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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
Lei n.° 17/2014
de 10 de abril
Estabelece as Bases da Politica de Ordenamento e de Bestir)
do Espago Maritimo National
A Assembleia da RepUblica decreta. nos termos da
al inea c) do artigo 161. 0 da Constituicao. o seguinte:
CAP D111,0 I
DisposicOes gerais
Artigo I.
Objeto e ambito
I — A presente lei estabelece as bases da pout lea de
ordenamento e de gestao do espaco maritimo nacional
identificado no artigo seguinte.
2 — A politica de ordenamento e de gestab do espaco
maritimo nacional define e Integra as acOes promovidas
pelo Estado portugues. visando assegurar uma adequada
organ Inca. ° e utili7acao do espaco maritimo nacional. na
perspetiva da sua valorincao e salvaguarda. tendo como
final idade contribuir para o desenvolvimento sustentavel
do Pais.
3 — Sem prejui7o do disposto no Mimero seguinte. a
presente let nao se apl Ica a attvtdades que. pelasua natureza
e atendendo ao sell objeto. visem exclusivamente a defesa nacional ou a seguranca intern do Estado portugues.
4 — No exercicio das atividades referidas no niimero
anterior. o Govern° atua em conformidade corn os princ ipios e os objetivos do ordenamento e da gestab do espaco
maritimo nacional previstos na presente lei e respetiva
legislacao complemental -.

Art igo 2.°
Esparo maritimo nacional
—
espaco maritimo nacional estende-se desde as
I inhas de base ate ao I imite exterior da plataforma continental para alem das 200 milhas maritimas. e organ i7a-se
geograficamente nas seguintes 7onas maritimas:

a) Entre as linhas de base e 0 limite exterior do mar
territorial:
b) lona econ6mica exclusiva:
c) Plataforma continental. incluindo para alem das
200 milhas maritimas.
2 — Para efeitos da presente lei. e em conform idade
corn a (onvencao das NacOes tin idas sobre o Direito do
Mar, entendem-se por I inhas de base:
a) Al inha de baixa-mar ao longo da costa. representada
nas cartas nauticas oficiais de maior escala:
b)Nas fozcs dos rtos que dcsaauam dtretamente no mar.
nas rias e nas lagoas costeiras abertas ao mar. a I i nha reta
tracada entre os pontos limites das linhas de baixa-mar
das suas margens.
3 — Nos portos c InstalacCies pompanos. a I tnha de base
e a I inha de contorno. constituida pela I inha de baixa-mar

exterior ao long° dos molhes de protecao e pela I inha de
fecho na entrada do port° ou instalacab portuaria.
Artigo 30
Principios

Para alem dos principios consagrados na I .ei de Bases do
Ambiente. o ordenamento e a gestao do espaco maritimo
nacional devem observar os seguintes principios:
a) Abordagem ecossistemica. que tenha em cons iderack) a naturwa complexa e dinamica dos ecossistemas.
incluindo a preservacao do born estado ambiental do nick)
marinho e das 7onas costeiras:
b) Crestao adaptativa. que tenha em cons ideracao a dinamica dos ecossistemas e a evolucao do conhecimento
e das atividades:
c) Crestao integrada. multidisciplinar e transversal, assegurando:
i) A coordenacao e a compatibil i7acao do ordenamento
e da gestab do espaco maritimo nacional corn as politicas
de desenvolvimento economic°, social, de ambiente e de
ordenamento do territOrio:
ii) A coordenacao c a compatibilizacao do ordenamento
e da gestao do espaco maritimo nacional corn as politicas
sectoriais corn incidencia neste, garantindo a adequada
ponderacao dos interesses pCibl icos e privados em causa:
m)A eoereneta entre o ordenamento do espaco marittmo
nacional co ordenamento do espaco terrestre. ern especial
das 7onas costeiras:

d) Valorincao e fomento das atividades econ6micas
numa perspetiva de long° pra7o e que garanta a utili7acao
efettvadas faculdades autbuidas pclos titulos de uttltzacao
privativa, nas condicOes al estabelecidas:
e)Cooperacao e coordenacao regional e transfronteirica,
assegurando a cooperacao e coordenacao dos diversos
usos e atividades, em curso oil a desenvolver, no espaco
maritimo nacional, atendendo aos efeitos potencialmente
decorrentes da sua utili7acao para espacos maritimos limitrofes internacionais oil de outros bstados.
Artigo
Objetivos do ordenamento e gestao do esparo maritimo nacional
— 0 ordenamento e a Resta() do espaco maritimo
nacional tern como objetivo a promocao da exploracao
econ6mica sustentavel, racional e eficiente dos recursos
marinhos e dos servicos dos ecossistemas. garantindo a
compatibilidade e a sustentabilidade dos diversos usos
e das atividades nele desenvolvidos. atendendo a responsabil idade inter e intrageracional na utili7acao do espaco maritimo nacional e visando a criacab de emprego.
2 — 0 prosseautmento das Noes desernol tdas no ambito do ordenamento e da gestao do espaco maritimo nacional de‘c mender a preser‘acao, protecao c recuperacao dos
valores naturals e dos ecossistemas costeiros e marinhos
eã obtencao e manutencao do born estado ambiental do
meio marinho. ass im como a prevencao dos riscos eã minimincao dos efeitos decorrentes de catastrofes naturals.
de alteracOes climMicas ou da acao humana.
3 — As acOes desenvolvidas no ambito do ordenamento
e da gestab do espaco maritimo nacional devem garantir
a seguranca juridica e a transparencia dos procedimentos
de atribuicao dos titulos de utili7acao privativa, e permi-
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tir o exercicio dos direitos de informacAo e participacAo
previstos na presente
4 — 0 ordenamento e a Resta° do espaco maritimo
nacional visam ainda o aproveitamento da informacao
disponivel sobre o espaco maritimo nacional.
5 — Sem prejui7o do disposto no arti go 11.°. o ordenamento e a gestAo do espaco marit imo nacional devem
atnda pre N. cntr ou mumliar ccntuais con II ttos entre usos
e atividades desenvolvidas no espaco maritimo nacional.
Artigo 5°
Competencia

I — Compete ao Gol erno promoNer politicas atiN as de
ordenamento e de gestAo do espaco maritimo nacional e
prossegutr as afivtdades necessartas a apl tea* da presente
lei e respetiva legislacAo complementar.
2 — Compete ao membro do Govern° responsavel
pela area do mar desenvolver e coordenar as act -5es
necessarias ao ordenamento eã gestAo do espaco marit imo nacional, sem prejui7o dos poderes exerc idos
no quadro de um a aeSta0 partt I hada corn as re aloes autonomas, e, sempre que necessario, assegurar a de), Ida
art iculacAo e compatibili7acAo corn o ordenamento e
a gestAo do espaco terrestre.
Art igo 6.°
Sistema de ordenamento e de gestao do esparo maritime nacional

sistema de ordenamento e de gestAo do espaco maritimo nacional compreende:

3 — Os pianos de afetacAo devem ser compat lye's ou
compalibtltzados corn os pianos de sttuacao, ficando, logo
que aprovados, automat icamente integrados nestes.
Artigo
Elaboracao e aprovarao dos instrumentos de ordenamento
— Os instrumentos de ordenamento do espaco
maritimo nacional que respeitem a 7ona entre a linha
de base e o limite exterior do mar territorial, a 7ona
econOrnica exclusiva. eã plataforma continental ate as
200 mil has maritimas sao elaborados pelo Govern°.
corn consulta previa dos OrgAos de govern° prOprio das
regiOes autOnomas.
2 — Os instrumentos de ordenamento do espaco marltimo nacional que respeitem as zonas maritimas identificadas
no n(jmero anterior. que sejam adjacentes ao arquipelago
dos Acores ou ao arquipelago da Madeira. podem tambern
ser elaborados pelos OrgAos de govern° prOprio das regiOes
autOnomas. corn consulta previa do Govern°.
3 — Os instrumentos de ordenamento do espaco maritimo nacional que respeitem a plataforma continental
para alem das 200 mil has maritimas sAo elaborados pelo
Govern°. ouvidas as regiOes autOnomas.
4 — Os instrumentos de ordenamento do espaco marltimo nacional referidos nos nUmeros anteriores sAo aprovados pelo Govern°.
5 — Os interessados podem apresentar a entidade referida no n.° 2 do artigo 5.°. propostas para a elaboracAo
de pianos de afetacao referidos na alinea b) do n.° I do
artigo 7.°

Artigo 9.°
Alteracao e revisao (IOS instrumentos de ordenamento

a)Instrumentos estrategtcos de polittca de ordenamento

e de gestAo do espaco maritimo nacional. nomeadamente
a hstrategia Nacional para o Mar
b) Instrumentos de ordenamento do espaco maritimo
nacional referidos no artigo 7.°.

CA PIT I ,0 II

Ordenamento do espaco maritimo nacional
Artigo 7.°
Instrumentos de ordenamento do esparo maritime nacional

ordenamento do espaco maritimo nacional é
efetuado atraves dos seguintes instrumentos:

1 — Os pianos de sttuacao do cspaco marittmo nactonal
referidos na al inea a) do n.° I do artigo 7.° sAo alterados
nas seguintes situacOes:
a) Sempre que a evolucAo das condicOes ambientais ou
das perspetivas de desenvolvimento economic° e social
o determine:
b) Na sequencia da aprovacAo dos pianos de afetacAo
referidos na al inea b) do n.° I do artigo 7.°

2 — Os pianos de sttuacao do cspaco marittmo nactonal
sao rev istos no prazo c nas condigOes a derind em diploma
pi-6pH°.
Artigo 10.°

— 0

a) Pianos de situacao de uma ou mais areas e ou de
volumes das 7onas do espaco maritimo nacional referidas
no n.° I do artigo 2.°. corn a identificacao dos sitios de
protecAo e de preservacAo do meio marinho e da distribuicAo espacial e temporal dos usos e das atividades atuais
e potenciais.
b) Pianos de afetacAo de areas e ou de volumes das
7onas do espaco maritimo nacional referidas no n.° I do
artigo 2.° a diferentes usos e atividades.
2 — A aprovacao dos pianos de aletacao e precedida da
avaliacAo dos efeitos dos pianos no ambiente, nos termos
legalmente previstos.

Suspensao lIOS instrumentos de ordenamento

Os instrumentos de ordenamento do espaco maritimo
nacional podem ser total ou parcialmente suspensos nos
termos a definir em diploma promo e somente quando
esteja em causa a prossecucAo do interesse nacional.

Artigo 11.°
Contlito de uses ou de atividades

1 — No Ambito da elaboracAo dos pianos de afetacAo.
quando se verifique urn caso de conflito entre usos ou atividades. em curs° ou a desenvolver. no espaco maritimo
naeional, na determinacao do uso ou da atividade prevalecente, sao scguidos os seguintes critcrios de pre lerencia na
determinacAo do uso ou da atividade prevalecente. desde
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que estejam assegurados o born estado ambiental do mei°
marinho e das 7onas costeiras:
a) Major vantaRem social e economica para o pals.
nomeadamente pela criacA° de emprego e qualificacA° de
recursos humanos, pela criacA° de valor e pelo contributo
para o desenvolviment° sustentavel.
b) Maxima coexistencia de usos ou de atividades.
2 — Os criterios de preferencia indicados no nirmer°
anterior aplicam-se pcla ordem descendente ai prey ista. de
forma el iminatOria, aplicando-se sucessivamente quando,
de acordo corn o criterio superior. haja igualdade no resultad° da apreciacAo e valorincAo dos usos e das atividades
confhtuantes ou quando o referido criterio superior nAo
seja apl leave].
3 — Cabe as entidades referidas nos n.' I e 2 do artigo 8.0. em cada caso, a apreciacAo e a valorincAo dos
criterios de preferencia referidos no n.° I.
4 — A preferencia por um uso ou atividade, de acordo
corn o disposto nos n(lmeros anteriores, pode implicar a
relocalizacao de usos ou de atividades ern curs°. nos termos
a definir em diploma pi-6pH°.

Artigo 14. 0
Regime juridic°

0 regime juridic° aplicavel a elaboracao, aprovacao,
alteracao. revisao c suspensao dos instrumcntos de ordenamento do espaco maritimo nacional e estabelecido atraves
de diploma pi-6pH°.
(APilulil) iii
tilizacao do espaco maritimo nacional
Artig° 15. 0
Utilizacao comum
I — 0 espaco maritimo nacional e de uso e fruicao
comum, nomeadamente nas suas funcOes de luer.
2 — A uhlincA° comum do espaco marihmo nacional
nA° esta sujeita a titulos de uhlincAo, desde que respene a
lei e os condicionamentos defin 'dos nos pianos apl leavers
e nA° prejudique o born estado ambiental do mei° marinho
e das 7onas costeiras.
Artigo 16. 0
Utilizacao privative

Artigo 12.°
Direitos de informacao e participacao

I — Todos os interessados tern direito a ser in formados
e a participar nos procedimentos de elaboracAo. alteracAo.
revisA° e suspensA° dos instrumentos de ordenamento do
espaco maritimo nac lona], designadamente corn recurs°
a meios eletrOnicos.
2 — Na elaboracAo. alteracAo. revisA° e suspensA° dos
instrumentos de ordenamento do espaco maritimo nacional
e garantida:
a) A intervencA° dos varios min isterios que tutelam Os
sectores de atividades desenvolvidas no espaco maritimo
nac lona] e dos organ ismos p(iblicos a que esteja afeta a
administracA° das areas ou volumes que sejam objeto do
piano de situacA° oil do piano de afetacAo:
b) A participacao das autoridades das RegOes Autonomas dos Acores e da Madeira. na area das suas cornpetenc las:
c) A participacA° dos municipios diretamente interessados:
d) A participacao das associacOes cientificas, profissionais, sindicais e empresariais, direta ou indiretamente
associadas as atividades maritimas:
e) A panic ipacA° dos interessados atraves do processo
de discussA° pUblica:
J) A publicacA° previa dos projetos de instrumentos de
ordenamento do espaco maritimo nacional e de todas as
propostas e pareceres recebidos no Ambito do process° de
discussA° pUbl lea.

E admissive] a utilincA° privativa do espaco maritimo
nac lona], mediante a reserva de uma area ou volume, para
um aprovenamento do mei° ou dos recursos marinhos ou
servicos dos ecossistemas superior a° °bud° por utilimcA° comum e que resulte em vantagem para 0 interesse
pUbl lc°.
Artigo 17.°
Titulos de utilizacao privative

I — A uttltzacao pmatt‘ a do espaco marittmo nactonal
desenvolvida ao abrigo de urn titulo de utilincao emitido
nos termos e condicOes previstos na presente lei e demais
legislacA° apl leave].
2 — 0 direito de utilincA° privativa do espaco marlLimo nacional so pode ser atribuido por concessao. I icenca
ou autorincao, qualquer que seja a naturen e a forma
juridica do seu titular.
3 — Os titulos de utilimcao privativa caducam no termo
do pram neles fixado, e extinguem-se nas condicOes previstas em diploma prOprio.
4 — A atribuicA° de um titulo de utilincA° privativa
obriga o seu titular a uma utilincA° efetiva e determina
dever de assegurar, a todo o tempo, a adocA° das medidas
necessarias para a obtencA° e manutencA° do born estado
ambiental do mei° marinho e das mnas costeiras, estando
obrigado, apOs a extincA° do referido titulo, a executar as
dtltaanclas necessartas para a reconstautcao das condtcoes
fisicas que tenham sido alteradas e que nA° se tradumm
num beneficio, nos termos a definir em diploma pi -6pH°.
Artigo 18.°
Emissao de mitres concessoes, licences au autorizagoes

3 — Os instrumentos de ordenamento do espaco maritimo nac lona] sA° publ icados em Diario da
Artig° 13. 0
Acompanhamento du ordenamento

SA° criados instrumentos de acompanhamento permanente e de avaltacao teentea do ordenamento do espaco maHum° nacional, nos termos a defin ir em diploma prOprio.

I — A atrtbutcao de urn titulo de uttltmcao prtvattva nab
concede a° seu titular o direito a utilincA° ou exploracA°
de recursos do espaco maritimo nacional.
2 — Nos casos em que 0 exercicio de um uso ou de
uma atividade dependa. para alem do titulo de utilimcao privativa do espaco maritimo nac lona], da emissa°
de outras concessOes. I icencas ou autorincOes. Os varios
procedimentos apl icaveis sao articulados nos termos a
desenvolver em legislacA° complementar.
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Artigo 19. 0
Utilizagoes sujeitas a concessao

1 — Sem prej11170 do disposto no artigo 21. 0 . esta sujeita a previa concessao a utili7acao privativa do espaco
maritimo nacional que faca uso prolongado de uma area
ou volume deste espaco.
2 — Entende-se por uso prolongado o que e feito de
comia ninterrupta e que (cm duracao superior a 12 meses
3 — A concessao pode ter uma duracao maxima de
50 anos. sendo atribuida nos termos e 'as condiceies a
definir em diploma proprio.
Artigo 20.°
Utilizagoes sujeitadas a licenea

1 — Sem prejui7o do disposto no art igo seguinte. esta
sujeita a I icenca previa a utilincao privativa do espaco
maritimo nacional que faca uso temporario. intermitente
ou suonal. de uma area ou volume deste espaeo.
2 — A I tcenca tem a duracao maxtma de 25 anos, sendo
atribuida nos termos e condicOes a definir em diploma
proprio.
Artigo 21.°
Utilizagoes sujeitas a autorizageo

hsta sujeita a autori7acao a utili7acao privativa do espaco maritimo nacional no ambito de projetos-piloto relativos a novos usos ou tecnologias ou de atividades sem
carater comercial.
Artigo 22.°

b) 0 desenvolvimento de atividades de investigacao
cientifica marinha consideradas de interesse pUblico ou
reali7adas no ambito de programas de investigacao promovidos ou apoiados pelo Estado portugues.

Artigo 25.°
Outras utilizagoes

As uttlt7aeOes do espaco marittmo nactonal nao abrangtdas pclo ambito de aplicacao da presente lei, c que estejam
sujeitas a normas e principios de direito internacional e a
convencOes internacionais que vigoram na ordem interna
e que vinculem o Estado portugues. devem ser reguladas
pelo Govern°. tend° em vista o seu enquadramento no
ordenamento do espaco marit imo nacional instituido pela
presente lei.
CAPI WI 0 IV
DisposicOes com plemen tares, transiterias e finais
Artigo 26.°
Financiamento das politicas ptiblicas de ordenamento
e gestao do espago maritime nacional

financiamento das politicas piabl icas de ordenamento
e gestao do espaeo maritimo O assegurado [via dotaeao do
Orcamento do Estado, por fundos comunitarios e por receitas provententes do I tcenctamento, concessao e autort7acao
da utili7acao privativa do espaco maritimo nacional, em
termos a definir em diploma proprio.
Artigo 27.°

Requisites e condigoes para a atribuiego
de Mules de utilizageo privativa

A atribuicao dos titulos de utilizacao privativa deve
assegurar:

a) A observancia das normas e principios da presente
lei e demais legi slaeao que Ihe sejam aplicaveis:
b) 0 cumprimento do disposto nos instrumentos de
ordenamento do espaco maritimo nacional.
Artigo 23.°
Pedido de internment) previa

1 — lodos os interessados podem dirigir a entidade
competente referida no n.° 2 do artigo 5.° um pedido de
informacao previa sobre a possibilidade de utili7acao do
espaco maritimo nacional para usos ou atividades
previstos nos instrumentos de ordenamento do espaco
maritimo nacional.
2 — A tnformacao prevta tem carater vtnculattvo apenas
quanto a possibilidade de utili7acao do espaco maritimo
nacional para o uso ou atividade pretendida. nos termos a
defin ir em diploma proprio.

Ha°

Artigo 24.°
Regime econamico e tinanceiro

0 regime economic° e financeiro associado a utili7acAo privativa do espaco maritimo nacional e definido em
diploma proprio. o qual promove:

a) A sustentabilidade econamica. social e ambiental da
utili7acao do espaco maritimo nacional:

Articulageo e compatibilPageo cum mitres
instrumentos de ordenamento e de planeamento

1 — A articulacao e a compatibili7acao dos instrumentos de ordenamento do espaco maritimo nacional corn
outros instrumentos de ordenamento e de planeamento de
naturwa legal ou regulamentar com incidencia no espaco
maritimo nacional. sac) feitas nos termos a definir em diploma proprio.
2 — Os instrumentos de ordenamento do espaco maritimo asseguram a respetiva articulacao e compatibilizacao corn os proaramas e os pianos territoriais. sempre que incidam sobre a mesma area ou sobre areas que.
pela interdependencia estrutural ou funeional dos seus
elementos. necessitam de uma coordenacao integrada de
ordenamento.
Artigo 28.°
Utilizageo de Aguas lit) literal e salobras para tins aquicolas

A util izacao de dauas do litoral e salobras para fins
aquicolas. incluindo as aguas piseicolas e conquicolas.
bem como as 7onas de producao de moluscos bivalves, flea
sujeita, corn as neeessarias adaptaeOes,ao regime prey isto
na presente lei e respetiva legislacao complementar.
Artigo 29.°
Disponibilizageo de internment)

I — Os dados de base relativos ao ordenamento e a
gesfao do espaco maritimo nacional. produndos por enWades pUblicas ou disponibilindos em cumprimento de
obrigacOes legais. devem ser colocados de forma gratuita
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e acessivel a disposivao do pal ico, nomeadamente atraves
de aplicacOes de informacab e comunicacao que permitarn serv icos de pesquisa, visual izacao e disponibilizacao.
2 — 0 disposto no ithmero anterior nao prejudica a
possibilidade de cobranca de taxas. no caso de ser necessario o tratamento signi licativo dos dados a disponibilizar,
sem prejui7o de poderem ser estabelecidas isencOes em
situacOes especificas devidamente justificadas.
3 — 0 disposto nos nnmeros anteriores nab prejudica
a salvaguarda da confidencialidade dos dados. ou da proteerao devida a °taros direitos ex istentes, nomeadamente o
sigilo comercial e industrial, ou os direitos da propriedade
intelectual. quando devidamente just ificado.
Artigo 30. 0
Legislarao complementar

No pra7o de seis meses a contar da publicacao da presente lei. sab aprovados os respetivos diplomas complementares que definem:

a) Os instrumentos de acompanhamento permanente e
de avaliacao tecnica do ordenamento do espaco maritimo
nacional:
MO regime juridic° aplicavel a elaboracao. alteracao.
revisab e suspensab dos instrumentos de ordenamento do
espaco maritimo nacional:
c10 regime juridic° apl icavel aos titulos de utili7acao
privativa do espaco maritimo nacional e o regime economic° e financeiro associado a utilincao privativa do
espaco maritimo nacional:
d) A regulamentacao dos meios de financ lament° das
politicas de ordenamento e de gestab do espaco maritimo
nacional.
Artigo 31.°
Relathries sobre o estado do ordenamento
e utilizarao do esparo maritime nacional
—
Govern° apresenta. de tres em tres anos. a Assembleia da Republica um relatorio sobre o estado do
ordenamento e da gestao do espaco maritimo nacional.
incluindo a mon itorincao e aval lack) do born estado ambiental do mei° marinho e das 7onas costeiras. tend° em
vista assegurar o desenvolvimento sustentavel.
2 — 0 Govern° dá conhecimento do relatario referido
no nnmero anterior aos Orgaos de govern° prOprio das
regiOes autanomas.
Artigo 32.°
Disposicao transithria
— Ate a entrada ern vigor da legislavao complementar
prevista no artigo 30. 0 . a utilincao do espaco maritimo
nacional continua a reger-se pelas disposicOes normativas
que se encontram em vigor.
2 — Os titulos de utilincao dos recursos no espaco
maritimo nacional emitidos ao abrigo de legislacao anterior mantem-se em vigor nos termos em que o foram.
des ignadamente no que respeita aos direitos de utili7acao
que 'hes sab inerentes.
Artigo 330
Norma revegathria

As normas constantes da Iei n.° 58/2005. de 29 de dezembro, republicada pelo Decreto-Lei n." 130/2012, de 22
de 1 unho, do Deereto-Lei n." 226-A/2007, de 31 de mato, c
da respetiva legislacgo complementar, que sejam contrarias

ao dtsposto na presente let, constderam-se derrocadas corn
a entrada em vigor da legislacao complementar prevista
no artigo 30. 0
Artigo 34.°
Entrada ern vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicacao.
Aprovada em 14 de fevereiro de 2014.
A Presidente da Assembleia da Repeiblica. Maria da

Assuncdo A. Li/eves.
Promulgada em 27 de marco de 2014.
Publique-se.
0 Presidente da RepUblica, ANIBAL CAVACO SILVA,
Referendada em 30 de marco de 2014.
0 Primeiro-M in istro. Pedro Bassos Coelho.

