- Há muitos séculos que o mar tem uma grande importância
para Portugal.

- No século XV, ainda não se olhava para o mar como uma fonte
de rendimento, nem havia preocupações ambientais e
administrativas, mas os oceanos serviam para os corajosos
navegadores portugueses se aventurarem em mares
desconhecidos e deixarem marcas da nossa cultura noutros
continentes.

O MAR E OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES

- Hoje em dia, o mar tem uma importância estratégica para

Portugal, sendo um sector vital para a economia portuguesa e
para o produto interno bruto (PIB).
-“ (…) Portugal possui um grande potencial de afirmação na
Economia do Mar. Este potencial, se devidamente explorado e
capitalizado, determinará um grande futuro para o nosso país
e para a sua afirmação no Mundo.”
RODRIGUES, Hermano. A Economia do Mar em Portugal. Jornal Económico, 18 de abril de 2019

- Portugal possui a 3ª maior Zona Económica Exclusiva (ZEE) da
Europa. O Território Marítimo Português é 30 vezes superior ao
terrestre.

Área mais clara: Território Marítimo Português (T.M.P.)
97% de Portugal é mar.

- Portugal tem direitos de soberania para fins de exploração,
preservação e gestão dos recursos naturais existentes no seu
território marítimo.

- O mar influencia as condições atmosféricas do Mundo, mantém o
equilíbrio de gases na atmosfera e fornece a água, através das
nuvens e da chuva.
- A maior parte do oxigénio da Terra é produzido não pelas árvores,
mas pelas algas marinhas.
- Cabe, então, ao País a grande responsabilidade de combater a
lixeira oceânica, a pesca excessiva e outras atividades ilegais.

Curiosidades sobre os Oceanos
- A área dos oceanos equivale a cerca de 70% da superfície da Terra.
- Se o gelo do Ártico e da Antártida derretesse, o nível médio do mar subia
cerca de 66 metros. Em Portugal, as consequências seriam devastadoras:
quase todo o litoral de Portugal continental desapareceria.
- A maior cadeia de montanhas do Mundo fica no Oceano Atlântico. É uma
cordilheira submarina com 65 000 quilómetros de comprimento, que se
estende sob o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico.

- A área mais profunda dos oceanos atinge os 11 quilómetros de
profundidade. É conhecida como a “Fossa das Marianas” e localiza-se no
Oceano Pacífico.

Citações sobre o Mar
“O mar não é um obstáculo: é um caminho.”
Amyr Klink
“O coração do homem é muito parecido com o mar, ele tem suas tempestades, suas
marés e suas profundezas; ele tem suas pérolas também. “
Vicent Van Gogh

“O Mar é a Religião da Natureza”
Fernando Pessoa
“Homem livre, tu sempre gostarás do Mar”
Charles Baudelaire

“Da minha língua, vê-se o mar”
Vergílio Ferreira
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