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O MAR NO FUTURO DE PORTUGAL

O Mar configurou Portugal. Na nossa História manteve presença constante como factor de desenvolvimento nacional, como via de acesso a novas terras, novas gentes,
novos produtos, novos negócios. Há quarenta anos, o 25 de Abril causou uma mudança estrutural na posição geopolítica de Portugal e consequentemente no nosso
conceito estratégico nacional. Este conceito, desestruturado e indefinido durante cerca
de uma geração, tem vindo a reconfigurar-se desde os anos 90 do século passado no
sentido de uma reorientação nacional para o Mar, tendo a Expo 98 sido um marco
desse movimento. Há dez anos atrás, em 2004, o relatório produzido pela Comissão
Estratégica dos Oceanos – O Oceano, um Desígnio Nacional para o Século XXI –,
veio finalmente redefinir esse conceito, criando efectivamente uma visão e formulação estratégica de desenvolvimento nacional centrado no Mar, integradora das
opções europeísta, atlantista e africanista.
Temos assim hoje um conceito estratégico nacional bem definido, embora desenrolando-se ainda em tempo demorado no que respeita à mobilização e empenho dos
cidadãos e do Estado na valorização da sociedade e da economia directa e indirectamente relacionada com o mar. Há ainda muito mais discurso que acção, mais palavras
que realizações. Mas estamos a ser convocados, desafiados para uma resposta digna
da nossa História de nove séculos e do nosso extraordinário feito dos Descobrimentos.
O Mar no Futuro de Portugal: Ciência e Visão Estratégica é assim um trabalho multidisciplinar em que se cruzam história, economia, geografia, ecologia, gestão, relações internacionais, intelligence, prospectiva, sistemas de informação geográfica,
cibersegurança, estudos estratégicos e robótica subaquática, numa composição de
tempo tríbio português: o futuro vislumbrado e projectado no presente em função da
conjuntura e também do passado.
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