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80% da superfície da Terra é constituída por água,

sendo 9% rios e lagos e 71% mar

Oceanos

Pacífico 165.250.000 Km2 43,5%

Atlântico 106.400.000 Km2 28%

Índico 73.556.000 Km2 19,4%

Austral 20.327.000 Km2 5,4%

Ártico 14.090.000 Km2 3,7%



Vertentes:

1. Segurança e Defesa/Forças Armadas e Forças de 
Segurança:

 Garantir a existência de território próprio de cada País com limites

definidos e com exercício do poder;

 Prevenir e suprimir ameaças externas e intervir em situações de risco

(terrorismo, salvamentos no mar …);

 Acautelar os interesses estratégicos do País;

 O conjunto dos países abrangidos pelo Acordo de Schengen têm 9.000

Km de fronteiras terrestres e 40.000 Km de fronteiras marítimas.



2. Exploração de recursos alimentares:

 A população mundial é de cerca de 7.500 milhões e continua a aumentar;

 1/2 da população mundial vive a menos de 100 Km do mar;

 2/3 da população mundial vive a menos de 50 Km do mar, e essa faixa

litoral corresponde a menos de 2% do território terrestre;

 China tem cerca de 1.340 milhões de habitantes e a Índia cerca de 1.240

milhões;

 Quase 30% da produção alimentar mundial é desperdiçada;

 Os recursos alimentares em terra tendem para a escassez, o que

determinará crescente procura no mar;

 A água doce, essencial à vida tem vindo a ser obtida crescentemente pela

dessalinização da água do mar, recurso inesgotável.



3. Energia:

 Além da energia das ondas e das marés ainda pouco significativas, a

energia eólica off-shore (2016):

o Mundo:  14.383 MW

o Europa:  12.631 MW

o China:       1.617 MW

o Japão:            60 MW

o USA:               30 MW

4. Turismo náutico, cruzeiros, pesca desportiva, náutica de

recreio, mergulho e atividades conexas explicam que 80% do

turismo mundial seja baseado no ambiente marinho.



5. Investigação científica e exploração dos 
recursos oceânicos:

 Apenas 5 a 7% dos fundos marinhos foram já mapeados, ótica e

acusticamente;

 São conhecidas apenas cerca de 12% das espécies que se estima

existirem nos oceanos;

 Mas ainda assim há 18.000 produtos de origem marinha e 5.000

patentes com tendência para aumento anual acima de 10%;

 Potencial muito relevante para produtos alimentares e farmacêuticos,

designadamente.



6. Construção e manutenção de infraestruturas 

portuárias: molhes, cais de acostagem pontões, 

passadiços …

7. Serviços marítimos: construção e reparação naval,

pilotagem, reboques, seguros, agentes de 

navegação, dragagens …



8. Preservação ambiental:

 Minimização da quantidade e tipologia dos resíduos produzidos e sua

recolha e tratamento;

 Diminuição de componentes lesivos do ambiente nos combustíveis usados

pelos navios e que são o maior fator de poluição;

 80% das águas residuais produzidas no mundo são despejadas no mar sem

qualquer tratamento;

 Exemplo de novas tecnologias no tratamento de resíduos de óleos e

combustíveis dos navios: Ecoslops.



9. Globalização:

 Centros de consumo distantes dos centros de produção dos

bens;

 Cerca de 90% do comércio internacional faz-se por via

marítima;

 Mais de 60.000 navios navegam por dia no mundo;

 Países com maior conectividade marítima.





10. Portos e logística:

 Terminais de produtos petrolíferos, petroquímicos, carvão, gás

natural e contentores;

 Plataformas logísticas ligando transporte marítimo ao

ferroviário e rodoviário;

 Dos maiores 20 portos do mundo, apenas 2 não são na Ásia.





11. Navios / segmento carga contentorizada:

 Mais de 500 milhões de contentores por ano por via marítima;

 Frota mega-ships;

 Em 2014 eram menos de 20; em 2018 já são mais de 100 e é esta a

tendência face às encomendas de novas construções, que são

muito expressivas no segmento dos mega-ships, verificando-se

manutenção do nível de encomendas nos pequenos navios (até

7.000 tens) e redução drástica no segmento intermédio (entre

7.000 e 18.000 tens).



Evolution of containership dimensions 1972-2015



12. Concentração de empresas de navegação (por fusões ou 
aquisições) e cooperação (alianças):

 Em 2001 as 10 maiores empresas de transporte marítimo de contentores detinham 40% do 

mercado; em 2016 tinham quase 70%; em 2018 as maiores 7 (apenas) têm 77% do mercado 

e as maiores 4 têm 60% e a maior de todas sozinha tem 19%do mercado.

 Acresce que o mercado tem vindo a crescer a mais de 3% ao ano, com a única excepção de 

2009 (crise mundial); em 2017 a taxa de crescimento do segmento dos contentores foi de 6% 

e a área geográfica que mais cresceu foi a Ásia.

 Em 1995 as alianças controlavam 48% do mercado mundial de contentores; em 2016 era já 

88%.

 Maiores navios e concentração de empresas determinaram diminuição do número de 

ligações directas porto a porto e impuseram o conceito de porto lub: ligações entre grandes 

portos com áreas logísticas associadas por mega-ships e distribuição regional por navios mais 

pequenos.





13. A Nova Rota da Seda

 Projeto de âmbito mundial, de iniciativa da República Popular da China, que

visa ligar a Ásia à Europa e a África, no plano comercial e no plano cultural, de

modo a constituir uma plataforma de cooperação e desenvolvimento para

todos os países envolvidos, que a China se dispõe a financiar.

 Ver: www.anrs.pt

 “We believe that Portugal positioned at the center of the Atlantic Maritime

Road has na essential role to play in jointly build B&R in Europe, Africa and

Latin America”

Huang Songfu, Former Ambassador of China in Portugal, 3 June 2015, 

Portuguese Parliament communication.

http://www.anrs.pt/




14.África em mudança

 Ver: Transaqua, projeto de irrigação do Centro de África.

15.China e os Países de Língua Portuguesa:

 Relações comerciais China-Países de língua Portuguesa;

 Investimento da China nos Países de língua Portuguesa.
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