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POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA DA UNIÃO EUROPEIA

A política marítima integrada (PMI) da União Europeia consiste numa uma
abordagem holística de todas as políticas da UE relacionadas com o mar. Esta
política assenta na ideia de que a União pode colher mais benefícios dos mares
e dos oceanos com um menor impacto ambiental através da coordenação da sua
vasta gama de atividades interligadas relativas aos oceanos, aos mares e ao litoral,
Por conseguinte, a PMI visa reforçar a chamada economia azul, englobando todas
as atividades económicas marítimas.

BASE JURÍDICA

Artigos 42.º, 43.º, n.º 2, 91.º, n.º 1, 100.º, n.º 2, 173.º, n.º 3, 175.º, 188.º, 192.º, n.º 1,
194.º, n.º 2, 195.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
O Tratado da UE não prevê explicitamente uma competência legislativa em matéria de
política marítima. Todavia, o Regulamento (UE) n.º 508/2014 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos e das Pescas, que se baseia nos artigos acima referidos do TFUE, institui
o quadro jurídico para a sua aplicação.

CONTEXTO

Uma consciência crescente de que todas as atividades marítimas estavam
interligadas, enquanto as políticas marítimas correspondentes e os processos de
decisão estavam ainda bastante fragmentados por sectores, desencadeou esforços
para implantar um quadro político holístico e mais coerente. Por conseguinte,
nos seus objetivos estratégicos para 2005-2009 (COM(2005)0012), a Comissão
apelou a uma abordagem política integrada dos assuntos marítimos. Em outubro
de 2007, a Comissão lançou a «Uma política marítima integrada para a União
Europeia» (COM(2007)0575). Desde então, a Comissão apresentou dois relatórios
de progresso ¾ em outubro de 2009 (COM(2009)0540) e setembro de 2012
(COM(2012)0491) ¾ descrevendo as principais realizações da política marítima
integrada da UE e as correspondentes políticas marítimas sectoriais. Por último, o
Regulamento (UE) n.º 1255/2011, que estabelece um programa intermédio de apoio ao
aprofundamento da política marítima integrada, foi revogado pelo Regulamento (UE)
n.º 508/2014.
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OBJETIVOS

A Política Marítima Integrada da UE (PMI) é um quadro político que visa promover o
desenvolvimento sustentável de todas as atividades marítimas e das regiões costeiras,
melhorando a coordenação das políticas relativas aos oceanos, mares, ilhas, regiões
costeiras e ultraperiféricas e sectores marítimos, e desenvolvendo instrumentos
transversais. Os principais objetivos e domínios de ação correspondentes da PMI
(COM(2007)0575) são os seguintes:
— reforçar a utilização sustentável dos mares e oceanos, de forma a possibilitar o

crescimento das regiões costeiras e marítimas no que se refere ao transporte
marítimo, aos portos marítimos, à construção naval, ao emprego marítimo, ao
ambiente e à gestão das pescas;

— criar uma base de conhecimentos e de inovação para a política marítima através
de uma estratégia europeia global para a investigação marinha e marítima (por
exemplo, a Diretiva-Quadro Estratégia Marítima (2008/56/CE) e o programa
Horizonte 2020 (ver ficha 2.4.5);

— melhorar a qualidade de vida nas regiões costeiras, incentivando o turismo
costeiro e marítimo, criando uma estratégia comunitária de prevenção de
catástrofes e desenvolvendo o potencial marítimo das regiões ultraperiféricas e
insulares da UE;

— promover a liderança da UE nos assuntos marítimos internacionais através de
uma cooperação reforçada ao nível da governação internacional dos oceanos e,
à escala europeia, através da Política Europeia de Vizinhança (PEV) (ver ficha
5.5.5) e da dimensão setentrional (ver ficha 5.5.3);

— aumentar a visibilidade da Europa marítima através da aplicação Internet «Atlas
Europeu dos Mares», como meio de destacar o património marítimo europeu
comum e celebrar, anualmente, em 20 de maio, um Dia Marítimo Europeu.

REALIZAÇÕES

A PMI abrange os seguintes domínios de intervenção convergentes:
1. Crescimento azul
O crescimento azul é uma estratégia a longo prazo adotada pela Comissão em
2012 (COM(2012)0494) para explorar o potencial da economia azul e apoiar o
desenvolvimento de atividades económicas marinhas e marítimas sustentáveis.
Centra-se na aquicultura, no turismo costeiro, na biotecnologia marinha, na energia
oceânica e na mineração dos fundos marinhos. Posteriormente, a Comissão publicou
uma comunicação sobre o papel da inovação na economia azul (COM(2014)0254).
A Comissão desempenhou também um papel de liderança com algumas iniciativas
fundamentais destinadas a reforçar o crescimento azul da União:
— Uma comunicação sobre a Energia Eólica Marítima (COM(2008)0768), que se

debruça sobre as ações necessárias para a realização dos objetivos da política
energética para 2020 e mais além;
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— Orientações estratégicas para o desenvolvimento sustentável na aquicultura na
UE (COM(2013)0229);

— A comunicação sobre a energia azul (COM(2014)0008), que estabelece um plano
de ação para materializar o potencial da energia oceânica nos mares e oceanos
da Europa no horizonte de 2020 e mais além;

— Uma estratégia europeia em prol do crescimento e do emprego no sector do
turismo costeiro e marítimo (COM(2014)0086);

— Em 2016, o «Fórum da Energia Oceânica», um grupo de intervenientes e
organizações públicas e privadas, de que fazem parte representantes do
sector da energia oceânica, representantes de Estados-Membros e das regiões,
financiadores e ONG, apresentou o roteiro estratégico intitulado «Building Energy
Energy for Europe».

2. Conhecimento e dados sobre o meio marinho
A investigação marinha abrangente, bem como a recolha e integração de dados
sobre o meio marinho, são essenciais para o desenvolvimento sustentável das
atividades marítimas. Face a esta necessidade, a Comissão lançou a estratégia
europeia de investigação marinha e marítima (COM(2008)0534) em 2008. A estratégia
sugere medidas e mecanismos concretos para melhorar a investigação marinha e
marítima. Em 2010, a Comissão adotou uma comunicação sobre o Conhecimento
do Meio Marinho 2020 (COM(2010)0461), que pretende melhorar a utilização dos
conhecimentos científicos sobre os mares e oceanos da Europa através de uma
abordagem coordenada de recolha e organização de dados. Por fim, após uma
consulta sobre o Livro Verde (COM(2012)0473), a Comissão publicou o seu roteiro
para a Estratégia «Conhecimento do Meio Marinho 2020» em 2014 (SWD(2014)0149).
3. Ordenamento do espaço marítimo
O aumento do impacto humano nos oceanos, juntamente com o rápido crescimento
da procura e da concorrência pelo espaço marítimo para diferentes fins, como as
atividades de pesca, as instalações de energias renováveis offshore e a conservação
dos ecossistemas, realçaram a necessidade urgente de uma gestão integrada dos
oceanos. Por conseguinte, o Parlamento e o Conselho adotaram a Diretiva 2014/89/
UE[1] que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo (OEM). A
diretiva procura promover o crescimento sustentável das economias marítimas e a
utilização dos recursos marinhos através de uma melhor gestão dos conflitos e de uma
maior sinergia entre as diferentes atividades marítimas.
4. Vigilância marítima integrada
Um ambiente marinho seguro e protegido é também essencial para o desenvolvimento
das atividades económicas marinhas. A vigilância marítima integrada visa proporcionar
formas comuns de partilhar informações e dados entre as autoridades envolvidas em
diferentes aspetos da vigilância, por exemplo, o controlo das fronteiras, a poluição
marítima e o meio marinho, o controlo das pescas, a aplicação geral da lei e a defesa.
Em 2009, a Comissão definiu os princípios orientadores para o desenvolvimento

[1]JO L 257 de 28.8.2014, p. 135.
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de um ambiente comum de partilha da informação (CISE) no domínio marítimo da
UE (COM(2009)0538) e, em 2010, apresentou um roteiro para a criação do CISE
(COM(2010)0584). Posteriormente, em 2014, a Comissão publicou uma comunicação
sobre as próximas etapas do CISE (COM(2014)0451), que está atualmente a ser
desenvolvido em conjunto pela Comissão e pelos Estados-Membros da UE/EEE.
O CISE visa melhorar a eficiência e a relação custo-eficácia da vigilância marítima
através da viabilização de uma partilha de dados adequada, segura e eficiente a nível
transectorial e transfronteiras em toda a UE. Em última análise, o CISE Marítimo é
uma pedra angular da Estratégia de Segurança Marítima da UE (ESM-UE) (ver ficha
3.4.11), promovendo o intercâmbio de informações entre as autoridades de vigilância
marítima.
5. Estratégias para as bacias marítimas:
Para melhor responder às características económicas, sociais e ambientais
específicas das suas águas marítimas, a Comissão apresentou estratégias de bacia
marítima no âmbito da PMI para todos os mares e oceanos da União. Uma estratégia
para as bacias marítimas é uma abordagem regional e baseada na cooperação entre
países da mesma bacia marítima para enfrentar desafios e oportunidades comuns,
tendo em vista o desenvolvimento da economia marítima e a proteção do meio
marinho. A Estratégia para a Região do Mar Báltico (COM(2009)0248) foi a primeira
estratégia abrangente desenvolvida ao nível de uma «macrorregião» e constitui o
primeiro passo importante no sentido da aplicação regional da PMI. A Comissão
adotou outras estratégias para as bacias marítimas no Mar Negro (COM(2007)0160),
no Atlântico(COM(2011)0782), na Região Adriática e Jónica (COM(2014)0357), no
Ártico (JOIN(2016)0021) e nas regiões ultraperiféricas da UE (COM(2017) 623).
Para a bacia do Mediterrâneo, foram lançadas duas iniciativas: (COM(2009)0466)
e(COM(2017) 183). Através destas estratégias regionais, a UE estabelece igualmente
uma cooperação mais estreita com os países terceiros no âmbito de bacias marítimas
partilhadas, conferindo à PMI uma dimensão internacional.
Dada a natureza transfronteiriça dos ecossistemas marinhos e das atividades
marítimas, é necessária uma cooperação internacional sólida para alcançar os
objetivos supramencionados da PMI. Já em 2009, a Comissão publicara uma
comunicação sobre a dimensão internacional da PMI (COM(2009)0536) para
reforçar o papel da UE nas instâncias internacionais. Em 2016, a Comissão
e a Alta Representante publicaram a sua comunicação conjunta sobre uma
agenda internacional de governação dos oceanos para o futuro dos oceanos
(JOIN(2016)0049). Esta inclui 50 ações em prol de oceanos seguros, protegidos,
limpos e geridos de forma sustentável, que estão a ser postas em prática em todo
o mundo. Os esforços para reforçar a governação internacional dos oceanos estão,
atualmente, em curso.
A Comissão lançou diversas ações específicas, de acordo com o plano de ação para
a política marítima:
— Uma comunicação sobre os objetivos estratégicos e as recomendações para a

política de transportes marítimos da UE, que promove um transporte marítimo
seguro e eficiente (COM(2009)0008);
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— Uma comunicação e um plano de ação tendo em vista a criação de um espaço
europeu de transporte marítimo sem barreiras (COM(2009)0010);

— Uma proposta de diretiva relativa às formalidades de declaração exigidas
dos navios à chegada e/ou à partida dos portos dos Estados-Membros
(COM(2009)0011).

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Desde o início, o Parlamento apoiou ativamente as diferentes iniciativas destinadas a
instituir a política marítima integrada da União. Em 12 de julho de 2007, em resposta
ao Livro Verde da Comissão sobre a futura política marítima, o Parlamento aprovou
uma resolução que apoia a abordagem integrada da política marítima[2] . Na sequência
do lançamento oficial da PMI da União, o Parlamento aprovou várias resoluções sobre
uma política marítima integrada para a UE[3], em resposta a várias comunicações da
Comissão sobre esta matéria. Em 30 de novembro de 2011, o Parlamento Europeu e o
Conselho adotaram o Regulamento (UE) n.º 1255/2011 que estabelece um programa
de apoio ao aprofundamento e à execução da PMI[4]. Este regulamento já não está
em vigor e foi revogado durante a última reforma da PCP através da adoção do
Regulamento (UE) n.º 508/2014 relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos
e das Pescas[5] (ver ficha 3.3.4).
Em 2 de julho de 2013, o Parlamento aprovou uma resolução sobre o crescimento
azul[6]. Esta resolução visa revitalizar e apoiar a PMI, salientando que a estratégia do
crescimento azul, como parte integrante da PMI, incentivará o desenvolvimento de
sinergias e de políticas coordenadas, o que, consequentemente, produzirá um valor
acrescentado europeu.
Em 22 de outubro de 2013, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram o
Regulamento (UE) n.º 1052/2013 que cria o Sistema Europeu de Vigilância das
Fronteiras (Eurosur) [7], com o objetivo de detetar, prevenir e combater a criminalidade
transfronteiras e assegurar a proteção da vida dos migrantes.
Em 16 de janeiro de 2018, o Parlamento aprovou uma resolução sobre governação
internacional dos oceanos: uma agenda para o futuro dos nossos oceanos no contexto
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável[8] para 2030. A governação diz respeito
a todas as atividades marítimas e marinhas humanas, tanto tradicionais, como
recentes, incluindo as pescas.
Em 27 de março de 2019, o Parlamento aprovou uma resolução legislativa sobre a
proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à redução do
impacto de determinados produtos de plástico no ambiente[9]. No âmbito da criação
de uma economia circular, refere a necessidade de os utilizadores de artes de pesca

[2]JO C 175E, 10.7.2008, p. 531.
[3]JO C 70E de 8.3.2012, p. 70, JO C 153E de 31.5.2013, p. 274.
[4]JO L 321 de 5.12.2011, p. 1.
[5]JO L 149 de 20.5.2014, p. 1.
[6]JO C 75 de 26.2.2016, p. 24..
[7]JO L 295 de 6.11.2013, p. 11.
[8]JO C 458 de 19.12.2018, p. 9.
[9]Textos aprovados, P8_TA(2019)0305.
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que contêm plástico considerarem o recurso a sistemas de reutilizáveis alternativos
e recicláveis.
Em 4 de abril de 2019, o Parlamento aprovou uma resolução legislativa sobre uma
proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao nível mínimo
de formação dos marítimos[10]. O objetivo é melhorar o nível de segurança marítima
e de poluição no mar, desenvolvendo a formação e a certificação marítimas em
conformidade com as regras internacionais e o progresso tecnológico.
Em 17 de abril de 2019, o Parlamento aprovou uma resolução legislativa sobre
a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o
programa específico de execução do Horizonte Europa ¾ Programa-Quadro de
Investigação e Inovação[11]. Dos sete conjuntos de desafios globais, um inclui a
investigação para uma aquicultura e uma pesca sustentáveis e economicamente
prósperas, bem como para o crescimento azul e a economia azul.
Em 5 de junho de 2019, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram a Diretiva
(UE) 2019/904 relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico
no ambiente[12].
Em 20 de junho de 2019, o Parlamento e o Conselho adotaram a Diretiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2008/106/CE relativa ao
nível mínimo de formação dos marítimos e que revoga a Diretiva 2005/45/CE relativa
ao reconhecimento mútuo dos certificados dos marítimos emitidos pelos Estados-
Membros[13].
Em 20 de junho de 2019, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram o
Regulamento (UE) n.º 2019/1239 que estabelece um ambiente europeu de plataforma
única europeia para o sector marítimo[14]. O objetivo principal do referido regulamento é
estabelecer regras harmonizadas para a prestação das informações que são exigidas
para as escalas portuárias, assegurando, em especial, que os mesmos conjuntos de
dados possam ser comunicados da mesma forma a cada plataforma nacional única
para o sector marítimo.
Em 28 de novembro de 2019, o Parlamento aprovou a resolução do Parlamento
Europeu refderente à Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas
de 2019, em Madrid, Espanha (COP 25)[15]. A resolução recorda que as alterações
climáticas são um dos desafios mais importantes que a humanidade enfrenta e apela
a que sejam envidados esforços a nível mundial para as combater. Sublinha que
uma cooperação internacional atempada, a solidariedade e um empenho coerente
e inabalável a favor de uma ação conjunta é a única solução para honrar a
responsabilidade coletiva de salvaguardar o planeta.
Em 15 de janeiro de 2020, o Parlamento aprovou uma resolução sobre o Pacto
Ecológico Europeu[16]. Nela se apoia a proposta da Comissão de definir um objetivo

[10]Textos aprovados, P8_TA(2019)0354.
[11]Textos aprovados, P8_TA(2019)0396.
[12]JO L 155 de 12.6.2019, p. 1.
[13]JO L 188 de 12.7.2019, p. 94.
[14]JO L 198 de 25.7.2019, p. 64.
[15]Textos aprovados, P9_TA(2019)0079.
[16]Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=COM_COM(2019)0354&searchLanguages=PT&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=COM_COM(2019)0396&searchLanguages=PT&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590838033956&uri=CELEX:32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590838213960&uri=CELEX:32019L1159
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590838302684&uri=CELEX:32019R1239
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=COM_COM(2019)0079&searchLanguages=PT&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=COM_COM(2020)0005&searchLanguages=PT&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
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global de proteção da biodiversidade na Conferência das Nações Unidas sobre
Biodiversidade, em outubro de 2020. Insta ainda a Comissão a conferir ao Pacto
Ecológico uma dimensão «azul» e a incluir plenamente a dimensão dos oceanos como
elemento fundamental do Pacto Ecológico, desenvolvendo um plano de ação para os
oceanos e a aquicultura, entre outras medidas.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023
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