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• A DGRM 

• A Diretiva Quadro da Estratégia Marinha (DQEM) 

• O Projeto SOPHIA 

• O Plano de Situação do Ordenamento do Espaço 

Marítimo (PSOEM) 

• Balcão Único Eletrónico e Geoportais 
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• Departamento Central sob administração direta do Estado no 
Ministério do Mar 

• Missão: 
‒ Políticas de preservação e conhecimento dos recursos naturais 

marinhos 
‒ Execução das políticas de pesca e de aquicultura, incluindo 

regulamentação, inspeção, supervisão, coordenação e controlo 
dessas atividades 

‒ Serviços marítimos e portuários (segurança e proteção) 
‒ Monitorização e conservação do meio marinho 

Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 
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• Diretiva Quadro da Estratégia Marinha (DQEM): 
‒ Programas de Monitorização  
‒ Programas de Medidas 

• Gestão de Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) 
• Representação na OSPAR (Convenção Regional Marinha do Atlântico NE) 

‒ Biodiversidade Marinha 
‒ Operações de imersão no mar 
‒ Lixo Marinho 

• Monitorização do ambiente marinho 
• Ordenamento do Espaço Marítimo 

   Direção de Serviços  de Ambiente Marinho e Sustentabilidade  



Encontro Nacional de Infraestruturas de Informação Geográfica  

Auditório da Direção Nacional da Polícia Judiciária | 8 e 9 de novembro de 2016 
 

Um farol para a gestão do  
ambiente marinho 

Diretiva Quadro da Estratégia Marinha (DQEM) 
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• Pilar ambiental da política da UE para o mar 

• Estabelece um quadro para os Estados-Membros a fim de 
tomar as medidas necessárias para obter ou manter um 
bom estado ambiental no meio marinho 

• Desenvolver e implementar estratégias marinhas 

Diretiva Quadro da Estratégia Marinha (DQEM) 

Um farol para a gestão do  
ambiente marinho 
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Para amarmos e protegermos 
precisamos de conhecer  
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… conhecer ???  
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 O território nacional   
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Área: 4 milhões km² 
População PT < > 10 milhões e 500 mil habitantes 

38X 
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A DQEM espelha as responsabilidades e os desafios ao 
nível da conservação do meio marinho: 

 

• A qualidade ambiental do meio marinho 

 

• O uso sustentável dos oceanos 
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Projeto 
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Esta é uma plataforma que mergulha na literacia 
sobre o mar português, tomando por referência 
o conhecimento. 
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O nome escolhido é uma homenagem à grande 
poeta* do mar, Sophia de Mello Breyner 
Andresen, que tanto nos inspira para o saber e 
para o mar.  

 “mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim” 

*Para Sophia, poetisa não era verdadeiramente a forma feminina de poeta, pois atribuía às mulheres um 
estatuto de menoridade face aos homens com idêntica atividade 
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Este projeto é cofinanciado pelos EEA Grants 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 
Europeu 2009-2014, no âmbito dos European 
Economic Area Grants (EEA Grants). Através dos 
EEA Grants, a Islândia, o Listenstaine e a Noruega 
financiam iniciativas e projetos para fortalecer 
relações bilaterais. 
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Este projeto é uma parceria de sucesso entre: 

• Promotor: DGRM 
 

• Parceiros:   FCUL  e  ESCS 
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• Projeto educativo que tem por objetivo: 

 Promover a literacia sobre o mar; 

 Qualificar a comunidade ligada ao 
conhecimento e gestão dos ecossistemas 
marinhos através de ações de formação em 
áreas científicas prioritárias à gestão 
sustentável do meio marinho; 

Promover o desenvolvimento de vários 
produtos, distintos e complementares. 
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Estratégia do Projeto SOPHIA: 

 

1. Módulos de formação em áreas temáticas-chave 

2. Plataforma online para a literacia sobre o mar 

3. Eventos de comunicação e divulgação científica 
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1. Módulos de formação: 

– Direito do Mar, Proteção do Ambiente Marinho e Legislação 
Europeia 

– Observação da Terra/ Deteção Remota: 

• Temperatura da Superfície do Mar e Cor do Oceano 

• Aplicação de imagens de Radar de Abertura Sintética 

– Sistemas de Informação Geográfica:  

• Análise Espacial 

•  Análise de Dados Satélite 

– Ecologia: 

• Ecossistemas da Plataforma Continental 

• Ecossistemas de Mar Profundo 
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1. Módulos de formação: 

– Direito do Mar, Proteção do Ambiente Marinho e Legislação 
Europeia 

– Observação da Terra/ Deteção Remota: 

• Temperatura da Superfície do Mar e Cor do Oceano 

• Aplicação de imagens de Radar de Abertura Sintética 

– Sistemas de Informação Geográfica:  

• Análise Espacial 

•  Análise de Dados Satélite 
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1. Módulos de formação: 
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1. Módulos de formação -  Aplicações de SIG 

 

• Os exercícios promoveram a utilização de diversas 
operações de análise espacial aplicadas ao meio 
marinho: 

– Análise espacial 

– Análise de dados satélite 
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1. Módulos de formação -  Aplicações de SIG 

 

 

 

 

Análise espacial Análise de dados satélite 

Os primeiros passos em SIG Análise de Imagem em ambiente SIG 

Portugal no mundo Correções geométricas em imagens 
óticas 

Áreas Marinhas Protegidas Correção radiométrica 

Gestão ambiental de dragagens e 
imersão de dragados 

Plumas túrbidas 

Registo temporal da posição de 
navios 

Mapeamento dos fundos marinhos 

Introdução ao geoprocessamento 
automático 

Mapeamento de manchas de óleo - 
imagens SAR 

Publicação de mapas na internet Dados multidimensionais 



Encontro Nacional de Infraestruturas de Informação Geográfica  

Auditório da Direção Nacional da Polícia Judiciária | 8 e 9 de novembro de 2016 
 

1. Módulos de formação -  Aplicações de SIG 

 

 

 

 

Análise espacial Análise de dados satélite 
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2. Plataforma online para a literacia sobre o mar 

 www.sophia-mar.pt 

http://www.sophia-mar.pt/
http://www.sophia-mar.pt/
http://www.sophia-mar.pt/
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2. Plataforma online para a literacia sobre o mar 

 

• O website SOPHIA pretende atuar como plataforma para a 
literacia sobre o mar português  

• Agregar conhecimento de apoio a uma gestão equilibrada e 
sustentável do meio marinho.  

• Divulgar nas redes sociais do projeto (Facebook, Linkedin, Twitter, 
youtube, etc.) os produtos e resultados do projeto  

• Partilhar conhecimento através de uma série de guias técnicos de 
suporte às formações, juntamente com diversos materiais 
didáticos multimédia, como tutoriais, infografias e vídeos 
informativos. 

www.sophia-mar.pt 

http://www.sophia-mar.pt/
http://www.sophia-mar.pt/
http://www.sophia-mar.pt/
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3.  Eventos de comunicação e divulgação científica 

• Abordagem de comunicação que desafiou a busca de 
soluções inovadoras para os problemas do mar 
português 

• O projeto organizou dois workshops de comunicação e 
divulgação de ciência: 

– ‘Science-Policy Panel on the Deep-Seas’ 

– ‘Conversas sobre o Mar’ 
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• Formação certificada em ETCS; 

• Participação de mais de 80 formandos nos 
módulos de SIG; 

• Provenientes de 23 entidades: 

– Administração Pública 

– Instituições e laboratórios de investigação científica 

– Empresas do setor 

– ONGs 
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Plano de Situação do Ordenamento 

do Espaço Marítimo Nacional  (PSOEM) 
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PLANO DE SITUAÇÃO (secção II; artigos 9 – 18) 
 O que existe (usos atuais) 
 O que está previsto poder existir (usos potenciais) 

PLANO DE AFETAÇÃO (secção III; artigos 19 – 29) 
 O que poderá vir a integrar o P. Situação (usos não identificados)  

CAPÍTULO II – INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO 

CAPÍTULO III – UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO 

Atribuição de Títulos (artigos 46 -74) 
 O que poderá vir a integrar o P. Situação (usos não identificados) 
Informação Prévia  

CAPÍTULO IV – REGIME ECONÓMICO E FINANCEIRO 

TUEM (artigos 75 -86) 
 Taxas de Utilização do Espaço Marítimo Nacional  

DL 38/2015 DESENVOLVE A LEI DE BASES DA POLÍTICA DE 

ORDENAMENTO E GESTÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO NACIONAL 
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2. contribuir para a coesão nacional, reforçando a 
dimensão arquipelágica de Portugal e o papel do seu mar 
interterritorial.   

1. contribuir para a valorização do mar na economia 
nacional, promovendo a exploração sustentável, racional e 
eficiente dos recursos marinhos e dos serviços dos 
ecossistemas, garantindo a salvaguarda do património 
natural e cultural do oceano. 

Principais objetivos 

3. garantir a segurança jurídica e a transparência de 
procedimentos na atribuição de títulos de utilização 
privativa do espaço marítimo nacional.  
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Um plano para o ordenamento de usos privativos que implicam 
reserva de área e/ou volume do espaço marítimo nacional 
(EMN) - sujeitos a TUPEM 
 
(Títulos de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional) 
 

4. assegurar a manutenção do bom estado ambiental das águas 
marinhas, prevenindo os riscos da acção humana e minimizando 
os efeitos decorrentes de catástrofes naturais e ações climáticas.  

5. contribuir para o conhecimento do oceano e reforçar a 
capacidade científica e tecnológica nacional. 
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O ordenamento do espaço marítimo nacional é efetuado através : 
 
• Plano de Situação: 
- Contem  a identificação dos sítios de proteção e de preservação 
do meio marinho e a distribuição espacial e temporal dos usos e 
das atividades existentes e potenciais.  
- o retrato, presente e potencial, do espaço marítimo nacional 

 
• Planos de Afetação  
- afetação de áreas e ou volumes do espaço marítimo nacional a 
usos e atividades não identificados no plano de situação.  
- o plano de afetação, assim que aprovado, fica automaticamente 
integrado no plano de situação. 
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Qual o espaço marítimo nacional a ordenar?  
                

                       “Portugal sem código postal “ 
 
 
 
 
 4.000.000 Km2 
      (aprox.) 
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Unidades funcionais do PSOEM 
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1 - Mar Territorial (12 milhas) 
e águas marinhas interiores Unidades funcionais do PSOEM 
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2 – ZEE    (200 milhas) 
sub-áreas Continente, Madeira e  
Açores  

Unidades funcionais do PSOEM 
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3 – Plataforma continental 
      (proposta de extensão) Unidades funcionais do PSOEM 
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“Portugal pequeno país e periférico” ??? 
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Portugal país pequeno??? 
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4 000 000 Km2                Posição geoestratégica ligando 3 continentes 
 

Portugal país periférico ??? 
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http://www.psoem.pt 
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Conteúdo material e documental:  
Usos/atividades e condicionantes 

Servidões 
existentes 

Condicionantes 
(naturais e 

construídas)  

PSOEM 

http://www.psoem.pt 
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Culturas de 
organismos 
marinhos: 

aquacultura,
… 

Coluna de água 

Fundos marinhos 

Subsolos 

Biotecnologia 
investigação 
científica, … 

Recifes 
artificiais 

 Fundos marinhos 

  Subsolos 

Recursos 
geológicos: 

manchas 
empréstimo,… 

 
Recursos 

energéticos 
renováveis, 

recreio e 
turismo, … 

 

Superfície 

Coluna de água 

Recursos 
energéticos 

não 
renováveis 

Usos e atividades: 

(Superfície, Coluna de 
água, Fundos marinhos 
e Subsolos) 
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Comissão Consultiva (CC) 
Apoia e acompanha o desenvolvimento do PSOEM 

C
C

 (
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Mar 

Ambiente 

Conservação da 
Natureza 

Entidades inter-
municipais 

Regiões Autónomas 

Setores de 
atividades/usos 
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Grupo de coordenação 

Grupo de 
Coordenação 

(GC) 

Gab. 
Ministra 
do Mar 

(preside) 

DGRM 

DGPM 

IPMA, 
I.P. 

EMEPC 

DROTA 

DRAM 
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DGRM 

GT 1 – Defesa, 
Segurança e 
Navegação 

GT 2 – Culturas 
marinhas, 

biotecnologia 

GT 3 – 
Conservação da 

natureza, 
investigação 

científica 

GT 4 – Rec. 
minerais, recursos 

energéticos, 
renováveis, 

infraestruturas, 
outros usos ou 
atividades de 

natureza industrial 

GT 5 – Recreio, 
desporto, turismo, 
património cultural 

subaquático, 
afundamento de 

navios 

GT 6 – Imersão 
de dragados e 
manchas de 
empréstimo 

 

 Grupos de trabalho – continente e plataforma estendida 
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Participação publica 

Site da internet 

Disponível durante a 
elaboração do PSOEM – 
informação atualizada 
continuamente  

Consulta publica formal 

Informação 
e 

participação 
do publico 

Identificação dos 
stakeholders relevantes 

Reuniões com os 
stakeholders 

Participação 
dos 

stakeholders 

PLANO DE SITUAÇÃO DO ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO 
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Avaliação Ambiental de planos e programas 
(Diretiva 2001/42/EC)  

D
ef
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 d

o
 â

m
b

it
o

 

Consulta das 
entidades 
com 
responsabilid
ades 
ambientais 

El
ab

o
ra

çã
o
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o

 r
el

at
ó
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o

 

Durante a 
preparação 
do plano 

 

input de 
informação 
para o plano 

C
o

n
su

lt
a 

p
u

b
lic

a 

Com o 
plano 

A
p

ro
va

çã
o

 

Resolução 
do 
Conselho 
de 
Ministros 

PLANO DE SITUAÇÃO DO ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO 



Encontro Nacional de Infraestruturas de Informação Geográfica  

Auditório da Direção Nacional da Polícia Judiciária | 8 e 9 de novembro de 2016 
 

• Desenvolvimento de um Sistema de Informação para o 
Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo que permita, por via 
eletrónica, a tramitação dos procedimentos para  atribuição de 
títulos de utilização do Espaço Marítimo Nacional ou seja através 
de um balcão único eletrónico (BUE). 
 

• Este sistema deverá integrar toda a informação alfanumérica e 
georreferenciada de suporte às atividades e usos solicitados para 
utilização no espaço marítimo nacional (art.º 3º do DL nº 
38/2015). 

BUE - Balcão Único Eletrónico para o mar (previsto no DL 38/2015) 
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Investimento Total:  245.330,56 Euros 

SIGMAR - Sistema de Informação para o Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional 
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Plano de Situação 
Uso ou 

atividade 

prevista? 

N 

S 

Uso 
temporário, 
intermitente 
ou inferior a 

12 meses 

S 

Projeto piloto 
ou projeto 

sem carácter 
comercial 

n 

N 

Autorização 
(máx. 10 anos) 

Licença  
(máx. 25 anos) 

Concessão 
(máx. 50 anos) 

Plano de Afetação 
N 

S 

Despacho do  governo 
Dispensando a  prévia 
aprovação  no Plano de 
Afetação (investigação 
cientifica) 

EMISSÃO DE 
TÍTULO 

S 
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• Pretende-se desenvolver o Balcão Único Eletrónico do Mar como 
plataforma integrada de natureza  geográfica para operacionalizar 
e interligar as diversas ferramentas das bases da política de 
ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional (LBOGEM) 
num ponto de acesso único. 
 

•  Essa plataforma irá estar integrada com a restante administração 
pública pela via das plataformas de interoperabilidade já 
existentes, nomeadamente o Balcão do Empreendedor e a 
Plataforma de Interoperabilidade na Administração Pública (iAP) 
da AMA (Agencia para a Modernização Administrativa). 
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• A necessidade de se desenvolver uma plataforma Eletrónica de suporte às 

atividades económicas marítimas, com ferramentas automáticas para 

resposta a potenciais investidores e com uma infraestrutura de dados 
espaciais (Geoportal) que permita visualizar e interagir com o Ordenamento 
do Espaço Marítimo, encontra-se prevista na Estratégia Nacional para o Mar 
2013-2020 

iAP - Plataforma de interoperabilidade da Administração Pública (AMA) 
 

Poderia disponibilizar serviços electrónicos georeferenciados (serviços de mapas 
wms, wfs, etc) de acordo com a Diretiva INSPIRE? 
 
Criação de um Catálogo de Serviços Geográficos ? 
 

BUE - Balcão Único Eletrónico para o mar 
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Geoportais DGRM 

• A DGRM é uma entidade utilizadora de dados espaciais de outras entidades 

• A tecnologia Geoportal é a principal infraestrutura de suporte aos trabalhos de 

ordenamento do espaço marítimo nacional 

• Primeira experiência: “Geoportal dos estabelecimentos de culturas marinhas” 

com serviços de mapas provenientes da DGRM, APA, IPMA.  

• Iniciativa da Secretaria de Estado do Mar para fomentar a aquicultura 

 
 
 
 
 
 

http://eaquicultura.pt 
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Geoportal  PSOEM 

PLANO DE SITUAÇÃO DO ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO 
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1. Dados provenientes de diversas instituições em serviços de mapas online 
(DGRM, IH, APA, IPMA, ICNF). É fornecido apenas um link  

2. Os dados estão sempre atualizados pelas entidades fornecedoras 
3. A cartografia online possui responsabilidade partilhada pelas diversas 

instituições 
4. Transparência total nos processos de atribuição de títulos (TUPEM) 
 
 

 
 

 

Geoportal  PSOEM Principais Características 
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5. Visualização de sobreposição de camadas 

6. Abandono de cartografia em papel (desmaterialização total) 

7. Novas metodologias de trabalho (à volta da projeção do geoportal, 

nas entidades e no público) 

8. Informação sempre atualizada no geoportal pelas fontes fornecedoras 
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Exemplo (sagres) 
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• A formação SIG aplicada ao ambiente marinho é decisiva para 

desenvolver o conhecimento para a gestão do espaço marítimo 

nacional 

• A informação geográfica e as suas infraestruturas de suporte são 

fundamentais e decisivas na aplicação e divulgação das politicas 

públicas 

• A informação geográfica e as suas infraestruturas de suporte são 

fundamentais para a partilha de informação entre as diversas 

entidades 

Principais conclusões: 
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• Abandono da cartografia em papel, shapefiles ou outros formatos – 

utilização apenas de serviços de mapas. Desmaterialização total: o PSOEM 

não vai ter versão em papel só online 

 

• Plano sempre atualizado, não necessita ser revisto (é elaborado um plano de 

afetação para uma nova atividade que, após aprovação, será integrado no 

plano de situação) 

 

• Fundamental e decisivo o objetivo e obrigações da Diretiva Inspire  na 

identificação dos conjuntos de dados geográficos,  criação dos respetivos 

serviços de mapas e disponibilização dessa informação 
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OBRIGADO 


