) 
- Combate à introdução e disseminação de 
espécies exóticas invasoras (1.4.2.) 
- Proteção de ecossistemas marinhos 
vulneráveis (3.3.1.) 
- Restrição de práticas de pesca lesivas dos 
habitats bentónicos (3.3.2.) 
- Cogestão da atividade da pesca em áreas 
marinhas protegidas (3.3.3.) 
- Programa nacional de avaliação das capturas 
acidentais de mamíferos, aves e répteis 
marinhos (3.3.4.) 
- Eliminação de rejeições de pescado (3.3.5.) 
- Gestão sustentável dos recursos pesqueiros da 
ZEE nacional (3.3.6.) 
- Melhorar as práticas da atividade aquícola para 
minimizar a introdução de espécies exóticas ou 
transgénicas e proteger as espécies autóctones 
(3.3.7. e 3.3.8.) 
- «Bom Estado Ambiental» das águas marinhas 
no âmbito da DQEM (3.3.9.) 
- Sustentabilidade das atividades marítimas e 
promoção da integridade dos componentes dos 
ecossistemas marinhos (3.4.1. e 3.4.2.) 
- Regulação do acesso aos recursos genéticos 
(3.9.1.) 

https://dre.pt/home/-/dre/115226936/details/maximized
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12http://gddc.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-sobre-poluicao-atmosferica-transfronteiras-longa-distancia-0 
13https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0330&from=PT 

Estratégia Nacional para os 
Recursos Geológicos — 
Recursos Minerais (ENRG -
RM)  
(Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 78/2012, de 
11 de setembro) 

A ENRG - RM visa, no horizonte 
temporal de 2020, estabelecer para 
os recursos geológicos uma 
estratégia de financiamento para a 
dinamização da fase de prospeção e 
atração de investimento estrangeiro 
para exploração, e promover o 
crescimento sustentado do setor, o 
aumento das exportações de 
tecnologias e a criação de emprego. 

A Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos tem como 
objetivo a promoção de um setor mineiro dinâmico e 
sustentável, considerando ocorrências no espaço marinho. 

Não existem indicadores ou metas para 
monitorização da ENRG - RM 

Convenção sobre a 
Poluição Atmosférica 
Transfronteiriça a Longa 
Distância (CLRTAP)12 

A Convenção sobre a Poluição 
Atmosférica Transfronteiriça a Longa 
Distância (CLRTAP) da UNECE 
(Comissão Económica para a Europa 
das Nações Unidas) enquadra o 
desenvolvimento de políticas e 
estratégias para combater as 
emissões de poluentes para o ar, nos 
Estados Membros, através da troca 
de informação, investigação e 
monitorização.  
A Convenção faculta acesso a dados 
de emissão, medição e modelagem e 
informações sobre os efeitos da 
poluição do ar em ecossistemas, na 
saúde, culturas e materiais. 

A CLRTAP tem como objetivo o desenvolvimento de esforços, 
pelas Partes, para limitar e reduzir gradualmente a poluição do 
ar, incluindo a poluição atmosférica transfronteiriça de longo 
alcance. 

Não existem indicadores ou metas para 
monitorização desta convenção. 
 

Uma Europa que protege: 
ar limpo para todos 13 
(COM(2018) 330 final 
Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social 
Europeu e ao Comité das 
Regiões) 

A presente comunicação estabelece 
esforços políticos abrangentes por 
parte da UE com vista a apoiar e 
facilitar as medidas necessárias que 
os Estados-Membros devem adotar 
para o cumprimento dos seus 
objetivos, bem como as medidas de 
execução a serem tomadas com vista 
a ajudar a assegurar a concretização e 

Alcançar níveis de qualidade do ar que não originem impactos 
negativos nem riscos para a saúde humana e para o ambiente.  
As medidas propostas pela Comissão assentam em três pilares 
principais: normas de qualidade do ar, objetivos nacionais em 
matéria de redução das emissões e normas de emissão para as 
principais fontes de poluição, por exemplo desde as emissões de 
veículos e dos navios até à energia e a indústria. 

Não existem indicadores ou metas para 
monitorização desta comunicação. 
 

http://gddc.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-sobre-poluicao-atmosferica-transfronteiras-longa-distancia-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0330&from=PT
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14www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=1174  
15https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2284&from=PT 

 
 

a manutenção em toda a UE do 
objetivo comum de ar limpo para 
todos os europeus.  

Estratégia Nacional para o 
Ar 202014 (ENAR 2020) 
(Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 46/2016, de 
26 de agosto) 
 

A ENAR2020 tem como visão 
"melhorar a qualidade do ar, com 
vista à proteção da saúde humana, da 
qualidade de vida dos cidadãos e à 
preservação dos ecossistemas" e está 
assente em três eixos: “Avaliar”, 
“Antecipar” e “Atuar. 

Destacam-se os seguintes objetivos da ENAR 2020: 
- Melhoria do conhecimento e otimização da gestão da 
informação das emissões e qualidade do ar 
- Melhoria do desempenho ambiental, com particular incidência 
na diminuição das emissões atmosféricas (Indústria, 
Transportes, Agricultura e Residencial/Comercial) 
- Promoção de projetos de I&D que constituam suporte ao 
desenvolvimento de novas políticas de proteção da qualidade do 
ar. Este objetivo prevê uma ação diretamente relevante para o 
sector marítimo: criação da metodologia para obtenção de 
informação para avaliação das emissões atmosféricas associadas 
ao transporte marítimo de passageiros e de mercadorias, em 
zonas portuárias relevantes, da atividade de maquinaria móvel 
não rodoviária. 

Não existem indicadores ou metas para 
monitorização da ENAR2020. 
 

Diretiva relativa à redução 
das emissões nacionais de 
determinados poluentes 
atmosféricos 
(Diretiva 2016/2284, de 14 
de dezembro, que altera a 
Diretiva 2003/35/CE e 
revoga a Diretiva 
2001/81/CE) 

Diretiva que estabelece os 
compromissos dos Estados Membros 
para a redução das emissões 
atmosféricas antropogénicas de 
dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 
azoto (NOx), compostos orgânicos 
voláteis não metânicos (NMVOC), 
amoníaco (NH3) e partículas finas 
(PM2,5) e exige a elaboração, adoção e 
execução de programas nacionais de 
controlo da poluição atmosférica, 
bem como a monitorização e a 
comunicação das emissões desses 
poluentes e dos outros poluentes a 
que se refere o anexo I e dos 
respetivos efeitos. 

A fim de progredir no sentido de atingir níveis de qualidade do ar 
que não originem impactos negativos nem riscos importantes 
para a saúde humana e o ambiente, esta Diretiva contribui 
também para alcançar: 
a) Os objetivos de qualidade do ar estabelecidos na legislação 

da UE, e progressos conducentes ao objetivo a longo prazo 
da União de alcançar níveis de qualidade do ar em 
consonância com as orientações para a qualidade do ar 
publicadas pela Organização Mundial da Saúde; 

b) Os objetivos em termos de biodiversidade e ecossistemas da 
UE em consonância com o Sétimo Programa de Ação em 
matéria de Ambiente; 

c) Maiores sinergias entre a política da UE para a qualidade do 
ar e outras políticas relevantes da União, em particular as 
políticas climática e energética. 

A fim de avaliar a efetividade dos compromissos 
nacionais de redução de emissões estabelecidos 
esta Diretiva obriga EM da UE a monitorizar os 
efeitos da poluição atmosférica nos 
ecossistemas terrestres e aquáticos, sendo que 
para o efeito estabelece um conjunto de 
indicadores facultativos para ecossistemas de 
água e para ecossistemas terrestres (Anexo V15) 
 

https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=1174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2284&from=PT
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Quadro 5 - Caracterização de documentos estratégicos de referência na AP Sistema Integrado 

Documento Objeto Objetivos Monitorização 

Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do 
Mar16 (CNUDM) 
 

A CNUDM estabelece um novo 
quadro jurídico para o Direito do Mar. 
Esta Convenção visa estabelecer uma 
ordem jurídica para os mares e 
oceanos que facilite as comunicações 
internacionais e promova os usos 
pacíficos dos mares e oceanos, a 
utilização equitativa e eficiente dos 
seus recursos, a conservação dos 
recursos vivos e o estudo, a proteção 
e a preservação do meio marinho. 
A CNUDM estabelece sobre os limites 
da plataforma continental dos 
Estados Costeiros, dando direitos 
soberanos a esses Estados sobre a 
exploração dos recursos não vivos, 
minerais ou de outras naturezas, aí 
presentes, entre outros assuntos 
relevantes no Direito do Mar. 

A CNUDM estabelece um regime geral de proteção do ambiente 
marinho (Parte XII) e de investigação científica marinha (Parte 
XIII) incluindo a cooperação internacional na investigação 
científica, nomeadamente ao nível dos recursos existentes no 
solo e subsolo marítimos, e ainda um regime geral de 
desenvolvimento e transferência de tecnologia marinha (Parte 
XIV). 
Os objetivos fundamentais estabelecidos relativamente ao 
desenvolvimento e transferência de tecnologia marinha são os 
seguintes: 
a) A aquisição, avaliação e divulgação de conhecimentos de 
tecnologia marinha, bem como facilitar o acesso a informação e 
dados pertinentes; 
b) O desenvolvimento de tecnologia marinha apropriada; 
c) O desenvolvimento da infraestrutura tecnológica necessária 
para facilitar a transferência da tecnologia marinha; 
d) O desenvolvimento dos recursos humanos através da 
formação e ensino a nacionais dos Estados e países em 
desenvolvimento e, em especial, dos menos desenvolvidos entre 
eles; 
e) A cooperação internacional em todos os níveis, 
particularmente em nível regional, sub-regional e bilateral. 

Não existem indicadores ou metas para a 
monitorização da CNUDM. 
 

Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento 
Sustentável  
[Resolução 70/1, 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas (AGNU), 
21.10.2015]17 

Estabelece o acompanhamento e 
revisão da implementação dos 
compromissos e objetivos de 
desenvolvimento sustentável 
aprovados na Cimeira das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável em 25 de setembro de 
2015. Entrou em vigor a 1 de janeiro 

Esta Agenda visa promover a implementação de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas associadas. 
Foram estabelecidos dois objetivos específicos, um referente à 
Ação Climática e outro referente aos Oceanos:  
Objetivo 13 – Adotar medidas urgentes para combater as 
alterações climáticas e os seus impactos 
Objetivo 14 – Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares 
e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

Nas Nações Unidas foi desenvolvida uma 
estrutura global de indicadores para 
monitorização dos objetivos e metas da Agenda 
2030, a qual foi adotada pela AGNU em 
06.07.2017 (Resolução 71/313). Esta estrutura 
define 10 indicadores para monitorização das 10 
metas do Objetivo 14, dos quais 2 são 
prioritários: 

 
16http://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-das-nacoes-unidas-sobre-o-direito-do-mar-e-o-acordo-relativo-aplicacao-da-5 e 
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/rar60B-1997.pdf 
17www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf  

http://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-das-nacoes-unidas-sobre-o-direito-do-mar-e-o-acordo-relativo-aplicacao-da-5
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/rar60B-1997.pdf
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
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Documento Objeto Objetivos Monitorização 

2016 e tem um horizonte temporal 
até 2030. 

14.4.1. - Percentagem de unidades 
populacionais de gestão pesqueira (stocks) 
dentro dos limites biológicos sustentáveis 
14.5.1. – Proporção de áreas marinhas 
protegidas relativamente à área marítima sob 
jurisdição nacional 

Compromisso para o 
Crescimento Verde (CCV)18 
[Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 28/2015, 
de 30 de abril] 

O Compromisso para o Crescimento 
Verde procura uma coerência 
estratégica multissectorial 
assumindo o ambiente como pilar 
central de desenvolvimento e 
crescimento económico. 
A visão é concretizada num conjunto 
de objetivos e metas dispersas por 
dez áreas temáticas e seis 
catalisadores transversais, que 
pretendem dinamizar a mobilização 
favorável à transição para um novo 
modelo económico. 

O Compromisso para o Crescimento Verde estabelece 7 
iniciativas para a área de intervenção Mar, das quais se 
consideram relevantes para as Área Programática OASI: 
• Estabelecer novas áreas marinhas protegidas, garantindo a 

exploração sustentável dos recursos marinhos; 
• Incentivar a utilização de transportes marítimos (navios e 

embarcações) movidos a combustíveis menos poluentes; 
• Implementar novas técnicas e processos mais amigos do 

ambiente nas atividades que impactam diretamente as 
espécies e os ecossistemas marinhos, minimizando e 
mitigando impactes negativos; 

Releva ainda referir a seguinte iniciativa para a área de 
intervenção Cidades e Território: 
• Promover uma gestão integrada das zonas costeiras dando 

especial atenção à proteção do litoral face a riscos, 
especialmente de erosão costeira 

Associados às iniciativas são identificados 
indicadores de sucesso e por vezes metas. 
Destacam-se os seguintes indicadores 
associados às áreas de intervenção Mar e 
Cidades e Território, respetivamente: 
- Até 2020, ter classificado no mar português, 
uma área aproximada de 10 %; 
- Aumentar a extensão da faixa costeira 
intervencionada para proteção de pessoas e 
bens Meta para 2022/23 – 100 km 

Estratégia Marítima da 
União Europeia para a Área 
do Atlântico (EMUEAA) 
(COM/2011/0782 final) 
 
 e respetivo Plano de Ação 
(COM/2013/0279) 

A Estratégia visa reforçar a realização 
do potencial da “economia azul” e o 
desenvolvimento sustentável na área 
do Atlântico (entre os cinco Estados 
Membros da bacia do Atlântico). 
 
O Plano de Ação (até 2020) é um 
convite ao sector privado, aos 
investigadores, aos organismos 
públicos regionais e nacionais e a 
outros intervenientes para que 

A EMUEAA identifica a necessidade de aplicação de uma 
abordagem ecossistémica e de um crescimento inclusivo do 
ponto de vista social. 
 
Para cada prioridade estão estabelecidos objetivos específicos e 
ações concretas, muitas das quais assumem relevância na AP 
Oceano. São exemplos de áreas de ação: 
- Previsão oceanográfica costeira 
- Avaliação dos mecanismos de alerta, comunicação e reação às 
espécies marinhas invasivas 

Não existem indicadores ou metas previstas na 
EMUEAA. 
 

 

 
18https://dre.pt/home/-/dre/67120682/details/maximized?p_auth=w3jZm2pw e https://www.historico.portugal.gov.pt/media/11315070/20150605-maote-ccv.pdf  

https://dre.pt/home/-/dre/67120682/details/maximized?p_auth=w3jZm2pw
https://www.historico.portugal.gov.pt/media/11315070/20150605-maote-ccv.pdf
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Documento Objeto Objetivos Monitorização 

comecem a conceber projetos que 
respondam às prioridades: 
1: Promover o empreendedorismo e a 
inovação; 
2: Proteger, assegurar e desenvolver 
o potencial do meio marinho e 
costeiro do Atlântico; 
3: Melhorar a acessibilidade e a 
conectividade; 
4: Criar um modelo de 
desenvolvimento regional 
sustentável e socialmente inclusivo. 

- Desenvolvimento de novos instrumentos e plataformas de 
monitorização dos ecossistemas (incluindo a cartografia dos 
fundos marinhos) 
- avaliação e mapeamento do potencial em recursos energéticos 
- Identificar e caraterizar os impactos das alterações climáticas 
globais 

Diretiva do Ordenamento 
do Espaço Marítimo 
(Diretiva 2014/89/EU, de 
23 de julho) 

Estabelece um quadro para o 
ordenamento do espaço marítimo, a 
fim de promover o crescimento 
sustentável das economias 
marítimas, o desenvolvimento 
sustentável das zonas marinhas e a 
utilização sustentável dos recursos 
marinhos. 
No contexto da PMI da UE, pretende 
reforçar a cooperação 
transfronteiriça, de acordo com as 
disposições aplicáveis da CNUDM. 

Objetivos do ordenamento do espaço marítimo relevantes para 
o domínio OASI: 

− Aquando do estabelecimento e da aplicação do ordenamento 
do espaço marítimo, os EM devem ter em conta aspetos 
económicos, sociais e ambientais, para apoiar o crescimento e 
o desenvolvimento sustentável no setor marítimo, aplicando 
uma abordagem ecossistémica, e para promover a 
coexistência de atividades e utilizações pertinentes. 

− Através dos seus planos de ordenamento do espaço marítimo, 
os EM visam contribuir para o desenvolvimento sustentável 
dos setores da energia no meio marinho, do transporte 
marítimo e do setor das pescas e da aquicultura, e para a 
preservação, proteção e melhoria do ambiente, incluindo a 
resistência ao impacto das alterações climáticas. Além disso, 
os EM podem visar outros objetivos, como a promoção do 
turismo sustentável e a extração sustentável de matérias-
primas. 

Não existem indicadores ou metas previstas na 
Diretiva do ordenamento do espaço marítimo. 

Regime Jurídico do 
Ordenamento do Espaço  
Marítimo Nacional 

Regime Jurídico do Ordenamento do 
Espaço Marítimo Nacional preconiza 
um Plano de Situação do 
Ordenamento do Espaço Marítimo 
(OEM)19 que identifica a distribuição 

O Plano de Situação prossegue os seguintes objetivos: 

− Executar os objetivos da Estratégia Nacional para o Mar 

− Promover a exploração económica sustentável, racional e 
eficiente dos recursos marinhos 

− Ordenar os usos e atividades 

O exercício de definição de indicadores de 
monitorização no quadro dos instrumentos de 
ordenamento do espaço marítimo foi 
desenvolvido no SEAMInd - Ordenamento do 
Espaço Marítimo. 

 
19https://www.dgrm.mm.gov.pt/web/guest/as-pem-psoem e http://www.psoem.pt/sobre/  

https://www.dgrm.mm.gov.pt/web/guest/as-pem-psoem
http://www.psoem.pt/sobre/
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Documento Objeto Objetivos Monitorização 

(Lei n.º 17/2014, de 10 de 
abril e Decreto-Lei n.º 
38/2015, 
de 12 de março) 

espacial e temporal dos usos e 
atividades existentes e potenciais, 
identificando também as áreas 
relevantes para a conservação da 
natureza, biodiversidade, os valores 
correspondentes ao património 
cultural subaquático e as redes e 
estruturas indispensáveis à defesa 
nacional, à segurança interna e à 
proteção civil. 
O Plano de Situação é ainda o 
instrumento que permite a atribuição 
de Título de Utilização Privativa do 
Espaço Marítimo Nacional (TUPEM). 

− Prevenir e minimizar conflitos entre usos e atividades 
concorrentes 

− Garantir a segurança jurídica e a transparência na atribuição 
dos Título de Utilização Privativa do Espaço marítimo Nacional 

A DGPM é a entidade competente para 
promover a permanente avaliação dos 
Instrumentos de OEM, e que de três em três 
anos deve ser submetido à Assembleia da 
República um Relatório sobre o Estado do OEM. 

Plano de Ação Litoral XXI20 O Litoral XXI é o instrumento de 
referência para uma gestão ativa da 
zona costeira e para um horizonte 
que vai além de 2020. Aqui se 
refletem as grandes linhas de política 
e as opções estratégicas para o 
Litoral, aqui se identificam e 
priorizam as intervenções a 
desenvolver a partir de uma visão que 
considera as especificidades 
geográficas de cada trecho do Litoral 
e que atende aos processos globais 
que decorrem das alterações 
climáticas. 
Este Plano de Ação Litoral XXI dá 
prioridade às intervenções estruturais 
com impacte nos ciclos e sistemas 
naturais, com foco na reposição 
sedimentar e nas soluções de 
adaptação mais ajustadas para a 

A seguinte opção estratégica do Plano de Ação Litoral XXI 
assume especial relevo no domínio OASI: 
- Um modelo de ordenamento e desenvolvimento da zona 
costeira que articule as dinâmicas socioeconómicas com as 
ecológicas na utilização dos recursos e na gestão de riscos 
(abordagem ecossistémica); 

O Plano de Ação identifica os seguintes 
indicadores por domínio/tipologia de 
intervenção: 
Prevenção e gestão do risco/proteção costeira: 

− Extensão de estruturas de defesa costeira 
intervencionadas (Km) 

− Investimento realizado em estruturas de 
defesa costeira (€) 

− Extensão dos sistemas dunares 
intervencionados (Km) 

− Extensão das áreas sujeitas a alimentação 
artificial (Km) ou volumes colocados (m3) 

− Extensão de áreas sinalizadas (Km) 
Salvaguarda, proteção e valorização dos 
recursos/Planos de Intervenção e Projetos de 
Requalificação 

− Extensão dos sistemas naturais (Km) 

− Extensão das áreas valorizadas (Km) 

− Extensão das áreas qualificadas (Km) 
 

 
20https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Litoral/Plano_Acao_Litoral_XXI_2017.pdf 

https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Litoral/Plano_Acao_Litoral_XXI_2017.pdf
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manutenção da nossa linha de costa e 
a salvaguarda de pessoas e bens. 

Plano Estratégico da DG 
ASSUNTOS MARÍTIMOS E 
PESCAS (DG MARE) 2016-
202021 

A Direção-Geral dos Assuntos 
Marítimos e Pescas é responsável 
pela política europeia em matéria de 
assuntos marítimos e pescas. 
O Plano Estratégico da DG MARE 
estabelece a sua visão para um 
período de 5 anos, a terminar em 
2020. 

Os objetivos específicos do Plano são os seguintes: 
1. Pesca e aquacultura mais sustentável e competitiva 
2. Economia Azul sustentável com criação de crescimento, 

emprego e prosperidade 
3. Pesca sustentável ao nível mundial e governação 

internacional reforçada 

O Plano prevê os seguintes indicadores para 
medir a sustentabilidade da pesca: 
- Proporção (Atlântico) ou n.º de unidades 
populacionais (Mediterrâneo e Mar Negro) 
exploradas ao nível do Rendimento Máximo 
Sustentável22  
- Gestão sustentável de tunídeos de acordo com 
os pareceres científicos pertinentes 
- Proporção de medidas de conservação 
baseadas em pareceres científicos, para todas as 
espécies sob a alçada das organizações 
regionais de gestão da pesca de que a UE é 
membro 
 
Outros indicadores relevantes: 
- Número de downloads por mês registados na 
plataforma EMODnet23 

Plano Estratégico da DG 
AMBIENTE (DG ENV) 2016-
202024 

A Direção-Geral de Ambiente é 
responsável pela política europeia em 
matéria de ambiente. Propõe e 
executa políticas que asseguram um 
nível elevado de proteção ambiental 
e preservam a qualidade de vida dos 
cidadãos europeus. 
O Plano Estratégico da DG ENV 
estabelece a sua visão para um 

Os objetivos específicos do Plano são os seguintes: 
1. A economia da UE é eficiente em termos de recursos, 

sustentável e competitiva 
2. O capital natural da UE é protegido, conservado e aumentado 
3. Os cidadãos da UE estão salvaguardados de pressões 

relacionadas com o ambiente e de riscos para a saúde e o 
bem-estar 

4. Existe uma estrutura favorável para a política ambiental, 
baseada na implementação inteligente, um forte 

O Plano prevê vários indicadores, dos quais se 
destacam os seguintes: 
- Percentagem da superfície de águas marinhas 
(regiões e sub-regiões marinhas) conservada 
através de medidas de proteção espacial (redes 
de áreas marinhas protegidas no contexto das 
Diretivas Habitats, Aves e DQEM e PCP) 
- Intervenções dos Fundos Estruturais -- 
Ambiente Marinho 

 
21ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-mare_march2016_en.pdf  
22Conhecido pela sigla inglesa MSY - Maximum Sustainable Yield 
23A EMODnet (European Marine Observation and Data Network, www.emodnet.eu) é um Geoportal criado pela UE para apoio à PMI que disponibiliza dados marinhos relativos a sete temas-
base: batimetria, geologia, habitats dos fundos marinhos, química biologia, física e atividades humanas. Para cada um desses temas, a EMODnet criou um sub-portal para uma variedade de 
arquivos de dados geridos por organizações locais, nacionais, regionais e internacionais. Através destes sub-portais, os utilizadores têm acesso a observações padronizadas, indicadores de 
qualidade de dados e produtos de dados processados, como mapas de escala de bacia. Estes produtos são de acesso e uso gratuitos. 
24ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-env_march2016_en.pdf 

https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-mare_march2016_en.pdf
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.emodnet.eu
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-env_march2016_en.pdf
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período de 5 anos, a terminar em 
2020. 

conhecimento e uma base de evidências, investimento e 
melhor integração ambiental e coerência política 

5. As cidades da UE são mais sustentáveis 
6. A UE é mais eficaz na abordagem dos desafios ambientais 

internacionais 

- Proporção de capturas de unidades 

populacionais de gestão pesqueira (stocks) fora 
do nível do Rendimento Máximo Sustentável. 

Convenção Internacional 
para a Prevenção de 
Poluição de Navios 
(Convenção MARPOL) 

A MARPOL 73/78 é a mais importante 
convenção ambiental marítima. Foi 
assinada no dia 17 de fevereiro 1973 e 
modificada pelo Protocolo de 1978. 
A MARPOL contém 6 anexos, 
relacionados com a prevenção das 
diferentes formas de poluição 
marinha, por de navios: 
Anexo I – Poluição por 
hidrocarbonetos 
Anexo II – Substâncias líquidas 
nocivas transportadas a granel  
Anexo III – Substâncias prejudiciais 
transportadas por via marítima em 
embalagens, contentores, tanques 
portáteis, camiões-tanque e vagões-
cisternas 
Anexo IV – Esgotos sanitários dos 
navios 
Anexo V – Poluição por lixo dos navios  
Anexo VI – Poluição atmosférica por 
navios 

A MARPOL tem como objetivo a eliminação completa da 
poluição intencional do meio marinho por hidrocarbonetos e 
outras substâncias prejudiciais, bem como a minimização de 
descargas acidentais de tais substâncias. 
 
A Organização Marítima Internacional (IMO25), uma agência das 
Nações Unidas que foi formada para promover a segurança 
marítima, é responsável por implementar e desenvolver os 
padrões de emissão, conhecidos como “Tier I, II & III”, com base 
na convenção MARPOL. 
 

Não existem indicadores ou metas previstas na 
Convenção MARPOL. 

Diretiva para a redução do 
teor de enxofre em 
combustíveis líquidos 
(Diretiva (UE) 2016/802, 
de 11 de maio de 2016) 

Diretiva que estabelece limites ao 
teor de enxofre de certos 
combustíveis líquidos derivados do 
petróleo como condição para 
poderem ser utilizados no território, 
mares territoriais, zonas económicas 

A presente diretiva tem por objetivo reduzir as emissões de 
dióxido de enxofre resultantes da combustão de certos tipos de 
combustíveis líquidos e minorar, assim, os efeitos nocivos destas 
emissões nas pessoas e no ambiente. 

. 

 
25http://www.imo.org 

http://www.imo.org/
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exclusivas e zonas de controlo da 
poluição dos Estados-Membros. 

Convenção-Quadro das 
Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas26 
(CQNUAC), Protocolo de 
Quioto27 e Acordo de 
Paris28 

As Partes à Convenção-Clima 
acordaram no objetivo de estabilizar 
as concentrações de gases com efeito 
de estufa a um nível que evite a 
perigosa interferência antropogénica 
com o sistema climático. 
O Protocolo de Quioto (KP) é o 
Protocolo à Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (CQNUAC), herda daquela 
os princípios fundamentais do regime 
climático e foi o primeiro tratado 
jurídico internacional que 
explicitamente pretende limitar as 
emissões quantificadas de gases com 
efeito de estufa dos países 
desenvolvidos. 
O Acordo de Paris visa alcançar a 
descarbonização das economias 
mundiais 

São vários os compromissos que as Partes à Convenção têm, 
entre os quais se podem salientar: 
• Compromisso de reporte de informação (publicação de 

inventários nacionais periódicos) 
• Compromisso de publicação de programas nacionais de 

alterações climáticas (Comunicações Nacionais) 
• Promoção de transferência de tecnologia 

O Acordo de Paris estabelece o objetivo de limitar o aumento da 
temperatura média global a níveis bem abaixo dos 2ºC acima dos 
níveis pré-industriais e prosseguir esforços para limitar o 
aumento da temperatura a 1,5ºC, reconhecendo que isso 
reduzirá significativamente os riscos e impactos das alterações 
climáticas. 

Não está prevista uma monitorização com base 
em indicadores, mas está prevista a submissão 
anual de inventários nacionais de emissões de 
gases com efeito de estufa. 

Quadro Estratégico para a 
Política Climática (QEPiC) 
(Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 56/2015, de 
30 de julho) 

Assegurar a resposta nacional aos 
compromissos assumidos para 2020 
e propostos para 2030 no âmbito da 
União Europeia e, a nível nacional, do 
Compromisso para o Crescimento 
Verde (CCV), estabelecendo um 
quadro articulado de instrumentos de 
política climática no horizonte 
2020/2030. 

A concretização da visão estabelecida para o Quadro Estratégico 
da Política Climática assenta em nove objetivos, dos quais 
assumem relevância para a AP SI: 
1. Promover a transição para uma economia de baixo carbono, 
gerando mais riqueza e emprego, contribuindo para o 
crescimento verde; 
2. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa; 
3. Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação; 

Para o reporte e monitorização da 
implementação da política climática e das ações 
desenvolvidas estão incluídos no QEPiC o 
Sistema Nacional para Políticas e Medidas 
(SPeM) e o Sistema Nacional de Inventário de 
Emissões por Fontes e Remoção por 
Sumidouros de Poluentes Atmosféricos 
(SNIERPA), assim como o sistema de reporte 
previsto no âmbito da ENAAC 2020. 

 
26unfccc.int/sites/default/files/conveng.pdf 
27unfccc.int/sites/default/files/kpeng.pdf 
28unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf 

http://www.crescimentoverde.gov.pt/
http://www.crescimentoverde.gov.pt/
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/unfccc.int/sites/default/files/conveng.pdf
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/unfccc.int/sites/default/files/kpeng.pdf
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
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4. Assegurar uma participação empenhada nas negociações 
internacionais e em matéria de cooperação; 
5. Estimular a investigação, a inovação e a produção de 
conhecimento; 
9. Garantir condições eficazes de governação e assegurar a 
integração dos objetivos climáticos nos domínios setoriais. 

Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC) 
 
Programa Nacional para as 
Alterações Climáticas 
2020/2030 (PNAC 
2020/2030) 
(Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 56/2015, de 
30 de julho) 
e  
 

Programa de Ação para a 
Adaptação às Alterações 
Climáticas  
(Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 130/2019, de 
2 de agosto) 
 
 

O PNAC 2020/2030 visa assegurar 
uma trajetória sustentável de 
redução das emissões nacionais de 
gases com efeito de estufa, 
garantindo o cumprimento dos 
compromissos nacionais de 
mitigação e colocando Portugal em 
linha com os objetivos europeus 
nesta matéria.  
Estabelece linhas de orientação para 
políticas e medidas setoriais, define 
metas setoriais de redução de 
emissões e identifica um conjunto de 
opções de políticas e medidas 
setoriais, a desenvolver futuramente 
em conjunto com os setores de 
política relevantes como transportes, 
energia, agricultura e floresta. 

A ENAAC 2020 assume três objetivos: 
1. Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações 
climáticas; 
2. Implementar medidas de adaptação; 
3. Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais. 
 
Constituem objetivos do PNAC: 
• Promover a transição para uma economia de baixo carbono, 

gerando mais riqueza e emprego, contribuindo para o 
crescimento verde; 

• Assegurar uma trajetória sustentável de redução das 
emissões nacionais de gases com efeito de estufa (GEE) de 
forma a alcançar uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -
30% a -40% em 2030 em relação a 2005, garantindo o 
cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação; 

• Promover a integração dos objetivos de mitigação nas 
políticas setoriais. 
 

“Zonas Costeiras e Mar”, é um dos nove sectores prioritários com 
respetivo grupo de trabalho sectorial (GT).  

Ver monitorização do QEPiC. 

Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica 2050 
(Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 107/2019, de 
1 de julho) 

Estabelece a visão e as trajetórias, e 
identifica linhas de orientação para as 
políticas e medidas para se alcançar a 
Neutralidade Carbónica até 2050 

Define oito premissas fundamentais: 
i) Promover a transição para uma economia competitiva, 

circular, resiliente e neutra em carbono, gerando mais 
riqueza, emprego e bem-estar; 

ii) Identificar vetores de descarbonização e linhas de atuação 
subjacentes a trajetórias para a neutralidade carbónica em 
2050; 

Estabelece um a trajetória para a neutralidade 
carbónica em 2050, com metas em 2015, 2030 
2040, 2050 relativas a: 
- Redução emissões vs 2005  
- Emissões (MtCO2eq) 
- Sequestro carbono (MtCO2) 
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iii) Contribuir para a resiliência e para a capacidade nacional 
de adaptação às vulnerabilidades e impactes das 
alterações climáticas;  

iv) Estimular a investigação, a inovação e a produção de 
conhecimento em áreas-chave para a concretização do 
objetivo da neutralidade carbónica; 

v) Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis 
de investimento; vi) Assegurar uma transição justa e coesa 
que contribua para a valorização do território;  

vi) Garantir condições eficazes de acompanhamento do 
progresso alcançado rumo ao objetivo da neutralidade 
carbónica (governação) e assegurar a integração dos 
objetivos de neutralidade carbónica nos domínios 
setoriais; 

vii) Envolver a sociedade nos desafios das alterações 
climáticas, apostando na educação, informação e 
sensibilização, contribuindo para aumentar a ação 
individual e coletiva. 

Convenção das Nações 
Unidas de Combate à 
Desertificação29 (CNUCD) 
e 
 
O futuro quadro estratégico 
da Convenção  
(Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento 
Sustentável: implicações 
para a Convenção das 
Nações Unidas de 
Combate à Desertificação) 

A Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação nos Países 
Afetados por Seca Grave e ou 
Desertificação, particularmente em 
África (abreviadamente conhecida 
por CNUCD), foi aprovada em Paris a 
17 de junho de 1994 e tem aplicação 
plena em Portugal desde 26 de 
dezembro de 1996. 
A CNUCD define «Desertificação» 
como a degradação das terras nas 
zonas áridas, semiáridas e sub-
húmidas secas, em resultado da 
influência de vários fatores, incluindo 
as variações climáticas e as atividades 
humanas. 

O objetivo declarado pela CNUCD é o “combate à desertificação 
e a mitigação dos efeitos da seca em países que sofrem seca 
severa e/ou desertificação, particularmente em África, através de 
uma ação efetiva a todos os níveis, suportada pela cooperação 
internacional e por acordos de parceria”.   
 
O quadro estratégico contribuirá para (i) atingir os objetivos da 
Convenção e da Agenda 2030, em particular no que se refere ao 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 15 e meta 15.3: 
“até 2030, combater a desertificação, restaurar terras e solos 
degradados, incluindo terras afetadas pela desertificação, secas 
e inundações, e se esforçam para alcançar um mundo neutro em 
relação à degradação da terra ”e outros ODS inter-relacionados, 
no âmbito da Convenção; (ii) melhorar as condições de vida das 
populações afetadas; e (iii) melhorar os serviços dos 
ecossistemas. 
 

A CNUDM não prevê monitorização com base 
em indicadores. 
O quadro estratégico apresenta a metodologia 
de monitorização estratégica a qual não inclui 
metas ou indicadores relevantes para a AP SI. 

 
29www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/unccd-PT/a-convencao/unccd 

https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/unccd-PT/a-convencao/unccd
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Justifica-se a identificação da CNUCD 
no contexto do domínio OASI pela 
sua direta ligação com as alterações 
climáticas e a conservação da 
biodiversidade. 

Programa de Ação Nacional 
de Combate à 
Desertificação30 (PANCD) 
[Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 78/2014, 
de 24 de dezembro] 
 

O PANCD apresenta como um dos 
aspetos caracterizadores de estrutura 
e conteúdo o seguinte: 
Desenvolvimento de propostas de 
programas e intervenções que 
consideram não só os processos 
relativos aos solos e à água, mas 
integram também as questões 
relativas à biodiversidade e às 
alterações climáticas, e que resultam 
da aplicação e desenvolvimento das 
respetivas convenções. 
Refira-se que tendo em conta o 
enquadramento jurídico da CNUCD e 
as condições climáticas atuais, o 
PANCD aplica-se apenas em 
território terrestre. 
No entanto, justifica-se a 
identificação do PANCD no contexto 
do domínio OASI pela sua direta 
ligação com as alterações climáticas, 
a conservação da biodiversidade e a 
prevenção e combate de catástrofes 
em todo o território nacional, 
incluindo nas zonas costeiras. 

O PANCD tem por objetivos a aplicação das orientações, das 
medidas e dos instrumentos da CNUCD nas áreas semiáridas e 
sub-húmidas secas do território nacional, bem como nas 
iniciativas de cooperação multilateral e bilateral do país, que se 
inscrevam no seu âmbito. 
Os objetivos estratégicos e específicos do PANCD estão 
integrados nas medidas e nos instrumentos de política para o 
desenvolvimento, considerando as necessidades associadas à 
luta contra a desertificação no âmbito dos trabalhos de 
ordenamento e gestão do território e na definição dos 
programas, planos e estratégias nacionais, designadamente, de 
conservação e uso dos solos, de desenvolvimento rural, de 
conservação da natureza, de utilização dos recursos hídricos e da 
cooperação para o desenvolvimento. 
Com interação com o domínio OASI, destacam-se os seguintes 
objetivos específicos: 
1.5 - Apoiar e promover a defesa das populações contra os efeitos 
de fenómenos meteorológicos extremos 
3.4 — Promover a mitigação e a adaptação às alterações 
climáticas 
4.3 – Promover ações de cooperação e ajuda ao 
desenvolvimento. 

O PANCD identifica “Indicadores de avaliação 
da CNUCD” e “Indicadores de avaliação 
nacionais” para cada “Objetivo específico”. 
 
Os indicadores de avaliação nacionais 
associados aos objetivos específicos 1.5, 3.4 e 
4.3 e relevantes para a AP Sistema Integrado, 
atendendo a que contabilizam fenómenos e 
ocorrências em zonas costeiras, são: 
-  N.º de programas de treino, por tipo de 
fenómeno. por ano e por município suscetível, 
- n.º de avisos/alertas por ano e por tipo de 
ocorrência; 
- População afetada por tipo de ocorrência e por 
ano;  
- Municípios afetados por tipo de ocorrência, por 
dia e ano; 
- Zonas críticas de risco identificadas. 
- Tendências de precipitação sazonal; 
- % da ajuda pública ao desenvolvimento com 
marcador de desertificação (marcadores do Rio) 

Declaração de Galway31 Assinado em 2013 pela União 
Europeia, os Estados Unidos e o 
Canadá, este acordo reconhece que, 

O principal objetivo deste acordo é promover a cooperação de 
investigação científica sobre o oceano 

Não existem indicadores ou metas. 

 
30dre.pt/application/file/65985917 
31www.atlanticresource.org/aora/sites/default/files/GalleryFiles/Default/GalwayStatement.pdf  

https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/dre.pt/application/file/65985917
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/www.atlanticresource.org/aora/sites/default/files/GalleryFiles/Default/GalwayStatement.pdf
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para promover a 
cooperação de investigação 
científica sobre o oceano 
 
(União Europeia, Estados 
Unidos e Canadá, 
24.05.2013) 

em muitas áreas, a investigação 
sobre o oceano Atlântico será mais 
eficaz se coordenada numa base 
transatlântica.  

As áreas identificadas para potencial cooperação ao abrigo do 
acordo incluem: 

• Observação oceânica, 

• Partilha de dados, designadamente temperatura, salinidade 
e acidez, 

• Interoperabilidade e coordenação das infraestruturas de 
observação, designadamente boias de medição e navios de 
investigação, 

• Gestão sustentável dos recursos oceânicos, 

• Cartografia do fundo do mar e de habitats bentónicos, 

• Promoção da mobilidade dos investigadores, 

• Identificação e recomendação de futuras prioridades de 
investigação. 

Declaração de Belém32  
sobre a cooperação em 
investigação científica e 
inovação no Atlântico Sul 
 
(União Europeia, Brasil e 
África do Sul, 13.07.2017) 

A Declaração de Belém define as vias 
pelas quais os países da UE, Brasil e 
África do Sul vão compreender 
melhor o Atlântico Sul, desde a 
segurança alimentar até às alterações 
climáticas e correntes oceânicas. 

A Declaração de Belém tem como objetivo compreender melhor 
os ecossistemas marinhos e as inter-relações entre oceanos, 
mudanças climáticas, alimentação e sistemas de energia, bem 
como a dinâmica do oceano Atlântico e dos seus sistemas de 
circulação, da Antártida até ao Ártico. 
Um dos objetivos do acordo é o reforço das observações no 
oceano Atlântico, através da congregação de recursos e 
conhecimentos, para se garantir o apoio necessário à proteção 
dos ecossistemas que se encontram sob pressão. 
Este acordo define como principais áreas de cooperação 
internacional: 

• Investigação da variabilidade climática e dos ecossistemas;  

• Observação, previsão e monitorização do oceano; 

• Segurança alimentar, gestão das pescas, aquacultura e 
biodiversidade; 

• Tecnologia oceânica, incluindo as energias renováveis; 

• Efeitos dos poluentes emergentes; e 

• Investigação polar, especialmente as interconexões entre o 
Atlântico e o oceano Antártico 

Não existem indicadores ou metas. 

 
32ec.europa.eu/research/iscp/pdf/belem_statement_2017_pt.pdf 

https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/ec.europa.eu/research/iscp/pdf/belem_statement_2017_pt.pdf


SEAMInd - Volume III 
Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado 

 
37 

 

Documento Objeto Objetivos Monitorização 

Estratégia Nacional de 
Investigação e Inovação 
para uma Especialização 
Inteligente 2014-202033 
(ENEI) e Estratégias 
Regionais associadas 
 

A Estratégia de Investigação e 
Inovação para uma Especialização 
Inteligente é uma estratégia 
multinível, que articula a Estratégia 
Nacional com as 7 Estratégias 
Regionais (5 Estratégias para as 
regiões NUTS II do Continente e 2 
Estratégias correspondentes para as 
Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira). Estas estratégias 
articulam-se ainda com as estratégias 
sectoriais definidas, entre as quais a 
Estratégia Nacional para o Mar.  

A ENEI define cinco objetivos estruturantes, dos quais dois 
assumem relevância para o domínio OASI: 
I. A promoção do potencial da base de conhecimentos científicos 
e tecnológicos; 
II. O fomento da cooperação entre as instituições de I&D públicas 
e privadas e entre empresas, com o reforço da política de 
clusterização e a promoção da transferência e circulação do 
conhecimento, para melhoria do nível de intensidade 
tecnológica e de conhecimento dos bens e serviços produzidos; 
 
A ENEI estabelece 15 domínios prioritários, entre os quais de 
destaca a "Economia do Mar", que por sua vez se desmultiplica 
em 5 temas: "Recursos Alimentares Marinhos"; "Sistemas 
Naturais e Recursos Energéticos Renováveis"; "Recursos do Mar 
Profundo"; "Portos, Logística, Transporte, Construção Naval e 
Obras Marítimas"; e "Cultura, Turismo, Desporto e Lazer". 

Não existem indicadores ou metas alinhadas 
com o domínio OASI. 
 

Marine Knowledge: 
roadmap 
[SWD(2014) 149 final] 

Este documento acompanha a 
Comunicação da Comissão Europeia 
“A inovação na economia azul: 
materializar o potencial de 
crescimento e de emprego dos 
nossos mares e oceanos” [COM(2014) 
254 final/2]. Este roteiro visa a criação 
e a manutenção de uma base de 
dados com informação sobre as 
bacias oceânicas europeias, recursos 
e habitats aí disponíveis.  

O objetivo passa por criar o European Marine Observation and 
Data Network (EMODnet), que deverá alimentar uma plataforma 
de conhecimento sobre o mar com informação a vários níveis, 
incluindo nos domínios científicos da geologia, biologia e 
ecologia. A informação é providenciada pelos Estados-Membros 
e incide sobre o território marítimo sob sua jurisdição e recursos 
aí disponíveis. 

A monitorização deste roteiro prevê a 
caracterização, quantificação e satisfação dos 
utilizadores do EMODnet e tipo de utilização, 
sem incluir metas ou indicadores. 

Programa da União para a 
observação e 
monitorização da Terra 
«Copernicus» 
 

Copernicus é o programa da União 
para a observação e monitorização da 
Terra que deverá assegurar a 
existência de uma capacidade de 
observação espacial autónoma da 
União Europeia e prestar serviços 
operacionais no domínio do 

Objetivos do Programa Copernicus com relevância para a AP SI 
são: 
- Monitorizar a Terra para apoiar a proteção do ambiente e os 
esforços de proteção civil e de segurança civil 
- Assegurar um acesso autónomo aos conhecimentos ambientais 
e às tecnologias-chave para os serviços de observação da Terra e 

Não foram identificados indicadores ou metas 
alinhadas com os domínios OASI 

 
33https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/enei_versao_final_0.pdf (Versão de Novembro de 2014) 

https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/enei_versao_final_0.pdf
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Documento Objeto Objetivos Monitorização 

ambiente, da proteção civil e da 
segurança civil. O Programa deverá 
igualmente fornecer informações 
exatas e fiáveis em matéria de 
ambiente e de segurança, adaptadas 
às necessidades dos utilizadores e 
que apoiem outras políticas da União, 
em especial no domínio do mercado 
interno, dos transportes, do 
ambiente, da energia, da proteção e 
segurança civis, da cooperação com 
os países terceiros e da ajuda 
humanitária. 

de geoinformação, permitindo assim à Europa tomar decisões e 
medidas de forma independente 
- Apoiar e contribuir para as políticas europeias e fomentar 
iniciativas mundiais, como a GEOSS (Global Earth Observation 
System of Systems) 
- Fornecer dados e informações exatos e fiáveis aos utilizadores 
Copernicus, numa perspetiva de longo prazo e de 
sustentabilidade 

Estratégia Portugal Espaço 
2030 – Uma estratégia de 
investigação, inovação e 
crescimento para 
Portugal34 
 

A Estratégia Portugal Espaço 2030 
estabelece ainda o desenvolvimento 
e evolução dos quadros jurídico, 
financeiro, institucional, de 
internacionalização e 
cultural/educacional capazes de 
impulsionar o desenvolvimento do 
sector espacial em Portugal através 
de iniciativas de carácter nacional e 
da cooperação internacional para a 
próxima década. 

A Estratégia Portugal Espaço 2030 apresenta 4 objetivos 
estratégicos, dois dos quais com componentes relacionados com 
o domínio OASI: 
- Promover o crescimento económico e a criação de emprego 
qualificado em Portugal através da promoção de mercados 
relacionados com o espaço, nomeadamente na exploração dos 
dados e sinais de satélite em vários setores de atividade e na sua 
utilização para abordar importantes desafios societais, incluindo 
nas pescas e outras atividades marítimas; 
- Fomentar a geração de dados de satélite através de novas 
tecnologias espaciais e infraestruturas relacionadas com o 
espaço em Portugal. 

Não existem indicadores ou metas alinhadas 
com os domínios OASI 

Estratégia Internacional 
para a Redução do Risco de 
Catástrofes35 e 
 
Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de 
Catástrofes 2015-2030 

As Nações Unidas aprovaram, em 
2000, a Estratégia Internacional para 
a Redução de Catástrofes. 
 
O Quadro de Sendai para a Redução 
do Risco de Catástrofes 2015-2030, 
que sucede ao Quadro de Ação de 
Hyogo 2005-2015, proporciona à 

A Estratégia Internacional para a Redução de Catástrofes tem 
por objetivo promover o aumento da resiliência das 
comunidades face à ocorrência de catástrofes. 
 
O principal objetivo é "prevenir novos riscos e reduzir os riscos de 
catástrofes existentes, através da implementação de medidas 
integradas e inclusivas ao nível económico, estrutural, legal, 
social, da saúde, cultural, educacional, ambiental, tecnológico, 

Não existem indicadores ou metas para 
monitorização da Estratégia alinhados com os 
domínios OASI. 
 

 
34http://www.fct.pt/ptspace2030/ e https://www.fct.pt/ptspace2030/docs/Portugal_Space_2030_(PT).pdf 
35https://www.undrr.org/ e https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sf 

http://www.fct.pt/ptspace2030/
https://www.fct.pt/ptspace2030/docs/Portugal_Space_2030_(PT).pdf
https://www.undrr.org/
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sf
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Documento Objeto Objetivos Monitorização 

comunidade internacional uma 
oportunidade para melhorar a 
coerência entre políticas, instituições 
e sistemas de implementação da 
estratégia. 

político e institucional, para prevenção e redução da exposição a 
perigos e vulnerabilidades a catástrofes, aumentar o grau de 
preparação para resposta e recuperação e assim reforçar a 
resiliência”. 

Plataforma Nacional para a 
Redução do Risco de 
Catástrofes (PNRRC)36 

Plataforma Nacional constituída 
formalmente, em 2010, no seio da 
Comissão Nacional de Proteção Civil. 

Esta Plataforma foi criada com o objetivo de cumprir as 
recomendações do Quadro de Acão de Hyogo. 

Não existem indicadores ou metas para 
monitorização da Plataforma alinhados com os 
domínios OASI 

 

  

 
36http://www.pnrrc.pt/index.php/documentos-estruturantes/ 

http://www.pnrrc.pt/index.php/documentos-estruturantes/
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Capítulo 4. Fontes estatísticas, de dados administrativos e de informação 

científica 

A seleção de indicadores relativos ao domínio de monitorização Oceano, Atmosfera e Sistema integrado resulta 

dos indicadores que já definidos no âmbito do SEAMInd para outros domínios de monitorização que cruzam com 

este domínio e da definição de indicadores específicos do estado das águas marinhas e papel que o oceano 

desempenha na ação climática. 

Na Figura 3 são identificadas as principais fontes de dados do domínio OASI, as quais são apresentadas de seguida. 

 

Figura 3 - Principais fontes de dados das AP do domínio OASI 

 

 

A nível nacional, o Instituto Nacional de Estatística (INE) é a fonte oficial de dados estatísticos. 
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Instituto Nacional de Estatística 

O INE tem por missão produzir e divulgar de forma eficaz, eficiente e isenta, informação estatística oficial de 

qualidade, relevante para toda a sociedade. 

A maioria da informação disponibilizada pelo INE está acessível online na sua base de dados37. Uma pequena parte 

dessa informação é também editada em contas satélite, publicações ou dossiers temáticos, dos quais se destacam 

os seguintes pela sua relação com o domínio OASI: 

• Conta Satélite do Mar (CSM) (2010-2013)38 - A CSM foi desenvolvida pelo INE em parceria com a Direção-

Geral da Política do Mar (DGPM), nos termos de um protocolo celebrado entre as duas instituições em 

2013. Em 2017, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/2017, de 10 de julho, determinou o 

estabelecimento da CSM, com periodicidade de três em três anos, integrando as Estatísticas Oficiais 

Portuguesas, sendo que a sua produção e difusão dos resultados competem à DGPM em articulação e 

cooperação com o INE. 

• Publicação “Objetivos de desenvolvimento sustentável - Indicadores para Portugal. Agenda 2030” 39 - 

nesta publicação, o INE apresenta os indicadores disponíveis para Portugal, decorrentes do quadro global 

de indicadores adotado pelas Nações Unidas para acompanhar os progressos realizados no âmbito da 

Agenda 2030. 

Os indicadores apresentados permitem uma leitura estatística do desempenho nacional em relação aos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, desde 2010 até ao ano mais recente disponível. 

• Publicação “Estatísticas do Ambiente – 2016” 40 

• Dossier temático Desenvolvimento Sustentável41 

 

As restantes entidades que são seguidamente apresentadas por ordem alfabética neste capítulo são consideradas 

fontes de dados administrativos ou científicos, em razão da matéria. 

 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem por missão planear, coordenar e executar a 

política de proteção civil, designadamente na prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, de proteção e 

socorro de populações e de superintendência da atividade dos bombeiros, bem como assegurar o planeamento e 

coordenação das necessidades nacionais na área do planeamento civil de emergência com vista a fazer face a 

situações de crise ou de guerra. 

 

 

 
37www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados  
38www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cs&selTab=tab3&perfil=220674570&INST=2
20617355 
39www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=332274994&PUBLICACOESmo
do=2  
40www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=277089809&PUBLICACOESmo
do=2 
41www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_perfsdg&objetivo=thumb14  
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Agência Portuguesa do Ambiente 

A missão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é: Propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e 

participada das políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável, de forma articulada com outras políticas 

sectoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas que concorram para o mesmo fim, tendo em vista um 

elevado nível de proteção e de valorização do ambiente e a prestação de serviços de elevada qualidade aos cidadãos. 

Sumariamente, à APA compete propor, desenvolver e acompanhar a execução das políticas de combate às 

alterações climáticas, da gestão de recursos hídricos, dos resíduos, da proteção da camada do ozono e qualidade 

do ar, da recuperação e valorização dos solos e outros locais contaminados, da prevenção e controlo integrados da 

poluição, da prevenção e controlo do ruído, da prevenção de riscos industriais graves, da segurança ambiental e 

das populações, da rotulagem ecológica, das compras ecológicas, dos sistemas voluntários de gestão ambiental, 

da avaliação de impacte ambiental e avaliação ambiental de planos e programas e da proteção e gestão integrada 

do litoral. 

Dos vários Instrumentos apresentados na sua página de internet, 2 são dedicados aos assuntos do Mar e 3 ao Ar: 

• Monitorização do lixo marinho (Programa de Monitorização do Lixo Marinho em praias42) 

• Marítimos - Regime de monitorização das emissões de CO2 do transporte marítimo 

• Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA) 

• Plano de Ação da Qualidade do Ar 

• Planos de Melhoria da Qualidade do Ar 

 

Comissão Oceanográfica Intersectorial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

A Comissão Oceanográfica Intersectorial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (COI-MCTES) foi 

criada em 1998, para estabelecer um quadro institucional abrangente, de natureza intersectorial e interdisciplinar, 

mediante a representação adequada de todas as partes com envolvimento nas diferentes áreas específicas 

relacionadas com a investigação científica e tecnologia do Oceano e das suas aplicações.  

A COI-MCTES mantém o registo dos pedidos de campanha de investigação por navios de investigação estrangeiros 

em águas sob soberania ou jurisdição nacional desde 2006. No âmbito destes pedidos é possível aferir o 

envolvimento da comunidade científica nacional nos projetos de base das campanhas e quantificar a participação 

de cientistas nacionais a bordo dos navios, na qualidade de observador, tirando partido desta oportunidade para 

diversos fins, incluindo investigação e formação.  

 

Direção-Geral da Autoridade Marítima 

A Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) é um serviço público, integrado no Ministério da Defesa 

Nacional, ao qual cabe apoiar em termos técnicos, jurídicos, logísticos e financeiros, a ação das Capitanias dos 

Portos, como seus órgãos locais, atendendo a que neles reside, em termos funcionais, o exercício da Autoridade 

Marítima do Estado Português. 

No domínio OASI é muito relevante o Serviço do Combate à Poluição do Mar (SCPM), que é o organismo da DGAM 

que tem por missão estabelecer, a nível nacional, os procedimentos de natureza técnica relativos à vigilância e ao 

combate à poluição do mar, bem como coordenar e dirigir operações de combate à poluição do mar. Este serviço 

 
42Relatório de 2017 disponível em:  
https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Lixo%20Marinho/Relatrio%20Lixo%20Marinho%202017.pdf 
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participa em vários projetos43 nacionais e internacionais que têm por objetivo testar novas tecnologias e/ou 

ferramentas de gestão de informação. 

 

Direção-Geral de Política do Mar 

A Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) tem por missão desenvolver, avaliar e atualizar a ENM, elaborar e 

propor a política nacional do mar nas suas diversas vertentes, planear e ordenar o espaço marítimo nos seus 

diferentes usos e atividades, acompanhar e participar no desenvolvimento da Política Marítima Integrada da UE e 

promover a cooperação nacional e internacional no âmbito do mar. 

O planeamento estratégico no mar tem como enquadramento uma visão de política marítima integrada, em linha 

com a política europeia, mas garantindo as especificidades nacionais. Neste âmbito, a ENM e o trabalho de 

enquadramento estratégico daí decorrente são a base de articulação interinstitucional, articulação multinível de 

políticas e uma ação para a coesão territorial assente nas especificidades marinhas e marítimas dos territórios. 

A partir de 2017 o ITI MAR44 (Instrumento de Investimento Territorial Integrado para o Mar), mecanismo dedicado 

à articulação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) com as políticas públicas do mar, faz a 

monitorização das componentes marítimas e marinha nos FEEI, incluindo das atividades/projetos na área da 

Ciência e Tecnologia. A implementação do ITI Mar é assegurada por uma comissão, coordenada pela DGPM. 

No quadro da Agenda 2030 e em particular no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 (Proteger a vida 

marinha) a DGPM a desempenhou um papel de coordenação e interligação com o INE e as entidades dos Governos 

Regionais dos Açores e da Madeira, na definição dos indicadores prioritários para a monitorização das metas 

estabelecidas para os objetivos 14.4 e 14.5. 

 

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) tem como missão o 

desenvolvimento da segurança e dos serviços marítimos, incluindo o setor marítimo-portuário, a execução das 

políticas de pesca, da aquicultura, da indústria transformadora e atividades conexas, a preservação e conhecimento 

dos recursos marinhos, bem como garantir a regulamentação e o controlo das atividades desenvolvidas nestes 

âmbitos. 

À DGRM compete a coordenação nacional da aplicação da Diretiva Quadro Estratégia Marinha, bem como 

assegurar a permanente atualização dos dados relativos à monitorização do meio marinho. A monitorização, 

enquanto processo de acompanhamento e avaliação sistemático do estado ambiental das águas marinhas, é uma 

ferramenta essencial para o aumento do conhecimento científico dos ecossistemas marinhos e do impacto das 

atividades humanas no meio marinho, devendo permitir identificar as medidas necessárias para alcançar ou 

recuperar o bom estado ambiental.  

É ainda competência da DGRM propor, em articulação com a Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza 

e Biodiversidade (o ICNF), a criação de áreas marinhas protegidas, assegurando a gestão das de interesse nacional 

e colaborando na gestão das que são de âmbito regional ou local.  

 

 
43www.amn.pt/DCPM/Paginas/Projetos.aspx 
44 Decreto-Lei n.º 200/2015, de 16 de setembro 
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Direção-Geral do Território 

A Direção-Geral do Território (DGT) é o organismo público nacional ao qual incumbe prosseguir as políticas 

públicas de ordenamento do território e de urbanismo, zelar pela consolidação do sistema de gestão territorial e 

pela aplicação e atualização do quadro legal e regulamentar que o suporta, promover e apoiar as boas práticas de 

gestão territorial e desenvolver e difundir orientações e critérios técnicos que assegurem uma adequada 

organização, valorização e utilização do território nacional, bem como a criação e manutenção das bases de dados 

geográficos de referência, nomeadamente do Sistema Nacional de Informação Geográfica, do Sistema Nacional 

de Informação Territorial e do Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral, e ainda a 

manutenção da rede geodésica nacional e a produção de cartografia nacional de referência. 

 

Docapesca 

A Docapesca - Portos e Lotas, SA é uma empresa do setor Empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério das 

Finanças e pelo Ministério do Mar que tem por missão prestar, no Continente português, o serviço público da 

primeira venda de pescado em lota e atividades conexas, a administração dos portos de pesca e marinas de recreio, 

bem como as funções de autoridade portuária, nas áreas sob sua jurisdição. 

Propõe-se transferir valor para o setor das pescas e da aquicultura, inovar os processos, promover o crescimento e 

a sustentabilidade do setor, e garantir elevados padrões de qualidade e segurança, assim contribuindo para um 

setor das pescas e da aquicultura moderno, capaz de superar os desafios, suportado num crescimento sustentável, 

regulado pelos mais elevados padrões de qualidade, eficácia e eficiência, em colaboração com diversas entidades 

do setor. Pretende, ainda, promover a atividade da náutica de recreio e da construção e reparação naval, 

contribuindo para a sua internacionalização. 

 

Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 

A Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC) tem como missão preparar, apresentar 

e assegurar a defesa da proposta de extensão da plataforma continental perante a Comissão de Limites da 

Plataforma Continental (CLPC), até à conclusão do respetivo processo nas Nações Unidas. 

É missão atual da EMEPC prosseguir os trabalhos de reforço da fundamentação e da interação da proposta de 

Portugal, junto das Nações Unidas, para a determinação do limite exterior da plataforma continental para além 

das 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, até à conclusão 

do referido processo. 

Constituem prioridades da EMEPC a defesa das pretensões nacionais, a par do desenvolvimento do conhecimento 

respeitante às áreas envolvidas, nomeadamente no que concerne a sistemas de informação geográfica (SIG), 

hidrografia, geologia, geofísica, biologia, oceanografia, robótica submarina e direito internacional público, tendo 

em vista dotar o país de uma maior capacidade técnica, científica e jurídica.  

 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT) é a agência pública nacional de apoio à investigação em ciência, 

tecnologia e inovação, em todas as áreas do conhecimento. É missão da FCT promover o avanço do conhecimento 

científico e tecnológico em Portugal, para que os mais elevados padrões internacionais de qualidade e 
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competitividade em todos os domínios científicos e tecnológicos sejam atingidos, bem como estimular a difusão 

do conhecimento e a sua contribuição para a sociedade e o tecido produtivo. 

Uma das principais formas e apoio da FCT à ciência e tecnologia é através de financiamento atribuído após o 

resultado da avaliação por pares de candidaturas apresentadas no âmbito dos diversos concursos que abre. São 

financiadas bolsas, contratos a investigadores, projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico 

(IC&DT), centros de investigação competitivos e infraestruturas de investigação de ponta, bem como iniciativas de 

apoio à internacionalização das equipas nacionais. 

As Ciências e Tecnologias do Mar (CTM) pelo Gabinete Oceano que criado em 2015 dá apoio ao Conselho Diretivo 

da FCT, nestes assuntos. 

 

Gabinete de Promoção do Programa-Quadro 

O Gabinete de Promoção do Programa-Quadro de I&DT (GPPQ) promove e apoia a participação das comunidades 

nacionais, científica e empresarial, no HORIZONTE 2020 - Programa-Quadro de Investigação e Inovação da UE 

(2014-2020). 

A missão do GPPQ consiste em fazer a ligação entre os investigadores e empresas portuguesas e as atividades do 

Programa Quadro, através da coordenação mútua dos Delegados aos Comités, da rede de Pontos de Contacto 

Nacional (NCP) e dos representantes nas Plataformas Tecnológicas Europeias (ETP) e Iniciativas Tecnológicas 

Conjuntas (JTI). O objetivo é melhorar a performance dos participantes nacionais nos concursos europeus ao 

mesmo tempo que se promove investigação e inovação de excelência. 

 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) assume as funções de Autoridade Nacional para a 

Conservação da Natureza e Biodiversidade. Neste enquadramento, compete-lhe apoiar a formulação da política 

de conservação da natureza e da biodiversidade e assegurar a conservação e a gestão sustentável de espécies, 

habitats naturais da flora e da fauna selvagens e de geossítios, promovendo a elaboração e implementação de 

planos, programas e ações, designadamente nos domínios da inventariação, da gestão, da monitorização, da 

vigilância e fiscalização e dos sistemas de informação. O ICNF deve promover a integração da política de 

conservação da natureza e da biodiversidade nas políticas de combate à desertificação, de mitigação das 

alterações climáticas e dos seus efeitos, bem como na redução da dependência energética do país. 

Ao ICNF compete igualmente assegurar a gestão da Rede Nacional de Áreas Protegidas e a implementação da 

Rede Natura 2000, a elaboração, avaliação e revisão de planos de ordenamento e de gestão das áreas classificadas 

que integram as referidas redes e propor a criação de áreas classificadas, assegurar a gestão das áreas de interesse 

nacional e, quando relevante, colaborar na gestão das áreas de âmbito regional ou local, sendo que no que se refere 

às áreas marinhas protegidas estas competências exercem-se em articulação com a DGRM e o IPMA. 

Ao ICNF incube ainda promover o controlo de espécies exóticas invasoras que ameaçam a biodiversidade, bem 

como identificar as principais vias de introdução e dispersão, criar e gerir uma rede de vigilância, acompanhamento 

e monitorização dos valores naturais inventariados de interesse para a conservação da natureza, acompanhar a 

realização de atividades de investigação e experimentação relevantes nas áreas da sua competência e propor linhas 

orientadoras de financiamento a desenvolver no setor da investigação em cooperação com outros serviços ou 

organismos do Estado com competências específicas nesta área, e propor a regulamentação do acesso aos 

recursos genéticos selvagens e da partilha dos benefícios decorrentes da sua utilização. 
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Instituto Hidrográfico 

O Instituto Hidrográfico (IH) é um órgão da Marinha e um laboratório do Estado que assegura as atividades de 

investigação e desenvolvimento tecnológico relacionadas com as ciências e as técnicas do mar, tendo em vista a 

sua aplicação prioritária na área militar, contribuindo para o desenvolvimento do País nas áreas científica e de 

defesa do ambiente marinho. 

Decorrente da sua atividade, o IH integra um conjunto de serviços relacionados com as áreas da navegação, 

hidrografia, oceanografia, geologia marinha, química e poluição do meio marinho e dos sistemas de gestão de 

informação geoespacial. 

O IH opera uma rede permanente de monitorização ambiental constituída por boias, marégrafos, estações 

meteorológicas e radares costeiros de alta frequência. Esta rede permite medir, em tempo real, um conjunto de 

parâmetros físicos e químicos da água do mar, assim como variáveis meteorológicas. 

O IH dispõe ainda de um leque diversificado de equipamentos técnicos e científicos específicos para a aquisição de 

dados hidrográficos, oceanográficos e geológicos e três laboratórios apetrechados para a realização de análises 

sedimentológicas, de química da água do mar e da poluição do meio marinho, bem como de calibração dos 

equipamentos técnico-científicos e respetivos sensores. 

Destaca-se ainda a importância das Brigadas Hidrográficas para a realização de levantamentos hidrográficos com 

o objetivo de adquirir informação para a construção e atualização do fólio nacional de cartas náuticas, controlo de 

obras marítimas, definição de canais de navegação e respetivo assinalamento marítimo e para a definição da 

orografia e toponímia do fundo dos oceanos. 

O Instituto Hidrográfico, para desenvolver os seus trabalhos hidrográficos e oceanográficos, conta com um 

conjunto de meios navais costeiros e oceânicos da Marinha, destacando-se o NRP D. Carlos I e o NRP Almirante 

Gago Coutinho, unidades auxiliares e embarcações, equipados com tecnologia atual necessária à execução das 

missões. 

 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é um instituto público, que prossegue atribuições do 

Ministério do Mar, sob superintendência e tutela do respetivo ministro. 

Enquanto Laboratório de Estado o IPMA assume responsabilidades ao nível do território nacional nos domínios do 

mar e da atmosfera e tem por missão promover e coordenar a investigação científica, o desenvolvimento 

tecnológico, a inovação e a prestação de serviços no domínio do mar e da atmosfera, assegurando a 

implementação das estratégias e políticas nacionais nas suas áreas de atuação, contribuindo para o 

desenvolvimento económico e social, sendo investido nas funções de autoridade nacional nos domínios da 

meteorologia, meteorologia aeronáutica, do clima, da sismologia e do geomagnetismo. Para cumprimento da sua 

missão, o IPMA dispõe de uma série de laboratórios e equipamentos específicos, radares e estações 

meteorológicas, navios de investigação, estações de amostragem biológica, entre outros. 

Como parte ativa da oferta de serviços de clima à escala global, o IPMA, I.P. vem integrando nas suas preocupações 

de missão a recolha e troca de dados do clima, bem como a investigação e criação de produtos de informação 

climática para distribuição aos utilizadores mais diferenciados. 
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Enquanto Laboratório de Estado, o IPMA desenvolve programas de monitorização nos domínios da meteorologia, 

da sismologia e da biologia, tais como o Programa Nacional de Amostragem Biológica, o Sistema Nacional de 

Monitorização de Moluscos Bivalves e o Programa de Monitorização CascaisWatch. 

O Sistema Nacional de Informação do mar (SNIMar), gere a Infraestrutura de dados espaciais (IDE), que assenta 

em tecnologias Open Source, constituindo um ponto central de agregação, pesquisa e disponibilização de 

informação geográfica sobre o ambiente marinho em Portugal. Trata-se de uma interface web que potenciará o 

acesso público à informação disponibilizada pelos parceiros e pelas entidades participantes no SNIMar. O 

geoportal assenta num catálogo de metadados que proporciona uma pesquisa fácil, orientada e eficaz, através de 

temas, palavras-chave ou palavras relacionadas. 

O SNIMar é o ramo de dados marinhos do SNIG, disponibilizando atualmente informação georreferenciada sobre 

as seguintes disciplinas: 

• Biodiversidade e Conservação Marinha,  

• Batimetria e Geomorfologia Marinha,  

• Navegação,  

• Tráfego e Segurança Marítima,  

• Pesca e Aquicultura,  

• Limites estabelecidos por Lei ou Convenção,  

• Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo,  

• Oceanografia, Geofísica Marinha,  

• Monitorização e Controlo da Qualidade do Meio Marinho,  

• Geologia Marinha e Costeira,  

• Observação da Terra,  

• Meteorologia Marinha,  

• Turismo e Desportos Náuticos,  

• Poluição Marinha,  

• Energia e Recursos Geológicos Marinhos, 

• Património Cultural Subaquático, 

• Infraestruturas Marinhas, 

• Outras Atividades Humanas 

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera opera um conjunto de meios navais que permitem a realização das 

ações de investigação, monitorização e controlo que fazem parte das atribuições do instituto, designadamente 

Mar Portugal, Noruega, Diplodus e Tellina. 

Estes meios que foram fortemente intervencionados a partir de 2013 estão incluídos nas bases de dados dos meios 

europeus de investigação marinha (em particular EUROFLEET) e são disponibilizados de forma preferencial à 

comunidade científica portuguesa, europeia e internacional. 

 

No âmbito do domínio OASI consideram-se fontes relevantes de informação a nível internacional as Agências 

Europeias do Ambiente e da Segurança Marítima, o ICES, e a Organização para a Alimentação e a Agricultura. O 

Programa Copernicus, sempre que não esteja disponível outra fonte de informação nacional, pode ser também 

considerado uma vez que há dados nacionais que só são publicados a nível internacional. Por outro lado, no 

desenvolvimento de indicadores a nível nacional, numa perspetiva de benchmarking, é relevante avaliar os 

metadados de indicadores disponíveis para outras geografias. 
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Agência Europeia do Ambiente 

A Agência Europeia do Ambiente (EEA na sigla inglesa) é uma agência da União Europeia, cuja missão é fornecer 

informações sólidas e independentes sobre o ambiente. A EEA visa apoiar o desenvolvimento sustentável, 

ajudando a alcançar uma melhoria significativa e mensurável no ambiente da Europa, através da disponibilização 

atempada, e direcionada, de informação relevante e fiável aos agentes de formulação de políticas e ao público. 

Em estreita colaboração com a Rede Europeia de Informação e Observação do Ambiente (EIONET) e com os seus 

33 países membros, a EEA reúne dados e produz avaliações sobre uma vasta gama de tópicos relacionados com o 

ambiente, muitos dos quais relevantes para o domínio OASI, tanto a nível do Ambiente Marinho como da 

Atmosfera. 

 

Agência Europeia da Segurança Marítima 

A Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA na sigla inglesa) presta assistência técnica e operacional para 

melhorar a segurança marítima e a prevenção e o combate à poluição. 

A maioria das tarefas da agência são de natureza preventiva, como a monitorização da aplicação de determinadas 

diretivas e regulamentos comunitários e a avaliação da sua eficácia. Porém, por vezes, têm um caráter mais 

concreto, como a disponibilização de navios de combate à poluição aos países da UE ameaçados por grandes 

descargas de hidrocarbonetos e deteção da poluição marinha por satélite. 

A EMSA disponibiliza informações pormenorizadas, fiáveis e em tempo real sobre o que acontece no mar para 

apoio aos governos e às entidades competentes na implementação de medidas de política marítima. A EMSA 

também presta serviços marítimos adaptados às necessidades sempre em evolução dos utilizadores europeus nas 

seguintes áreas de atuação: 

• Monitorização do tráfego de navios nas águas da UE, 

• Observação da Terra, 

• Informação marítima integrada, 

• Preparação, deteção e cooperação em caso de poluição, e 

• Controlo pelo Estado do porto.  

 

Conselho Internacional para o Estudo do Mar 

O Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM, ICES na sigla inglesa) é uma organização 

intergovernamental que promove o desenvolvimento da ciência para informar as comissões internacionais e os 

governos sobre questões de política e gestão marinha através da coordenação da monitorização e investigação 

oceânica e costeira. 

O ICES é constituído por investigadores dos respetivos países que de forma colaborativa produzem publicações 

científicas, informações e aconselhamento por solicitação dos países e organizações internacionais, bem como por 

comissões várias tais como a Comissão de Paris (OSPAR), a Comissão de Helsínquia - a Comissão para a Proteção 

do Meio Marinho do Báltico (HELCOM), a Comissão das Pescas do Nordeste do Atlântico (NEAFC), a Organização 

de Conservação do Salmão do Atlântico Norte (NASCO) e a Comissão Europeia (CE). 

O ICES tem um “centro de dados” bem estabelecido, com vários conjuntos de dados relacionados ao ambiente 

marinho, recolhidos no âmbito dos seus programas, que se encontram organizados tematicamente: 
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• Biodiversidade (abundância e distribuição de aves marinhas e focas) 

• Contaminantes, efeitos biológicos e “comunidade biológica” (oceanografia e ecossistemas marinhos) 

• Ovos e larvas (amostragens de ictioplâncton) 

• “Fish Trawl Survey” 

• Predação por peixes (conteúdo estomacal de peixes) 

• Plankton (coleção de dados completa) 

• Dados oceanográficos (inclui temperatura, salinidade, oxigénio, clorofila e nutrientes) 

• Ruído impulsivo subaquático (dados de atividades licenciadas tais como explosões e perfurações) 

• Ecossistemas marinhos vulneráveis 

 

Organização para a Alimentação e Agricultura 

A Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO na sigla inglesa) é uma agência especializada das Nações 

Unidas que lidera os esforços internacionais para erradicar a fome no mundo. 

Alcançar a segurança alimentar para todos e garantir que as pessoas tenham acesso regular a alimentos de boa 

qualidade suficientes para terem uma vida ativa e saudável é a ambição da FAO. Com 194 Estados Membros, a 

FAO trabalha em mais de 130 países em todo o mundo. 

Os três objetivos principais da FAO são: erradicar a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição; erradicar a 

pobreza e fomentar o progresso económico e social para todos; bem como gerir e utilizar de forma sustentável os 

recursos naturais, incluindo a terra, a água, o ar, o clima e os recursos genéticos, em benefício das gerações 

presentes e futuras. 

Os objetivos estratégicos que representam as principais áreas de trabalho em que a FAO irá concentrar os seus 

esforços para alcançar a sua visão e objetivos globais são: 

• Ajudar a eliminar a fome, a insegurança alimentar e a má nutrição 

• Tornar a agricultura, a silvicultura e as pescas mais produtivas e sustentáveis 

• Reduzir a pobreza rural 

• Promover sistemas agrícolas e alimentares inclusivos e eficientes 

• Aumentar a resiliência dos meios de subsistência face a catástrofes 

 

Programa Copernicus 

O Programa Copernicus é o programa europeu para a Observação da Terra que foi criado pelo Regulamento n.º 

377/201445, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 3 de abril. O programa dá continuidade ao programa GMES 

(Global Monitoring for Environment and Security), e assenta numa parceria estabelecida entre a União Europeia, a 

Agência Espacial Europeia (ESA) e os vários Estados-Membros. 

O objetivo maior do Copernicus é a disponibilização de serviços que permitam o acesso atempado a dados e 

informação rigorosos e fiáveis sobre o ambiente, proteção civil e segurança do cidadão. 

O programa Copernicus integra três componentes: a Componente Espaço direcionada para a observação da Terra 

através de sensores remotos - satélites; a Componente In Situ com o mesmo propósito mas com recurso a 

 
45https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0377 

http://www.esa.int/ESA
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/detecao_remota/copernicus/componente_espaco
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/detecao_remota/copernicus/componente_in_situ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0377
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infraestruturas in situ e a Componente de Serviços que prevê a disponibilização ágil e fácil de informação para os 

cidadãos, decisores políticos e entidades públicas. 

O Programa Copernicus é servido por um conjunto de satélites dedicados (famílias Sentinel) e de missões 

asseguradas por satélites comerciais e públicos. Destaca-se a família Sentinel 3 que visa providenciar dados de alta 

qualidade sobre o oceano, incluindo parâmetros como a topografia, a temperatura e a cor da superfície do oceano. 

As imagens dos satélites Sentinel e toda a informação produzida no âmbito dos seis serviços Copernicus são 

distribuídos com base numa política de acesso aberto e sem custos. 

Fazem parte do programa os seguintes serviços: 

• Serviço de monitorização da atmosfera 

• Serviço de monitorização do meio marinho46;47, que apresenta dados dos seguintes parâmetros: 

− Temperatura 

− Salinidade 

− Altura das águas do mar 

− Velocidade das correntes 

− Espessura da camada de mistura 

− Gelo marinho 

− Vento 

− Ondas 

− Plankton 

− Oxigénio 

− Nutrientes 

− Produção primária 

− Reflectância 

− Turbidez 

− Transparência 

• Serviço de monitorização do meio terrestre 

• Serviço das alterações climáticas48 

• Serviço de gestão de emergências 

• Serviço de segurança. 

A IPSentinel49 é a infraestrutura portuguesa para armazenamento e disponibilização de imagens dos satélites 

Sentinel. Esta infraestrutura é uma via de acesso privilegiado aos dados dos satélites Sentinel para o território 

português e para a área de busca e salvamento no Atlântico sob a responsabilidade de Portugal. 

A infraestrutura IPSentinel corresponde a uma ação integrada na política de participação ativa de Portugal no 

Programa Europeu de Observação da Terra Copernicus.  

 
46marine.copernicus.eu/about-us/about-your-copernicus-marine-service/ 
47copernicus.eu/main/marine-monitoring 
48climate.copernicus.eu/ 
49ipsentinel.dgterritorio.pt/ 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/detecao_remota/copernicus/componente_de_servicos
http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Sentinels
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/marine.copernicus.eu/about-us/about-your-copernicus-marine-service/
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/copernicus.eu/main/marine-monitoring
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/climate.copernicus.eu/
https://dgpm.sharepoint.com/DirecaoServiçoEstrategia/divisaodemonitorizacao/Documentos%20Partilhados/04.SEAMIND/03.Tomos/03_Volume%20III%20-%20Monitorização%20Oceano,%20Atmosfera%20e%20Sistema%20Integrado/ipsentinel.dgterritorio.pt/
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Capítulo 5. Seleção e identificação de indicadores 

5.1. Articulação com outros processos 

Os indicadores selecionados no contexto do projeto SEAMind tem como objetivo principal assegurar a 

monitorização da ENM. 

Atendendo ao carácter amplo e transversal do domínio OASI e ao seu cruzamento com outros domínios de 

monitorização, considera-se adequado que esta monitorização recorra a indicadores identificados para outros 

domínios de monitorização SEAMInd, designadamente dos domínios: 

• Ciência e Tecnologia (abordado no volume IV), 

• Pesca, Indústria do Pescado e Aquicultura (volume V), 

• Recreio, Desporto e Turismo, e Identidade e Cultura (volume VII), 

• Biotecnologia Marinha, Recursos Minerais Marinhos e Recursos Energéticos Marinhos (volume X), 

• Proteção e Salvaguarda (volume XI). 

Por outro lado, a seleção de indicadores relevantes para o SEAMInd OASI considera o alinhamento com diversos 

processos dos quais se destacam a DQEM e a Agenda 2030 e deverá permitir responder a esses e outros processos 

de monitorização, ainda que, numa lógica estratégica, deve ser objetivo primeiro a integração dos indicadores de 

gestão. Assim, o SEAMInd OASI confere visibilidade a estes processos através da abordagem integrada adotada 

nos vários domínios de monitorização. 

Da mesma forma os indicadores selecionados estão organizados de acordo com as áreas temáticas apresentadas 

na Figura 1.  

 

5.2. Processo de seleção e identificação de indicadores 

A monitorização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 no plano nacional deve seguir os princípios 

estabelecidos na Agenda 2030, designadamente através da definição e implementação de um conjunto de 

indicadores preferencialmente sustentados em dados e informação existente e comunicada oficialmente através 

de mecanismos de reportação já estabelecidos.  

Atendendo ao calendário e compromissos assumidos por Portugal nos processos referidos, deu-se prioridade à 

definição de indicadores para monitorização das metas 14.4 e 14.5 da Agenda 2030 que, no contexto das Nações 

Unidas, são merecedoras de particular atenção na medida em que são objeto de indicadores obrigatórios e de 

elevada qualidade. De facto, os indicadores 14.4.1. e 14.5.1. encontram-se classificados como nível I, ou seja, como 

indicadores conceptualmente claros, com metodologia e padrões estabelecidos e dados produzidos regularmente 

a nível nacional. 

Assim, no âmbito deste trabalho foi realizado um levantamento e análise dos indicadores existentes, mas 

atendendo à ausência de indicadores para monitorização de algumas das áreas em causa foi igualmente ponderada 

a definição de novos indicadores com base em ações de monitorização. 

Na primeira fase do processo de seleção de indicadores foi realizado um exercício de identificação de indicadores 

para monitorização das metas 14.4 e 14.5, tarefa prioritária na qual foram envolvidas as entidades com 

competências na matéria, designadamente a DGRM, o IPMA e as entidades relevantes dos Governos Regionais 

dos Açores e da Madeira. 



54 
 

 
SEAMInd - Volume III 
Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado 

 

Numa segunda fase foram identificados indicadores relevantes usados no contexto da monitorização dos 

documentos estratégicos apresentados nos Quadros 4 e 5 (por exemplo DQEM, PANCD) e nas páginas de internet 

das entidades reconhecidas como fontes de dados (identificadas no Capítulo 3). Foi ainda realizada a análise do 

Sistema de Indicadores do Desenvolvimento Sustentável 2007 (SIDS), do Relatório de Estado do Ambiente 2018 

(REA), do LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar n.º 8 (PwC, 2017), do PORDATA – Base de Dados Portugal 

Contemporâneo e ainda dos compromissos assumidos por Portugal para cumprimento do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 14 da Agenda 2030. 

No Quadro 6 apresenta-se um conjunto vasto de potenciais indicadores para monitorização da ENM no que se 

refere às AP Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado (OASI), alguns dos quais ainda não se encontram definidos, 

i.e., não têm ainda metadados. Estes indicadores são apresentados por área temática, sendo indicadas as 

respetivas fontes de dados e outros processos nos quais os indicadores são relevantes. 

 

Quadro 6 - Lista de indicadores potenciais para monitorização das AP OASI, com indicação da área(s) 
temática(s), fonte(s) de dados e processo(s) relevantes 

Área 
temática 

N.º Indicador 
Fonte 

de 
dados 

Processo 

G
es

tã
o

 e
 C

o
n

se
rv

aç
ão

 d
a 

B
io

d
iv

er
si

d
ad

e
 

 

III.1 
Número de subdivisões marítimas cobertas com instrumentos de 
Ordenamento do Espaço Marítimo (subdivisões Continente, Açores (AZ), 
Madeira (MD) e Plataforma Continental Estendida) 

DGRM + 
AZ + 
MD 

Agenda 2030/14.2 

 

III.2 
Proporção de áreas marinhas protegidas relativamente à área marítima sob 
jurisdição nacional 

DGRM, 
com 
base 
nos 
dados 
fornecid
os pela 
DROTA, 
pela 
DRAM, 
pelo 
ICNF 

Agenda 2030/14.5. 
DQEM 
OSPAR 
CDB 
Estratégia da 
Biodiversidade da UE para 
2020 – SEBI 
ENCNB 
CCV 
Plano Estratégico da DG 
ENV 

 

III.3 Índice de aves comuns50 
SPEA, 
através 
do INE 

Estratégia da 
Biodiversidade da UE para 
2020 (SEBI) 
ENCNB 

 

B
o

m
 E

st
ad

o
 A

m
b

ie
n

ta
l 

III.4 
Monitorização de espécies de aves marinhas (estrutura das populações, 
designadamente caraterização, distribuição e abundância; perturbação 
física e biológica) 

ICNF + 
AZ + 
MD 

DAH 
DQEM – Programa de 
monitorização 
OSPAR 
CDB 
ENCNB 

 

III.5 
Monitorização de cetáceos (riqueza específica, distribuição e abundância de 
avistamentos, arrojamentos) 

ICNF + 
AZ + 
MD 

DAH 
DQEM – Programa de 
monitorização 
OSPAR 
CDB 
ENCNB 

  III.6 Captura acessória de boto (Phocoena phocoena)51 ICES OSPAR 

  

III.7 Estado de conservação de espécies marinhas de interesse europeu 
ICNF + 
AZ + 
MD 

DAH 
Estratégia da 
Biodiversidade da UE para 
2020 – SEBI 
ENCNB 

 
50 http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/censo-de-aves-comuns/ 
51 https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/marine-mammals/harbour-porpoise-
bycatch/ 

file:///C:/Users/Carla%20Frias/Desktop/SEAMIND%20DASHBOARD/MARÇO%20DE%202020/LISTA%20TOTAL%20DE%20INDICADORES%20SEAMIND_20200330.xlsx%23RANGE!_ftn2
http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/censo-de-aves-comuns/
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/marine-mammals/harbour-porpoise-bycatch/
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/marine-mammals/harbour-porpoise-bycatch/
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Área 
temática 

N.º Indicador 
Fonte 

de 
dados 

Processo 
  

III.8 
Percentagem de ecossistemas marinhos vulneráveis identificados e 
classificados com plano de gestão e exploração em vigor 

ICNF + 
AZ + 
MD 

ENCNB 
ICES 52 

  

III.9 Estado de conservação de habitats marinhos de interesse europeu 
ICNF + 
AZ + 
MD 

DAH 
Estratégia da 
Biodiversidade da UE para 
2020 – SEBI 
ENCNB 

  

III.10 
Monitorização dos habitats pelágicos e bentónicos e das teias tróficas 
(Comunidades biológicas associadas aos habitats predominantes do fundo 
marinho e das colunas de água) 

IPMA + 
AZ + 
MD 

DQEM – Programa de 
monitorização 
OSPAR 
CDB 
ENCNB 

  

III.11 Ruído submarino 53 

IH 
ENMC 
IPMA+A
Z+MD 
EMEPC 

DQEM 

  

III.12 Espécies não-indígenas e com carácter invasor 54 
IPMA+A
Z+MD 
ICES 

DQEM 
OSPAR 
CDB 
Estratégia da 
Biodiversidade da UE para 
2020 – SEBI 
ENCNB 

  

III.13 Contaminantes 55 56 

IPMA + 
APA + 
AZ + 
MD 

DQEM 
DQA 
OSPAR 
ICES 

  

III.14 Contaminantes nos peixes e mariscos para consumo humano IPMA 
DQEM 
ICES 

  

III.15 Qualidade das águas balneares costeiras (Continente, AZ e MD) 

APA + 
AZ + 
MD 

Diretiva das Águas 
balneares 

  

INE – 
Estatísti
cas do 
Ambien
te (4.2) 

  

III.16 
Percentagem de massas de água classificadas abaixo de bom estado 
químico em águas costeiras 57

 

APA Diretiva Quadro da Água  

  

III.17 Índice de densidade de resíduos plásticos flutuantes 
IPMA, 
AZ, MD 

Agenda 2030/14.1 

  

III.18 
Lixo marinho (Propriedades e Distribuição Espacial do Lixo Marinho e 
Impactes na Vida Marinha) 

IPMA 
(PNAB) 
+ DGRM 
+ AZ + 
MD 

Agenda 2030/14.1 

  

DQEM – Programa de 
monitorização 

  

OSPAR 58 

  

III.19 

Número de campanhas de amostragem de lixo marinho nas praias por ano 
ou área total de amostragem por ano 
ou quantidade total de lixo amostrado por ano 
ou densidade média de lixo por área por ano 

APA + 
AZ + 
MAD 

DQEM 
Agenda 2030/14.1 
OSPAR 

 
52 ICES Vulnerable Marine Ecosystem (VME) indicators and habitats data 
http://gis.ices.dk/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/50051026-435d-4554-9692-4cb2f62ab5f9  
ICES Working Group on Deep-water Ecology – PT – Ana Colaço (Universidade dos Açores) 
53 Distribution in time and place of loud, low and mid frequency impulsive sounds https://oap.ospar.org/en/ospar-
assessments/intermediate-assessment-2017/pressures-human-activities/distribution-reported-impulsive-sounds-sea/ 
54 Abundance and state characterization of non-indigenous species, in particular invasive species 
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/pressures-human-activities/non-indigenous/ 
55 https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/pressures-human-activities/contaminants/ 
56 https://www.ices.dk/marine-data/dataset-collections/Pages/default.aspx 
57 European Environment Agency (EEA) (2015) State of Europe's seas. EEA Report Nº 2/2015. EEA, Copenhaga, Dinamarca, 216 pp. 
58 Ver lista de autores do intermediate assessment 2017 em: https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-
2017/acknowledgements/#non-indigenous-species 
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N.º Indicador 
Fonte 

de 
dados 

Processo 

ou índice médio de limpeza costeiro por ano 59 

  

III.20 
Lixo recolhido no âmbito do projeto “A pesca por um mar sem lixo” (nº 
embarcações, nº pescadores, volume de lixo) 

Docape
sca 

Agenda 2030/14.1 

  

III.21 
Incidentes de poluição reportados e intervencionados (n.º, quantificação dos 
volumes derramados 60 

DGAM Agenda 2030/14.1 

  

XI.16 Tempo de missão em ações de preservação do meio marinho (horas) DGAM 

Agenda 2030/14.1 

  

SEAMInd Proteção e 
Salvaguarda 

  

XI.17 Número de deteções de poluição DGAM 

Agenda 2030/14.1 

  

SEAMInd Proteção e 
Salvaguarda 

  

IX.18 Número de POLREP (Relatórios de Poluição Marinha) DGAM 

Agenda 2030/14.1 

  

SEAMInd Proteção e 
Salvaguarda 

  III.22 Incidentes de poluição detetados por análise de imagens de satélite EMSA Agenda 2030/14.1 

  

III.23 Ondulação e tempestades 

IH e/ou 
IPMA + 
AZ + 
MD 

OSPAR 

  

III.24 Temperatura da superfície do mar 

IH e/ou 
IPMA + 
DGT + 
AZ + 
MD 

OSPAR 

  

III.25 Precipitação 
IPMA + 
AZ + 
MD 

OSPAR 

  

III.26 
Acidificação do oceano (pH médio) medida num conjunto representativo de 
estações de amostragem 

IPMA + 
AZ + 
MD 

Agenda 2030/14.3 

  

OSPAR 

  

III.27 Variação do nível médio das águas do mar 61 
DGT + 
AZ + 
MD 

OSPAR 

  

III.28 Índice de saúde do oceano (por definir) 
Ocean 
Health 
Index 62 

Processo Regular UN 

S
u

st
en

ta
b

ili
d

ad
e 

 III.29 Serviços de ecossistemas (por definir)  CDB 

 ENCNB 

 

V.80
A 

Proporção de unidades populacionais de gestão pesqueira (stocks) com 
Avaliação Analítica (Categoria 1 do ICES) exploradas em águas nacionais ao 
nível do Rendimento Máximo Sustentável 

IPMA 

SEAMInd Pesca (novos 
indicadores 80A, 80B e 
80C) 
Agenda 2030/14.4 
CDB 
Estratégia da 
Biodiversidade da UE para 
2020 – SEBI 
ENCNB 
Plano Estratégico da DG 
MARE 

 

V.80
B 

Proporção de unidades populacionais de gestão pesqueira (stocks) geridas 
segundo uma abordagem precaucional (Categoria 3 do ICES) e exploradas 
em águas nacionais ao nível de uma aproximação (proxy) do Rendimento 
Máximo Sustentável (MSY) 

IPMA e 
DOP – 
Departa
mento 
de 
Oceano
grafia e 
Pescas 
da 
Universi
dade 
dos 
Açores 

  

V.80
C 

Proporção de unidades populacionais de gestão pesqueira (stocks) com 
avaliação numérica estritamente nacional e exploradas ao nível de uma 
aproximação (proxy) do Rendimento Máximo Sustentável (MSY) 

Direção 
Regiona
l de 
Pescas 

 
59 Relatório de 2017 disponível em: 
https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Lixo%20Marinho/Relatrio%20Lixo%20Marinho%202017.pdf 
60 https://www.amn.pt/DCPM/Paginas/Missao.aspx 
https://www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Publicacoes/SIDS/SIDSPortugal_Dez2007.pdf 
61 http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/redes_geodesicas/rede_maregrafica/ 
62 http://www.oceanhealthindex.org/ 
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Área 
temática 

N.º Indicador 
Fonte 

de 
dados 

Processo 

da 
Madeira 

  III.30 Rejeições e capturas acessórias da pesca DGRM Agenda 2030/14.4 

  

III.31 
Índice de implementação de instrumentos internacionais destinados a 
combater a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada 63 

FAO Agenda 2030/14.6 

  

III.32 
Índice de aplicação de uma estrutura legal / regulatória / política / 
institucional que reconheça e proteja os direitos de acesso para a pequena 
pesca 64 

FAO Agenda 2030/14.b 

  

III.33 Descargas da pequena pesca em lota 
DGRM/
Docapes
ca 

Agenda 2030/14.b 

  

III.34 
Valorização do Pescado (n.º de campanhas/ações de divulgação, n.º de 
espécies-alvo) 

Docapes
ca 

Agenda 2030/14.4 

  

III.35 Aquicultura sustentável 

IPMA + 
DGRM + 
AZ + 
MD 

CDB 

  

Estratégia da 
Biodiversidade da UE para 
2020 – SEBI 

  III.36 Número de TUPEM para instalação de complexos recifais DGRM 
SEAMInd OEM 

  PSOEM 

  III.37 Área/Volume objeto de TUPEM para instalação de complexos recifais DGRM 
SEAMInd OEM 

  PSOEM 

  III.38 
Percentagem da área potencial do espaço marítimo nacional ocupada por 
complexos recifais 

DGRM 
SEAMInd OEM 

  PSOEM 

  III.39 Número de TUPEM para armazenamento geológico de carbono DGRM 
SEAMInd OEM 

  PSOEM 

  III.40 Área/Volume objeto de TUPEM para armazenamento geológico de carbono DGRM 
SEAMInd OEM 

  PSOEM 

A
r 

 

III.41 
Índice de qualidade do ar nas Zonas e Aglomerações do Litoral e Ilhas (2015-
2016) 65 

INE – 
Estatísti
cas do 
Ambient
e (3.10) 

 

C
lim

a 

III.42 Temperatura média do ar 66 IPMA  

III.43 
Percentagem de navios fiscalizados que cumprem a Diretiva 2012/33/UE 
(Diretiva que regulamenta o teor de enxofre dos combustíveis navais) 

DGRM 
Agenda 2030/14.3 

MARPOL 

III.44 
Percentagem de embarcações que cumprem com as medidas de eficiência 
energética destinadas a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 
dos navios 

DGRM 
Agenda 2030/14.3 

Diretiva Enxofre 

III.45 
Emissões de gases com efeito de estufa nos municípios com fronteira 
marítima 67 

APA 
QEPiC 

PNAC 2020/2030 

III.46 Emissões de CO2 provenientes do transporte marítimo 68 APA 

Diretiva do regime de 
comércio de licenças de 
emissão de gases com 
efeito de estufa 

III.47 
Potencial de efeito de estufa: total e por alguns sectores de atividade 
económica (%) 69 

INE/APA  

III.48 Potencial de acidificação (ACID) 70 INE/APA  

O
b

se
rv

aç
ão

 d
a 

T
er

ra
 e

 E
sp

aç
o

 

III.49 
Horizontal spatial distribution of mean sea level trend in European Seas 
(January 1993- December 2015) 71 

EEA  

III.50 
Número de produtos do Copernicus Marine Service Catalogue July 2018 
Search: Regional Domain=Iberia-Biscay-Ireland Regional Seas; 
Resultados: 28 produtos “oceano” 72 

Coperni
cus 

 

 
63 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-14-06-01.pdf 
64 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-14-0b-01.pdf 
65 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=277089809&PUBLICACOESmodo=2 
66 https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/mapas/diario/index.jsp?page=dtt_co.xml 
67 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150 
68 Regulamento (UE) 2015/757 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril 
69 Conta das emissões atmosféricas 
70 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/trend-in-asbolute-sea-level-1 
71 http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/ 
72 http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/ 
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C
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n

ci
a 

e 
T

ec
n

o
lo

g
ia

 

III.51 
Proporção de projetos de R&D com participação de entidades Portuguesas 
financiados pelo Copernicus Marine Environment Monitoring Service 73 

Coperni
cus 

 

IV.11 Despesa nas Ciências e Tecnologias do Mar Total (€) 
INE – 
CSM 

SEAMInd Ciência 

CDB 

IV.16 
Proporção do investimento em serviços de I&D científico em tecnologia 
marinha no total de investimento em produtos de propriedade intelectual 
(Base 2011) – Portugal (%) 

INE – 
CSM 

Agenda 2030/14.a 
SEAMInd Ciência 

IV.21  
Número de Instituições do setor público ou com controlo público com 
Investimento/Despesa nas Ciências e Tecnologias do Mar 

INE – 
CSM 

SEAMInd Ciência 

IV.22 
Número de Instituições do setor privado com Investimento/Despesa nas 
Ciências e Tecnologias do Mar 

INE – 
CSM 

SEAMInd Ciência 

IV.31 
Número de projetos de I&D nas Ciências e Tecnologias do Mar apoiados 
pelos programas operacionais regionais e temáticos do PT2020 

DGPM – 
ITI Mar 

SEAMInd Ciência 

IV.32 
Financiamento concedido a projetos de I&D nas Ciências e Tecnologias do 
Mar apoiados pelos programas operacionais regionais e temáticos do 
PT2020 (€) 

DGPM – 
ITI Mar 

SEAMInd Ciência 

IV.41 
Número de projetos de transferência e utilização de conhecimento das 
Ciências e Tecnologias do Mar pelos programas operacionais regionais e 
temáticos do PT2020 

DGPM – 
ITI Mar 

SEAMInd Ciência 

CDB 

IV.51 
Número de Infraestruturas de investigação nas Ciências e Tecnologias do 
Mar apoiadas pelos programas operacionais regionais e temáticos do 
PT2020 

DGPM – 
ITI Mar 

SEAMInd Ciência 

IV.52 
Financiamento de Infraestruturas de investigação nas Ciências e 
Tecnologias do Mar apoiadas pelos programas operacionais regionais e 
temáticos do PT2020 (€) 

DGPM – 
ITI Mar 

SEAMInd Ciência 

CDB 

IV.63 
Número de projetos com participação Portuguesa no âmbito das Ciências e 
Tecnologias do Mar ao abrigo de Programas Quadro Europeus 

FCT + 
GPPQ  

SEAMInd Ciência 

IV.64 
Percentagem de projetos no âmbito das Ciências e Tecnologias do Mar em 
relação à totalidade dos projetos com participação Portuguesa ao abrigo de 
Programas Quadro Europeus (%) 

FCT + 
GPPQ 

SEAMInd Ciência 

III.52 
Nº de estações permanentes de observação do oceano (boias, marégrafos, 
radares, etc.) 

IH + 
IPMA 

  

III.53 
Nº de dias de mar de navios dedicados ao mapeamento do fundo do mar sob 
soberania e jurisdição portuguesa 

IH + 
IPMA + 
EMEPC 

 

III.54 

% do fundo do mar mapeado com elevada resolução (sondadores acústicos 
multifeixe) 

IH + 
EMEPC 

 -% da plataforma continental geológica 

-% da área das 200 milhas 

-% da área da proposta de extensão da plataforma continental 

III.55 
Número de dias por ano de tempo de navio nacional dedicados à 
investigação (projetos nacionais) 

IPMA + 
IH 

 

III.56 Número de horas de ROV EMEPC  

III.57 
Número de pedidos de campanha de investigação por navios de 
investigação estrangeiros em águas sob soberania ou jurisdição nacional 

COI-
MCTES 

 

III.58 
Número de uploads/downloads por mês registados na plataforma EMODnet 
74 

EMODn
et 

Plano Estratégico da DG 
MARE 

Marine Knowledge: 
roadmap 

G
o

ve
rn

aç
ão

 

 

III.59 
Número de protocolos, MoU e acordos bilaterais/multilaterais assinados por 
ano com componente OASI 

DGPM Agenda 2030/14.a 

III.60 
Grau de implementação de instrumentos internacionais de combate à pesca 
ilegal, não reportada e não regulada 

DGRM Agenda 2030/14.6 

XII.8
0 

Sensibilização e participação pública para a sustentabilidade do oceano (nº 
de alunos, n.º de professores, nº estabelecimentos de ensino, nº workshops, 
nº parceiros) 

DGPM - 
Escola 
Azul 

Agenda 2030/14.2 

SEAMInd Recreio, 
Desporto e Turismo, e 
Identidade e Cultura 

SEAMInd Educação 

 
73 http://marine.copernicus.eu/science-learning/service-evolution/rd-projects-funded-cmems 
Concurso 2014-2016 1/12 (GreenUo com a participação do IMAR Açores) 
Concurso 2016-2018 1/18 (LAMBDA Ramiro Neves) 
74 Relatório áreas marinhas protegidas, junho 2018, Anexo VI – Campanhas Científicas. Listagem dos conjuntos de dados relativos a 
Portugal disponíveis na plataforma EMODnet (www.emodnet.eu ) 
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Área 
temática 

N.º Indicador 
Fonte 

de 
dados 

Processo 

III.61 
Número de registos históricos marinhos recuperados e disponibilizados no 
SNIMAR 

IPMA  

III.62 Taxa sobre os sacos plásticos leves APA Agenda 2030/14.1 

III.63 Declarações Ambientais de Planos e Programas no Litoral 75 APA  

P
re

ve
n

çã
o

 d
e 

C
at

ás
tr

o
fe

s 

 

III.64 
Número de programas de treino, por tipo de fenómeno climático por ano e 
por município suscetível 

ANEPC 
(?) 

PANCD 

Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de 
Catástrofes 2015-2030 

PNRRC 

III.65 Número de avisos/alertas por ano e por tipo de ocorrência 

ANEPC 

PANCD 

III.66 População afetada por tipo de ocorrência e por ano Estratégia Internacional 
para a Redução do Risco 
de Catástrofes 

III.67 Municípios afetados por tipo de ocorrência, por dia e ano 

III.68 Zonas críticas de risco identificadas 

III.69 Número de dias com barra encerrada DGAM  

III.70 
Extensão da faixa costeira (Km) intervencionada para proteção de pessoas e 
bens 

APA 

Agenda 2030 

Plano de Ação Litoral XXI 

CCV 

Nota: (A numeração dos indicadores é sequencial, excetuando-se os indicadores identificados noutros volumes do SEAMInd os quais 
assumem a numeração correspondente76; os indicadores a negrito têm metodologia ou metadados já definidos) 

 

À data atual, os indicadores indicados no Quadro 7, uma sub-seleção do Quadro 6, têm metodologia e 

metadados acessíveis publicamente, estão disponíveis e podem ser adotados para a monitorização da ENM no 

que se refere às AP Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado (OASI). Pretende-se na próxima fase selecionar 

outros indicadores por forma a assegurar a monitorização de todas as áreas temáticas identificadas para as AP 

OASI. 

 

Quadro 7 - Lista de indicadores com metodologia e metadados (subconjunto do Quadro 6) propostos para a 
monitorização das AP OASI, com indicação da fonte(s) de dados, frequência e desagregação 

Número Indicador Unidade Fonte de dados Frequência Desagregação 

III.2 
Proporção de áreas marinhas protegidas 
relativamente à área marítima sob 
jurisdição nacional 

Proporção 
(%) 

DGRM Trianual  

III.3 Índice de aves comuns  
SPEA, através 
do INE 

  

III.15 
Qualidade das águas balneares costeiras 
(Continente, AZ e MD) 

 
INE – 
Estatísticas do 
ambiente 

 Concelho 

III.16 
Percentagem de massas de água 
classificadas abaixo de bom estado químico 
em águas costeiras 

Percentagem 
(%) 

APA   

III.19 

Número de campanhas de amostragem de 
lixo marinho nas praias por ano ou área 
total de amostragem por ano /ou 
quantidade total de lixo amostrado por ano 
/ou densidade média de lixo por área por 
ano /ou índice médio de limpeza costeiro 
por ano 

 APA Anual  

XI.16 
Tempo de missão em ações de preservação 
do meio marinho (horas) 

horas DGAM   

XI.17 Número de deteções de poluição Número (Nº) DGAM   

 
75 https://rea.apambiente.pt/content/avalia%C3%A7%C3%A3o-ambiental-estrat%C3%A9gica 
76 No caso do SEAMInd Ciência (vol. IV), adotou-se uma numeração que converte o número romano no algarismo das dezenas; 

file:///C:/Users/Carla%20Frias/Desktop/SEAMIND%20DASHBOARD/MARÇO%20DE%202020/LISTA%20TOTAL%20DE%20INDICADORES%20SEAMIND_20200330.xlsx%23RANGE!B201
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Número Indicador Unidade Fonte de dados Frequência Desagregação 

IX.18 
Número de POLREP (Relatórios de Poluição 
Marinha) 

Número (Nº) 

DGAM - 
Anuário 
Estatístico da 
Autoridade 
Marítima 
Nacional 

Anual  

V.80A 

Proporção de unidades populacionais de 
gestão pesqueira (stocks) com Avaliação 
Analítica (Categoria 1 do ICES) exploradas 
em águas nacionais ao nível do 
Rendimento Máximo Sustentável 

Proporção 
(%) 

IPMA Anual  

V.80B 

Proporção de unidades populacionais de 
gestão pesqueira (stocks) geridas segundo 
uma abordagem precaucional (Categoria 3 
do ICES) e exploradas em águas nacionais 
ao nível de uma aproximação (proxy) do 
Rendimento Máximo Sustentável (MSY) 

Proporção 
(%) 

IPMA + DOP Anual  

V.80C 

Proporção de unidades populacionais de 
gestão pesqueira (stocks) com avaliação 
numérica estritamente nacional e 
exploradas ao nível de uma aproximação 
(proxy) do Rendimento Máximo 
Sustentável (MSY) 

Proporção 
(%) 

Direção Geral 
de Pescas da 
Madeira 

Anual  

III.31 

Índice de implementação de instrumentos 
internacionais destinados a combater a 
pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada 

 FAO   

III.32 

Índice de aplicação de uma estrutura legal / 
regulatória / política / institucional que 
reconheça e proteja os direitos de acesso 
para a pequena pesca 

 FAO   

III.36 
Índice de qualidade do ar nas Zonas e 
Aglomerações do Litoral e Ilhas (2015-
2016) 

 
INE – 
Estatísticas do 
ambiente 

  

III.47 
Potencial de efeito de estufa: total e por 
alguns sectores de atividade económica (%) 

Percentagem 
(%) 

INE / APA   

III.48 Potencial de acidificação (ACID)  INE / APA   

IV.11 
Despesa nas Ciências e Tecnologias do Mar 
Total (€) 

Euro (€) INE - CSM Anual  

IV.16 

Proporção do investimento em serviços de 
I&D científico em tecnologia marinha no 
total de investimento em produtos de 
propriedade intelectual (Base 2011) – 
Portugal (%) 

Proporção 
(%) 

INE - CSM Anual  

IV.21 

Número de Instituições do setor público ou 
com controlo público com 
Investimento/Despesa nas Ciências e 
Tecnologias do Mar 

Número (Nº) INE - CSM Anual  

IV.22 
Número de Instituições do setor privado 
com Investimento/Despesa nas Ciências e 
Tecnologias do Mar 

Número (Nº) INE - CSM Anual  

IV.31 

Número de projetos de I&D nas Ciências e 
Tecnologias do Mar apoiados pelos 
programas operacionais regionais e 
temáticos do PT2020 

Número (Nº) DGPM – ITI Mar Anual  

IV.32 

Financiamento concedido a projetos de I&D 
nas Ciências e Tecnologias do Mar apoiados 
pelos programas operacionais regionais e 
temáticos do PT2020 (€) 

Euro (€) DGPM – ITI Mar Anual  

IV.41 
Número de projetos de transferência e 
utilização de conhecimento das Ciências e 

Número (Nº) DGPM – ITI Mar Anual  
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Número Indicador Unidade Fonte de dados Frequência Desagregação 
Tecnologias do Mar pelos programas 
operacionais regionais e temáticos do 
PT2020 

IV.51 

Número de Infraestruturas de investigação 
nas Ciências e Tecnologias do Mar apoiadas 
pelos programas operacionais regionais e 
temáticos do PT2020 

Número (Nº) DGPM – ITI Mar Anual  

IV.52 

Financiamento de Infraestruturas de 
investigação nas Ciências e Tecnologias do 
Mar apoiadas pelos programas 
operacionais regionais e temáticos do 
PT2020 (€) 

Euro (€) DGPM – ITI Mar Anual  

IV.63 

Número de projetos com participação 
Portuguesa no âmbito das Ciências e 
Tecnologias do Mar ao abrigo de 
Programas Quadro Europeus 

Número (Nº) FCT + GPPQ Anual  

IV.64 

Percentagem de projetos no âmbito das 
Ciências e Tecnologias do Mar em relação à 
totalidade dos projetos com participação 
Portuguesa ao abrigo de Programas 
Quadro Europeus (%) 

Percentagem 
(%) 

FCT + GPPQ Anual  
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Capítulo 6. Considerações finais 

As Área Programáticas Oceano, Atmosfera e Sistema Integrado encontram-se definidas na ENM e abrangem áreas 

temáticas diversas relacionadas com o oceano, enquanto grande massa salgada da qual depende uma enorme 

quantidade e diversidade de recursos naturais marinhos, a atmosfera, camada gasosa que envolve a Terra e o 

sistema integrado oceano-atmosfera que compreende todas as interações entre o oceano e a atmosfera incluindo 

as suas dimensões física, química, biológica e geológica. 

O presente documento constitui o Volume III do projeto SEAMInd e reúne, de forma sintética e não exaustiva, um 

conjunto de documentos estratégicos que se consideram relevantes para enquadrar as AP, que assenta em 

instrumentos de planeamento e de regulação aplicáveis a nível nacional, europeu e/ou internacional, 

designadamente no âmbito da União Europeia (UE), da Organização das Nações Unidas ou de outros organismos 

internacionais. 

O quadro de referência estratégico permitiu efetuar um levantamento e análise dos indicadores existentes, tendo 

sido já identificados indicadores para os quais se dispõe de metodologia e metadados e outros para os quais foram 

identificadas as fontes ou processos, sendo de salientar que face à ausência de indicadores para monitorização de 

algumas das áreas em causa pode ser ponderada a definição de novos indicadores com base em ações de 

monitorização. 

O trabalho desenvolvido constitui a primeira abordagem para seleção de indicadores relativos ao domínio de 

monitorização OASI sendo que este domínio é transversal à maioria dos domínios de monitorização do SEAMInd 

e na definição de indicadores específicos para cada uso e atividade face à sua ocorrência no espaço marítimo. 

A futura colaboração das entidades mencionadas neste relatório permitirá complementar e robustecer o quadro 

de indicadores já identificado. 

Por último, salienta-se que SEAMInd é um projeto de âmbito nacional e que, apesar da articulação e colaboração 

das entidades dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, esta primeira fase incidiu maioritariamente no 

universo do Continente. Nas fases seguintes haverá que aprofundar os dados e indicadores específicos das Regiões 

Autónomas.  
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