O MAR NA PRESENTE LEGISLATURA, XIII (2015-)
Conclusões agregadas do ciclo “Contributo para o debate político-partidário sobre uma
agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)” realizado em 6, 15 e 27 de
maio de 2015 e do colóquio “O Mar na Presente Legislatura (XIII)” integrado na
jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar em 16 de novembro de 2015.
Introdução
A Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) organizou o ciclo “Contributo para o
debate político-partidário sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII
(2015-)”, que se concretizou em três sessões de maio de 2015. A sua finalidade foi
“refletir sobre o progresso alcançado nos assuntos relativos ao Oceano e zonas
costeiras na presente Legislatura, XII, e fundamentar os objetivos e ações a
prosseguir, contribuindo deste modo para o debate político-partidário sobre uma
agenda do Mar para a próxima Legislatura, XIII, e indiretamente para a definição de
objetivos políticos atuais da mesma Legislatura”. A abordagem adotada procurou
conduzir a um entendimento plural dos assuntos do Mar, que é essencial ao desbravar
de uma via aceitável para a sua sustentabilidade, mediante uma análise centrada em
três tópicos que foram abordados nos dias supracitados: “O que deve ser sustentado”
(6 de maio), “O que deve ser desenvolvido” (15 de maio) e “Como governar” (27 de
maio). Os únicos dados disponíveis sobre a aplicação do Programa do XIX Governo
Constitucional foram compilados das Grandes Opções do Plano referentes a 2012,
2013 e 2014 e devido à sua generalidade não permitem avaliar o grau de execução
dos seus objetivos estratégicos e medidas. Face a esta lacuna, foi endereçado convite
a entidades públicas e privadas para um exercício conjunto de estimativa do progresso
alcançado e da projeção para o futuro. A finalidade do Ciclo concretizou-se sem que
tivesse sido possível comunicar as suas conclusões antes das eleições legislativas;
todavia, por manterem atualidade, as mesmas conclusões foram apresentadas na
comemoração do Dia Nacional do Mar (16 de novembro de 2015) durante o Colóquio
“O Mar na Presente Legislatura (XIII)” e valorizadas com a reflexão possível face à
indefinição política existente. O nosso agradecimento às 17 individualidades que nos
honraram com a sua prestação diversificada (António José Correia, Carla Domingues,
Emanuel Gonçalves, Fernando Loureiro Bastos, Francisco Beirão, Francisco Oneto,
Guilherme d’Oliveira Martins, João Pereira Neto, João Pinto Guerreiro, José Guerreiro,
Lia Vasconcelos, Mário Ruivo, Marisa Batista, Miguel Sequeira, Tiago Pitta e Cunha,
Tomás Albuquerque e Victor Lopo Cajarabille) e bem assim a todos os participantes
que enriqueceram os debates com o seu contributo. Para memória futura e por
especial deferência do IADE ─ Creative University foi feita a gravação vídeo do Ciclo e
do Colóquio. As súmulas das quatro sessões supracitadas e bem assim as
apresentações que foram disponibilizadas podem ser consultadas na página da SGL
(http://www.socgeografialisboa.pt/organica/seccoes-profissionais/seccao-de-geografiados-oceanos).

“O Mar na Presente Legislatura, XIII (2015-)”

Conclusões agregadas

SGL: 213 425 068, geral@socgeografialisboa.pt

É notória a relevância plural que o Mar ganhou na vida nacional
desde 1998, assumindo-se na atualidade como uma prioridade
estratégica nacional. Apesar do progresso alcançado, impõe-se que
seja prosseguida uma via reformista com visão a longo prazo (50
anos),
condição
indispensável
a
uma
transição
para
a
sustentabilidade das atividades humanas por via da realização
integrada dos objetivos de proteção ambiental, de crescimento
económico e de equidade social e geracional.
As estratégias marinhas, que no âmbito da Diretiva-Quadro
«Estratégia Marinha», foram estabelecidas para as águas lusas com
o propósito de alcançar em 2020 o seu bom estado ambiental e o
manter doravante podem, a partir desta condição, alicerçar um
rumo norteado por uma visão a longo prazo (50 anos) para a
sustentabilidade das atividades humanas com incidência direta ou
indireta no Mar Português, o bem comum de todos nós.
Conclusões

1. Não é possível garantir a prossecução eficiente de quaisquer políticas
públicas do mar sem adequado conhecimento científico tomado numa
aceção multidisciplinar; de que decorre: Os importantes recursos financeiros
dedicados a investimento no mar em Portugal, além do incentivo para uma
via de sustentabilidade no crescimento económico e na criação de emprego,
devem ter impacte significativo na inovação através da dinamização das
Ciências do Mar e de outros ramos de Ciência afins e nas saídas
profissionais dos formados do ensino superior (6 de maio).
2. A indisponibilidade de dados sobre a execução de políticas públicas,
nomeadamente do Mar, não permite uma avaliação permanente tão só das
medidas implementadas como da sua concretização e eficiência; e, ao
impossibilitar o seu escrutínio público, impede um entendimento plural e
credível sobre o Mar e contribui para a proliferação de realidades equívocas;
e dela decorre: A necessidade de criação de uma base de dados atualizada
sobre políticas públicas do Mar que seja universalmente acessível (15 de
maio).
3. As políticas públicas que ultrapassem o prazo da legislatura de criação são
suscetíveis de ser descontinuadas, se porventura não for previamente
concertada ou tacitamente aceite a sua prorrogação; no entanto, opções
políticas com visão a longo prazo suscetíveis de transpor várias legislaturas,
como é o caso da transição para a sustentabilidade (25 anos), podem
implicar a negociação de um verdadeiro pacto de regime ou a consequente
revisão do processo constitucional vigente (15 de maio).
4. Segundo dados das Grandes Opções do Plano referentes a 2012, 2013 e
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2014, o departamento governamental Setor Mar foi construído entre 2012 e
2013 e consolidado em 2014. Dele fazem parte, a Direção-Geral de Política
do Mar (DGPM), a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e
Serviços Marítimos, a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma
Continental, o Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes
Marítimos e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Alguns destes
organismos foram criados de raiz e outros resultaram de junção
departamental em processos de mudança complexos e morosos e tendo de
responder a novas atribuições pelo que se considera necessário preservar o
tempo para a sua consolidação e continuidade de modo a ser possível, a
prazo, conduzir uma avaliação objetiva da respetiva adequabilidade e
desempenho (27 de maio).
5. O Setor Mar está funcionalmente inserido no Ministério da Agricultura e do
Mar, o que suscita dúvidas quanto ao seu posicionamento institucional dado
o reconhecimento intersectorial das Políticas Públicas do Mar, incluindo
aquelas sob outras tutelas (27 de maio).
6. A Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, presidida pelo
Primeiro-ministro, é assessorada pela DGPM nas funções necessárias “à
coordenação, ao acompanhamento, à atualização e à avaliação da
implementação da Estratégia Nacional para o Mar e das medidas e políticas
transversais relacionadas com os assuntos do mar aprovadas pelo Governo”;
sendo um organismo do Ministério da Agricultura e do Mar está, como tal,
organicamente deslocado da Presidência do Conselho de Ministros, patamar
institucional a quem incumbe, com naturalidade, o apoio à coordenação
interministerial dos assuntos do Mar (27 de maio).
7. Desde 1998 até à atualidade, o Mar alcançou considerável estatuto no
espaço mediático nacional e afirmou-se como área de inusitada concertação
institucional em todo o espetro político, iniciando-se agora um novo ciclo de
cinco anos, 2015-2020, marcado pela XIII Legislatura e pelo atual quadro
comunitário de apoio, em que pela primeira vez, desde a nossa adesão, o
Mar é uma prioridade estratégica nacional; consequentemente, deve iniciarse a sua plena concretização económica, mediante a criação de verdadeiras
políticas industriais para setores a selecionar e a organização coletiva
inteligente em diferentes setores do mar que incentive a cooperação, ganhe
escala e promova a internacionalização (27 de maio).
8. De entre as diversas responsabilidades dos Estados relativamente ao uso do
mar, saliente-se a defesa militar-naval, a segurança no mar e a promoção do
desenvolvimento, destacando-se a sua interdependência e a função de
charneira da segurança. A boa prestação da economia do mar está
associada a uma perceção de segurança na utilização dos espaços
marítimos sob jurisdição e soberania nacionais, requisito primordial que se
não compadece com a inexistência de uma estratégia de segurança marítima
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nacional (27 de maio).
9. A par da vulgarização das diversas dimensões do mar, geográfica,
patrimonial, científica e socioeconómica, importa também divulgar o seu
significado jurídico, de modo a compreender-se que o mar (espaços sob
jurisdição e soberania nacional) é distinto do território e os Estados e os seus
nacionais apenas intervêm naqueles espaços marítimos em que os Estados
costeiros detêm poderes, em simultâneo com o poder de atuação de
terceiros Estados em relação às liberdades do alto mar (27 de maio).
10. É notória uma perceção insuficiente por parte da sociedade portuguesa
sobre o progresso real em relação ao mar que, ao invés, é patente nas redes
sociais e na adesão crescente às celebrações do Dia Nacional do Mar; para
uma tal perceção contribui o desconhecimento do estado plural das políticas
públicas relacionadas com o Mar devido à ausência de uma política de
informação pública ativa (27 de maio).
11.Na ambição de prosperidade das sociedades humanas por via da influência
recíproca dos pilares ambiental, social e económico, o conceito de
desenvolvimento sustentável assume o ambiente ou o capital natural no
centro de qualquer estratégia de desenvolvimento, isto é, o património
natural do qual depende o sistema social e o sistema económico, sendo a
partir da proteção e valorização desse capital natural que se define, a longo
prazo, a condição de base para o crescimento socioeconómico sem
repercussão negativa para as gerações futuras. Numa aposta de futuro, ao
assumir o capital natural existente nos seus espaços de soberania e
jurisdição marítimos, Portugal tem de investir séria e continuadamente no
conhecimento, na inovação e no tecido empresarial e, além disso, no
entendimento que sem sociedade civil não existem políticas públicas (16 de
novembro).
12. Uma boa governação do mar envolve liderança política, consenso
estratégico e estrutura governamental, sendo usual perspetivar-se para uma
legislatura; no entanto, o consenso estratégico é relevante por permitir que
as políticas públicas ganhem visão de prazo longo e perenidade, ao serem
discutidas, negociadas e aprovadas na Assembleia da República (16 de
novembro).
13. Na tentativa de lograr consenso entre os pilares ambiental, económico e
social e criar o desejado equilíbrio, a gestão do mar como um bem comum,
reconhecidamente um bem de todos, implica o envolvimento dos
interessados, mediante a adoção de modelos de governância colaborativa,
além do seu acesso pleno a direitos de informação e participação (16 de
novembro).
14. O pilar económico evidencia um conglomerado muito diversificado de
atividades utilizadoras, direta e indiretamente, do mar de domínio indefinido
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e, tal como sucede com a gestão de um bem comum, revela uma
impossibilidade de quantificação monetária dos fluxos, materiais, energéticos
e doutro tipo que se geram entre setores marítimos, embora o sistema
estatístico a instituir permita uma perceção sobre o contributo para a criação
de emprego e a formação de valor, o que todavia é insuficiente para conferir
uma capacidade de gestão dos recursos do mar concertada com os pilares
ambiental e social (16 de novembro).
15. Uma realidade ampla como é a do mar impele a uma compreensão do
caráter multidisciplinar das suas variadas atividades económicas numa lógica
de cadeia de valor, o que requer uma sensibilidade aberta, que não reveste
uma assunção fácil para quem é parte empenhada, e a necessidade de
desenvolver as próprias atividades em rede, criando condições de
valorização com outras iniciativas, tanto no âmbito científico e empresarial
como administrativo (16 de novembro).
CAlm José Bastos Saldanha, presidente da Secção de Geografia dos Oceanos/SGL (96 444 73 48, jbsaldanha@sapo.pt)
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