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1- Introdução: balanço e perspectivas para o

1.1 Vinte anos de cooperação

A declaração de Faro de 1989 
para enfrentar reptos comuns e definir uma
e periférico. Assim nasceu a Comissão
decidem igualmente estruturar
e criam a Conferência das Cidades do Arco Atlântico

Nessa altura, a mobilização 
dos territórios atlânticos em relação ao
de isolamento devido a uma
da economia marítima face à concorrência
e a um sector turístico com baixo valor acrescentado

Graças aos sucessivos programas europeus
está a estruturar-se a pouco e pouco
de cooperação. Os projectos 
dos actores tem crescido. 

Esta mobilização, tanto a nível político como
de fomentar um modelo de desenvolvimento
como, aliás, recomendava, há anos

1.2 Um contexto novo  

Pese embora os progressos inegáveis e, por vezes,
(exemplos da Irlanda ou de Espanha), persistem as
Além disso, perfilam-se novos reptos
de fomentar a transferência modal a favor
As ameaças que pesam sobre o
de proteger um ecossistema de gran

Mas a emergência de novos ramos
marítimo moderno, o turismo, os
oportunidades que importa aproveitar

Com a adopção da estratégia Europa
definiu as orientações para os próximos
das políticas europeias no próximo período de 
Europeia vai lançar, à escala atlântica,
de uma comunicação, cuja publicação está prevista no princípio

A presente nota técnica aspira a alimentar os debates em 
reiterando a proposta de lançar uma
a posição definitiva das autoridades regionais e locais: deverá ser completada e alterada 
de acordo com a evolução do debate. 
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2- O desafio de uma estratégia integrada atlântica? «Preservar e promover 
os territórios atlânticos»  

A Estratégia do Mar Báltico permitiu o nascimento de um novo conceito: as macrorregiões, 
cujo principal objectivo é possibilitar uma maior coordenação das políticas entre os escalões 
de governo num determinado território. A Comissão impôs três condições: sem novas estruturas 
administrativas, sem novo instrumento de financiamento e sem nova legislação. Embora 
a pertinência destes três requisitos seja questionável, nem por isso é menos real o interesse 
de formular uma estratégia macrorregional para o Arco Atlântico. Esta nota destina-se a explicar 
os seus fundamentos.  

2-1 Responder aos reptos dos territórios atlânticos  

As realidades específicas dos territórios atlânticos foram abordadas na nota técnica da Comissão 
Arco Atlântico da CRPM: «Uma estratégia integrada para o Arco Atlântico». Recordam-se, 
porém, as características mais relevantes:  

• O mar: é o vínculo entre os territórios atlânticos. As riquezas que produz são outras tantas 
oportunidades de desenvolvimento para os territórios. Mas também é um espaço frágil 
que deve ser protegido. As exigências são, pois, consideráveis para promover um modelo 
de desenvolvimento verdadeiramente sustentável.  

• Um espaço periférico, mas uma configuração equilibrada dos territórios atlânticos: 
esta estruturação do território surte a oportunidade de desenvolver um espaço dinâmico 
distante do centro da UE, que se apoia numa rede urbana interligada, numa relação entre terra 
e mar (actividade agrária e economia de proximidade, interface porto/interior, etc.); daí 
a importância da acessibilidade e da conectividade dos territórios. 

• «Subespaços» com problemáticas específicas: são as «sub-bacias», como o canal da Mancha 
ou o Mar da Irlanda, os territórios transfronteiriços terrestres ou marítimos, inclusive 
as Regiões ultraperiféricas da Macaronésia. Ao enfrentar reptos específicos, estes territórios 
cooperam entre si: é o exemplo do Arc Manche, do Eixo Atlântico ou da Comunidade 
de Trabalho dos Pirinéus, que será necessário ter em conta na óptica de uma estratégia 
atlântica. 

Destas características particulares derivam as problemáticas que transcendem as fronteiras 
nacionais e cujas respostas políticas devem ser encontradas à escala europeia. Contrariamente 
à abordagem adoptada pela Estratégia do Báltico, a estratégia integrada para o Arco Atlântico 
deveria centrar-se num número limitado de problemáticas com uma dimensão realmente 
transnacional. Para as autoridades regionais e locais atlânticas, as temáticas apresentadas a seguir 
respondem a esta dupla exigência: 

• Energias marinhas 

• Ambiente e mudança climática 

• Transporte e acessibilidade 

• Investigação, inovação e formação 

• Pesca 

Estas temáticas foram identificadas no âmbito das primeiras reflexões realizadas pelas duas redes 
e de um inquérito efectuado pela Comissão Arco Atlântico junto dos actores atlânticos. 
O presente documento inclui fichas temáticas que podem inspirar o conteúdo de uma estratégia 
integrada para o Arco Atlântico. As fichas são acompanhadas de mapas realizados pelos serviços 
da Região da Baixa Normandia. Estas propostas destinam-se a ser completadas e alteradas 
em função de várias iniciativas: 
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• Um conhecimento mais preciso dos reptos, graças à ajuda dos peritos: dados, observações, 
hipóteses prospectivas em matéria de mudança climática, de ecossistemas, de recursos 
biológicos e minerais existentes, de pesca, etc.  

• Uma ampla consulta das partes interessadas com o fim de precisar os reptos estruturantes 
para os territórios atlânticos. Neste contexto, importa aplaudir a consulta que a Comissão 
Europeia se dispõe a lançar sobre o Atlântico, que servirá de base às propostas 
da comunicação, cuja publicação está prevista para o princípio de 2011. 

• Uma concertação entre os diferentes escalões de governo, UE, Estados-Membros e autoridades 
regionais e locais, com o fim de determinar as acções a levar a cabo e o papel de cada um.  

2.2  Melhoria da governação das políticas  

A justificação da abordagem estratégica proposta pelas autoridades regionais e locais atlânticas 
é responder de maneira mais ambiciosa e eficaz aos reptos que afectam este espaço. 
Tal abordagem requer a participação do conjunto dos actores e uma melhor coordenação 
dos meios.  

A- A participação do conjunto dos actores  

- A necessária participação das autoridades regionais e locais  

As cidades e as Regiões desempenham um papel crucial no desenvolvimento dos territórios, 
como demonstram os importantes investimentos públicos que realizam (70% do investimento 
público total em França). Além disso, são extremamente activas na aplicação das políticas 
definidas à escala nacional e europeia. Esta abordagem «top-down» é um bom meio de permitir 
que os cidadãos façam seus os grandes reptos que exercem impacto directo na sua vida 
quotidiana.  

No entanto, a ausência de coordenação entre os escalões de governo, não só a nível nacional mas 
também à escala atlântica, obsta a que sejam tratadas eficazmente as problemáticas de índole 
transnacional. Vários exemplos ilustram esta situação: os focos de congestionamento viário, 
os problemas de ligação ferroviária nas fronteiras, a segurança marítima, a conexão 
dos territórios às redes de abastecimento de energia, etc.  

Os sucessivos programas europeus de cooperação permitiram, em certa medida, dar 
uma resposta mediante o desenvolvimento de uma autêntica cultura de cooperação. Assim, 
cidades e Regiões puderam desenvolver a sua capacidade de iniciativa e o intercâmbio 
de experiências com os seus parceiros atlânticos. Actualmente é necessário um salto qualitativo 
em matéria de cooperação para a transformar num autêntico instrumento de coesão territorial 
e de aplicação das políticas europeias, envolvendo o conjunto dos escalões de governo. 

A estratégia para o Arco Atlântico deverá permitir responder a esta ambição. Nesta perspectiva 
e, tendo em conta os argumentos já expostos, as autoridades regionais e locais deverão participar, 
juntamente com a UE e os Estados-Membros, na elaboração desta estratégia, na sua aplicação 
e, finalmente, na sua avaliação.  

- O papel crucial da União Europeia e dos Estados-Membros 

A União Europeia e os Estados-Membros contam com competências e recursos técnicos, políticos 
e financeiros para levar a bom porto acções verdadeiramente estratégicas à escala atlântica. 
A sua participação é, pois, essencial.  

• A União Europeia deve desempenhar um papel de coordenação da Estratégia Atlântica 
para lhe integrar uma dimensão europeia. Esta estratégia é, com efeito, um meio de responder 
a problemáticas de índole transnacional e de contribuir para difundir o modelo europeu, 
pondo a tónica na cooperação reforçada, na promoção de um modelo de desenvolvimento 
sustentável e inovador e na participação dos cidadãos.  

• Os Estados-Membros: apesar da consolidação do poder do Parlamento Europeu, continuam 
a ter uma grande influência na maioria das orientações da União Europeia tanto na adopção 
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de decisões através do Conselho Europeu como na sua aplicação no território nacional. 
A sua participação na estratégia atlântica permitiria melhorar a coordenação entre as acções 
nas temáticas consideradas prioritárias para os territórios atlânticos e na aplicação 
das estratégias nacionais.  

-As partes atlânticas envolvidas: são os peritos dos Conselhos Económicos e Sociais, Conselhos 
Consultivos Regionais (pesca), organizações internacionais como OSPAR, ONG, etc.: a sua perícia 
e a exigência de uma ampla representatividade tornam igualmente necessária a sua participação 
na iniciativa da Estratégia para o Arco Atlântico. 

B- Melhorar a coordenação e concentrar os meios no tempo e no espaço 

- Melhorar a sincronização na elaboração das políticas 

A Estratégia do Báltico foi adoptada depois do início do novo período de programação 
orçamental para 2007-2013. As rubricas orçamentais já programadas foram reorientadas 
para a aplicação da Estratégia do Báltico, mas essa ausência de coordenação no tempo limitou 
indubitavelmente o alcance da iniciativa. 

Para tirar conclusões desta experiência, seria benéfico que a Estratégia para o Arco Atlântico 
estivesse estreitamente ligada ao calendário europeu, isto é, que contribuísse, por um lado, 
para a aplicação da estratégia Europa 2020 e, sobretudo, que a sua elaboração coincidisse 
com a preparação das futuras políticas europeias para o período posterior a 2013. 

Numa nota técnica datada de Abril de 20101, a CRPM propõe um calendário que permite alcançar 
este objectivo e que se apresenta como segue:  

• Finais de 2010: o Conselho Europeu deveria solicitar à Comissão que ultimasse as estratégias 
macrorregionais a desenvolver até 2014 e preparasse uma abordagem conceptual 
e operacional para as macrorregiões.  

• Até ao fim de 2011, serão organizados debates e conferências temáticas nos espaços 
identificados para determinar as acções prioritárias.  

• No termo destes debates, os Estados-Membros, em concertação com as autoridades regionais 
e locais, fixariam as estratégias a desenvolver, e o ano de 2012 seria consagrado à elaboração 
das mesmas, em coerência com a redacção dos Quadros Estratégicos Nacionais de Referência e os 
programas operacionais regionais. 

- Uma abordagem funcional das problemáticas atlânticas 

A primeira parte deste documento permitiu demonstrar como a Estratégia Integrada para o Arco 
Atlântico está empenhada em levar a cabo uma acção ambiciosa à escala transnacional. 

Nesta perspectiva e em conformidade com o princípio da subsidiariedade, é preciso determinar 
a melhor escala de actuação política consoante as problemáticas abordadas. Com efeito, embora 
seja verdade que a reflexão da Comissão Arco Atlântico e da CCAA se centra prioritariamente 
nas problemáticas que dizem respeito ao Arco Atlântico na globalidade, também é importante ter 
em conta os subespaços que o compõem para identificar as acções a levar a cabo 
e os instrumentos adequados. Deve procurar-se, claro está, a coerência entre as diferentes 
abordagens. 
  

                                    
1 Nota técnica do Secretariado-Geral da CRPM: «Cooperação territorial e estratégias macrorregionais: que oportunidades 
para a política de coesão após 2013?», Abril de 2010 
http://www.crpm.org/pub/agenda/1390_ntp_crpm_coopterritoriale_macrorgions_bptroms_final.pdf  
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2.3 Preparar as futuras políticas europeias 

A- Necessidade de uma nova etapa para a cooperação transnacional (Cf. Nota da CRPM) 

- Desde 2007, a cooperação territorial faz parte integrante da política de coesão. 
Este reconhecimento representa uma evolução positiva e também revela a vontade de a converter 
num autêntico instrumento de aplicação das orientações estratégicas da UE, mediante a afectação 
de dotações às prioridades de Lisboa e Gotemburgo. 

- No entanto, esta dinâmica não foi acompanhada de uma alteração nas práticas de cooperação 
transnacional:  

� As prioridades dos programas são idênticas para os 13 espaços de cooperação 
transnacional, o que não é satisfatório se o que se pretende é ter em conta as realidades 
específicas dos territórios em causa. Ora, ainda que os programas operacionais tratem 
de demonstrar as realidades específicas dos espaços de cooperação transnacional, 
os projectos aprovados referem-se a temáticas muito variadas, o que suscita o problema 
da definição de prioridades dos objectivos e o carácter operacional desses projectos, 
que, com frequência, são não só de envergadura limitada como também os resultados 
obtidos quase não chegam ao público.  

� A governação: embora estejam representados nos órgãos decisórios e de acompanhamento 
dos programas de cooperação, o envolvimento dos Estados-Membros nos projectos 
é relativamente discreto. E esta escassa participação tem consequências directas no carácter 
estratégico das acções realizadas que não beneficiam da perícia e capacidade do nível 
estatal. 

- Neste contexto, a Estratégia para o Arco Atlântico pode trazer soluções. Com efeito, 
o seu primeiro objectivo é identificar os sectores prioritários com forte impacto nos territórios 
atlânticos. Nesta base, o objectivo seria a definição de um número restrito de projectos 
estratégicos que os diferentes actores se comprometem a levar a cabo durante o próximo período 
de programação.  

Para tanto, podem utilizar-se vários instrumentos e mais especialmente os futuros programas 
de cooperação territorial. Nesta perspectiva, a CRPM sugere a elaboração de um programa 
operacional macrorregional, que pormenorize os projectos prioritários e as responsabilidades 
dos diferentes actores (UE, Estados-Membros, autoridades regionais e locais), tomando como 
base a estratégia definida previamente. Esta solução não envolveria forçosamente um aumento 
do orçamento do programa de cooperação, não só porque o número de projectos2 é restrito mas 
também porque poderia ser viável a contribuição dos programas operacionais regionais, 
destinando uma percentagem da sua dotação a estes projectos transnacionais.  

- Finalmente, seria necessário promover uma articulação com os futuros programas 
de cooperação transfronteiriça, e com os restantes programas de cooperação transnacional, 
melhorando o intercâmbio de informação e procurando uma autêntica coordenação das acções 
realizadas.  

Embora o instrumento de cooperação seja forçosamente o preferido para abordar problemáticas 
de índole transnacional, não tem a exclusividade. Com efeito, o objectivo de uma estratégia 
macrorregional é permitir melhorar a coordenação entre as políticas comunitárias no seio 
de um determinado território. 

                                    
2 As propostas da CRPM sobre a futura política de cooperação territorial contemplam igualmente a manutenção 
de um instrumento para uma cooperação mais «soft» no âmbito da cooperação interregional e o fortalecimento 
da complementaridade com instrumentos como os programas «Cultura» e «Cidadania activa».  
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A ligação entre a estratégia macrorregional e as restantes políticas comunitárias  

Este ponto não pretende ser exaustivo: só pretende indicar através de três exemplos as ligações 
evidentes que é preciso desenvolver entre as políticas comunitárias e a estratégia macrorregional 
atlântica: 

- A política marítima integrada: a emergência das bacias marítimas como espaços de aplicação 
desta política responde ao desejo formulado pelas autoridades regionais e locais atlânticas. 
A Comissária Maria Damanaki anunciou claramente o seu compromisso de prosseguir 
a aplicação operacional da dita política. A sua articulação com a Estratégia Atlântica proposta 
pela CCAA e pela Comissão Arco Atlântico é evidente: com efeito, embora as propostas 
formuladas por ambas as redes não sejam exclusivamente marítimas (redes de transporte 
terrestre, tecido urbano, etc.), centram-se em iniciativas relacionadas com o mar. A política 
ambiental através da gestão dos ecossistemas, a gestão integrada das zonas costeiras, 
os transportes marítimos (incluindo a segurança marítima ou os desportos náuticos), 
sem esquecer as energias marinhas, são outras tantas questões fundamentais que devem ser 
abordadas no âmbito da estratégia.  

- Actividades de transporte e RTE-T: é escusado insistir nas necessidades dos territórios 
atlânticos neste âmbito, tanto no transporte terrestre, marítimo ou aéreo como nas actividades 
portuárias. Mas a reforma da RTE-T oferece a oportunidade de redefinir as prioridades da UE 
em matéria de transporte. Na perspectiva da estruturação de um espaço como o Arco Atlântico 
através de uma estratégia macrorregional, a questão dos transportes é declaradamente essencial 
e poderá ser um argumento para defender a promoção de certas ligações de transporte 
prioritárias.  

- Cooperação com as outras margens do Atlântico: o Arco Atlântico tem de reafirmar 
a sua posição como fachada marítima da Europa aberta ao mundo. Parceiros de um e outro lado 
do oceano trabalham juntos no âmbito de acções estruturadas pela União Europeia em diferentes 
âmbitos: o desenvolvimento (programa Autoridades Locais), a investigação (Programa Quadro 
e o seu capítulo internacional), ensino superior (ALFA, ATLANTIS e TEP), ou as questões 
urbanas (geminações entre cidades). Os vínculos históricos e culturais são um trunfo 
para reforçar as oportunidades que esta cooperação oferece. 

3- Conclusões e calendário 

• Este documento destina-se a ser alterado antes de apresentar propostas mais precisas. 
É necessário dispor de um conhecimento mais profundo das necessidades dos territórios 
atlânticos e desenvolver uma visão prospectiva dos reptos com que estes territórios 
se confrontam a médio e a longo prazo.  

• Fase de consulta: organização de seminários temáticos para enriquecer a reflexão. 

• Proposta de celebrar um seminário em 2011 na sequência da comunicação da Comissão 
na presença dos 5 Estados-Membros: poderia ser a ocasião de criar uma Task force 
com os actores fundamentais e um meio de iniciar a concertação, para decidir as acções 
estratégicas, etc.  
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Os mapas apresentados a seguir não pretendem ser exaustivos mas visam ilustrar certas características 
específicas dos territórios atlânticos susceptíveis de justificar a emergência de uma estratégia integrada 

para este espaço. 

Este trabalho foi realizado, utilizando fontes de informação facilmente acessíveis, mas, na verdade, 
por vezes incompletas. Poderão eventualmente ser completadas no âmbito de um trabalho mais exaustivo. 
Analogamente, as propostas que se seguem têm sobretudo por objectivo suscitar o debate na perspectiva 
da consulta que a Comissão Europeia se prepara para lançar sobre o Atlântico e, em geral, dos debates 

sobre as futuras políticas europeias. 
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ENERGIAS MARINHAS 
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Situação actual: 

 

Objectivos a alcançar: 

1. Facilitar a cooperação entre os centros de investigação, os clusters e os actores do sector 
para obter economias de escala e fomentar a coordenação das acções realizadas. 

2. Dar resposta aos problemas das barreiras não tecnológicas (sociais, administrativas, jurídicas e 
ambientais) que impedem o desenvolvimento das energias marinhas. 

3. Fomentar a conexão das instalações no mar à rede europeia. 

4. Elaborar um atlas dos possíveis locais de instalação em coordenação com os actores interessados. 

Forças:

Situação ideal e grande 
potencial para a energia 

eólica, das ondas, 
maremotriz, energia 
térmica marinha, etc.

Numerosas iniciativas em 
curso ou em projecto.

Fraquezas:

Condicionantes ligadas à 
profundidade que 

impedem o 
desenvolvimento de 

tecnologias tradicionais.

Conexão com a rede e 
atraso no desenvolvimento 
da energia eólica offshore.

Oportunidades:

I+D em novos modelos de 
produção.

Coordenação das 
diferentes iniciativas.

Ameaças:

Riscos associados ao 
carácter recente das 

tecnologias: tecnológico, 
ambiental, social, jurídico.

Forte concorrência a nível 
internacional.
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TRANSPORTES E ACESSIBILIDADE 
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Situação actual: 

 
Objectivos a alcançar: 

1- Fomentar uma rede de transporte capilar, multimodal, limpa e segura: 

• Finalização dos projectos prioritários atlânticos da política de RTE-T e, nomeadamente 
a conexão norte/sul da fachada atlântica; 

• Promover uma conexão oeste/leste para ligação ao centro da Europa; 

• Aumentar as ligações de cabotagem e as auto-estradas do mar; 

• Desenvolver uma rede atlântica de plataformas logísticas, fomentando a multimodalidade; 

• Coordenação da segurança marítima: itinerários, refúgios e planos de intervenção. 

2- Fomentar a construção de navios inovadores especializados na cabotagem e na navegação 
de recreio. 

3- Estratégia de desenvolvimento portuário: plataformas logísticas, modernização das infra-
estruturas em conformidade com um desenvolvimento urbano sustentável. 

4- Promoção da área náutica, fonte significativa de emprego para os territórios atlânticos. 

5- Governação das RTE-T por zonas geográficas (macrozonas) baseada num firme compromisso 
político. 

Forças:

Principal fachada 
marítima europeia.

Estrutura urbana 
contínua e diversificada, 
acompanhada de grande 

número de portos e 
aeroportos.

Fraquezas:

Problemas de 
acessibilidade e 
segurança.

Organização radial da 
rede. 

Estruturação incompleta 
da rede e focos de 

congestionamento nas 
fronteiras.

Oportunidades:

Desenvolvimento da 
multimodalidade e dos 

pólos logísticos.

Transporte ecológico, 
marítimo e ferroviário: 
redução das emissões de 

CO2 e criação de 
emprego.

Ameaças:

Marginalização dos 
territórios e 

desenvolvimento díspar.

Marés negras e acidentes.
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AMBIENTE E MUDANÇA CLIMÁTICA 
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Situação actual: 

 
Objectivos a alcançar: 

1- «Arco Verde»: coordenação de iniciativas para a ordenação marinha e costeira: gestão integrada 
das zonas costeiras, ordenação espacial marítima, aplicação da estratégia marinha, gestão 
das bacias fluviais, rede de áreas protegidas, aplicação do conceito de dano ecológico, etc. 

2- Antecipar os efeitos da mudança climática na fachada litoral atlântica: preservar a diversidade 
biológica e o património natural das costas graças ao melhor conhecimento científico dos 
fenómenos em curso e à coordenação dos actores sobre as respostas a dar. 

3- Promoção do desenvolvimento urbano sustentável à travers a aplicação da Carta de São Sebastião3: 
mobilidade sustentável, eficiência energética dos edifícios, inclusão social, promoção da economia 

verde, etc. 

                                    
3 www.atlanticcities.eu  

Forças:

Biodiversidade de grande 
riqueza: abundância de 
ecossistemas ainda 

preservados.

Qualidade da água e do 
ar.

Fraquezas: 

Ausência de coordenação 
na gestão das zonas 

costeiras.

Litoralização da 
construção e instalações 
industriais obsoletas.

Oportunidades:

GIZC e adaptação à 
mudança climática.

Estratégias territoriais de 
desenvolvimento 

sustentável.

Promoção de um modelo 
de agricultura 
sustentável.

Ameaças:

Erosão costeira, 
eutrofização do oceano e 

stress hídrico.

Catástrofes ecológicas 
(Klaus, Xhyntia) e riscos 
para a biodiversidade.
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INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO4 

 

                                    
4 No que se refere à formação marítima, o mapa retoma os elementos extraídos das respostas 
ao questionário do grupo Aquamarina da CRPM. 
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Situação actual: 

 
Objectivos a alcançar: 

1- Desenvolver o sector da investigação marinha e marítima: biodiversidade; energias marinhas; 
transporte marítimo, etc. 

2- Promoção dos pólos de excelência e de clusters transnacionais: reforçar a sinergia 
entre os clusters à escala atlântica, diversificação das fontes de financiamento, com uma maior 
participação das grandes empresas e das PME. 

3- Apoio às infra-estruturas existentes ou projectadas, bem como aos grandes projectos 
de investigação europeus a que estão associados os principais centros de investigação 
atlânticos como IFREMER, Marine Institute, IPIMAR, IEO (Instituto Español 
de Oceanografía), etc.5 

4- Reunião das áreas de formação e dos programa de mobilidade (por exemplo Erasmus 
Marítimo). 

                                    
5 Alguns exemplos: EMSO (European Multidisciplinary Seafloor Observation), Projecto Hermione (7° 
PQID), Seadatabase (6° PQID), etc. 

Forças:

Muitos centros de 
excelência, especialmente 

em matéria de 
investigação marinha e 

marítima.

Fraquezas:

Disparidades regionais e 
segmentação.

Isolamento dos centros 
de investigação à escala 

transnacional e 
internacional.

Oportunidades:

Sinergias: reunião de 
iniciativas e meios.

Especialização marítima.

Ameaças:

Massa crítica insuficiente.

Dispersão dos esforços.
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PESCA 

 



 
 

Situação actual: 

 
Objectivos a alcançar: 

1- Alcançar um modelo de pesca sustentável através de uma gestão sustentável das populações 
de peixes, redução das devoluções. 

2- Reforçar o conhecimento científico pluridisciplinar (biologia, ecologia, economia e ciências 
sociais) para permitir um equilíbrio entre recursos e capacidades de pesca. 

3- Reunião dos meios técnicos para a gestão dos recursos, a traçabilidade e a segurança 
dos produtos. 

4- Apoiar a pesca artesanal, nomeadamente mediante um apoio financeiro público diferenciado. 

5- Governação: gestão descentralizada reforçando o papel dos Conselhos Consultivos Regionais 
e desenvolvimento dos planos de gestão a longo prazo. 

6- Plano de comercialização da pesca atlântica: selo de qualidade. 
 

Forças:

Alto grau de 
especialização.

Importância do sector no 
espaço e a nível 
internacional.

Qualidade e diversidade 
dos produtos.

Fraquezas:

Frota 
sobredimensionada.

Redução permanente da 
capacidade.

Descentralização 
incompleta.

Oportunidades:

Inovação e abordagem 
ecossistémica.

Promoção do consumo 
local.

Pesca sustentável e 
produtos de qualidade.

Aquicultura.

Ameaças:

Sobreexploração das 
população de peixes.

Concorrência da 
importação e da pesca 
Aumento do preço dos 

combustíveis.


