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A génese do duplo uso
Os marcos temporais

Possuindo

o

paiz,

infelizmente,

uma

marinha pequena, aproveitar o que há na
execução

de

serviços

que

podem

praticar-se ao mesmo tempo e com a mesma
despeza, não é só aconselhável, é uma
obrigação indeclinável de quem pretende
organizar e constituir, com o pouco que
há, a base do muito que há a fazer.
Decreto Ministerial de 6 de Agosto de 1892
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Os marcos temporais
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Responsabilidade legal da Marinha
2014
apoiar a AMN em recursos humanos e
materiais
Modelo de Duplo Uso consagrado, de
forma expressa, na LOMAR

Criação da Autoridade Marítima
Nacional (AMN)

Reorganização da fiscalização
marítima

Patrões-Mores escolhidos entre oficiais
marinheiros

Marinheiros da Armada passam a
prover os cargos de Patrão-Mor

O princípio do duplo uso
Conceito Estratégico de Defesa Nacional 2013

4

b) Participar nas missões no exterior do território nacional, num
quadro autónomo ou multinacional, destinadas a garantir a
salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses;
c) Executar as ações de cooperação técnico-militar nos projetos em
que seja constituída como entidade primariamente responsável,
conforme os respetivos programas quadro;
d) Participar na cooperação das Forças Armadas com as forças e
Diário da República, 1.ª série — N.º 250 — 29 de dezembro serviços
de 2014 de segurança, nos termos previstos no artigo 26.º da Lei
Orgânica n.º 1 -A/2009, de 7 de julho, alterada pela Lei Orgânica n.º
Decreto-Lei n.º 185/2014
6/2014, de 1 de setembro;
de 29 de dezembro
e) Colaborar em missões de proteção civil e em tarefas relacionadas
[…] a Marinha edifica e mantém um conjunto de capacidades
com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade
destinadas ao desenvolvimento das atividades de natureza militar
que
de vida
das populações;
podem, e devem, ser empregues no desenvolvimento das atividades
f) Cumprir as missões de natureza operacional que lhe sejam
não-militares, garantindo, no estrito cumprimento da atribuídas
lei, uma pelo Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas
utilização eficaz dos meios com base no princípio da racionalidade
(CEMGFA).
económica, com benefício para o País.
g) Disponibilizar recursos humanos e materiais necessários ao
desempenho das competências de órgãos e serviços da Autoridade
Artigo 2.º
Marítima Nacional (AMN).
Missão
3 — Compete ainda à Marinha assegurar o cumprimento das missões
1 — A Marinha tem por missão principal participar, de
forma por legislação própria, designadamente:
reguladas
integrada, na defesa militar da República, nos termos do disposto
na a autoridade do Estado nas zonas marítimas sob soberania
a) Exercer
Constituição e na lei, sendo fundamentalmente vocacionadaou para
a nacional e no alto mar, garantindo o cumprimento da lei
jurisdição
geração, preparação e sustentação de forças e no
meios
da das respetivas competências;
âmbito
componente operacional do sistema de forças.
b) Assegurar o funcionamento do Serviço de Busca e Salvamento
2 — Incumbe ainda à Marinha, nos termos da Constituição e da
lei:
Marítimo
(SBSM);
a) Participar nas missões militares internacionais necessárias c)
para
Realizar operações e atividades no domínio das ciências e técnicas
assegurar os compromissos internacionais do Estado no âmbito
do mar.
militar, incluindo missões humanitárias e de paz assumidas pelas
4 — A Marinha executa atividades no domínio da cultura.
organizações internacionais de que Portugal faça parte;
5

O princípio do duplo uso
As missões da Marinha
Ação militar

Defesa militar da República

Ação não militar

Participar nas missões militares internacionais
Participar nas missões no exterior do território
nacional
Executar ações de cooperação técnico-militar
Cooperar com as forças e serviços de segurança
Missões de proteção civil
Missões de natureza operacional que lhe sejam
atribuídas pelo CEMGFA
Disponibilizar recursos humanos e materiais à AMN
Exercer a autoridade do Estado nas zonas
marítimas sob soberania ou jurisdição nacional e
no alto mar
Assegurar o funcionamento do Serviço de Busca e
Salvamento Marítimo
Realizar operações e atividades no domínio das
ciências e técnicas do mar
Executar atividades no domínio da cultura

O princípio do duplo uso
A ação do Estado no mar

ATUAÇÃO COMO
ARMADA
Ação
Militar
Dissuasão, defesa
militar e apoio
à política externa

Duplo Uso
Segurança
e
autoridade
do Estado

Desenvolviment
o
económico,
científico
e cultural

Ação não
Militar
ATUAÇÃO COMO MARINHA
APOIO À AMN, ANPC, PJ, SEF, ASAE, DGRM (…)

As vantagens do duplo uso

VANTAGENS
GENÉTICAS

VANTAGENS
ESTRUTURAIS

VANTAGENS
OPERACIONAIS

Ligadas à edificação
de novos meios

Ligadas à
composição,
organização e
articulação dos
meios

Ligadas ao emprego
dos meios

Nível crescente de violência
Teatro de guerra

Protecção de força

Operações
contra-terrorismo

Evacuação de
cidadãos
não-combatentes

Operações
manutenção e
imposição da paz

Imposição de sanções
marítimas

Operações
humanitárias e ajuda
de emergência

Empenhamentos em
tempo de paz

Combate ao tráfico de
droga e armas

Proteção ambiental e
imposição da lei

Segurança marítima /
Busca e salvamento

Frequência das operações

As vantagens do duplo uso

Vantagens genéticas | Sinergias no sistema de forças
AÇÃO
MILITAR

Fragatas
Submarinos

Navios de patrulha oceânica

Navios de patrulha costeira
Reabastecedor de esquadra | Navio polivalente logístico

Navios hidro-oceanográficos

AÇÃO
NÃO-MILITAR

As vantagens do duplo uso
Vantagens genéticas | Economia de escala
Pessoal
Inerência legal e acumulação de funções
Sistema de formação profissional integrado

Material
Sinergias na aquisição e manutenção
Partilha de infraestruturas
Sinergias no apoio logístico
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Vantagens estruturais

Sinergias no sistema de forças

Genéticas

Economia de escala
Interoperabilidade de capacidades
Articulação interdepartamental

Estruturais

Coordenação do emprego de meios
Conhecimento situacional marítimo
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Vantagens estruturais | Articulação interdepartamental
FRONTEX
ASAE

….
….

ANPC
SEF

…

MAOC-N

….
EDA

DGRM

….

Marinha

PJ

EMSA

GNR
Força
Aérea
DGPM

EUROPOL

….
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Vantagens estruturais | Coordenação do emprego de meios
MDN
CEMGFA

CEMA

AMN

Marinha

Autoridade Marítima Nacional

Comando Naval

Direção-Geral
Autoridade
Marítima

Comando-Geral
Polícia Marítima

Comandos
Zona Marítima

Departamentos
Marítimos

Comandos
Regionais

Centros de Coordenação
de Busca e Salvamento Marítimo

Capitanias dos
Portos

Comandos Locais

Recursos
humanos ede
materiais
Disponibilização
meios para atuações cooperativas
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Vantagens estruturais | Conhecimento situacional marítimo

AIS

RADAR

GPS

Centro de Operações
Marítimas

Comms. e Sist. de
Informação

Costa Segura (AMN)

MONICAP (pescas) (DGRM)

Agências externas

Fusão, Análise e
Validação

VTS (DGRM)

SIVICC (GNR)
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Vantagens operacionais

Sinergias no sistema de forças

Genéticas

Economia de escala
Interoperabilidade de capacidades
Articulação interdepartamental

Estruturais

Coordenação do emprego de meios
Conhecimento situacional marítimo
Flexibilidade de atuação

Operacionais

Coerência na atuação
Continuum da ação do Estado no mar
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Vantagens operacionais | Continuum da ação do Estado no mar

EPC

ZEE - Autoridade
ZEE

1,7 milhões km2 - 19x território

EPC - Soberania
3,8 milhões km2 - 42x território

SAR – Busca e Salvamento
5,8 milhões km2 - 62x território
SAR

CONTINUUM NO
MAR

Princípio da necessidade, da legalidade e da proporcionalidade na atuação

O conceito de duplo uso
A génese do conceito
As vantagens do modelo
Exemplos de outras missões de interesse
público
Conclusões

Exemplos de duplo uso
Salvaguarda da vida humana no mar

Prémio internacional e
nacional

Taxa de eficácia do
serviço

96,5
PROBABILIDADE DE SALVAMENTO DEPOIS DO
%
ALERTA
Busca e
salvamento

2017
ÚLTIMO
S

721
410

6 724

AÇÕE
S
SAR
VIDAS
SALVA
SVIDAS
SALVA
S

Posições de ocorrências SAR
2017

Exemplos de duplo uso
Apoio à Autoridade Nacional de Proteção Civil
Apoio à prevenção, combate e rescaldo de
Apoio à prevenção,
combate e rescaldo
incêndios

Apoio às populações sinistradas
Apoio às populações sinistradas

Apoio na resposta a catástrofes naturais

Exemplos de duplo uso
Apoio à Autoridade Marítima Nacional

Socorros a náufragos

Segurança balnear

Fiscalização

Assinalamento marítimo

Patrulhamento de costa

Combate à poluição

Exemplos de duplo uso
Apoio às Forças e Serviços de Segurança

Combate
ao
Narcotráfic
o

Polícia Judiciária

Controlo de fronteiras
e
da migração irregular

Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras

Exemplos de duplo uso
Assistência humanitária

Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras

O conceito de duplo uso
A génese do conceito
As vantagens do modelo
Exemplos de outras missões de interesse
público
Conclusões

Conclusões

Fomenta a
complementaridade
entre os órgãos do
Estado

Promove a cooperação
no desenvolvimento
de capacidades

Cria importantes
sinergias na ação
pública marítima

D
U
PL
O
U
S
O

Assegura eficiente
aplicação dos
recursos públicos

Permite exercer com
eficácia a ação do
Estado no mar

Racionaliza recursos
do Estado para ação
no mar

Conclusões

Duplo
Uso

Responde ao imperativo
constitucional de racionalização da
Administração Pública
Responde às exigências de utilização
judiciosa dos recursos existentes

Respeita as especificidades dos
diferentes quadros de atuação
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