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Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 
(EMEPC) 
A Resolução do Conselho de Ministros nº 9/2005 criou a EMEPC 
com a missão de preparação e submissão da proposta de 
extensão da plataforma continental de Portugal. 
A 11 de Maio de 2009 a EMEPC entregou junto da Comissão de 
Limites da Plataforma Continental a proposta portuguesa onde 
consta o limite exterior da plataforma continental para lá das 
200 M. O território Português passa a ser de cerca de 4 milhões 
de km2, equivalente a 91% da área emersa da União Europeia.  

~ 2.150.000 km2  Limites exteriores da plataforma continental de Portugal  

   Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) 
                                                                                    

Atualmente, cabe à EMEPC dar continuidade ao Projeto de 
Extensão da Plataforma Continental (PEPC) tendo em vista a 
respetiva conclusão. O trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido constitui um marco fundamental no regresso de 
Portugal ao Mar.  
 
Projeto de Extensão da Plataforma Continental 
O PEPC define-se como um processo pacífico, de natureza 
jurídica, suportado por investigação científica multidisciplinar, 
cuja concretização recorre a um conjunto alargado de métodos 
e técnicas de natureza especializada.  
A aquisição de dados para fundamentação da submissão 
portuguesa teve início em 2005. Foi necessário adquirir, 
compilar e analisar dados batimétricos, geofísicos e geológicos, 
que permitiram conhecer a profundidade, forma, natureza, 
geometria e origem do fundo do mar.  
Foram realizados levantamentos hidrográficos sistemáticos, 
utilizando sistemas sondadores multi-feixe, naquele que 
consistiu num dos maiores levantamentos sistemáticos alguma 
vez realizados a nível global, cobrindo uma área aproximada de 
2.140.000 km2, ao longo de mais de 800 dias de missão. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
O programa de levantamento de dados, que continua na atual 
missão da EMEPC, incluiu a realização de dois levantamentos de 
geofísica e diversas campanhas anuais hidrográficas e 
oceanográficas.  
O reforço da capacidade nacional de observação e 
monitorização do oceano profundo, associado ao PEPC, impôs o 
investimento em componentes I&D inovadoras que incluíram a 
aquisição de um vasto conjunto de novos equipamentos, entre 
os quais se destaca o ROV “Luso”, veículo de operação remota, 
com capacidade para mergulhar até aos 6000 m de 
profundidade. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
O PEPC foi levado a cabo por uma equipa multidisciplinar, de 26 
pessoas, oriundas das mais diversas áreas, desde as Ciências do 
Mar ao Direito, passando pela Geologia, Geofísica e Sistemas de 
Informação Geográfica.  Contou com uma extensa colaboração, 
visível em programas de cooperação com as mais diversas 
entidades, envolvendo mais de uma centena de pessoas. Para 
além destes parceiros privilegiados, a participação nas 
atividades do PEPC tem sido aberta, quer à comunidade 
científica quer à sociedade civil, com interesse na temática dos 
oceanos. 
 
Áreas Marinhas Protegidas 
O primeiro resultado prático do PEPC no que à aquisição 
territorial diz respeito, foi o reconhecimento, em 2006, da fonte 
hidrotermal Rainbow como primeira área marinha protegida 
para além das 200 M sob jurisdição de um país. 
Ao abrigo do disposto no artigo 77º da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, Portugal estabeleceu cinco áreas 
marinhas protegidas (AMP) sob a sua jurisdição, situadas na 
plataforma continental para além das 200 milhas náuticas: Fonte 
Hidrotermal Rainbow (2006), Altair (2010), Antialtair (2010), 
Monte Submarino Josephine (2010) e uma área da Crista Média 
Atlântica a Norte dos Açores (2010). Estas AMP foram 
identificadas e selecionadas por Portugal como componentes da 
rede OSPAR. Estas áreas marinhas protegidas correspondem a 
mais de 119.500 km2. 

Sobre o Mar...a Alargar Portugal 

No Território, na Ciência e na Tecnologia 

Da esquerda para a direita: Asa submarina multi-sensor rebocável; ROV 
6000 m; ROV 150 m;  Gravímetro Lacoste&Romberg;  5 Estações Magneto -
Telúricas; 10 Sismómetros de fundo; Rosette+CTD; Magnetómetro 
Geometrics G882 
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Extension of  the Portuguese  
Continental Shelf 

EMEPC: the Task Group for the Extension of the Continental 
Shelf 
The Task Group for the Extension of the Continental Shelf 
(EMEPC) was established by Resolution of the Council of 
Ministers No. 9/ 2005, with the aim to prepare and submit the 
Portuguese proposal for the extension of the continental shelf. 
On May 11th 2009 the EMEPC delivered the proposal to the 
Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), 
setting forth the outer limits of the Portuguese continental 
shelf beyond 200 M. The Portuguese territory shall be about 4 
million km2, equivalent to 91% of the EU's land area. 

 
~ 2.150.000 km2  Outer limits of the continental shelf 

   Marine Protected Areas (MPAs) 

                                                                                    
Presently, EMEPC is responsible for the reinforcement of the 
Extension of the Continental Shelf Project (PEPC). This work 
constitutes a milestone in the return of Portugal to the Sea. 
 
 
 

The Extension of the Continental Shelf Project (PEPC) 
The PEPC is a peaceful legal process, supported by a 
multidisciplinary scientific research, using a wide range of 
methods and techniques. 
The data acquisition program necessary to sustain the 
Portuguese proposal began in 2005. It was necessary to raise, 
collect and analyze bathymetric, geophysical and geological 
data, allowing to determine the depth, shape, nature, 
geometry and origin of the deep sea. Systematic hydrographic 
surveys were conducted using multi-beam systems. Overall, the 
systematic survey is one of the largest ever conducted covering 
an area of approximately 2.141.000 km2, for over 800 mission 
days. 
The data acquisition program, which is an ongoing process, 
comprised since 2006 two geophysical surveys and annual 
hydrographic and oceanographic campaigns. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
The strengthening of the national capacity for the observation 
and monitoring of the deep sea associated with PEPC, required 
investment in innovative R & D components, which included 
the acquisition of a wide range of new equipments from which 
stands out the ROV "Luso", a Remotely Operated Vehicle 
capable of diving up to 6000 meters deep.  
 

 
 

 

 

 

 

 

The PEPC was carried out by a 26 people multidisciplinary team 
on the most diverse fields, from Marine Sciences to Law, 
through Geology, Geophysics and Geographic Information 
Systems. It also involved over 100 people in programs of 
cooperation with various R&D entities. In addition to these key 
partners, participation in the PEPC activities has been possible, 
both to the scientific community and the civil society with 
interest in the theme of the oceans. 

Marine Protected Areas 
The first practical result of PEPC concerning territorial 
acquisition was the recognition in 2006 of the Rainbow 
hydrothermal vent field as the first marine protected area 
beyond 200 M under the jurisdiction of a country. 
In accordance with article 77 of the United Nations Convention 
on the Law of the Sea, Portugal established five marine 
protected areas under its jurisdiction, located in the extended 
continental shelf beyond 200 M: Rainbow in 2006, Altair, 
Antialtair, Josephine Seamount and an area of the Mid Atlantic 
Ridge north of Azores all in 2010. These MPAs were identified 
and selected by Portugal as components of the OSPAR MPA 
network. 
These Marine Protected Areas total more than 119.500 km2.  

At Sea...Extending Portugal 

More Territory, more Science and more Technology 

From left to right: Tow multi-sensor submarine Wing; ROV 6000 m; ROV 
150 m; Gravity meter Lacoste&Romberg; 5 Magneto teluric stations; 10 
Ocean Bottom Seismometers; Rosette+CTD; Magnetometer Geometrics 
G882 
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