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RESUMO 

A presente comunicação inscreve como objetivo fundamental uma leitura das potencialidades do Método Delphi em termos de 

aplicação às ciências sociais e políticas. Num primeiro momento, descreveremos as etapas fundamentais da metodologia para, 

numa segunda etapa aplicarmos um inquérito Delphi ao caso de estudo representado pela extensão da Plataforma Continental 

Portuguesa. Pretendemos apresentar um quadro de potencialidades e limitações no tocante à exploração e gestão do novo territó-

rio marítimo sob jurisdição portuguesa que, de acordo com a proposta apresentada nas Nações Unidas, quase corresponde a qua-

tro milhões de quilómetros quadrados. Os resultados parecem apontar para amplas virtualidades no domínio geoeconómico e para 

desafios complexos nas esferas jurídica e geopolítica. A “Geografia Portuguesa” deste século será, assim, crescentemente marcada 

por esta “espacialidade atlântica”. O que poderá induzir novos estudos sobre as dinâmicas associadas ao território oceânico. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A presente comunicação tem como objetivo princi-

pal pesquisar sobre potencialidades e problemas associa-

dos à extensão da Plataforma Continental Portuguesa. 

Para concretizarmos este objetivo iremos aplicar uma 

ferramenta metodológica particular, correspondente ao 

designado “Inquérito Delphi”. Assim, e no contexto duma 

nova estratégia portuguesa para o mar, esta comunicação 

incidirá, num quadro geoestratégico e geoeconómico, 

sobre as incumbências que Portugal poderá ter que vir a 

assumir nos fóruns internacionais em virtude de ver reco-

nhecida pela Comissão de Limites da Plataforma Conti-

nental (CLPC), órgão constituído no âmbito da Conven-

ção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(CNUDM), a sua proposta de extensão da Plataforma 
Continental para além das atuais 200 milhas náuticas. 

Deste modo, procurar-se-á traçar cenários futuros relativa-

mente ao modo como Portugal irá exercer a sua jurisdição 

sobre uma área marítima superior a 3.600.000 km2, num 

mundo cada vez mais globalizado. A nossa comunicação 

encontra-se dividida em três partes principais, correspon-

do a primeira a uma apresentação sintética das caracterís-

ticas fundamentais do Método Delphi, a segunda a uma 

síntese dos resultados obtidos para, numa parte final, ela-

borarmos algumas conclusões em termos dos desafios 

com que Portugal se irá deparar nos próximos anos. 

Do ponto de vista do denominado “Território 

Marítimo”, Portugal passou a contar desde 1977 com 

uma ZEE de aproximadamente 1.75 Mkm2 (milhões de 
quilómetros quadrados), repartida do seguinte modo: 

cerca de 320.000 km2 em Portugal Continental; quase 

985.000 km2 na Região Autónoma dos Açores e à volta 

de 411.000 km2 na Região Autónoma da Madeira. 
Já quanto à Plataforma Continental, atualmente 

(isto é, a situação que é reconhecida até à aprovação da 

proposta do Estado Português por parte da Comissão de 

Limites da Plataforma Continental), esta tem a dimen-

são de 1.727.408 km2.  

Em face da possível futura extensão da Plataforma 

Continental, Portugal poderá ainda alargar o seu espaço 

marítimo. Isto porque a CNUDM refere também que um 

Estado costeiro pode reclamar áreas do leito e do subso-

lo do oceano além do limite das 200 milhas, quando o 

bordo exterior da margem continental se situe para além 

desse limite.  

Nos termos das conclusões apresentadas pela 

Estrutura de Missão para Extensão da Plataforma Conti-

nental (EMEPC), as razões que impulsionaram o desíg-

nio de Portugal no supramencionado processo de exten-

são da sua Plataforma Continental visam obter: 

Projeção internacional – Com a extensão da Plata-
forma Continental Portugal poderá demonstrar, no plano 

internacional, o seu know-how científico-tecnológico no 
domínio dos mares e nas ciências a eles ligados; 

Reposicionamento geoestratégico – Com a exten-

são da Plataforma Continental verificar-se-á o reforço 

inequívoco do posicionamento Português em relação ao 

Oceano Atlântico, aumentando, consequentemente, o 

seu peso no palco internacional; 

Equipamento científicos – Com o projeto de exten-

são da Plataforma Continental, Portugal investiu em 

componentes de Investigação e Desenvolvimento inova-

dores, tendência que será, certamente, reforçada; 

Desenvolvimento científico – Com a janela de 

oportunidades que surge com a nova dimensão da Plata-

forma Continental, verificar-se-ão mais iniciativas em 

áreas científicas tão diversas como a hidrografia, a geo-

logia, a geofísica e o direito internacional, com o conse-

quente aumento e especialização do corpo científico 

nacional e na integração de mais investigadores no pro-

jeto; 
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de Porta de Entrada Marítima da UE e do Ordenamento 

Jurídico. Neste sentido agregaram-se as 33 questões do 

Inquérito Delphi por quatro (4) grandes blocos temáti-

cos. A saber: 

I. Quais são as principais vantagens para Portu-

gal que resultam da expansão da sua atual plataforma 

continental, caso seja aprovada a sua candidatura? 

II. Portugal possui condições para gerir e renta-

bilizar o facto de passar a ter a plataforma continental 

alargada? 

III. Quais são as possíveis debilidades de Portugal? 

IV. O que pode ou deve Portugal fazer? Condi-

ções de partida (financeiras e de enquadramento direito 

internacional, etc.), soluções e quadro temporal para as 

conseguir implementar. 

Com o objetivo de garantir uma perspetiva multis-

setorial sobre as questões em apreço, definiu-se um 

painel de peritos a inquirir, segmentado por quatro (4) 

áreas de expertise: 

I. Decisores políticos 

II. Estruturas militares 

III. Meio Académico 

IV. Agentes económicos 

A multiplicidade interdisciplinar dos inquiridos 

garante, em nosso entender, uma visualização mais 

enriquecedora sobre as questões em debate.  

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 
 
A receção e leitura das respostas das duas rondas 

Delphi permitiram concluir que, em função do agrupa-
mento de questões a que se procedeu, existem domínios 

onde a perceção dos especialistas inquiridos parecem 

ser mais unânimes e outros campos de análise em que a 

diversidade de respostas obtidas aponta para maiores 

dúvidas entre o painel de individualidades que respon-

deram ao inquérito. 

Deste modo, as duas análises, relativamente às 

respostas, indicam um grau elevado de concordância 

quanto às vantagens/impacto da extensão da Plataforma 

Continental Portuguesa e também um nível considerável 

de simultaneidade de perspetivas de condições de ges-

tão/rentabilização da mesma. 

Em oposição, existe um claro desacordo no que 

toca à identificação das nossas maiores debilidades e 

respetivas políticas/soluções para as ultrapassar. 

Deste modo, o inquérito Delphi parece indicar um 

elevado consenso no que toca à relevância do nosso país 

passar a contar com uma das maiores Plataformas Con-

tinentais do mundo (11.º) subsistindo um campo de 

opinião diversas no que concerne às políticas mais ade-

quadas ao aproveitamento dessa mesma plataforma. 

Assim, não parece ser claro, para o painel de especialis-

tas inquiridos, a linha politica a seguir, no médio e lon-

go prazo, tendo em conta questões geoestratégicas, de 

diplomacia económica, de parcerias e de captação de 

investimentos ou de apetrechamento tecnológico. 

Ao invés, os especialistas demonstram uma con-

cordância significativa relativamente a questões como o 

impacto positivo para a economia nacional decorrente 

da extensão da plataforma continental (questões 1, 2 e 

Impacto socioeconómico – Com a concretização 
destes objetivos criar-se-á um potencial aumento de 

diversas áreas, com consequências económicas, ao per-

mitir um desenvolvimento mais eficiente de inúmeros 

sectores produtivos relacionados com o Mar; 

Legado Futuro – Com todos estes desenvolvimen-

tos, há uma perspetiva de melhoria da qualidade de 

vida, tendo em conta o potencial crescimento económi-

co e, também, uma maior preocupação ecológica decor-

rente desta nova realidade.  

 É sobre este conjunto de ideias iniciais relativa-
mente ao impacto da extensão da Plataforma Continen-

tal Portuguesa, que desenvolvemos o presente estudo, 

tendo por base a metodologia Delphi que será apresenta-

da no capítulo seguinte da presente comunicação. 

 

2. O MÉTODO DELPHI 

 
O Método Delphi, cuja denominação deriva do 

Oráculo de Delfos, foi desenvolvido no início da Guerra 

Fria por forma a tentar determinar qual o impacto que a 

tecnologia nuclear teria num eventual eclodir dum con-

flito, à escala mundial, entre a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) e os EUA. Mais exata-

mente, em 1959, no Centro de Investigação norte-

americano RAND, os seus investigadores Olaf Helmer, 

Norman Dalkey e Nicholas Rescher desenvolveram uma 

ferramenta de inquérito que possibilitasse a obtenção de 

informações sobre determinado facto, a ocorrer num 

futuro provável e sobre o qual existe um conhecimento 

incerto e incompleto. O exercício assenta, primordial-

mente, num processo de grupo, baseando-se no princí-

pio de que um conjunto de indivíduos, como um todo, 

consegue analisar eficazmente determinado problema 

complexo. A capacidade de previsão do Método Delphi 

baseia-se na utilização sistemática dum juízo intuitivo 

emitido por um grupo de especialistas. Os questionários 

são necessariamente anónimos, de forma a evitar o 

“efeito de líder”. O Método Delphi permite obter con-

vergências de opiniões e deduzir consensos eventuais, 

através de questionários sucessivos, cujo objetivo é o de 

diminuir a dispersão das várias opiniões e/ou sensibili-

dades. Numa perspetiva global propõe-se prever as 

transformações mais importantes que se irão produzir 

no fenómeno analisado num período temporal que pode-

rá chegar a alguns anos. 

Em síntese, uma das vantagens deste método é a 

quase certeza da obtenção de um consenso no desenvol-

vimento das respostas aos sucessivos questionários (não 

obstante as eventuais convergências e/ou consenso 

poderem não significar coerência). Geralmente, a infor-

mação recolhida no decorrer da consulta sobre os acon-

tecimentos, tendências, ruturas determinantes na evolu-

ção futura do problema em estudo, é rica e abundante. 

Este método poderá ser usado quer no campo da tecno-

logia, quer no da gestão e economia, quer no das ciên-

cias sociais e políticas. 

No caso presente, a construção do inquérito Delphi 

procurou obter elementos para melhor entender o posi-

cionamento global do País face aos domínios da Geoes-

tratégia, da Articulação Transatlântica, da Constituição 
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siderando a jurisdição atlântica sobre os cerca de 3,6 

milhões de kms2, horizonte temporal necessário para 
otimizar o nosso ordenamento jurídico, papel da NATO 

em termos da resposta a eventuais ameaças, modalida-

des de captação de investimento estrangeiro e constitui-

ção no tempo de capacidade tecnológicas para explorar 

a Plataforma Continental portuguesa estendida. 

 

4. CONCLUSÕES 

 
Do estudo efetuado, julgamos ficar demonstrado 

que Portugal irá dispor no futuro de um espaço atlântico 

alargado que oferecerá potencialidades muito significa-

tivas de afirmação geoeconómica do País. Neste contex-

to, a denominada “diplomacia económica” será chama-

da a desempenhar um papel vital no sentido da afirma-

ção das nossas capacidades e proteção dos nossos inte-

resses enquanto Estado Soberano. No entanto subsistem 

grandes dúvidas entre os especialistas inquiridos sobre 

papel geoestratégico de Portugal, considerando a juris-

dição atlântica sobre os aproximadamente 3,6 milhões 

de km2, horizonte temporal necessário para otimizar o 
nosso ordenamento jurídico, papel da NATO em termos 

da resposta a eventuais ameaças, modalidades de capta-

ção de investimento estrangeiro e constituição no tempo 

de capacidade tecnológicas para explorar a Plataforma 

Continental portuguesa estendida. Assim, parece subsis-

tir uma dualidade de natureza geoeconómica-

geoestratégica. Se, por um lado, parece demonstrado 

que no domínio geoeconómico poderemos obter ganhos 

consideráveis do ponto de vista das bases fundamentais 

da Economia Nacional, por outro lado, subsistem, ainda, 

algumas questões relativas às nossas capacidades, deter-

minadas pelos nossos meios materiais e recursos huma-

nos para a proteção, vigilância e garantia de segurança, 

de assegurar as funções e competências associadas ao 

novo Espaço onde se irá exercer a nossa Soberania Polí-

tica. Neste ponto, importa mencionar que, de acordo 

com as tendências gerais de resposta ao Inquérito Del-

phi, os peritos parecem manifestar preocupações quer 
com meios materiais, quer com os recursos humanos no 

que concerne ao exercício de funções de soberania sobre 

o território da Plataforma Continental Alargada. 
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investimento produtivo de origem estrangeira; 
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Subsistem grandes dúvidas entre os especialistas 

inquiridos sobre papel geoestratégico de Portugal, con-
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