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SIMPLIFICAR PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

O PSOEM desenvolve um quadro jurídico espacializado, 
facilitador de processos de decisão coerentes, 
transparentes, sustentáveis e fundamentados.

ADMINISTRATIVE PROCEDURES 
MADE EASY
PSOEM creates a spatialized legal framework, that 
facilites coherent, transparent, sustainable and 
informed decision-making processes.

O Plano de Situação permite a atribuição de Títulos 
de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional 
(TUPEM), garantindo transparência e segurança jurídica.

The Maritime Spatial Plan allows the Public 
Administration to issue Titles of Private Use of the 
National Maritime Space (TUPEM), thus guaranteeing 
transparency and legal security. 

Serviço online: Para solicitar a reserva de espaço 
marítimo nacional, aceda a www.bmar.pt
Online service: To request the reservation of 
national maritime space, go to www.bmar.pt

GEOPORTAL PLANO DE SITUAÇÃO
www.psoem.pt

O Geoportal Plano de Situação é uma ferramenta de 
Informação Geográfica de uso fácil para qualquer utilizador. 
O Geoportal mostra a distribuição atualizada em 
permanência dos usos, atividades e condicionantes no 
espaço marítimo nacional. 

The Geoportal Maritime Spatial Plan is a Geographic 
Information tool made easy for any type of user. 
It shows the updated distribution of the uses, activities and 
constraints in the national maritime space.

Selecione a escala e zona do mar apropriadas às suas necessidades
Select the scale and sea zone according to your needs



O PSOEM - Plano de Situação do Ordenamento do Espaço 
Marítimo, é uma ferramenta de ordenamento desenvolvida 
para promover a compatibilização entre usos ou atividades 
concorrentes no mar.

ECONOMIA AZUL COM 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O PSOEM tem por objetivo promover o desenvolvimento 
sustentável da economia do mar, garantir o bom estado 
ambiental do meio marinho e assegurar para as gerações 
futuras a continuidade do uso e fruição dos recursos 
marinhos.

MARITIME SPATIAL PLANNING
SOUND AND SUSTAINABLE 
MANAGEMENT OF MARITIME ACTIVITIES
MARINE CONSERVATION

The Marine Spatial Plan is a tool to promote the compatibility 
between uses or activities competing at sea.

BLUE ECONOMY THAT IS 
ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

PSOEM aims to promote the sustainable development of 
the economy of the sea, ensure the good environmental 
status of the marine environment and also that future 
generations can continue to make use of marine resources.

O PSOEM apresenta-se na forma de um retrato atual onde 
é identificada a distribuição espacial e temporal dos usos e 
das atividades existentes e potenciais no espaço marítimo 
nacional.

• Aquicultura 
• Aquaculture
• Exploração de energias renováveis
• Exploitation of renewable energies
• Plataformas offshore multiusos
• Multi-purpose offshore platforms
• Recreio, Desporto e Turismo
• Recreation, Sports and Tourism
• Imersão de dragados
• Immersion of dredging
• Afundamento de navios e outras estruturas 
(complexos recifais)
• Sinking of ships and other structures (reef complexes)
• Património natural e cultural subaquático
• Underwater natural and cultural heritage
• Cabos e ductos submarinos 
• Subsea cables and pipelines
• Investigação científica 
• Scientific research
• Património cultural subaquático
• Underwater cultural heritage

The PSOEM takes the shape of an updated portrait that 
identifies the spatial and temporal distribution of uses 
and existing and potential activities in the national 
maritime space.

O Plano de Situação identifica ainda: Os valores naturais 
e culturais relevantes para a sustentabilidade ambiental 
e a solidariedade intergeracional; Programas e planos 
sectoriais; As infraestruturas de defesa, segurança interna 
e proteção civil.

The Maritime Spatial Plan also identifies: The natural 
and cultural values relevant to both environmental 
sustainability and intergenerational solidarity; Sectoral 
programs and plans; Infrastructures for Defense, Security 
and Civil Protection.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO

As bases da política de ordenamento e gestão do espaço 
marítimo nacional estão identificadas na Lei n.º 17/2014, 
de 10 de abril. Em 2015, o Decreto-Lei n.º38/2015, de 12 
de março, desenvolveu esta lei, estabeleceu o formato 
e aplicabilidade do plano de situação e transpõs para 
o direito nacional a diretiva europeia Ordenamento do 
Espaço Marítimo (Diretiva 2014/89/UE).

LEGAL FRAMEWORK

The bases of national maritime planning policy were 
established by the Law no. 17/2014/April 10th. In 2015, the 
Decree-Law no. 38/2015/March 12th, developed this law, 
established the format and applicability of the maritime 
spatial plan and transposed to national law the 
European directive Maritime Spatial Planning (Directive 
2014/89 / EU).

O PSOEM ENQUADRA DIVERSAS
ATIVIDADES HUMANAS:
HUMAN ACTIVITIES INCLUDED:

ORDENAR O MAR PORTUGUÊS
GESTÃO EFICAZ E SUSTENTÁVEL 
DAS ATIVIDADES 
PRESERVAR O MEIO MARINHO


