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Sumário: Com a ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM, 
1982), Portugal pôde lançar-se na aquisição de novos territórios marítimos. O projecto que irá 
permitir alargar Portugal está em curso, tendo a missão de o levar a cabo sido atribuída à Estru-
tura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC).
O Projecto de Extensão da Plataforma Continental (PEPC) constitui a derradeira fase 
de fixação dos limites exteriores das zonas dos fundos marinhos sobre as quais os Esta-
dos costeiros exercem direitos soberanos e de jurisdição. Estes projectos podem cons-
tituir-se como processos que apresentam claras vantagens, num quadro de grande 
potencial de desenvolvimento. A certeza e segurança jurídicas relativamente à titula-
ridade dos recursos naturais existentes nos fundos e subsolo marinhos poderão con-
duzir, onde a tecnologia o permita, à realização económica do investimento efectuado. 
O incremento da actividade científica, em qualidade e em diversidade, contribuirá decisiva-
mente para a exploração, desenvolvimento, protecção e salvaguarda do oceano. O esforço con-
certado único, de cartografar importantes áreas do fundo do mar, em particular aquelas mais 
ricas em recursos naturais, as novas competências e a instalação de novas capacidades para 
recolha de novos dados, para criação de nova informação e para o desenvolvimento de novo 
conhecimento, terão consequências ainda difíceis de prever.
O processo de extensão da plataforma continental será tratado através da abordagem ao enqua-
dramento jurídico da CNUDM, ao estado de concretização do processo a nível mundial e ao 
caso nacional português.

Abreu, M. P. (2009), Enlarging Portugal. Boletim do Núcleo Cultural 
da Horta, 18: 129-159.

Abstract: The ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 
1982) brought to Portugal the opportunity to undertake a peaceful maritime territorial acquisi-
tion. The project that will enable enlarging Portugal is underway and this mission is being 
carried out by the Task Group for the Extension of the Continental Shelf (EMEPC).
The Continental Shelf Extension Project is the last step for the definite delineation of the outer 
limits of the areas of the ocean bottom under the state’s sovereignty or jurisdiction. Such projects 
may become most advantageous if states take full advantage of the tremendous potential of 
the ocean. The undisputed ownership of the ocean´s soil and subsoil natural resources within 
the extended continental shelf reinforces the will and commitment to recover the investment 
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Com a ratificação da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM, 1982) em 3 de Novembro 
de 1997, Portugal pôde lançar-se na 
aquisição de novos territórios marí-
timos, através da extensão da plata-
forma continental para além das 200 
milhas. O projecto que irá permitir 
alargar Portugal está em curso, tendo 
a missão de o levar a cabo sido atri-
buída à Estrutura de Missão para a 
Extensão da Plataforma Continental 
(EMEPC).
Do ponto de vista terminológico, a 
expressão “extensão da plataforma 
continental” é usada para designar de 

modo simples e abreviado o processo 
de fixação dos limites exteriores das 
áreas situadas para lá das 200 milhas 
náuticas sobre as quais o Estado cos-
teiro exerce direitos soberanos e de 
jurisdição. A extensão da plataforma 
continental define-se como um pro-
cesso pacífico, de natureza jurídica, 
suportado por uma complexa investi-
gação científica multidisciplinar cuja 
concretização recorre a um conjunto 
alargado de métodos e técnicas de 
natureza especializada. Só passado 
mais de um quarto de século após 
a assinatura da CNUDM, e mais de 
doze anos após a sua entrada em 

required under the UNCLOS for the extension of the continental shelf. The increased scientific 
activity is a major contribution for the exploitation, development, protection and preservation 
of the ocean. The global commitment to survey and map important areas of the oceans, espe-
cially those where the natural resources are more abundant, and the new and increased capacity 
and knowledge to conduct research and development initiatives, both will lead to a web of new 
opportunities with unpredictable consequences.
The continental shelf extension initiative will be considered and explored under the frame-
work of the UNCLOS and by considering the state of the undergoing global initiative and the 
Continental Shelf Extension Project of Portugal.
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vigor, conseguiu o primeiro estado 
concluir o processo de delimitação 
da sua plataforma continental, factos, 
só por si, reveladores das dificulda-
des científicas, técnicas, jurídicas, e 
também financeiras, inerentes a um 
processo de extensão da plataforma 
continental.
Ao levar a cabo o Projecto de Exten-
são da Plataforma Continental 
(PEPC), Portugal associa-se à comu-
nidade internacional no esforço de 
conseguir o pleno desenvolvimento e 
aplicação da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM), de 1982. O PEPC cons-
titui, à luz da CNUDM, a derradeira 
fase de fixação dos limites exteriores 
das zonas dos fundos marinhos sobre 
as quais os Estados costeiros exercem 
direitos soberanos e de jurisdição.
Com a conclusão do PEPC, Portugal 
passará a saber com exactidão a exten-
são das novas áreas sobre as quais 
exercerá direitos exclusivos de sobe-
rania e jurisdição, para efeitos de 
exploração e aproveitamento dos 
recursos naturais, do leito do mar e 
subsolo, para além das 200 milhas 
náuticas (CNUDM, Parte VI, Art.os 

76.º a 85.º). Tais direitos, para Portu- 
gal em vigor desde a ratificação da 
CNUDM, são independentes da ex-
ploração, aproveitamento ou ocupa-
ção efectiva das novas áreas da Plata-
forma Continental (PC), que não são 
uma extensão da Zona Económica 

Exclusiva (ZEE), zona marítima de 
natureza distinta.
Os projectos de extensão da Plata-
forma Continental a submeter pelos 
Estados costeiros, para obtenção do 
reconhecimento pelos Estados Partes 
da CNUDM, podem constituir-se 
como processos que apresentam cla-
ras vantagens, num quadro de grande 
potencial de desenvolvimento. O que 
se revela desde logo, na certeza e 
segurança jurídicas relativamente à 
titularidade dos recursos naturais exis-
tentes nos fundos e subsolo marinhos. 
Prolongadas negociações, ao longo de 
três conferências e duas convenções 
internacionais, no âmbito das Nações 
Unidas (NU), conduziram finalmente 
à possibilidade de, com eficácia inter-
nacional, se poderem fixar os limites 
exteriores da plataforma continental.
Por outro lado, a separação das áreas 
sobre as quais os Estados exercem 
poderes soberanos e de jurisdição, das 
áreas que constituem o património 
comum da humanidade, poderá con-
duzir, onde a tecnologia o permita, 
à realização económica do investi-
mento efectuado. As vantagens a 
obter favorecerão tanto os Estados 
costeiros como os Estados sem litoral 
ou geograficamente desfavorecidos, 
através dos mecanismos previstos na 
CNUDM para a gestão das riquezas 
que se situam nas áreas para lá das 
jurisdições nacionais, que constituem 
o património comum da humanidade.
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Não menos importante é o incre-
mento da actividade, em qualidade 
e em diversidade, que um projecto 
de extensão da plataforma continen-
tal transporta para a ciência, para a 
exploração, para o desenvolvimento, 
protecção e salvaguarda do oceano. 
Os levantamentos científicos que se 
vão realizar nas margens continen-
tais de todo o mundo, irão motivar 
o desenvolvimento de novas compe-
tências e a instalação de novas capa-
cidades para recolha de novos dados, 
criação de nova informação e desen-
volvimento de novo conhecimento 
cujas consequências são ainda difí-
ceis de prever. O ónus que impende 
sobre a maioria dos Estados costeiros 
de apresentar o respectivo projecto 

de extensão da plataforma continen-
tal, originará um esforço concertado 
único, até agora nunca levado a cabo, 
de cartografar importantes áreas do 
fundo do mar, em particular aquelas 
mais ricas em recursos naturais, vivos 
e não vivos.
O processo de extensão da plataforma 
continental irá ser objecto do desenvol-
vimento seguinte, onde serão sucessi-
vamente abordados o enquadramento 
jurídico da CNUDM, nomeadamente 
os critérios que estabelecem a possi-
bilidade de extensão e os critérios que 
a limitam, os requisitos científicos e 
técnicos de suporte à preparação das 
submissões nacionais, o estado de 
concretização do processo a nível 
mundial e o caso nacional português.

a cNudm E a ExtENsão da plataforma coNtiNENtal

Os Estados costeiros podem, nos ter-
mos do direito internacional, exercer 
poderes sobre áreas bem determina-
das do mar, adjacentes às suas costas, 
designadas por zonas marítimas. Os 
poderes exercidos pelos Estados cos-
teiros nas suas zonas marítimas são 
mais intensos quanto mais próximas 
estas se encontrem da parte emersa 
do respectivo território. Assim, no 
mar territorial e nas águas arquipe-
lágicas os Estados costeiros podem 
exercer poderes de domínio soberano, 
ainda que limitado nalguns aspectos. 

Na zona contígua, os poderes de juris- 
dição incidem sobre matérias muito 
específicas de âmbito fiscal, imigra- 
ção, sanitário ou aduaneiro. Na ZEE 
e na plataforma continental os pode-
res soberanos ou de jurisdição exer-
cer-se-ão respectivamente sobre os 
respectivos recursos e sobre as maté-
rias objecto de gestão por parte do 
Estado costeiro. Em Portugal, a Cons-
tituição e a lei qualificam as áreas 
dos fundos marinhos adjacentes ao 
território emerso, nas quais se inclui 
a plataforma continental, como inte-
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gradas no domínio público do Estado, 
isto é, com uma natureza equivalente 
ao território nacional.
Os limites exteriores máximos para 
cada uma das zonas marítimas são 
definidos pelas linhas de 12, 24 e 200 
milhas náuticas contadas a partir das 
linhas de base (normalmente a linha 
de costa), respectivamente para o mar 
territorial, zona contígua e ZEE. Os 
limites máximos internacionalmente 
definidos para a plataforma continen-
tal são determinados segundo regras 
que se explicam adiante.
De realçar ainda que não é obrigatório 
para o Estado costeiro criar e exercer 
os poderes que lhe são conferidos pelo 
direito internacional nas suas zonas 

marítimas. No entanto, as zonas marí-
timas que venham a ser declaradas no 
âmbito do seu direito interno devem 
respeitar os limites máximos defi-
nidos na CNUDM, tanto geográficos 
como no que respeita aos poderes a 
exercer.
Existe, porém, uma especificidade 
importante relativamente a esta regra 
e que respeita à plataforma continen-
tal. O art.º 77.º, n.º 3, da CNUDM 
refere que os direitos do Estado 
costeiro sobre a sua plataforma con-
tinental são independentes da sua 
ocupação real ou fictícia ou de qual-
quer declaração, o que significa que, 
ao ratificar a CNUDM, cada Estado 
fica constituído nos direitos e deve-

figura 1
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res relativos à plataforma continental 
lá contidos, sem ter de declarar que, 
efectivamente, os pretende exercer.
A definição de plataforma continental 
e as regras para a determinação do seu 
limite exterior constam no art.º 76.º da 
CNUDM, o qual contém um conjunto 
de termos que, não sendo comuns em 
textos jurídicos, têm um significado 
preciso no âmbito das ciências natu-
rais, por exemplo “plataforma conti-
nental”, “margem continental” e “pé 
do talude”.
A interpretação e aplicação do art.º 
76.º da CNUDM, um texto jurídico 
contido numa convenção internacio-
nal, deverão ser efectuadas de acordo 
com as regras que são próprias do 
direito internacional. Tais conceitos 
quando considerados no âmbito de 
cada uma das perspectivas, a jurí-
dica e a das ciências naturais, terão 
resultados práticos que em muitas 
situações, talvez na generalidade, não 
coincidam. A tarefa interpretativa é 
ainda dificultada pelo facto de exis-
tirem na CNUDM termos nem sem-
pre usados no sentido jurídico, o que 
obriga a distinguir no texto o sentido 
em cada termo usado, o jurídico ou o 
das ciências naturais.
As questões jurídicas, científicas e 
técnicas cujo sentido não está ainda 
completamente esclarecido e assente 
são muitas e à incerteza na doutrina 
não são alheias várias circunstâncias. 
Nomeadamente, podem apontar-se 

insuficiências de natureza diversa às 
Scientific and Technical Guidelines 
(STG) da Comissão de Limites da 
Plataforma Continental (CLPC), guia 
de interpretação para aplicação da 
CNUDM daquela comissão, e o facto 
de a concretização dos processos 
de delimitação da plataforma conti-
nental só ter tido resultados práticos 
recentemente. As STG, publicadas 
em 1999, não foram objecto de actua-
lização e por isso não contemplam os 
mais recentes desenvolvimentos na 
capacidade de observação e análise 
do oceano e o conhecimento entre-
tanto gerado. Por outro lado, a natu-
reza confidencial da apreciação das 
submissões por parte da CLPC é mais 
um obstáculo ao estabelecimento de 
uma prática internacional consistente 
e uniforme, que venha a suprir as 
dificuldades jurídicas e técnicas indi-
cadas que resultam da aplicação dos 
conceitos normativos em causa.
Enquanto conceito jurídico, a plata-
forma continental só existe desde 
meados do século passado, na se-
quência da Proclamação de Truman 
de 1945, tendo a sua consolidação 
ocorrido em 1958, na Convenção de 
Genebra sobre a Plataforma Conti-
nental (CGPC). Logo após a entrada 
em vigor desta Convenção, a defi-
nição jurídica de plataforma conti-
nental suscitou dificuldades na sua 
aplicação, resultantes, em especial, 
da introdução do critério da “explo-
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rabilidade”. Este último permite aos 
Estados costeiros reivindicar áreas do 
leito e subsolo marinhos adjacentes às 
suas costas, até onde a profundidade 
das águas sobrejacentes permitisse 
a exploração dos recursos naturais. 
A aplicação deste critério conduzi-
ria a um limite exterior variável no 
tempo, favorável aos estados costei-
ros tecnologicamente mais avançados 
e, no limite, encerrando a totalidade 
dos fundos oceânicos. Foi com natu-
ralidade que uma década após a sua 
consagração convencional, a defini-
ção jurídica de plataforma continen-
tal, passou a ser questionada no plano 
das relações internacionais.
A mais significativa das visões avan-
çadas foi a apresentada pelo embai-
xador de Malta junto das Nações 
Unidas, Arvid Pardo, no seu discurso 
à Assembleia-Geral das Nações Uni-
das em 1 de Novembro de 1967. Nela 
se apresentava uma proposta, então 
considerada visionária, onde os fun-
dos oceânicos, bem como os recur-
sos neles contidos, situados além 
da jurisdição nacional deveriam ser 
declarados e consagrados como patri-
mónio comum da humanidade, o que 
veio a ficar consagrado na CNUDM 
através da criação de uma nova zona 
marítima, a Área. Para que esta ino-
vação pudesse ser materializada seria 
necessária, contudo, a imposição de 
limites fixos às plataformas continen-
tais dos Estados costeiros.

A Terceira Conferência das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, que 
decorreu entre 1973 e 1982, e de onde 
a CNUDM acabou por emergir, foi 
convocada neste contexto evolutivo, 
tendo o texto final sido qualificado 
como a “constituição para os oceanos”.
No que respeita à definição jurídica 
do conceito e dos limites exteriores 
da plataforma continental, estes cons-
tam, como já referido, no art.º 76.º da 
CNUDM. O n.º 1 deste artigo refere 
que:
«A plataforma continental de um 
Estado costeiro compreende o leito e 
o subsolo das áreas submarinas que se 
estendem além do seu mar territorial, 
em toda a extensão do prolongamento 
natural do seu território terrestre, até 
ao bordo exterior da margem conti-
nental ou até uma distância de 200 
milhas marítimas das linhas de base 
a partir das quais se mede a largura 
do mar territorial, nos casos em que o 
bordo exterior da margem continental 
não atinja essa distância.»

Por sua vez o conceito jurídico de 
“margem continental” é o que consta 
no n.º 3 do art.º 76.º:
«A margem continental compreende 
o prolongamento natural submerso 
do Estado costeiro e é constituída 
pelo leito e subsolo da plataforma 
continental, pelo talude e pela ele-
vação continentais. Não compreende 
nem os grandes fundos oceânicos, 
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com as suas cristas oceânicas, nem o 
seu subsolo.»
A determinação do bordo exterior da 
margem continental, e consequente-
mente da plataforma continental, 
quando este se encontra para lá das 
200 milhas, é regulada pelo disposto 
nos n.os 4 e 5 do art.º 76.º. Para esse 
efeito é necessária a determinação de 
uma linha que satisfaça um de dois 
critérios distintos:
– Um critério que relaciona, num 
determinado ponto, a espessura dos 
sedimentos com a distância desse 
ponto ao pé do talude continental, 
conhecido como a “regra de Gardi-
ner”; e
– Um critério que procede ao cálculo 
de uma distância de 60 milhas náu-

ticas a partir do pé do talude conti-
nental, conhecido como a “regra de 
Hedberg”.
A aplicação de ambos os critérios 
assenta em distâncias relativas a uma 
característica geomorfológica ou geo- 
lógica trazida pela CNUDM – o pé 
do talude continental cuja determina-
ção prática pode suscitar questões da 
maior complexidade. Este é definido 
na alínea b) do n.º 4 do art.º 76.º, como 
sendo, na ausência de prova em con-
trário, o ponto de variação máxima 
do gradiente (declive) do talude na 
sua base. Em termos simplistas, pode 
considerar-se este como sendo a refe-
rência de base para a determinação 
do bordo exterior da margem conti-
nental.

figura 2
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No entanto, a CNUDM impõe limites 
à extensão da plataforma continen-
tal, limites esses que correspondem à 
linha de 350 milhas náuticas a contar 
das linhas de base ou a linha de 100 
milhas náuticas a contar da isobati-
métrica de 2.500 metros (i.e. da linha 
que une pontos em que a profundi-

dade é 2.500 metros), adoptando-se o 
mais favorável para o Estado costeiro. 
A plataforma continental pode pois 
ter o seu limite a distâncias maiores 
que as 350 milhas a contar das linhas 
de base recta ou normal, como se 
verificou, por exemplo, no caso da 
Austrália.

a compoNENtE ciENtífica E técNica

A interpretação do art.º 76.º tem tam-
bém que ser feita à luz da realidade 
geológica. O modelo típico de mar-
gem continental referido neste artigo, 
diversas vezes apresentado por 
Hedberg, representava, na altura da 
Terceira Conferência, aquilo que se 
considerava como um modelo passí-
vel de ser generalizado por ter corres- 
pondência aproximada em várias 
regiões do globo. Hoje sabe-se que 
aquele modelo está longe de poder 
representar, com um mínimo de exac-
tidão, as margens continentais exis-
tentes no planeta.
Relembrando os critérios de extensão 
referidos, relativamente ao tipo de 
informação técnica e científica neces-
sária para a aplicação do art.º 76.º da 
CNUDM, pode dizer-se que as ques-
tões suscitadas envolvem dois grupos 
distintos de dados:
– dados de índole geomorfométrica, 
que procuram responder à pergunta 
“qual a forma do fundo marinho?” e

– dados de índole geológica e geofí-
sica, que visam encontrar respostas 
para a pergunta “qual a natureza e 
origem do fundo marinho?”.
Para iniciar os trabalhos de um pro-
jecto de extensão da plataforma con-
tinental, a primeira tarefa consiste na 
identificação da informação existente 
quanto a batimetria e altimetria saté-
lite, no tocante a informação geomor-
fométrica, e quanto a sísmica, mag-
netismo, gravimetria e amostragens, 
no tocante a informação geofísica e 
geológica. Com base nessa informa-
ção existente é então preparado um 
planeamento de levantamentos para 
aquisição de dados. Todos os estudos 
científicos a que se fez breve referên-
cia e que se torna necessário levar a 
cabo carecem, obviamente, dos dados 
relevantes ou, na sua ausência, da 
capacidade de os adquirir.
Normalmente, no início deste tipo 
de projectos, a grande quantidade de 
dados existentes para construir um 
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modelo do fundo marinho tem uma 
qualidade que fica aquém da neces-
sária, à luz das orientações técnicas e 
científicas no quadro da CNUDM.
Um outro aspecto da componente 
técnico-científica do projecto de 
extensão da plataforma continental 
que aqui merece destaque refere-se 
às tecnologias de informação. Aten-
dendo ao grande volume de dados 
que importa compilar, tratar, analisar 
e gerir, bem como à utilização desses 
dados em diferentes aplicações, um 
projecto desta natureza possui uma 
componente muito forte em matéria de 
bases de dados. Do desenho concep-

tual e estruturação de bases de dados, 
passando pela instalação de sistemas 
gestores de bases de dados, até ao 
carregamento de diferentes tipos de 
dados científicos e, mais importante 
que tudo, ao desenvolvimento de 
aplicações de datawarehousing espe-
cíficas para o projecto (e.g. cálculo 
do pé do talude, cálculos de distân-
cias geodésicas, cálculos de áreas de 
extensão, conversão das coordenadas 
geográficas de todos os dados para 
um único sistema geodésico de refe-
rência), os trabalhos a realizar neste 
campo cobrem uma vasta área.

o procEsso No  âmBito das NaçõEs uNidas

Com a conclusão de todos os levan-
tamentos, estudos e trabalhos neces-
sários para a fundamentação da rei-
vindicação de limites da plataforma 
continental além das 200 milhas náu-
ticas, os Estados costeiros estão em 
condições de submeter à CLPC uma 
proposta de extensão.
A CLPC é constituída por 21 mem-
bros, actualmente um dos quais de 
nacionalidade Portuguesa, eleitos en-
tre os Estados que são parte da Con-
venção. Estes membros são peritos 
em geologia, geofísica ou hidrografia 
e, nos termos do art.º 3.º, do Anexo II 
da CNUDM, têm como função, 
designadamente, examinar os dados 
e outros elementos de informação 

apresentados pelos Estados costeiros 
sobre os limites exteriores da plata-
forma continental nas zonas em que 
estes se situem para lá das 200 milhas 
náuticas, bem como formular as devi-
das recomendações em conformidade 
com o art.º 76.º da CNUDM. Os mem-
bros da CLPC podem, igualmente, 
prestar assessoria científica e técnica 
aos Estados costeiros que a solicitem 
durante a preparação das respectivas 
submissões.
O art.º 4.º do Anexo II da CNUDM 
refere que a submissão deve ser apre-
sentada tão cedo quanto possível, 
mas (em princípio) sempre dentro 
dos 10 anos seguintes à ratificação da 
Convenção pelo Estado costeiro. No 
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entanto, na 11.ª reunião dos Estados 
Partes da CNUDM, realizada de 14 
a 18 de Maio de 2001, foi decidido 
que, para os Estados que ratificaram 
a CNUDM antes de 13 de Maio de 
1999, data da adopção das Scientific 
and Technical Guidelines pela CLPC, 
a apresentação da proposta de exten-
são deveria ser efectuada antes de 
terem decorrido 10 anos sobre a 
data de publicação deste documento, 
isto é, até 13 de Maio de 2009. Esta 
situação foi alterada no encontro de 
Estados Partes de 2008, no qual foi 
decidido que o requisito de apresenta-
ção de uma submissão completa seria 
substituído pela obrigatoriedade de 
entrega de uma informação prelimi-
nar contendo os detalhes do seu pro-
grama de extensão.
No que respeita ao conteúdo, a pro-
posta de extensão, a apresentar à 
CLPC através do Secretário-Geral 
das Nações Unidas, deve estar orga-
nizada de modo a conter os seguintes 
elementos:
Sumário Executivo: Deverá conter 
cartas com escalas e coordenadas 
apropriadas, onde se encontrem 
representados os limites exteriores 
da plataforma continental pretendi-
dos, as linhas de base relevantes que 
servirão de referência para justificar 
esses mesmos limites, as disposições 
do art.º 76.º da CNUDM invocadas 
para sustentar a proposta de exten-
são, eventuais disputas com outros 

Estados costeiros e os nomes dos 
membros da Comissão que tenham 
prestado apoio técnico-científico na 
preparação da proposta de extensão. 
O Sumário Executivo é publicitado 
pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas, tendo em vista permitir à 
comunidade internacional pronun-
ciar-se, no prazo de 3 meses a contar 
da data da publicitação, sobre os limi-
tes propostos e sobre outros aspectos 
relativos à extensão em causa.
Corpo Principal: Deverá conter uma 
análise detalhada dos dados, mapas, 
procedimentos técnicos adoptados e 
metodologias científicas utilizadas 
na aplicação do art.º 76.º. Entre estes 
constam, designadamente, dados 
batimétricos, geodésicos, geofísicos 
e geológicos.
Dados de suporte: Consistem em toda 
a informação de apoio à proposta de 
extensão apresentada, devendo cons-
tar em anexos separados. Esta infor-
mação terá sempre de ser considerada 
pela CLPC.
A avaliação da proposta de extensão 
deverá ser agendada pela Comissão 
para a sessão ordinária seguinte à da 
sua apresentação, desde que tenham 
decorrido pelo menos 3 meses a con-
tar da data da publicitação do sumário 
executivo. Qualquer Estado, seja ou 
não parte da CNUDM, pode objectar 
ou comentar um processo de submis-
são apresentado por outro Estado. No 
entanto, se o fizer até ao agendamento 
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da primeira reunião ordinária da 
CLPC, esses comentários ou objec-
ções serão, nessa reunião, objecto de 
pronúncia pelo Estado que apresenta 
a submissão.
Após a análise preliminar pela CLPC, 
a proposta será examinada por uma 
subcomissão, constituída por 7 ele-
mentos escolhidos entre os 21 que 
compõem a CLPC. Ficam no entanto 
impedidos de participar nas subco-
missões os elementos da CLPC que 
sejam da nacionalidade do Estado 
proponente e os membros da Comis-
são que tenham prestado apoio 
técnico-científico na preparação da 
submissão. A composição das sub-
comissões que apreciam as propos-
tas dos diversos Estados costeiros é 
fixada de forma equilibrada, tomando 
em linha de conta as especificidades 
de cada proposta apresentada, as 
valências técnicas e a nacionalidade 
dos elementos da CLPC.
É no âmbito das subcomissões que 
é analisada a forma e o conteúdo da 
proposta, para posteriormente se pro-
ceder a uma avaliação da mesma. 
É também neste âmbito que se efec-
tuam as consultas com o Estado Par-
tes e a avaliação técnica da proposta. 
Após estas etapas, a subcomissão 
apresenta a sua avaliação global, sob 
a forma de “recomendações” ao ple-
nário da CLPC, as quais têm que ser 
aprovadas por maioria de dois terços 
dos seus membros presentes e votan-

tes. No entanto, a prática verificada 
até ao momento é a de um processo 
de decisão em que a CLPC chega 
normalmente a posições de consenso 
quanto às questões em análise.
O conteúdo das recomendações é 
fundamental para os procedimen-
tos seguintes. Se as recomendações 
forem no sentido de aceitar na íntegra 
os limites propostos pelo Estado cos-
teiro, este está em condições de esta-
belecer os limites da plataforma con-
tinental além das 200 milhas náuticas 
em conformidade com o seu direito 
interno.
Se o Estado costeiro discordar do teor 
das recomendações emitidas pela 
CLPC, terá oportunidade, dentro de 
um período de tempo razoável, de 
rever o projecto de extensão apresen-
tado ou então apresentar nova pro-
posta que incorpore um projecto de 
extensão diferente do anteriormente 
apresentado, à luz das recomenda-
ções propostas pela CLPC.
Após a obtenção de recomendações 
favoráveis pela CLPC, em Portugal, 
o estabelecimento dos limites da pla-
taforma continental será efectuado, 
no plano interno, pela Assembleia 
da República, uma vez que, nos ter-
mos previstos na Constituição, é o 
órgão com competência exclusiva 
para legislar sobre esta matéria. Com 
o estabelecimento dos limites da pla-
taforma continental, estes tornam-se 
definitivos e obrigatórios. Haverá em 
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seguida que depositar, junto do 
Secretário-Geral das Nações Unidas, 
os mapas e informações pertinentes 
(incluindo dados geodésicos) com 
a descrição dos limites exteriores 
da plataforma continental, que terá 
carácter permanente.

Este processo algo complexo, que 
decorre em diferentes tempos no 
plano interno e no plano internacio-
nal, conclui-se com a publicitação, 
pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas, dos limites estabelecidos 
pelo Estado.

figura 3

O processo está em marcha e alguns 
Estados já se encontram na fase final 
com a publicação das Recomenda-
ções da Comissão de Limites da Pla-
taforma Continental (CLPC) relativas 
às propostas de extensão pelos mes-
mos apresentadas. Dos cerca de ses-
senta estados com possibilidade de 
extensão da plataforma continental, 
pelo menos quarenta e dois notifica-
ram as Nações Unidas informando 
que iriam submeter uma proposta. 

O quadro dos países que já fizeram a 
entrega da sua proposta mostra: que o 
processo já foi concluído pela Austrá-
lia, pela Irlanda (submissão parcial) e 
pela Nova Zelândia; que a Rússia, o 
primeiro país a apresentar uma sub-
missão, não viu as suas pretensões de 
extensão da plataforma continental 
serem acolhidas, estando a realizar 
novos estudos para apresentação de 
uma nova reclamação; que o Brasil 
tem o processo ainda em curso e que, 
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em princípio, irá apresentar uma re-
submissão; para todos os outros que 
já procederam à entrega da respectiva 
submissão, cerca de uma dúzia, os pro-
cessos ou estão a ser avaliados pelas 
subcomissões técnicas, da CLPC, 
criadas para o efeito, ou aguardam 
a nomeação da respectiva subcomis-
são. O notável do quadro dos Estados 
que já reclamaram a extensão da pla-
taforma continental, ou que estão em 
vias de o fazer, é verificar que também 
países menos desenvolvidos como os 

Barbados, o Suriname, Myanmar e 
as Ilhas Maurícias se empenharam 
e mobilizaram recursos para levar a 
cabo este importante processo. Nal-
guns casos a realização do projecto de 
extensão é o resultado da entreajuda 
entre as nações, do espírito de parce-
ria também motivado pelo objectivo 
de angariação de outras mais-valias, 
nomeadamente as que resultarão dos 
recursos existentes no solo e subsolo 
marinho.

figura 4

o proJEcto dE portugal

Em 1998, foi criada a Comissão 
Interministerial para a Delimitação 
da Plataforma Continental (CIDPC), 
com o objectivo de investigar e apre-
sentar uma proposta de delimitação 

da plataforma continental de Portu-
gal. A Comissão, sob a presidência do 
Director-Geral do Instituto Hidrográ-
fico, iniciou os seus trabalhos em 27 
de Outubro de 1998, tendo produzido 
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um Relatório Intercalar em Março de 
1999. Neste relatório foi expresso o 
entendimento no sentido da execução 
do projecto, identificando a opção de 
utilizar navios de aluguer ou equipar 
tecnologicamente navios nacionais, e 
que fosse definida a estrutura supra-
ministerial para a execução do pro-
jecto, constituindo, para o efeito, uma 
equipa. Este Relatório obteve parecer 
favorável do Conselho Consultivo 
da CIDPC, tendo, em 31 de Agosto 
de 1999, sido determinada a elabo-
ração de um programa faseado que 
contemplasse a identificação de áreas 
de investigação com interesse simul-
tâneo para o projecto e para a comu-
nidade científica nacional e a prepa-
ração de um estudo de viabilidade.
Na sequência do Relatório de 1999 
e do consequente despacho ministe-
rial do mesmo ano, foi decidido, em 
finais de 2002, que a melhor forma 
de prosseguir com os trabalhos seria 
a realização de um estudo inicial, 
designado por Desktop Study, o qual 
envolveria duas fases distintas: uma 
primeira fase dedicada à “compilação 
de dados” e uma segunda centrada na 
“análise da situação, tendo presente o 
art.º 76.º da CNUDM”.
Para o cumprimento da primeira fase 
foi criado o Grupo de Trabalho da 
Base de Dados da Plataforma Conti-
nental (GTBDPC), o qual tinha como 
missão identificar «até 31 de Março 
de 2003, os dados relevantes para a 

extensão da plataforma continental 
disponíveis, quer a nível nacional, 
quer a nível internacional, providen-
ciar a respectiva aquisição, construir 
uma base de dados da plataforma 
continental capaz de integrar todos os 
dados identificados, efectuar o con-
trolo de qualidade de dados adquiri-
dos e proceder à respectiva validação, 
e carregar os dados validados na Base 
de Dados da Plataforma Continental».
O Segundo Grupo de Trabalho, criado 
a 22 de Abril de 2003, aquando da 
cessação dos trabalhos do GTBDPC, 
tinha como incumbência a «elabo-
ração de um relatório sobre os dados 
disponíveis, relevantes para o estudo 
da possibilidade de extensão da pla-
taforma continental portuguesa para 
além do limite das 200 milhas, o qual 
deveria pronunciar-se, fundamenta-
damente, e tendo em conta tanto 
aspectos técnico-científicos como 
aspectos jurídico-políticos».
A Comissão Interministerial, após a 
análise dos relatórios dos dois Grupos 
de Trabalho, concluiu que a eventual 
preparação e apresentação de uma 
proposta de extensão da plataforma 
continental deveria ser entregue a 
uma estrutura organizacional autó-
noma, com capacidade de promoção, 
coordenação, condução e acompa-
nhamento dos trabalhos necessários, 
e que essa estrutura fosse dotada dos 
recursos humanos, materiais e finan-
ceiros adequados a um projecto desta 
natureza.
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Segundo ainda a CIDPC, as perspec-
tivas de Portugal estender a sua plata-
forma continental para além das 200 
milhas, analisando contextos geográ-
ficos distintos (Continente e Madeira 
e, autonomamente, os Açores), eram 
bastante encorajadoras. No primeiro 
cenário, Continente e Madeira, dados 
os critérios de continuidade morfoló-
gica e geológica, as perspectivas mais 
optimistas apontavam para a ligação 
entre ambos. No que concerne aos 
Açores, as perspectivas, tendo em 
conta a necessidade de serem adqui-
ridos novos dados, não eram tão evi-
dentes, sendo no entanto boas.
Em Novembro de 2004, seguindo as 
recomendações da CIDPC foi criada, 
através de Resolução do Conselho de 
Ministros, a Estrutura de Missão para 
a Extensão da Plataforma Continental 
(EMEPC), cuja missão consiste na 
preparação de uma proposta de exten-
são da plataforma continental de Por-
tugal, para além das 200 milhas náu-
ticas, para apresentação à Comissão 
de Limites da Plataforma Continental 
(CLPC), criada no âmbito da CNUDM 
junto das Nações Unidas, bem como o 
acompanhamento do processo de ava-
liação de propostas pela CLPC. Colo-
cada na dependência da Presidência 
do Conselho de Ministros na sua fase 
inicial, a EMEPC encontra-se hoje 
organicamente dependente do Secre-
tário de Estado da Defesa Nacional e 
dos Assuntos do Mar, por delegação 
do Ministro da Defesa Nacional.

Foram ainda atribuídos objectivos à 
EMEPC que se relacionam directa-
mente com a sua missão, designa-
damente: conhecer as características 
geológicas e hidrográficas do fundo 
submarino de modo a poder vir a fun-
damentar a pretensão de Portugal em 
alargar os limites da sua plataforma 
continental; e, definir os limites da 
plataforma continental de Portugal, 
para submeter à aprovação da CLPC, 
em conformidade com o previsto na 
CNUDM.
Existe também um conjunto de outros 
objectivos para a EMEPC que, não 
sendo de forma alguma de importân-
cia menor, são resultado da execução 
da sua missão, e que advêm da neces-
sidade de maximizar o produto final 
de um investimento por efeito de 
economias de escala. Entre estes 
objectivos encontram-se: criação de 
um dicionário de dados oceanográ-
ficos e preparação de uma estrutura 
de base de dados tendo em vista um 
futuro sistema de monitorização e 
gestão integrada do oceano; promo-
ção de projectos de investigação e 
desenvolvimento orientados para a 
exploração dos dados e informação 
obtidos; reforço do corpo científico 
nacional através de programas de 
investigação em sistemas de informa-
ção geográfica (SIG), geologia, geo-
física e direito internacional público; 
publicação de um atlas de dados e 
informação do projecto; e promoção 
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da participação de jovens estudantes 
e investigadores neste projecto, numa 
óptica do esforço nacional de regresso 
ao oceano.
Os estudos directamente relacionados 
com o projecto de extensão, como já 
mencionado, são apenas do âmbito 
da hidrografia, da geologia e da geo-
física.
Até ao início do projecto de extensão 
da plataforma continental, em 1998, 
o conhecimento do relevo submarino 
da plataforma continental nas áreas 
correspondentes à ZEE de Portugal, 
além dos 200 metros de profundidade, 
tinha por base informação obtida 
por sondadores de feixe simples em 

levantamentos sistemáticos realizados 
pelo Instituto Hidrográfico (IH), por 
navios estrangeiros em trânsito ou 
durante cruzeiros de investigação 
científica.
A partir de 13 de Janeiro de 2005 foi 
dado início a um programa de levan-
tamentos hidrográficos sistemáticos 
utilizando sistemas sondadores multi-
-feixe. O planeamento de levanta-
mentos hidrográficos inicialmente 
previsto pela CIDPC tem sido suces-
sivamente alargado dando resposta 
à alteração de necessidades deter-
minada pela nova realidade e pelas 
novas oportunidades conhecidas à 
medida que os trabalhos vão sendo 

figura 5
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realizados. Os trabalhos iniciados 
pela EMEPC no âmbito do projecto 
de extensão da plataforma continental 
representam um avanço qualitativo e 
quantitativo considerável em relação 
à anterior situação. Actualmente, vas-
tas áreas da margem de Portugal Con-
tinental, do Arquipélago da Madeira 
e do Arquipélago dos Açores encon-
tram-se já cobertas por levantamentos 
hidrográficos realizados com siste-
mas sondadores multi-feixe.
Este esforço, notável, mesmo à escala 
mundial, foi levado a cabo por navios 
contratados e por dois navios da Mari-
nha, o NRP “Dom Carlos I” e o NRP 
“Almirante Gago Coutinho”, por pro-
tocolo celebrado entre a EMEPC e o 
Instituto Hidrográfico. Estes últimos 
recolheram mais de 95% dos dados 
hidrográficos actualmente disponí-

veis naquele que é um dos maiores 
levantamentos sistemáticos alguma 
vez realizado, não só em extensão, 
cobrindo uma área superior a um 
milhão de quilómetros quadrados ao 
longo de mais de 600 dias de missão, 
como também em qualidade e densi-
dade dos dados recolhidos. Os levan-
tamentos realizados e a realizar per-
mitem a obtenção de modelos digitais 
de terreno de alta resolução em todo 
o intervalo de profundidades na área 
de estudo, constituindo uma informa-
ção base única e ímpar que servirá no 
futuro diversos propósitos de Inves-
tigação e Desenvolvimento a realizar 
nos domínios oceânicos.
Os levantamentos geofísicos promo-
vidos pela EMEPC foram realizados, 
pelo navio Akademic Shatskyi, em 
Junho/Julho de 2006, através de con-

figura 6
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trato celebrado com a empresa norue-
guesa FUGRO GEOTEAM AS, tendo 
sido obtidas 9 linhas de sísmica de 
reflexão, das quais 3 foram realizadas 
na Planície Abissal da Madeira e 6 na 
Planície Abissal Ibérica, num total de 
cerca de 3000 km de linhas de sísmica 
de reflexão. Durante o levantamento, 
procedeu-se igualmente à aquisição 
de uma linha de sísmica de refracção 
com 9 OBS (Ocean Bottom Seismo-
meters) na Planície Abissal Ibérica, 
tendo os estudos de sísmica de refrac-
ção sido realizados em colaboração 
e ao abrigo do protocolo celebrado 
entre a EMEPC e o Laboratório Asso-
ciado IGDL (Instituto Geofísico do 
Infante Dom Luiz) integrado na Uni-
versidade de Lisboa.
Durante a realização dos levantamen-
tos hidrográficos e geofísicos, foram 
também recolhidos dados de gravi-
metria e de magnetismo.
Para a recolha de amostras geológi-
cas realizaram-se até à data dois cru- 
zeiros oceanográficos. No primeiro, 
em 2007, as amostras foram recolhi-
das por dragagens de grande profun-
didade, utilizando o navio “Komman-
dor Jack” contratado para o efeito. 
Em 2008, a recolha de amostras foi 
realizada pelo NRP “Almirante Gago 
Coutinho” utilizando o ROV “Luso” 
adquirido pela EMEPC.
A gestão e maximização da eficácia 
de exploração do enorme volume de 
dados coligidos pela EMEPC, requer 

a utilização de um sistema de gestão 
de dados hidrográficos específico 
denominado Hydrographic Data 
Warehouse (HDW). Este trabalho, a 
realizar na EMEPC em conjugação 
e articulação com os objectivos do 
InforM@R, permitirá integrar todos 
os dados e metadados adquiridos para 
o projecto, de forma coerente, ser-
vindo, igualmente, como ferramenta 
de extracção, análise e validação de 
informação de suporte ao conteúdo 
da proposta de extensão.
O projecto InforM@r nasceu na 
EMEPC como um sistema integrado 
de recolha de dados, gestão da in-
formação e do conhecimento, tendo 
como principal objectivo promover 
o aproveitamento, através do acesso 
e partilha dos dados, da informação e 
do conhecimento do oceano, susten-
tando um sistema partilhado de moni-
torização e gestão integrada do ocea-
no. O modelo de dados de suporte ao 
InforM@r foi inicialmente orientado 
às necessidades específicas do PEPC. 
Posteriormente, face ao volume de 
dados e informação, recolhidos pela 
EMEPC e cedidos por parceiros, 
cobrindo muitas outras áreas cien-
tíficas e de actividade foi decidido 
alargar o âmbito a todas as áreas ine-
rentes ao conhecimento, exploração e 
preservação do oceano. Este alarga-
mento está já a ser aproveitado para 
outros projectos, nomeadamente no 
âmbito da biodiversidade marinha e 
do planeamento espacial.
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As perspectivas de extensão da pla-
taforma continental de Portugal, se-
gundo a avaliação da CIDPC indica-
vam uma aquisição territorial entre os 
240  000 quilómetros quadrados e 
cerca de 1.4 milhões de quilómetros 
quadrados. Esta última estimativa 
referia-se ao cenário ideal em que 
a extensão se realizaria em todas as 
áreas até uma distância de 350 milhas 
das linhas de base recta ou normal. 
A diferença entre as estimativas da 
CIDPC reflecte a inexistência de pre-
cedentes na aplicação pela CLPC dos 

critérios convencionados e também a 
dificuldade na sua aplicação prática.
A evolução entretanto verificada com 
o desenvolvimento dos processos de 
extensão da plataforma continental a 
nível mundial, nomeadamente, a di-
vulgação de alguma informação rela-
tiva aos projectos de extensão já apre-
ciados, a nova realidade criada com 
os dados recolhidos e a utilização de 
novas metodologias científicas alte-
raram o quadro de desenvolvimento 
da submissão portuguesa traçada pela 
CIDPC. A margem continental de 

figura 7
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Portugal é hoje tomada como uma 
unidade morfologicamente contínua 
do Continente ao Arquipélago dos 
Açores, passando pelo Arquipélago 
da Madeira. Por outro lado, a demons-
tração por evidência, nomeadamente, 
geoquímica da semelhança de identi-
dades entre várias parcelas do todo da 
margem continental de Portugal criou 
novas possibilidades de extensão da 
plataforma continental. As expectati-
vas actuais apontam para a confirma-
ção, em área, das melhores estimati-
vas preconizadas pela CIDPC.
Esta visão da extensão da Platafor-
ma Continental de Portugal afronta 
entendimentos mais conservadores, 
nomeadamente daqueles que fazem 
uma interpretação da CNUDM à luz 

dos conceitos e princípios das Ciên-
cias Naturais. Para estes, onde se in-
cluem alguns dos que tomaram parte 
nos trabalhos da III Conferências das 
Nações Unidas para elaboração da 
CNUDM, é impensável que as ilhas 
oceânicas, como é o caso das que 
constituem as parcelas insulares de 
Portugal, o Arquipélago da Madeira 
e o Arquipélago dos Açores, possam 
dar origem à extensão da plataforma 
continental. Ora, em resposta, basta 
relembrar o disposto no nº 2 do Ar-
tigo 121º da CNUDM, onde está es-
tabelecido que “a plataforma conti-
nental de uma ilha” será determinada 
“de conformidade com as disposições 
(…) aplicáveis a outras formações 
terrestres”.

para além da ExtENsão

A realização de um projecto de ex-
tensão da plataforma continental é 
exigente, quer quanto aos recursos, 
quer quanto à capacidade científica 
e técnica. Para além da notoriedade 
e da afirmação internacional, a nível 
interno podem ser geradas sinergias, 
nomeadamente na investigação, no 
desenvolvimento tecnológico e na 
inovação, no conhecimento, preser-
vação e exploração do oceano e na 
cooperação institucional.
O posicionamento geográfico, a ex-
tensão das áreas marítimas sob sobe-
rania ou jurisdição nacional, a diver-

sidade e a multiplicidade dos sistemas 
naturais marinhos e a tradição histó-
rica, atribuem a Portugal um carácter 
marítimo único no quadro europeu e 
mundial que sairá reforçado com a 
conclusão do PEPC.
O reconhecimento da importância e 
do mérito de um projecto deste tipo 
depende, essencialmente, da mate-
rialização efectiva dos esforços e das 
acções requeridas para a sua reali-
zação. O projecto de extensão da pla- 
taforma continental tem como resul-
tado visível, expectável desde o seu 
início, a aquisição territorial. Para 
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alcançarem este benefício os Estados 
costeiros têm de satisfazer exigências 
únicas, enquadradas por um conjunto 
de requisitos técnicos e científicos 
fixados pela CLPC, que demonstrem 
a existência das condições naturais 
previstas na CNUDM. Um conhe-
cimento científico aprofundado de 
áreas marinhas, na maioria dos casos 
desde há muito sob a soberania ou 
jurisdição dos Estados e nunca antes 
estudadas, é uma condição necessária 
de sucesso. Os dados, informação e 
conhecimento adquiridos ao longo 
dos demorados processos de prepara-
ção das propostas de extensão podem, 
e devem, possibilitar um conjunto de 
mais-valias únicas que abarcam, entre 
outras áreas, a ciência, a tecnologia e 
a inovação, a economia, a preserva-
ção ambiental e o desenvolvimento 
social e cultural.
Os estudos directamente relaciona-
dos com o projecto de extensão são, 
conforme já referido, nos termos da 
CNUDM e das STG da CLPC, ape-
nas do âmbito da hidrografia, da geo-
logia e da geofísica. Na preparação 
do PEPC de Portugal foi adoptado 
como imperativo aproveitar a oportu-
nidade de execução do projecto para 
dotar o país de competência acrescida 
e de meios avançados para investigar, 
conhecer, proteger e explorar os do-
mínios oceânicos profundos. A plena 
utilização das novas capacidades e 
de outras, determinou que, no pla-

neamento dos cruzeiros científicos a 
realizar no decurso do projecto, fosse 
sempre avaliada a possibilidade de, 
sem prejuízo da missão da EMEPC, 
incluir actividades de outras áreas 
científicas promovendo, sempre que 
possível, a participação de investiga-
dores nacionais e estrangeiros.
Para a prossecução destes objectivos 
foram celebrados inúmeros protocolos 
de colaboração, nomeadamente com 
a Universidade de Évora, a Fundação 
da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa, o Centro de Ciência 
Viva de Estremoz, o Instituto Hidro-
gráfico, o Observatório Vulcanoló- 
gico e Geotérmico dos Açores, o Insti-
tuto Geofísico do Infante Dom Luiz 
da Universidade de Lisboa, o Centro 
de Investigação Marinha e Ambiental 
da Universidade do Algarve, o Depar-
tamento de Oceanografia e Pescas da 
Universidade dos Açores, a Facul-
dade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, a Galp Energia, a Faculdade 
de Engenharia da Universidade do 
Porto, o Instituto de Conservação da 
Natureza e o Instituto de Engenharia 
de Lisboa, com os quais se procura 
o desenvolvimento de parcerias mu-
tuamente vantajosas, o reforço da 
capacidade instalada, a promoção da 
inovação de soluções tecnológicas, o 
aumento da produtividade científica 
e o incremento da massa crítica. Para 
além destes parceiros privilegiados, a 
participação nas actividades do PEPC 
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tem sido aberta, quer à comunidade 
científica quer à sociedade civil com 
interesse na temática dos oceanos. 
Para tal, tem sido feita a publicação 
de anúncios em jornais nacionais, do 
continente e das regiões autónomas, 
convidando para os cruzeiros de in-
vestigação e em outras actividades 
associadas ao projecto, incluindo a 
proposta para o desenvolvimento 
de novos programas e projectos de 
investigação.
A alargada participação da comunida-
de científica nacional e também inter-
nacional, em que hoje se incluem mais 
de cinquenta investigadores, tem per-
mitido o desenvolvimento de acções 
de apoio à formação avançada no 
âmbito de pós-doutoramentos, douto-

ramentos e mestrados e uma alargada 
partilha e acesso a dados e amostras 
geológicas. Estes têm sido recolhidos 
no âmbito de campanhas oceanográ-
ficas e têm contribuído para a plena 
realização ou reforço de projectos 
de investigação em curso e, tam-
bém, para a criação de novos estudos 
científicos de diversas áreas, nomea- 
damente a biologia, a biotecnologia, 
a oceanografia, a física e a química. 
Destes estudos já foram publicados di-
versos artigos científicos e realizadas 
apresentações em reuniões internacio-
nais divulgando o projecto, os resul-
tados obtidos, os trabalhos em curso 
e a capacidade científica nacional.
O reforço da capacidade nacional de 
observação e monitorização do ocea-

figura 8
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no profundo incluíu a aquisição, pela 
EMEPC, de um vasto conjunto de 
novos equipamentos de que são de 
destacar o ROV “Luso” com capa-
cidade para mergulhar até aos 6000 
metros de profundidade. Este sistema 
foi desenvolvido adoptando uma filo-
sofia modular, de modo a permitir 
a sua utilização a partir de qualquer 
navio com espaço e com possibili-
dade para instalar contentores comer-
ciais padrão e com boa capacidade de 
manobra. No cruzeiro realizado em 

2008, a operação do ROV foi assegu-
rada por uma equipa de pilotos oriun-
dos da comunidade científica nacio-
nal, de jovens licenciados e mestres a 
pós-doutorados, que voluntariamente 
aderiram ao convite para integrarem 
uma parceria com a EMEPC que per-
mitirá operar tão importante equipa-
mento a custos reduzidos.
É também notável o conjunto de equi-
pamentos adquiridos pela EMEPC, 
para o programa de reequipamento 
do NRP “Almirante Gago Coutinho” 

figura 9
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e imprescindíveis para o PEPC, dos 
quais se destacam dois sistemas de 
sondadores multifeixe cobrindo todas 
as gamas de profundidade, dos pe-
quenos e médios fundos aos grande 
fundos, um perfilador acústico de 
correntes, um perfilador acústico de 
biomassa, um posicionador acústico, 
dois magnetómetros e um gravíme-
tro. Para o reequipamento do NRP 
“Almirante Gago Coutinho” há que 

salientar a contribuição da Marinha, 
que promoveu as alterações estrutu-
rais do navio, e do Instituto Hidrográ-
fico, nomeadamente através da aqui-
sição do sistema de posicionamento 
dinâmico.
No âmbito dos acordos de colabora-
ção, o Instituto Geofísico do Infante 
Dom Luiz da Universidade de Lisboa 
montou 10 sismómetros de fundo en-
contrando-se, actualmente, a desen-

figura 10
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volver 5 estações magneto-telúricas. 
A diversidade dos equipamentos 
adquiridos demonstra, mais uma vez, 
a preocupação de maximizar o apro-
veitamento das oportunidades criadas 
pelo PEPC.
O primeiro resultado prático do pro-
jecto de extensão da plataforma con-
tinental, no que à aquisição territorial 
diz respeito, foi o reconhecimento, em 
2007, da fonte hidrotermal Rainbow 
como primeira área marinha protegi-
da para além das 200 milhas náuticas 
sob jurisdição de um país. Portugal 
continua, ainda hoje, a ser o único 
país no mundo a quem foi interna-
cionalmente reconhecida jurisdição, 
embora limitada ao âmbito da Con-
venção OSPAR, numa área do ocea-
no para além das 200 milhas. Este 
reconhecimento, no plano regional, 
através de uma organização inter-
nacional competente é reconhecido 
pela CNUDM no âmbito da Parte XII 
relativa à protecção e preservação do 
meio marinho, não carecendo por isso 
de qualquer recomendação expres-
sa. O processo, conduzido no âmbito 
daquela Convenção, foi preparado 
pela EMEPC, no plano jurídico, pelo 
Departamento da Oceanografia e Pes-
cas da Universidade dos Açores, no 
âmbito da caracterização sistémica, 
tendo o Instituto do Ambiente coor-
denado a apresentação das pretensões 
portuguesas. O processo, por alguns 
tido como ousado, não foi alvo de 

qualquer objecção dos Estados Partes 
da Convenção OSPAR. Este reconhe-
cimento é muito significativo no âm-
bito do PEPC, dado que a justificação 
que sustentou a candidatura tem por 
base o facto de o campo hidrotermal 
Rainbow estar contido na margem 
continental de Portugal.
A natureza e requisitos do projecto de 
extensão determinaram progressos na 
área dos sistemas e das tecnologias 
de informação (SI/TI), que foram 
projectados e são desenvolvidos de 
forma a acolher outras aplicações e 
a proporcionar outros usos no âmbi-
to da exploração e desenvolvimento 
do oceano. Salienta-se, em particular, 
a partilha de dados e informação, a 
constituição de sistemas de informa-
ção aplicáveis, por exemplo, ao pla-
neamento e ordenamento espacial, e 
a caracterização da biodiversidade 
marinha do espaço nacional.
Como aproveitamento da competên-
cia e capacidades no âmbito dos SI/TI, 
nomeadamente o projecto InforM@r, 
foi decidido pela CIAM (Comissão 
Interministerial para os Assuntos do 
Mar) desenvolver o projecto M@rBIS 
(Marine Biodiversity Information 
System). Para o efeito foi estabele-
cido um protocolo entre o Instituto de 
Conservação da Natureza e da Biodi-
versidade (ICNB), a quem compete 
recomendar os requisitos técnicos e 
científicos, a EMEPC, que coordena 
o projecto, e a Galp, que patrocina o 
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projecto no âmbito da iniciativa Busi-
ness and Biodiversity. O M@rBIS 
será um sistema de informação sobre 
a biodiversidade marinha que permi-
tirá a Portugal dispor de um inven-
tário e cartografia dos valores mari-
nhos, identificando as espécies e os 
locais com maior importância para 
a sua conservação. O sistema será 
usado para o apoio à decisão na iden-

tificação e delimitação dos locais da 
rede Natura2000 no meio marinho 
nacional. Para além da criação do 
catálogo de metadados da biodiver-
sidade marinha nacional, o sistema 
M@rBIS permitirá a normalização e 
integração de dados georefenciados 
da biodiversidade marinha e disponi-
bilizará um conjunto de aplicações e 
produtos finais muito alargado, cons-

figura 11
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tituindo-se num poderoso instrumen-
to de investigação, desenvolvimento 
e conservação ambiental.
Os recursos naturais, vivos e não 
vivos, constituem a principal mais-
-valia inerente aos projectos de exten-
são da plataforma continental, através 
do seu potencial de desenvolvimento 
e aplicação em actividades de grande 
impacto social e valor económico. Al-
guns destes recursos, nomeadamente 
os genéticos, estão já a ser utilizados 
em diversas aplicações, com ênfase no 
desenvolvimento de novos produtos 
farmacêuticos, tendo levado à cons-
tituição de importantes consórcios e 
de linhas de investimento de grande 
dimensão. O crescimento do número 
de registos de patentes de produtos 
de Biotecnologia com origem no mar 
profundo é um indicador claro da 
evolução verificada, sendo de notar 
que o número de 37 patentes regista-
das em 2007 é quatro vezes superior 
ao número de registos no período de 
1973 a 1992. Assume particular rele-
vância e actualidade a discussão do 
regime jurídico vigente e respectiva 

necessidade de regulamentação com-
plementar, nomeadamente no âmbito 
da Convenção da Biodiversidade e 
das Nações Unidas, quer ao nível de 
grupos informais quer de expressa 
menção na Resolução dos Oceanos 
aprovada pela Assembleia-Geral.
Também os recursos minerais estão já 
a ser explorados, estando a decorrer 
vários concursos para a concessão de 
licenças de exploração que mostram 
o interesse crescente nesta área de 
actividade. Fazendo impender sobre 
os Estados e globalmente sobre a 
comunidade internacional a responsa-
bilidade de actuação jurídica preven-
tiva, promovendo a exploração com 
garantias de cuidado com o sistema 
Oceano.
O novo mapa de Portugal que sur-
girá com a conclusão do processo de 
extensão da plataforma continental 
contém uma grande diversidade de 
sistemas naturais aos quais está nor-
malmente associado um conjunto 
valioso de recursos naturais, vivos e 
não vivos, com grande potencial de 
exploração.

quE rumo?

A extensão da plataforma continental 
é, desde a aprovação da CNUDM, 
um projecto nacional de importância 
acrescida para muitos estados e seus 
governantes, de Estados costeiros e 
de Estados sem litoral, tendo ganho 

a atenção redobrada da opinião pú-
blica global com o acto simbólico 
de implantação da bandeira nacional 
da Rússia no solo do Árctico. Desde 
então, tem sido divulgado um número 
alargado, e crescente, de actividades 
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de investigação científica dedicadas 
ao processo de extensão da plata-
forma continental e à descoberta do 
oceano profundo, reconhecido, sem 
contestação, como um património 
de valor incalculável das gerações 
actuais e vindouras.
Para além da aquisição territorial, os 
projectos de extensão da plataforma 
continental podem, e têm, sido o 
motor do desenvolvimento de novas 
competências e capacidades nacio-
nais no âmbito do conhecimento, 
exploração e salvaguarda do oceano 
e também como motor do desenvol-
vimento de novas parcerias de coope-
ração internacional. Muito para além 

das razões iniciais, fundamentalmen-
te de natureza económica, que deter-
minaram o desenvolvimento inicial 
deste processo no âmbito das Nações 
Unidas, a actual realidade assenta na 
criação de um quadro novo de rela-
ções internacionais, da geopolítica, 
da geoestratégia e da geoeconomia 
mundial, quadro este que se está a 
desenvolver muito rapidamente.
O mapa de soberanias que poderá 
resultar dos PEPC a nível global, 
pode conduzir a que a Área seja, em 
extensão, menor que a porção da 
Terra sob jurisdição ou soberania dos 
Estados. Antevendo esta situação, em 
que os limites das plataformas conti-

figura 12
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nentais serão fixados e uma nova 
realidade será gerada pelos PEPC, um 
novo quadro de relações internacio-
nais, da geopolítica, da geoestratégia 
e da geoeconomia mundial, está em 
desenvolvimento acelerado. Prova 
da importância do processo é a ade-
são generalizada da quase totalidade 
dos Estados costeiros e a determina-
ção com que alguns Estados, que não 
podendo reclamar a extensão da pla-
taforma continental, fazem deste pro-
jecto um veículo de desenvolvimento 
estratégico. O grande empenhamento 
da comunidade internacional eviden-
cia-se também na crescente partici-
pação nas diferentes iniciativas, em 
diversos fora, associadas ao processo 
de extensão, nomeadamente, nos en-
contros de Estados Partes da Conven-
ção das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar (CNUDM), onde desde 2006 
a actividade e intervenção é cada vez 
mais alargada.
O Atlântico Sul, o Índico e o Pacífico 
são palco de uma intensa actividade 
de oferta de ajuda e procura de par-
cerias em que os Estados mais desen-
volvidos, costeiros com possibilidade 
de extensão da plataforma continental 
e costeiros confinados, oferecem a 
sua capacidade oceânica para a reali-
zação dos PEPC dos Estados menos 
desenvolvidos. Para além de uma acti-
vidade económica rentável, a reali- 
zação dos PEPC abre a possibilidade 
de, sem investimento ou com inves-

timentos reduzidos, levar a cabo a 
prospecção de recursos em vastas 
áreas do oceano, a maioria das quais 
são já uma certeza como futuros 
pólos de exploração de recursos. Este 
conhecimento especializado é, num 
quadro de competição pela obtenção 
de futuras concessões, uma imensa 
vantagem. Para além de impacto no 
âmbito interno, como promotoras de 
desenvolvimentos, estas acções de 
cooperação são também um factor 
de prestígio e de promoção dos paí-
ses envolvidos. Por outro lado, estão 
criadas linhas de financiamento no 
âmbito de diversas organizações, 
como é o caso das Nações Unidas, 
dedicadas ao desenvolvimento dos 
PEPC a diversos níveis.
O estado de apresentação nas Nações 
Unidas dos PEPC a nível global, em 
que só a Austrália e a Nova Zelândia 
concluíram, não permitiu ainda criar 
exemplos de projectos de continui- 
dade. No entanto, a valorização dos 
novos espaços marítimos obriga a 
que sejam consideradas, entre outras 
acções, a prospecção de recursos, 
como via para a promoção da sua 
exploração. Os levantamentos especí-
ficos dedicados ao PEPC, no âmbito 
da hidrografia, geologia e geofísica, 
não são, em geral, dedicados à pros-
pecção de recursos, fornecendo, no 
entanto, indicações de base com 
grande importância e valor. A incapa-
cidade quanto à prospecção de recur-
sos resulta, nalguns casos, da densi-



 Manuel Pinto de Abreu 159

dade com que é realizada a cobertura 
das áreas que são objecto de estudo. 
Noutros casos, os meios e métodos 
utilizados são diferentes. Por outro 
lado, áreas como a biologia, a ocea-
nografia física e química, a biotecno- 
logia, não são consideradas pela gene-
ralidade dos PEPC, contrariamente à 
prática seguida pela EMEPC no pro-
jecto de Portugal.
A via natural de dar continuidade aos 
PEPC parece clara: a da promoção 
da prospecção de recursos. A inven-
tariação da natureza, a quantificação 
das reservas e a avaliação do esforço 
para exploração, são etapas funda-
mentais da criação de uma perspec-

tiva integrada e global rumo à decisão 
de explorar. A competência e a capa-
cidade instalada para a realização 
dos PEPC, com ênfase nos recursos 
humanos, permitem largar com avan-
ço para uma nova fase de desenvol-
vimento.
Num quadro de muita novidade, de 
grande potencial, de algumas certe-
zas, e de um mar de novos conheci-
mentos trazidos pela execução dos 
projectos de extensão da plataforma 
continental, abre-se um vasto con-
junto de novas oportunidades poten-
ciadoras de riqueza económica e, 
sobretudo ambiental, que certamente, 
não serão perdidas.

figura 13




