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Tendo como objetivo o aproveitamento estratégico do capital natural e
histórico e o posicionamento geográfico das regiões costeiras do Alto
Minho e do Baixo Mondego e considerando a importância dos setores
e das fileiras do mar para o desenvolvimento económico e social destas
regiões, bem como a existência de uma margem de progressão para as
atividades ligadas à Economia do Mar, que pode ser alavancada, a AEVC
– Associação Empresarial de Viana do Castelo e a ACIFF – Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz entenderam dever colocar a sua
experiência e o trabalho que têm vindo a desenvolver na sensibilização
e capacitação das PME, para apostar nos fatores imateriais de competitividade em prol das atividades marítimas.
Assim, apresentaram uma candidatura ao Compete 2020, no âmbito do
Sistema de Apoio às Ações Coletivas, denominada INOVSEA – Inovação
e Competitividade na Economia do Mar, tendo sido reconhecida a importância estratégica e o mérito dos seus propósitos.
Este projeto (projeto nº 46941/ 02/SIAC/2019 Qualificação) visa potenciar
a inovação na Economia do Mar, tendo como base o incremento da
cooperação e a incorporação de novas capacidades e competências,
procurando perspetivar o seu potencial de valorização por via da integração de conhecimento e valor acrescentado.
Os traços comuns entre as regiões são amplos, pois ambas procuram integrar-se numa estratégia de especialização inteligente, estabelecer-se
com base nas competências e potencialidades existentes e, tanto a orla
costeira do Alto Minho como a do Mondego, configuram oportunidade
para o desenvolvimento e participação mais efetiva e mais dinâmica da
Economia do Mar na globalização do país, enquanto espaço de valorização estratégica de recursos endógenos e campo privilegiado de construção de uma economia do conhecimento.
Com efeito, a região de Alto Minho e do Baixo Mondego, são regiões marítimas, cuja identidade se reforça na afirmação da Economia do Mar:
≈≈ Ambas as regiões dispõem de uma ampla faixa litoral com praias
de qualidade balnear e paisagística.
≈≈ As duas regiões apresentam condições de excelência para a prática da pesca desportiva, náutica de recreio, surf, vela, mergulho e o
turismo marítimo na costa atlântica, sendo já regiões tradicionalmente turísticas e, por isso, com maior potencial para aproveitar
as vantagens destas atividades complementares.
≈≈ O Porto de Viana do Castelo e o Porto da Figueira da Foz podem
ser elementos facilitadores de ligação e integração das atividades
das regiões nas dinâmicas globais em termos de transporte e logística.
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≈≈ Por outro lado, as duas regiões têm setores como a construção naval
com forte presença enraizada nos estaleiros navais, permitindo um reforço de atividades ligadas à manutenção de embarcações turísticas.
≈≈ As duas regiões apresentam tradição e know-how nos domínios
da pesca, aquacultura e indústria do pescado - saliente-se a presença de empresas de conservas de peixe, indústrias de congelação de peixe, e projetos empreendedores de novas culturas marinhas, etc.
≈≈ Ambas as regiões estão dotadas de entidades relevantes para a investigação e transferência de conhecimento, com forte capacidade
para potenciar a I&D e a inovação em diversas atividades da Economia do Mar, nomeadamente nas pescas, aquicultura e indústria do
pescado, na construção e reparação naval, nas energias oceânicas,
nos recursos minerais marinhos e na biotecnologia azul.
Estas similaridades e afinidades e a diversidade da atividade económica ligada ao mar já existente nas regiões permitem equacionar o seu
incremento e otimização, reconhecendo-se contributos na agregação e
cooperação entre atores, na melhoria das condições de inovação intra e
interempresariais, na capacitação empresarial e no estímulo à competitividade de setores e fileiras da economia. Neste sentido, a AEVC e a
ACIFF assumiram-se como impulsionadores deste desígnio, tendo-se
comprometido, no contexto do projeto INOVSEA, com os seguintes
objetivos estratégicos:
1.

Fortalecer a posição marítima das regiões, através de um tecido
empresarial mais dinâmico e competitivo;

2. Aumentar o valor acrescentado e o volume de negócios das
empresas da fileira do mar;
3. Aumentar a capacidade de inovação, graças a uma massa crítica
de empresas inovadoras;
4. Promover o desenvolvimento das atividades emergentes, inovadoras e qualificadas, ajudando as empresas a ganhar maturidade e escala;
5. Preparar as empresas da Economia do Mar para alcançarem
uma maior penetração em mercados internacionais e atrair
investimento para o setor.
Porém, esta estratégia obriga a um maior conhecimento da realidade
efetiva de cada região, tendo presente as suas características atuais,
mas também as potencialidades futuras, tornando premente a necessidade de conhecer o retrato prospetivo da oferta de valor das fileiras económicas referenciados como a base da Economia do Mar nas
regiões de convergência do projeto, através da sua caracterização e
análise de pontos comuns, assim como o mapeamento dos atores estratégicos no terreno (económicos, sociais, institucionais, I&D e ensino e formação, etc.). O presente estudo inscreve-se nesta finalidade,
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corporizando a inventariação e caracterização das atividades dos setores relacionados com a Economia do Mar, tendo em vista a avaliação do
potencial da oferta e a concertação das medidas mais estruturantes
para o seu desenvolvimento coletivo.
Com efeito, a elevada complexidade e as especificidades associadas à
exploração marítima tornam difícil conhecer o efetivo potencial das atividades que lhe estão associadas, não obstante os esforços desenvolvidos por diversas instituições de referência para melhor perceber o que
é a Economia do Mar e quais as suas dinâmicas recentes no país e no
mundo. Esta dificuldade é exponenciada ao nível do conhecimento da
realidade local e regional, para a qual a informação estatística disponível
não se encontra desagregada, impondo, como ponto de partida, a avaliação e conhecimento da sua dimensão e performance.
É neste quadro que emerge o presente estudo, cujo objetivo principal é
sistematizar uma visão atualizada sobre os principais agregados que
compõem a Economia do Mar nas regiões do projeto em termos da
sua relevância e dinâmica recente, do seu posicionamento em relação
a diversos indicadores socioeconómicos, das prioridades e políticas
que se lhes aplicam, antevendo os seus desafios e perspetivas para
o futuro, designadamente no âmbito das principais transformações
que marcam a atualidade, como a digitalização da economia, a descarbonização, a circularidade e a globalização das atividades económicas.
O levantamento do potencial da oferta permitirá definir metas de crescimento e desenhar as estratégias a implementar para as atingir com
sucesso, aspeto fundamental, já que um dos desafios fundamentais
para o desenvolvimento da Economia do Mar nestas regiões prende-se
com a definição de um plano de ação conjunto que facilite o esforço de
crescimento e inovação dos atores nas suas várias componentes.
O estudo está organizado em torno dos seguintes eixos:
≈≈ Numa primeira parte, é feita uma análise aos principais documentos prospetivos, que perspetivam a evolução e os desafios da
Economia do Mar no Horizonte 2030, percorrendo as principais
análises e ações previstas no contexto internacional e europeu,
terminando com uma análise detalhada às políticas nacionais, nomeadamente a Estratégia Nacional para o Mar 2030 e o Plano de
Recuperação e Resiliência, apresentado por Portugal à Comissão
Europeia. Neste capítulo analisa-se, ainda, a realidade da Economia do Mar em Portugal, à luz da informação da Conta Satélite
do Mar, enquadrando-se a sua importância, evolução e dinâmica
recente. Os instrumentos financeiros comunitários tem incentivado o desenvolvimento de importantes projetos e investimentos
em Portugal relacionados com o mar, analisando-se, na parte final
deste capítulo, os que ao longo do período de execução 2014-2020
foram financiados no âmbito do Portugal 2020 e o seu contributo
para a inovação e consolidação do setor.
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≈≈ A segunda parte do estudo incide na realidade local e regional.
Numa primeira fase, faz-se o levantamento e caracterização da
Economia do Mar no Alto Minho e no Baixo Mondego, com base
na composição e desempenho das entidades que incorpora e na
caracterização dos seus agregados, analisando a performance em
diversos parâmetros, como o número de entidades que envolve,
o contributo para o emprego, volume de negócios, exportações e
VAB. O levantamento realizado abrange, numa ótica de identificação e caracterização do âmbito de intervenção, as entidades do
ecossistema de inovação, tais como entidades do sistema científico e tecnológico, centros de conhecimento, associações, clusters
e outros tipos similares de organizações de inovação. Nesta fase,
percorre-se, também, as principais políticas regionais, escrutinando a sua intersecção com a Economia do Mar ao nível dos planos
de desenvolvimento estratégico previstos.

Numa segunda fase, entendendo-se que a valorização da Economia do
Mar constitui um elemento decisivo na construção de respostas duradouras aos atuais paradigmas de competitividade e de coesão, procurou analisar-se o grau de maturidade e preparação dos atores regionais
em face dos desafios colocados pelo conhecimento do mar, pelos seus
recursos, pelo desenvolvimento tecnológico e digital, pela exploração
sustentável e orientação para o mercado global. Para tal foi desenvolvido e enviado um questionário às entidades da economia do bar, estruturado em cinco domínios: i) literacia do mar; ii) economia circular, iii)
digitalização e indústria 4.0; iv) internacionalização e v) acesso a financiamento - para o qual se apresentam os principais resultados.
≈≈ Numa terceira e última parte sistematizam-se os constrangimentos do setor para a criação de valor pela inovação, bem como com
as potencialidades, tendências e oportunidades da Economia do
Mar no alto Minho e Baixo Mondego, visando ancorar a definição
do quadro estratégico que dará origem ao plano de ação e ações
de capacitação previstas no âmbito deste projeto.
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2.1 A Economia do Mar no contexto
mundial, europeu e nacional
2.1.1.

O mar enquanto recurso mundial

2.1.1.1.

Os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável
Em 2015, as Nações Unidas divulgaram a denominada Agenda 2030,
constituída pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Estes definem as prioridades e aspirações globais para 2030 e requerem uma ação à escala mundial de governos, empresas e sociedade civil
para erradicar a pobreza e criar uma vida com dignidade e oportunidades para todos, dentro das limitações do planeta.
Os ODS têm por base os progressos e lições aprendidas com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015, e
são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo.
Os ODS e a Agenda 2030 foram adotados pela quase totalidade dos países do mundo (190 países), no contexto das Nações Unidas. Pela primeira
vez existe uma agenda mundial que agrega os temas da inovação, crescimento económico e bem-estar ambiental e social, evidenciando assim
que a sustentabilidade é um tema de política pública a nível mundial.
Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: https://unric.org
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Em 2015 os ODS incorporaram pela primeira vez – com o contributo de
Portugal – um objetivo autónomo relacionado com o oceano, o Objetivo
do Desenvolvimento Sustentável 14 – Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
Quadro 1 - Metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 – Conservar
e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável

≈≈ Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marítima de todos os tipos, especialmente a que advém de atividades
terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes.
≈≈ Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas
marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos,
inclusive através do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos
saudáveis e produtivos.
≈≈ Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação do oceano,
inclusive através do reforço da cooperação científica em todos os
níveis.
≈≈ Até 2020, regular efetivamente a extração de recursos, acabar
com a sobrepesca e a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos
de gestão com base científica, para restaurar populações de peixes no menor período de tempo possível, pelo menos para níveis
que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado pelas suas características biológicas.
≈≈ Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobre capacidade e a sobrepesca.
≈≈ Até 2030, aumentar os benefícios económicos para os pequenos
Estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos.
≈≈ Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades
de investigação e transferir tecnologia marinha, a fim de melhorar a saúde do oceano e aumentar a contribuição da biodiversidade
marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento,
em particular os pequenos Estados insulares em desenvolvimento
e os países menos desenvolvidos.
≈≈ Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados.

Fonte: https://unric.org/pt/objetivo-14-proteger-a-vida-marinha/
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≈≈ Assegurar a conservação e o uso sustentável do oceano e seus
recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS [Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar].

Neste ODS tem especial relevo o carbono azul que, em Portugal, se encontra em ecossistemas como os sapais e as pradarias marinhas, nas
zonas costeiras e oceânicas e nos seus recursos vivos e não vivos, e cuja
capacidade de captação pode ainda ser alavancada com medidas especiais de incentivo à reflorestação marinha ou aquicultura multitrófica
integrada. O oceano pode, ainda, contribuir com particular incidência
para os ODS 7 – Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos e ODS 9 – Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. No quadro do ODS 7 - Energias Renováveis e Acessíveis,
a aposta em energias renováveis oceânicas permite a diversificação de
fontes de energia endógenas e renováveis, reduzindo a dependência
dos combustíveis fósseis e, consequentemente, as emissões de dióxido
de carbono. No caso de Portugal, acresce a mais-valia estratégica de se
aumentar a autonomia energética do país. Por seu turno, o ODS 9 implica a redução de emissões de dióxido de carbono, justificando-se também que todos os setores de atividade da Economia do Mar apostem
na eficiência energética, incorporação de tecnologias inovadoras, novos
materiais e processos com menor pegada carbónica, salvaguardando
os direitos de propriedade industrial associados. Em especial, o transporte marítimo de mercadorias e pessoas, emissor de gases com efeito de estufa, terá de assegurar a transição energética (Green Shipping)
no médio e longo prazo, com a adoção de combustíveis alternativos de
baixo e zero carbono (LNG, hidrogénio e combustíveis sintéticos). Os
setores da náutica de recreio, pesca e aquicultura nacionais deverão,
igualmente, associar-se a este esforço na transição energética e no desenvolvimento de novos processos que garantam o cumprimento da
neutralidade carbónica1. É possível ainda acrescentar que o ODS 12,
relativo ao Consumo e Produção Sustentável e o ODS 13, referente ao
Combate às -Alterações Climáticas, são relevantes para todos os setores económicos e, portanto, também no contexto da Economia do Mar.
Por fim, importa salientar o papel das empresas na prossecução das
metas de desenvolvimento sustentável, quer pelo seu papel na criação
de emprego e riqueza, quer enquanto entidades inovadoras, que criam
e desenvolvem novos produtos e serviços necessários à Humanidade,
com capacidade para responder aos desafios de uma sociedade mais
justa e sustentável. Devem, assim, identificar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para os quais eventualmente contribuem de forma
negativa, para que possam identificar ações para diminuir esse impacto, bem como os ODS para os quais mais contribuem positivamente,
para poderem ampliar esse impacto.
1Estratégia Nacional para o Mar 2030
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“The Science We Need for The Ocean We Want” - Uma
Década das Ciências do Oceano para o Desenvolvimento
Sustentável
A 5 de dezembro de 2017, as Nações Unidas proclamaram uma Década
de Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, a ser realizada de 2021 a 2030. Esta década fornecerá um quadro comum para garantir que a ciência oceânica possa apoiar plenamente as ações dos países para gerir de forma sustentável os oceanos e, mais particularmente,
alcançar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
A ideia de dedicar uma década a um único tema surgiu nos anos 60
e, desde então, foram criadas mais de três dezenas de iniciativas focadas em diferentes áreas, do desarmamento à educação. O objetivo
é que, durante dez anos, as atenções e esforços dos países-membros
partilhem uma meta comum e desenvolvam ações coordenadas para
mitigar determinado problema. Desta vez, todas as atividades vão ser
lideradas pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da
UNESCO, órgão da ONU responsável por apoiar a ciência e os serviços
oceânicos globais.
A Década da ONU Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável nasceu do reconhecimento de que é preciso fazer muito mais para
reverter o ciclo de declínio na saúde do oceano e criar melhores condições para o desenvolvimento sustentável. Proporcionará uma oportunidade única para fortalecer a interface ciência-política na gestão do
oceano e das costas, em benefício da humanidade.
Com efeito, a Primeira Avaliação Mundial dos Oceanos, divulgada em
2016, observa o ciclo de declínio na saúde oceânica, com mudanças e
perdas na estrutura, função e benefícios obtidos a partir de sistemas
marinhos. Nas próximas décadas, as mudanças climáticas e a população global crescente, entre outros, terão impactos ambientais significativos. Assim, as políticas de mitigação e adaptação à mudança global, sustentadas pela ciência são urgentemente necessárias e carecem
da mobilização de todos. A Década da Ciência Oceânica oferece uma
estrutura para fortalecer as conexões e tecer parcerias entre todas as
comunidades que trabalham para estudar, conservar e usar de forma
sustentável o oceano e os seus recursos.
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Figura 2 – Objetivos da Década de Ciência Oceânica para o Desenvolvimento
Sustentável

A Década irá mobilizar recursos e inovação tecnologia em ciência
oceânica necessária para entregar os seguintes principais resultados
à sociedade:
≈≈ Um oceano limpo onde as fontes de poluição sejam identificadas e removidas.
≈≈ Um oceano saudável e resiliente, onde os
ecossistemas marinhos sejam mapeados e
protegidos.
≈≈ Um oceano previsível, onde a sociedade
tenha a capacidade de entender as condições presentes e futuras.
≈≈ Um oceano produtivo e explorado sustentavelmente, que garanta o fornecimento
de alimentos.
≈≈ Um oceano transparente, com acesso
aberto a dados, informações e tecnologias
≈≈

Um oceano inspirador e envolvente, que a
sociedade entende e valoriza

Fonte: https://oceandecade.org/

As áreas prioritárias fundamentais a serem trabalhadas ao longo da
Década serão a tecnologia, com o desenvolvimento de capacidades e
aceleração da transferência tecnológica; a ciência; e a educação, pela
disseminação da cultura oceânica (literacia oceânica).
A primeira Conferência dos Oceanos das Nações Unidas teve lugar em
2017, e a segunda conferência esteve planeada para 2020 em Lisboa,
tendo sido adiada devido à pandemia de COVID19.

2.1.1.3.

The Ocean Economy in 2030
The Ocean Economy in 2030 é um documento elaborado pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE),
que analisa as perspetivas de crescimento para a Economia do Mar, a
sua capacidade de criar emprego no futuro e o seu papel na resposta
aos principais desafios globais. É dado particular ênfase às atividades
emergentes, pelo seu elevado potencial de crescimento e inovação e
contribuição para ultrapassar os principais problemas mundiais, como
a segurança energética, o meio ambiente, as mudanças climáticas e a
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segurança alimentar. O estudo explora os riscos e incertezas no desenvolvimento futuro das indústrias do mar, as inovações necessárias na
ciência e tecnologia para apoiar a sua evolução, o contributo potencial
para o crescimento verde e algumas das implicações para a gestão dos
mares e oceanos. Finalmente, olhando o futuro da Economia do Mar
como um todo, examina possíveis caminhos que poderão impulsionar o
seu desenvolvimento a longo prazo, explorando este recurso de forma
responsável e sustentável.
De acordo com estas projeções, apresentadas para 2030, a economia
azul deverá ultrapassar o crescimento da economia global como um
todo, quer em termos de valor acrescentado bruto, quer em termos de
emprego. Importa analisar as condicionantes que poderão enquadrar
este desenvolvimento, no sentido de perspetivar as implicações para
Portugal nesta década. Assim, apresentam-se de seguida as principais
áreas deste estudo, nomeadamente: tendências globais; mudanças expetáveis e implicações na Economia do Mar; fatores críticos no desenvolvimento de setores emergentes; ciência, tecnologia e inovação na
Economia do Mar do futuro; perspetivas e projeções sobre o futuro da
Economia do Mar e desafios e incertezas; indústria do mar, até 2030.
TENDÊNCIAS GLOBAIS COM IMPACTO NA ECONOMIA DO MAR
Esta economia promete trazer grandes oportunidades económicas, sociais e relacionadas com desenvolvimentos para a saúde, mas, por outro
lado, há que considerar um previsível aumento das pressões, que já pesam no equilíbrio do oceano.
As principais tendências globais com impacto na Economia do Mar estão relacionadas com o crescimento, estrutura e fixação da população
mundial; o crescimento económico, em termos gerais; o aumento do
rendimento disponível; o incremento dos níveis de comércio internacional; os efeitos associados às mudanças climáticas e os avanços na
ciência, tecnologia e inovação. No entanto, fatores geopolíticos também
poderão desempenhar um papel importante no longo prazo:
≈≈ População mundial: crescimento, urbanização e envelhecimento
As principais projeções referem que, até 2030, a população mundial atingirá os 8,5 mil milhões e, até 2050, chegará muito próximo
dos 10 mil milhões. Este crescimento ficar-se-á a dever, exclusivamente, aos países em desenvolvimento e algumas economias
emergentes, já que no mundo desenvolvido espera-se que a dimensão populacional se mantenha e, particularmente na Europa,
seja mesmo esperado um decréscimo populacional.
Atualmente, cerca de metade da população mundial vive em áreas
urbanas, esperando-se que em 2050 esta percentagem atinja os
66% da população mundial - o fenómeno de urbanização ocorrerá, essencialmente, em países em desenvolvimento e economias
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emergentes e reflete uma tendência crescente de migração para
áreas costeiras.
Há ainda que considerar o e envelhecimento da população nos
países desenvolvidos, que deverá corresponder, em 2050, a 26%
da população total desses países. Algumas economias emergentes estão igualmente a convergir para o envelhecimento de uma
parcela significativa da população, como é o caso da China, Brasil,
Argentina, Colômbia e Indonésia.
Implicações para a Economia do Mar
→→ Pressão sobre os ecossistemas do litoral - Aumento da exploração e aumento da poluição (esgotos, escoamento de
fertilizantes, resíduos plásticos, etc.);
→→ Maior procura de alimentos marinhos;
→→ Maior necessidade de transporte marítimo;
→→ Desenvolvimento da construção naval e fabricação de equipamentos marítimos;
→→ Exploração de reservas offshore de petróleo e gás;
→→ O envelhecimento populacional motivará a investigação marítima para a descoberta de novos medicamentos e tratamentos.
≈≈ Interações clima-oceano
O Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) refere especificamente o aquecimento do oceano e o aumento do nível do mar.
Sem novas ações políticas, espera-se que as emissões (GEE) continuem a crescer até 2050, em grande parte devido às emissões
relacionadas com a indústria, impulsionadas pelo aumento das
populações e pelo crescimento económico. Por outro lado, um aumento superior a 2°C teria um efeito dramático na frequência de
eventos climáticos extremos, como ondas de calor, inundações e
furacões, que seriam os principais responsáveis pela perda de biodiversidade marinha. Felizmente, o Acordo de Paris marca uma
mudança histórica na resposta às mudanças climáticas e lança
um longo e difícil caminho para um futuro sustentável.
Implicações para a Economia do Mar
Há enormes incertezas relativas às alterações climáticas, dependendo sobretudo de quão rápido subir o nível do mar e da
rapidez com que se verificar o aquecimento das águas, dadas
as inevitáveis implicações para a flora e fauna – perda de bio-
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diversidade, alterações nos stocks de peixe e maior frequência
de eventos climáticos severos. As consequências serão sentidas pela pesca e aquicultura, indústria offshore de petróleo e
gás, comunidades costeiras, empresas de transporte, turismo
costeiro e marítimo, e bioprospecção marinha para medicina,
farmacêutica ou outras indústrias.
≈≈ A economia global: crescimento mais lento, mudanças geográficas e aumento da classe média
O crescimento real nas economias individuais da OCDE e do G20
deverá desacelerar até 2060, uma tendência que, em certa medida, será compensada por um crescimento mais rápido em algumas
economias emergentes, o que representará uma grande mudança
no centro de gravidade económica. Será ainda previsível um crescimento da integração comercial global, apesar de a ritmos mais
lentos que os atuais, em resultado da redução dos custos de transporte e da eliminação de barreiras através de novos acordos comerciais. A ascensão da classe média é um dos fenómenos económicos
mais importantes das próximas décadas – atualmente representa
cerca de mil milhões de pessoas, podendo subir para algo entre os
2 e os 5 mil milhões em todo o mundo, já em 2030. Índia e China
são, geralmente, apontados como os países que poderão gerar o
crescimento mais acentuado das classes médias.
Implicações para a Economia do Mar
A economia é um dos motores mais dinâmicos de desenvolvimento das atividades associadas ao mar – a participação crescente da produção mundial localizada na China, Índia e Indonésia (quase 40% até 2030 e cerca de 50% até 2050) e aumentos
concomitantes nos rendimentos, especialmente nas economias
emergentes implicará mudanças profundas nos mercados, rotas, tipos de carga e tipos de embarcações que serão necessárias. De igual modo, são expectáveis alterações nos padrões de
consumo, nomeadamente maior procura por turismo marinho,
de cruzeiros e grandes mudanças nos hábitos alimentares para
peixes de maior qualidade e outros produtos marinhos.
≈≈ Domínio dos combustíveis fósseis, mas transição energética em
marcha acelerada
O Acordo de Paris conduziu ao compromisso dos países ratificantes de reduzir o nível de emissões necessário, para que o aquecimento global fique abaixo dos 2°C, sendo a transição energética
um dos meios para atingir este fim. O quadro energético global
é atualmente dominado por combustíveis fósseis e é expectável
que assim continue por mais alguns anos, não só porque uma reorientação significativa do sistema de energia a nível mundial requer o seu tempo, mas também porque ainda existem reservas de
combustíveis fósseis significativas.
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O oceano terá um papel fundamental na transição para uma
energia global mais sustentável e, apesar dos sistemas de energia
marinha (eólica, ondas, marés, conversão térmica, etc.) ainda não
estarem completamente amadurecidos, o seu potencial a longo
prazo é considerável.
Os desafios relativos às energias marinhas ainda são complexos –
desde as tecnologias, ao quadro legislativo, passando pela logística associada e pelo financiamento necessário para investimentos
em investigação, desenvolvimento e demonstração.
Implicações para a Economia do Mar
O mercado global para sistemas de energia do mar (eólica, marés, ondas, corrente, etc.) não deverá crescer significativamente
a médio prazo, mas o potencial de longo prazo é enorme. O futuro estará muito associado aos preços a que for possível colocar estas energias no mercado, em comparação com os preços
do petróleo.
Contudo, a procura de petróleo ou gás também terá impacto
nos transportes marítimos, já que estes representam 30% do
comércio marítimo global e correspondem a uma parcela significativa dos transportes marítimos. As projeções sugerem que
o crescimento adicional da economia mundial, especialmente
na Ásia, continuará a impulsionar um crescimento significativo nos embarques de navios-tanque e transportadores destes
combustíveis.
≈≈ Metais e minerais: Pressões contínuas no lado da oferta
Os principais fatores associados à procura de recursos naturais são
de natureza económica, em linha com a evolução da população
mundial. Nos últimos 30 anos, a extração global de metais e
minerais (incluindo combustíveis fósseis) subiu consideravelmente e, dadas as perspetivas de aumento da população e crescente prosperidade económica, as taxas de extração devem acelerar
mais ao longo das próximas duas a três décadas, trazendo preocupações sobre os efeitos ambientais associados à extração, uso e
emissões, bem como sobre os níveis de preço.
Há, ainda a preocupação relativa à procura no futuro – e possível
escassez – de metais e minerais que são críticos para as economias modernas, e especialmente para produtos de alta tecnologia, como hardware de TIC, veículos elétricos e instalação de sistemas de energia renovável.
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Implicações para a Economia do Mar
Embora ainda em fase de exploração, o fundo do mar para extração de minerais e materiais tem ganho interesse, especialmente devido à procura e aumento dos preços, mas também
devido a considerações de soberania no caso de alguns elementos de terras raras.
Estima-se que existam milhares de sistemas de sulfeto subaquático, e que mesmo que apenas metade deles sejam geograficamente viáveis, a produção anual do fundo do mar representaria
vários milhões de toneladas de cobre. Depósitos de elementos
de terras raras também são encontrados sob ou no fundo do
mar, nomeadamente depósitos de hidrato de metano.
Apesar do crescimento esperado da procura por minérios e minerais nas próximas décadas, ainda não está claro se a mineração em
alto mar virá a ser possível em larga escala. Há também as questões
ambientais relativas à mineração sustentável em alto mar.
≈≈ Abastecimento alimentar: Pressões contínuas e incertezas
A questão da segurança alimentar global tem figurado com destaque nas agendas internacionais desde há alguns anos. Em primeiro lugar a questão alimentar coloca-se nos países em desenvolvimento – o número de pessoas desnutridas a nível mundial
situa-se nos 800 milhões, a maior parte encontra-se na Ásia, que
representa quase dois terços do total mundial, seguido pela África, com quase 30%.
O crescimento populacional adicionará mais de 2 mil milhões de
pessoas ao planeta até 2050. Grande parte deste crescimento é
esperado nos países e cidades em desenvolvimento, o que implica um fardo adicional sobre o sistema alimentar e agrícola do
mundo. Por outro lado, o aumento do rendimento disponível nos
próximos anos implicará mudanças na dieta, sendo esperado um
aumento na procura de proteína animal, incluindo peixes e outros
produtos do mar. Acresce o facto da produção alimentar estar em
crescente concorrência com a produção de culturas não alimentares, especialmente para biocombustíveis. O abastecimento global
de alimentos já está, em alguns casos, ameaçado por uma superexploração de recursos.
A mudança climática constitui talvez a maior incerteza em qualquer projeção da procura e oferta futuras de longo prazo na área
dos alimentos e agricultura. As alterações nas temperaturas e padrões de precipitação desencadeiam mudanças nas condições
para a produção de alimentos e geram maiores riscos de eventos
climáticos extremos. Há ainda que considerar os limites biofísicos
da natureza que, em alguns casos, poderão ser irreversíveis, como
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a perda de biodiversidade/espécies, o esgotamento das águas
subterrâneas ou a degradação da terra e do solo.
Finalmente, há o risco de doenças relacionadas com plantas e animais, que pode escalar fronteiras e até continentes e causar danos
generalizados a sistemas de produção agrícola e, consequentemente, no abastecimento alimentar.
Implicações para a Economia do Mar
À luz do aumento esperado da população mundial até 2050 e
da procura por alimentos, o oceano claramente tem um papel
importante a desempenhar na superação do abastecimento
alimentar da agricultura. De facto, o peixe já representa 16% de
toda a proteína animal consumida globalmente e essa proporção provavelmente aumentará graças aos consumidores com
maiores rendimentos disponíveis. No entanto, a capacidade
do oceano para desempenhar esse papel-chave está cada vez
mais prejudicado pelos impactos da atividade agrícola, como o
escoamento de fertilizantes e resíduos agrícolas em zonas costeiras e estuarias, que ameaçam os habitats da vida marinha, os
stocks de peixes, moluscos etc.
A escassez de água doce no futuro pode conduzir a um redireccionamento de quantidades significativas de alimentos da
produção em terra para mar, com o argumento adicional de
que os peixes produzem menos gases de efeito estufa do que
os ruminantes.
A crescente procura alimentar em todo o mundo deverá, ainda,
beneficiar a indústria naval e os transportes marítimos.
≈≈ Desenvolvimento tecnológico
Espera-se que as inovações tecnológicas desempenhem um papel
crucial no futuro para encontrar soluções para muitos dos desafios globais. As novas tecnologias estão na vanguarda dos desenvolvimentos e sustentam avanços científicos que revolucionarão
os modelos de produção e prestação de serviços, permitindo uma
gestão de energia e de outros recursos naturais mais eficiente, a
criação de novos mercados e de novas cadeias de valor, mudanças
nos padrões de comércio global e mudanças na competitividade
internacional.
Merece particular destaque a nanotecnologia, com potencial para
tornar objetos mais leves, mais fortes, mais baratos, mais rápidos,
mais resistente ou mais eficientes em energia, com incursões em
quase todas as atividades económicas, que mantém a promessa
de contribuições significativas para desafios ambientais e sociais.
A biotecnologia é outra área promissora, que encontra aplicação
numa ampla gama de campos e está a ser conduzida por preo-
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cupações com as alterações climáticas, esgotamento de recursos
naturais, segurança energética, produção agrícola, saúde e maior
sustentabilidade do crescimento económico.
Implicações para a Economia do Mar
Todos os setores da Economia do Mar estão/serão afetados pelos avanços tecnológicos: o transporte comercial parece estar
perto de usar navios autónomos com energias alternativas; a navegação eletrónica é cada vez mais comum; a construção naval
e o processamento de peixes, anteriormente terceirizados para
países em desenvolvimento estão a voltar a ser produzidos nos
países de origem, envolvendo cada vez mais maior sofisticação
da produção; as empresas de petróleo e gás e empresas de mineração do fundo do mar procuram sistemas robóticos para as
operações submarinas; a aquicultura sustenta-se em avanços
em biotecnologia para melhorar a saúde e o bem-estar dos peixes e reduzir a dependência de capturas de peixes selvagens
para alimentação; as energias oceânicas renováveis estão a usar
sistemas avançados de sensores; a pesca, segurança marítima
e observação oceânica continuarão a beneficiar-se dos grandes
progressos das tecnologias de satélite; e o turismo de cruzeiros
amplia os investimentos digitais a bordo para passageiros e tripulação para níveis sem precedentes.
≈≈ Desenvolvimentos geopolíticos: Um mundo multipolar
A hegemonia mundial de alguns países está a ser, gradual, mas
decisivamente, diluída, com novos jogadores a emergirem no palco geopolítico. Para além do elenco de novos países, verifica-se
um número crescente de atores não estatais, com enorme poder
económico e de influência, como de corporações e ONG, megacidades, fundações e organizações. Os desafios desta estrutura
multipolar são a governança e a cooperação internacional, onde a
gestão oceânica não constitui exceção.
Por outro lado, dada a perspetiva de continuar a globalização nas
suas muitas facetas, a iminência de novas crises financeiras e económicas figuram na lista de muitos especialistas, como sendo os
principais riscos globais das próximas décadas. Igualmente proeminente são as preocupações sobre as mudanças climáticas e tensões à volta de recursos naturais, como alimentos, energia, água
e minerais. Estes, por sua vez, podem ser agravados por tensões
adicionais ligadas à urbanização, à migração e às desigualdades
globais. Há espaço considerável para eventuais crises regionais ou
nacionais se expandirem para o cenário mundial.
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Neste mundo em mudança, a tecnologia funciona como uma espada de dois gumes. Por um lado, tecnologias avançadas em TIC,
biotecnologia, ciências da vida, aplicações espaciais tem o potencial de reforçar os efeitos desestabilizadores de muitos dos possíveis eventos, mas, têm também o potencial de melhorar a resposta da humanidade para muitos dos desafios globais enfrentados
pelo planeta. De qualquer forma, podem baralhar as cartas no
jogo geopolítico de maneiras inesperadas.
Implicações para a Economia do Mar
Entre os mais sérios riscos geopolíticos para o futuro ambiente
oceânico estão as tensões e os conflitos internacionais e o terrorismo. As tensões internacionais resultam muitas vezes nas
prioridades ambientais negligenciadas.
Uma ameaça ainda mais significativa é a fragmentação do poder e a crescente dificuldade de forjar um consenso internacional sobre questões globais e regionais cruciais nas indústrias
do mar. O nível de emissão de gases de efeito estufa (GEE), a
governança do mar para além das soberanias nacionais, a proteção da biodiversidade marinha ou as convenções internacionais sobre a segurança marítima são cada vez mais difíceis de
incluir em acordos internacionais.
MUDANÇAS NO MEIO AMBIENTE OCEÂNICO: IMPACTOS NA ECONOMIA DO MAR
As pressões combinadas do aumento da temperatura do mar, acidificação, estratificação, mudanças nas correntes oceânicas e no ciclo hidrológico e outras formas de poluição, sobrepesca e destruição de habitats
são decisivos sobre quão produtivo e eficiente será, no futuro, o oceano.
Ainda existe pouco conhecimento sobre os efeitos inter-relacionados
dos fatores ambientais e a complexidade da teia de alimentos marinhos, e por isso, é considerado prematuro para fazer projeções sobre
todo o ecossistema.
Mudanças de temperatura e do PH, como projetados num cenário “business as usual” do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas) para 2100, demonstram os efeitos negativos sinérgicos sobre o crescimento das espécies e a sua sobrevivência. No entanto, se
o aumento da temperatura global exceder 2°C, o cenário “business as
usual” sugere que o ambiente oceânico irá experimentar mudanças de
longo alcance nos padrões regionais de biodiversidade, tróficos, ciclagem de nutrientes e provisão de habitat, e representam desafios consideráveis para o desenvolvimento futuro das indústrias do mar.
Entre muitos outros efeitos, o aumento da temperatura do mar, a diminuição dos níveis de oxigênio e a poluição levariam a perdas globais em
receitas da pesca e turismo, bem como ao aumento dos custos com a
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saúde. Se as tendências de crescimento de diferentes tipos de poluição
marinha persistirem, é provável uma impressionante perda de valor dos
ecossistemas marinhos. Por outro lado, estas mudanças podem significar novas oportunidades, como rotas de transporte internacionais mais
curtas devido a verões sem gelo no Ártico e aumento de capturas de
peixes em latitudes mais altas.
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FATORES CRÍTICOS PARA ECONOMIA DO MAR
Um dos mais dinâmicos impulsionadores do desenvolvimento na Economia do Mar no futuro será a ciência e a tecnologia. Novos conhecimentos e uma gama crescente de tecnologias estão gradualmente a
entrar em cada uma das áreas da Economia do Mar onde, ao serem implementados, desencadeiam ainda mais inovação.
Particularmente impressionantes são os benefícios potenciais da inovação que podem surtir da combinação de diferentes tecnologias e das
sinergias entre os diferentes domínios da Economia do Mar, o que justifica a importância de criar fóruns que juntem clusters marítimos, centros de inovação e excelência, para fomentar a inovação multissetorial
e multifuncional. Indiscutivelmente, o mar é um dos domínios onde a
tecnologia e a inovação poderá ter maior impacto, tendo já tornado possível realizar muitas operações humanamente impossíveis.
Em alguns casos, a aplicação destas tecnologias traduz-se em pequenas mudanças incrementais que vão estimular melhorias na eficiência,
produtividade e estruturas de custos em muitas atividades do mar e
incluem imagens e sensores físicos, tecnologias de satélite, materiais
avançados, TIC, análise de big data, sistemas autónomos, biotecnologia, nanotecnologia e engenharia submarina.
Noutros casos, as mudanças são transformadoras e até altamente disruptivas – para produtos e processos, para modelos de negócios e no
mercado de trabalho. Conforme se referiu, muitos dos avanços científicos e tecnológicos decorrem de outras atividades marítimas, demonstrando a capacidade da Economia do Mar para a fertilização cruzada de
conhecimentos e aplicações.
Em termos de ciência, a compreensão do oceano – as suas propriedades
e comportamento, saúde, papel na mudança climatérica e influência
sobre o clima, etc. – é essencial para a gestão dos ecossistemas oceânicos e é um pré-requisito vital para a operação sustentável de todas
as indústrias do mar. Contudo, ainda há muito que não se sabe sobre o
oceano e sobre o fundo do mar - de acordo com o Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), menos de 5% do fundo do mar tem
sido explorado em detalhe. Assim, é vital investir em infraestruturas
que permitam a observação oceânica, incluindo, entre outros: navios
de pesquisa oceânicos; satélites; plataformas e sistemas flutuantes; modelagem e infraestrutura computacional e gestão e armazenamento de
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dados. Igualmente fundamental é avaliar o valor económico dos dados
produzidos, de modo a gerar interesse e uma maior e participação financeira nos esforços de investigação. Neste contexto, é imperativo mobilizar as comunidades de observação e os governos para desenvolver e apoiar sistemas de observação mais integrados e sustentáveis
que abranjam cadeias de valor mais amplas, apelando à contribuição
do setor privado.
REGULAMENTAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL
Num contexto em que as mudanças se operam de forma tão rápida, vai
ser difícil assegurar a atualização da regulação e da governação. O mundo é, cada vez mais, multipolar, e está a registar uma dificuldade crescente na criação de um consenso internacional relativamente a questões de
natureza global e regional que são essenciais ao ambiente marinho e às
indústrias relacionadas com o oceano. Pelo menos num futuro próximo,
a regulação das atividades marítimas deverá continuar a ser, em grande
medida, impulsionada ao nível setorial, com uma concentração de esforços na integração das indústrias emergentes relacionadas com o oceano
nos quadros regulamentares existentes e fragmentados.
Dentro das mudanças na regulamentação marítima internacional que
podem ser esperadas nos próximos anos, há três áreas que merecerão
atenção especial: i) o meio ambiente oceânico e a proteção da biodiversidade; ii) a prevenção e a mitigação da poluição e iii) a segurança
marítima, incluindo a cibersegurança.
À medida que a atividade marítima mundial se intensifique no futuro,
a pressão sobre o espaço oceânico e os recursos naturais aumentará a
necessidade de melhor administração e, provavelmente, irá adicionar
mais impulso à colaboração internacional em questões regulamentares.
CONTRIBUIÇÃO ECONÓMICA GLOBAL DA ECONOMIA DO MAR
A economia do oceano abrange os setores de atividade relacionados
com o oceano (transportes marítimos, pesca, energia eólica marítima,
biotecnologia marinha), mas também os recursos naturais e os serviços
ecossistémicos que o oceano fornece (pescado, vias de navegação, absorção de CO2, etc.).
Olhando para 2030, são muitos os setores de atividade relacionados com
o oceano que têm potencial para conseguirem um desempenho superior ao da economia global no seu conjunto, quer em termos de valor
acrescentado, quer de emprego. As projeções sugerem que, entre 2010 e
2030, num cenário de base semelhante, a economia do oceano poderá
mais do que duplicar o seu contributo para o valor acrescentado mundial, ultrapassando os USD 3 triliões. Prevê se um crescimento particularmente robusto na aquacultura marinha, na energia eólica offshore,
na transformação de pescado e na construção e reparação navais. Os
setores de atividade relacionados com o oceano também têm potencial
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para dar um contributo importante para o crescimento do emprego. Em
2030, prevê se que representem emprego para cerca de 40 milhões de
trabalhadores a tempo inteiro. O crescimento mais rápido em termos de
emprego deverá ocorrer na energia eólica offshore, na aquacultura marinha, na transformação de pescado e nas atividades portuárias.
GESTÃO INTEGRADA DO OCEANO
O crescimento futuro dos setores de atividade relacionados com o oceano vem realçar as pressões crescentes sobre os recursos marinhos e o
espaço oceânico, que já se encontram sob pressão considerável, sobretudo nas zonas económicas exclusivas (ZEE), onde se desenvolve a
maior parte da atividade. A incapacidade, até à data, para lidar com estas pressões eficaz e atempadamente é, em grande medida, atribuída
àquela que tem sido historicamente uma gestão setor a setor das atividades relacionadas com o oceano. Em grande parte como resposta a
pressões crescentes, nos últimos anos tem se assistido a um aumento
significativo do número de países e regiões que instituem quadros de
política estratégica para uma melhor gestão do oceano nas suas ZEE.
Contudo, continuam a existir inúmeros obstáculos a uma gestão integrada do oceano mais eficaz, e esses obstáculos têm de ser eliminados
no futuro próximo.
Para impulsionar as perspetivas de desenvolvimento a longo prazo das
indústrias emergentes relacionadas com os oceanos, bem como o seu
contributo para o crescimento e o emprego, fazendo ao mesmo tempo
uma gestão responsável e sustentável do oceano, este relatório sugere
uma série de recomendações para melhorar o desenvolvimento sustentável da economia do oceano.
≈≈ Fomentar uma maior cooperação internacional na ciência e tecnologia marítimas como forma de estimular a inovação e reforçar o desenvolvimento sustentável da Economia do Mar. Tal exige, nomeadamente: a realização de análises e avaliações comparativas sobre
o papel das políticas dos governos relativamente aos “clusters” marítimos pelo mundo fora, nomeadamente no que diz respeito à sua
eficácia em termos do estímulo e apoio a inovações tecnológicas
transversais ao setor no domínio marítimo; estabelecimento de redes internacionais para o intercâmbio de opiniões e experiências na
criação de centros de excelência, incubadoras de inovação e outras
instalações que visem a inovação no campo das tecnologias marítimas transversais ao setor, e melhoria da partilha da tecnologia e da
inovação entre países a diferentes níveis de desenvolvimento.
≈≈ Reforçar a gestão integrada do oceano. Em especial, tal deverá
envolver um maior recurso à análise económica e às ferramentas
económicas na gestão integrada do oceano, por exemplo, através
do estabelecimento de plataformas internacionais para o intercâmbio de conhecimentos, experiência e boas práticas, bem como
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através da intensificação dos esforços tendo em vista a avaliação
da eficácia económica do investimento público na investigação
e observação marinhas. Deverá igualmente visar a promoção da
inovação em estruturas e processos de governação, bem como o
envolvimento das partes interessadas de modo a tornar a gestão
integrada do oceano mais eficaz, mais eficiente e mais inclusiva.
≈≈ Melhorar a base estatística e metodológica a nível nacional e internacional para medir a escala e o desempenho dos setores de
atividade relacionados com o oceano, bem como o contributo dos
mesmos para a economia global. Poderá incluir, entre outras tarefas, o aprofundamento do desenvolvimento da Base de Dados
sobre a Economia dos Oceanos, da OCDE.
≈≈ Aumentar a capacidade previsional para os setores de atividade
relacionados com os oceanos, incluindo a avaliação de futuras alterações nos setores de atividade relacionados com os oceanos, e
o aumento da capacidade atual da OCDE para modelar as futuras
tendências da economia à escala global.

2.1.1.4.

Painel de Alto Nível para uma Economia Sustentável dos
Oceano
Em 2018, os chefes de governo de 14 países criaram o Painel de Alto Nível para uma Economia Sustentável dos Oceanos, empenhados em encontrar soluções pragmáticas para a saúde e riqueza do oceano, na linha
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial com o Objetivo 14 e com a Década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para
o Desenvolvimento Sustentável (2021-30). Portugal faz parte do painel,
que é composto ainda por chefes de Estado ou de Governo da Austrália,
Canadá, Chile, Fiji, Gana, Indonésia, Jamaica, Japão, Quénia, México, Namíbia, Noruega e Palau, integrando, todos os continentes, cerca de 30%
das Zonas Económicas Exclusivas e 40% das faixas costeiras mundiais. O
trabalho do Painel é herdeiro de outras iniciativas, multilaterais, congregando Estados e sociedade, que contribuíram fortemente para o desenvolvimento da política do oceano nas últimas décadas.
O envolvimento de todos é fundamental para uma economia do oceano
que seja sustentável e inclusiva, para uma partilha justa dos recursos
do oceano, para uma proteção efetiva do ambiente marinho. Por tudo
isto, o compromisso do Painel do Oceano é também o de alcançar uma
gestão do oceano 100% sustentável nos espaços sob jurisdição nacional.

O objetivo deste painel é, assumidamente, o de estabelecer uma nova
agenda para o oceano, através da criação de uma via de comunicação
direta e efetiva para a interação ciência-sociedade-governação. Desde
que foi criado, o painel já reuniu oficialmente ao longo de 15 sessões
Fonte: https://oceanpanel.org/ocean-action/transformations.html
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de alto nível, tendo contado com os contributos científicos de cerca de
160 especialistas, que elaboraram 19 “Blue Papers” temáticos e um documento sobre Gestão Integrada do Oceano, que apresenta 5 oportunidades de ação para reforçar a governação global do oceano, numa
altura de desafios como alterações climáticas, exploração em excesso,
perda de biodiversidade ou poluição, e considera urgente encontrar um
equilíbrio entre produção e proteção.
Figura 3 - Cinco áreas de transformação defendidas pelo Painel de Alto Nível
para uma Economia Sustentável do oceano

Cada uma destas áreas “transformadoras” estabelece um conjunto de
ações prioritárias e os resultados esperados, conforme se apresenta no
quadro seguinte.
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Quadro 2 – Áreas de transformação, ações prioritárias e resultados esperados
para 2030
RIQUEZA DO OCEANO

Ações prioritárias
≈≈ Eliminar a pesca ilegal;
≈≈ Proibir subsídios de pesca prejudiciais;
≈≈ Minimizar a captura acessória, descartes e resíduos nas cadeias de
abastecimento de marisco;

ALIMENTAÇÃO
SUSTENTÁVEL
DO OCEANO

≈≈ Desenvolver, adotar e implementar efetivamente planos baseados
na ciência para reconstruir stocks
esgotados e garantir a gestão
adaptativa das pescas;

Resultado para 2030
Os stocks de peixe selvagem são restaurados
e capturados a níveis
sustentáveis, a aquacultura é cultivada de forma
sustentável para satisfazer as necessidades
globais e os resíduos são
minimizados e geridos
ao longo de toda a cadeia
de valor.

≈≈ Fortalecer a gestão que controla
os níveis de colheita com base na
avaliação científica;
≈≈ Explorar o potencial de capturar
novas espécies de forma sustentável, sem prejudicar a saúde do
ecossistema;
≈≈ Implementar políticas e regimes de gestão para minimizar os impactos ambientais da aquacultura.
≈≈ Investir em projetos de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e de
demonstração para ajudar a tornar
todas as formas de energia renovável
do oceano competitivas;

ENERGIA
SUSTENTÁVEL
DO OCEANO

≈≈ Trabalhar em colaboração com a indústria e outras partes intervenientes
para desenvolver regimes claros que
abordem os impactos ambientais da
energia renovável do oceano;
≈≈ Definir objetivos claros, implementar
medidas políticas e regulamentares
adequadas, e remover os impedimentos do mercado para acelerar a
implantação sustentável de energia
renovável do oceano.

A energia renovável
do oceano é de rápido
crescimento e segue um
percurso para se tornar
uma fonte líder de energia para o mundo.
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RIQUEZA DO OCEANO

Ações prioritárias

Resultado para 2030

O turismo costeiro e do
oceano é sustentável,
resiliente, aborda as
alterações climáticas,
reduz a poluição, apoia
a regeneração do ecossistema e a conserva≈≈ Adotar estratégias de gestão do tução da biodiversidade e
rismo que promovam as prioridades
investe em empregos e
ambientais, sociais e económicas e
comunidades locais.
permitam a monitorização com a
total participação das comunidades
costeiras;
≈≈ Investir no turismo sustentável que
regenere os ecossistemas dos quais
depende, constrói a resiliência das
comunidades costeiras, reduz a desigualdade e aborda as alterações
climáticas e a poluição;

TURISMO
SUSTENTÁVEL
COM BASE NO
OCEANO

≈≈ Adotar mecanismos para aumentar
o reinvestimento da receita do turismo nas comunidades locais e indígenas;
≈≈ Acelerar incentivos financeiros para
incluir soluções baseadas na natureza em infraestruturas de turismo
sustentável;
≈≈ Investir em infraestruturas de esgotos e águas residuais para o turismo
costeiro e marítimo.
≈≈ Estabelecer metas e estratégias nacio- O turismo costeiro e do
nais para apoiar a descarbonização dos oceano é sustentável,
navios;
resiliente, aborda as

TRANSPORTE
SUSTENTÁVEL
DO OCEANO

≈≈ Estimular o desenvolvimento e adoção alterações climáticas,
de tecnologias para produzir e armaze- reduz a poluição, apoia
nar combustíveis de zero emissões;
a regeneração do ecos≈≈ Incentivar portos sustentáveis e de bai- sistema e a conservaxo carbono, através de cadeias de abas- ção da biodiversidade
tecimento de energia renovável e come investe em empregos
bustível sem carbono.
e comunidades locais.
≈≈ Promover a transição da frota global
para modos modernos de propulsão e
combustíveis renováveis;
≈≈ Minimizar a transferência de espécies
aquáticas invasivas por navios;
≈≈ Aplicar o regime global para a reciclagem segura e ambientalmente saudável de navios;
≈≈ Promover programas de navios silenciosos;
≈≈ Banir a utilização e transporte do óleo
combustível pesado no Ártico.
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RIQUEZA DO OCEANO

Ações prioritárias

NOVAS
INDÚSTRIAS
SUSTENTÁVEIS
DO OCEANO

Resultado para 2030

≈≈ Expandir a agricultura comercial am- A inovação e os invesbientalmente responsável de plantas timentos em novas
indústrias do oceano
marinhas e algas;
impulsionaram o cresci≈≈ Explorar e incentivar atividades intelimento económico amgentes e sustentáveis entre setores e
bientalmente responsáco-localizadas;
vel e inclusivo.
≈≈ Promover a partilha justa e equitativa
de benefícios da pesquisa e desenvolvimento de recursos genéticos
marinhos;
≈≈ Fazer avançar a captura e armazenamento de carbono no fundo do mar.
Existência de conhecimento e regulamentos
suficientes para garantir
que qualquer atividade relacionada com a
mineração do fundo do
mar é informada pela
≈≈ Iniciar uma agenda de pesquisa inciência e é ecologicaternacional para melhorar a compreensão dos impactos ambientais mente sustentável.ais.
e riscos das atividades minerais do
fundo do mar;
≈≈ Construir parcerias para aumentar a
pesquisa, inovação e implantação de
mineração urbana e de tecnologias
inovadoras que reduzirão a necessidade de novas fontes de metais e
minerais de terras raras;

ABORDAGEM
PRECAUTÓRIA
À EXPLORAÇÃO
DO FUNDO DO
MAR

≈≈ Garantir que os regulamentos para a
mineração do fundo do mar proporcionam proteção efetiva dos ambientes marinhos;
≈≈ Garantir que todas as atividades minerais do fundo do mar cumprem
normas ambientais robustas;
≈≈ Promover a participação de cientistas de países em desenvolvimento
em ações investigação e disponibilizar publicamente os resultados da
pesquisa.
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SAÚDE DO OCEANO

Ações prioritárias

REDUZIR AS
EMISSÕES DE
GASES COM
EFEITO DE
ESTUFA

Resultado para 2030

≈≈ Estabelecer e implementar reduções A ação climática ambide emissões ambiciosas, cobrindo to- ciosa colocou o mundo
no caminho certo para
dos os setores;
alcançar os objetivos do
≈≈ Implementar os investimentos em
Acordo de Paris e restauenergia renovável do oceano, transrar a saúde do oceano.
porte marítimo ecológico, produção
sustentável de marisco, soluções
baseadas na natureza e captura e
armazenamento de carbono em formações geológicas no fundo do mar;
≈≈ Incluir a ação climática baseada no
oceano na comunicação ao abrigo
do Acordo de Paris.
Os ecossistemas marinhos e costeiros são
saudáveis, resilientes e
produtivos, e as soluções
baseadas na natureza
≈≈ Usar soluções baseadas na natureza
são elementos-chave
no planeamento e desenvolvimento
no desenvolvimento da
de infraestruturas costeiras;
infraestrutura costeira.
≈≈ Estabelecer e gerir de forma eficaz
áreas marinhas protegidas e outras
medidas de conservação;
≈≈ Interromper a perda líquida e aumentar a extensão e melhorar a condição dos ecossistemas costeiros e
marinhos;

PROTEGER E
RESTAURAR OS
ECOSSISTEMAS
COSTEIROS E
MARINHOS

≈≈ Colaborar com todos os parceiros
relevantes para promover a gestão
sustentável de todos os ecossistemas marinhos e costeiros;
≈≈ Capitalizar o conhecimento e ferramentas de análise espacial para identificar o potencial de sequestro de
carbono e as localizações ideais para
áreas marinhas protegidas.
≈≈ Incentivar o desenvolvimento, a
produção e a utilização de alternativas viáveis e sustentáveis aos
plásticos;

REDUZIR A
POLUIÇÃO NO
OCEANO

≈≈ Incentivar a conceção sustentável
de produtos e promover normas
para maximizar a redução, reutilização, bem como pesquisa sobre
novos materiais biodegradáveis
que substituam os plásticos;
≈≈ Aplicar regras no transporte marítimo de resíduos e exportações ilegais de resíduos de plástico;

O oceano deixa de ser
o escoadouro para
poluição e as zonas
mortas do oceano
estão minimizadas.
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SAÚDE DO OCEANO

Ações prioritárias
≈≈ Promover uma abordagem abrangente do ciclo de vida que inclua
uma gestão de resíduos melhorada e soluções inovadoras para reduzir a descarga de lixo de plástico
marinho para zero;
≈≈ Eliminar as descargas de lixo plástico e microplásticos de fontes marítimas, através de regulamentos
mais fortes, desenvolvimento tecnológico e programas de capacitação;
≈≈ Eliminar o equipamento de pesca
fantasma;
REDUZIR A
POLUIÇÃO NO
OCEANO

≈≈ Promover a consciencialização pública e privada e o investimento na
infraestrutura de gestão de esgotos
e resíduos nos países em desenvolvimento;
≈≈ Promover práticas agrícolas e tecnologia de descarga para eliminar
a eutrofização e as zonas oceânicas mortas nas águas costeiras;
≈≈ Implementar práticas integradas
de gestão de bacias hidrográficas;
≈≈ Incentivar a indústria da aquacultura a aplicar as melhores práticas
para reduzir a quantidade de fuga
de nutrientes e minimizar a descarga de antibióticos em excesso;
≈≈ Reforçar medidas para evitar a poluição da mineração e atividades
de petróleo e gás no mar alto.

Resultado para 2030
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EQUIDADE DO OCEANO

Ações prioritárias

Resultado para 2030

≈≈ Requerer práticas comerciais transparentes e responsáveis que envolvam e beneficiem as comunidades
costeiras e protejam os direitos dos
trabalhadores nas indústrias do oceano;

As pessoas têm acesso
equitativo aos recursos
do oceano, os benefícios são distribuídos de
forma justa e os mais
vulneráveis são protegidos do risco de danos.

≈≈ Criar as condições para facilitar o envolvimento total das mulheres nas
atividades do oceano e capacitá-las
para esse fim;
≈≈ Reconhecer e respeitar os interesses das comunidades costeiras;
≈≈ Criar uma governação inclusiva,
incorporando o conhecimento e
IGUAL
interesses da comunidade indígeOPORTUNIDADE
na e local, particularmente o das
PARA QUE AS
mulheres e jovens;
PROMOVER

PESSOAS
BENEFICIEM DO
OCEANO

≈≈ Promover a integridade entre a governação e as indústrias do oceano,
reforçar a transparência e a responsabilização no serviço público e nas
finanças públicas e tomar medidas
robustas contra a corrupção;
≈≈ Melhorar a gestão de receitas domésticas através de sistemas fiscais
modernizados e progressivos, políticas fiscais melhoradas e cobrança de
impostos mais eficiente;
≈≈ Promover a cooperação internacional para combater o trabalho infantil,
e o trabalho forçado e eliminar o tráfico de pessoas e o contrabando na
economia do oceano.
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CONHECIMENTO DO OCEANO

Ações prioritárias

Resultado para 2030

As pessoas compreendem o valor do oceano
e adquiriram as competências e conhecimentos para participar na
economia sustentável
≈≈ Investir na formação de conhecido oceano.
mento, tecnologia e competências
para conservação e gestão do oceano e nas indústrias oceânicas do futuro, para garantir uma transição justa
para os seus trabalhadores;
≈≈ Tornar o conhecimento do oceano
disponível a todos e investir na construção da literacia e sensibilização do
oceano, incluindo através de educação formal;

CONSTRUIR
LITERACIA E
COMPETÊNCIAS
DO OCEANO

≈≈ Aumentar a cooperação, o desenvolvimento de capacidades e a transferência de conhecimentos e tecnologia marinha, para garantir que os
benefícios do desenvolvimento sustentável do oceano são partilhados.
≈≈ Desenvolver uma sequência completa de contas nacionais do oceano
que sejam ativamente utilizadas para
informar a tomada de decisões;

CONTABILIZAR
O VALOR DO
OCEANO

≈≈ Alinhar as normas internacionais
para a contabilidade do oceano para
desenvolver e garantir a interoperabilidade, harmonização e coerência
das contas do oceano;
≈≈ Comprometer-se com parcerias globais para partilhar as melhores práticas e aumentar a capacidade na contabilidade nacional do oceano;
≈≈ Explorar um processo para desenvolver uma abordagem global para
acompanhar o desempenho nacional com base nas contas do oceano.

A tomada de decisões
que afeta o oceano reflete o valor e os impactos
na capital natural do
oceano.
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≈≈ Incentivar a utilização das mais recentes inovações e tecnologias para
recolha de dados em tempo real,
pesquisa, monitorização e aplicação
e tomada de decisões;

Uma revolução de dados
globalmente partilhada
contribuiu para uma sustentável gestão do oceano em todo o mundo.

≈≈ Promover uma partilha transparente
e aberta e acessibilidade aos dados
do oceano;
APROVEITAR
A CIÊNCIA,
TECNOLOGIA
E DADOS DO
OCEANO

≈≈ Aumentar a observação integrada local-a-global, incluindo conhecimento
da comunidade local e indígena;
≈≈ Apoiar a criação de capacidade de
ciência marítima, troca de informação, colaboração e transferência de
tecnologia e mobilizar capital para
tecnologias onde existam lacunas de
mercado;
≈≈ Preencher grandes lacunas de dados
e digitalizar informações sobre ecossistemas costeiros e marinhos.

FINANÇAS DO OCEANO

Ações prioritárias

O financiamento
sustentável do oceano
está acessível a todos e
impulsiona um crescimento económico
ecologicamente sustentável e socialmente
≈≈ Apoiar o uso de princípios sustentáequitativo.
veis de financiamento do oceano e
outros mecanismos voluntários liderados pelo setor privado e instituições
financeiras multilaterais;
≈≈ Incentivar o financiamento direto
do setor público para investimentos
na economia sustentável do oceano,
incluindo Planos Sustentáveis para o
Oceano, para desbloquear o financiamento do setor privado;

FINANÇAS DO
OCEANO

Resultado para 2030

≈≈ Criar capacidade financeira mista,
que combine financiamento dos setores público e privado com produtos
inovadores de seguros privados;
≈≈ Apoiar o desenvolvimento e a aplicação de um “risco do oceano” global e
“risco” para catalisar um mercado de
seguros do oceano e investimentos
na resiliência de ilhas e comunidades
costeiras.

Fonte: https://oceanpanel.org/ocean-action/transformations.html
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2.1.2.

A visão europeia da Economia do Mar

2.1.2.1.

Política Marítima Integrada da União Europeia (PMI)
Devido à sua geografia, a Europa, desde tempos longínquos, mantém
uma relação singular com os mares e oceanos. Dos 27 Estados-Membros, 22 têm zonas costeiras, representando grande parte das fronteiras
externas da União.
A Europa está circundada por quatro mares – Mar Mediterrâneo, Mar
Báltico, Mar do Norte e Mar Negro – e por dois oceanos – Atlântico e Ártico. A UE marca, ainda, presença no oceano Índico e no mar das Caraíbas
através das suas regiões ultraperiféricas (RUP), que englobam o conjunto de territórios dos Estados-Membros que se encontram localizados
em zonas do planeta distantes da Europa.
Reconhecendo que todas as questões relativas aos oceanos e mares estão interligadas e que devem ser aproveitadas todas as sinergias entre as
diferentes áreas, sendo imprescindível que exista articulação em todas as
políticas ligadas ao mar, a União Europeia dispõe, desde 2007 da Política
Marítima Integrada (PMI). Esta visa garantir uma abordagem mais coerente dos assuntos marítimos, com uma coordenação reforçada entre diferentes domínios políticos, incidindo em questões que não são cobertas
por uma política setorial específica como, por exemplo, o «crescimento
azul» (crescimento económico com a contribuição de vários setores marítimos), ou que exigem uma coordenação entre vários setores e intervenientes como, por exemplo, o conhecimento do meio marinho.
A PMI abrange especificamente as seguintes políticas transversais:
≈≈ Crescimento azul
O Crescimento Azul é uma iniciativa da Comissão Europeia para
aproveitar o potencial inexplorado do oceano, dos mares e das
zonas costeiras da Europa para a criação de empregos, valor e
sustentabilidade. A economia azul engloba diversos setores que,
embora diferentes, são interdependentes, com competências comuns e infraestruturas partilhadas – portos, redes de distribuição
de eletricidade, etc. – dependendo o seu futuro de uma utilização
sustentável do mar. Os domínios de intervenção do Crescimento
Azul são: i) energia do oceano; ii) aquicultura; iii) turismo costeiro
e marítimo; iv) recursos minerais marinhos e v) biotecnologia azul.
≈≈ Conhecimento e dados sobre o meio marinho
O conhecimento do meio marítimo pretende contribuir para democratizar o conhecimento, facilitando não só o acesso dos profissionais aos dados do meio marinho, mas também à sociedade em
geral, para que possam participar nas decisões sobre as zonas cos-
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teiras e sobre os mares. Perante a dificuldade de aceder a dados
sobre a área marítima e a falta de harmonização de normas, formatos e nomenclaturas, a União Europeia lançou a iniciativa “Conhecimento do meio marinho 2020”. É neste âmbito que surge a
EMODNET - Rede Europeia de Observação e de Dados Marinhos,
uma rede de organizações que trabalham em conjunto na observação do meio marítimo e que tem como fim criar um sistema
que permita identificar os dados existentes, facilitar o seu acesso
e criar formas de os disseminar.
≈≈ Ordenamento do espaço marítimo
Não obstante cada Estado-Membro ser responsável pelo planeamento das atividades marítimas, perante os desafios atuais que a
procura do espaço marítimo suscita – instalações de energias renováveis, transporte marítimo, atividades de pesca, conservação dos
ecossistemas, turismo e instalações de aquacultura – é necessário
garantir uma utilização sustentável dos mares e do oceano. No âmbito da PMI foi estabelecida, através de uma diretiva, o quadro para
o ordenamento do espaço marítimo e a gestão costeira integrada.
≈≈ Vigilância marítima integrada
Tendo presente que os riscos e ameaças marítimas não respeitam
as fronteiras nacionais ou administrativas e visando uma melhor
gestão dos recursos públicos, evitando a duplicação dos investimentos, a UE desenvolveu um sistema de vigilância: o Ambiente
Comum de Partilha de Informação/Common Information Sharing
Environment (CISE). O CISE integra os sistemas e plataformas de
intercâmbio e partilha de informações existentes, permite aperfeiçoar o fluxo de informações entre as autoridades marítimas, possibilitando, assim, combater a criminalidade e proteger os navios
mercantes e de pesca de possíveis ameaças, bem como melhorar
as operações de resgate.
≈≈ Estratégias regionais para as bacias marítimas
A União Europeia tem vindo a desenvolver Planos de Ação específicos para cada uma das bacias marítimas – Mar Báltico, Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar do Norte, Mar Adriático, Oceano Atlântico e Oceano Ártico.
≈≈ Financiamento
A UE disponibiliza verbas para financiar as prioridades políticas da
PMI definidas pela Comissão, sendo o financiamento canalizado
dos programas operacionais do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), Fundos Estruturais e de Investimento europeus, Horizonte 2020, LIFE+ e COSME.
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Estratégia Crescimento Azul
Em 2012, cinco anos após o lançamento da PMI da UE, os Estados-Membros e a Comissão reafirmaram que uma abordagem dinâmica e coordenada dos assuntos marítimos reforça o desenvolvimento da «economia azul» da UE, assegurando, em simultâneo, a saúde dos mares e
oceanos.
Analisando o potencial de criação de postos de trabalho oferecido pela
investigação, a evolução tecnológica, a inovação e as áreas com maior
necessidade de ação, a UE identificou cinco cadeias de valor como sendo
as mais suscetíveis de gerar crescimento sustentável na economia azul:
≈≈ Energia do oceano
As energias marinhas podem aumentar a eficiência da exploração
dos recursos energéticos europeus, minimizar as necessidades de
utilização do solo pelo setor energético e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Graças aos objetivos da UE em matéria de
energias renováveis e aos incentivos aos investimentos produção
de energia eólica marítima começou a expandir-se rapidamente
na Europa. Este crescimento será intensificado se forem prosseguidos esforços para reduzir o custo da tecnologia da energia eólica
marítima. Outras tecnologias de produção de energia renovável
no mar estão ainda numa fase inicial de desenvolvimento e o desafio consiste em acelerar a comercialização da energia oceânica
pela redução dos custos tecnológicos, uma vez que as previsões
apontam para que, num futuro próximo, a procura mundial cresça
consideravelmente. Há que prosseguir os esforços para reforçar a
investigação o desenvolvimento e a demonstração no domínio da
energia oceânica e as medidas da UE, incluindo as de financiamento, podem assumir um papel crucial na criação de um quadro que
confira aos investidores a confiança necessária para investir.
A indústria da UE é líder mundial no setor da energia azul e, graças
às exportações, pode contribuir para reduzir as emissões de carbono fora da Europa. Além disso, podem ser exploradas sinergias com
o setor convencional da energia ao largo, por exemplo abordando
em conjunto os problemas da segurança e das infraestruturas.
≈≈ Aquicultura
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura estima que a aquicultura deverá representar, até 2030, cerca 65 %
do consumo de pescado para alimentação humana na Europa. Em
termos mundiais a aquicultura tem crescido consideravelmente,
mas na Europa encontra-se aquém do seu potencial, existindo uma
grande margem para expansão, em condições sustentáveis ou segundo o modo de produção biológico. Acresce que pode ajudar as
comunidades costeiras a diversificar as suas atividades, reduzindo,
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ao mesmo tempo, a pressão da pesca e, portanto, contribuindo
para preservar as populações de peixes. O crescimento é dificultado por uma série de obstáculos, entre os quais a falta de espaço
marítimo disponível para as atividades de aquicultura, a concorrência no mercado global e os condicionalismos administrativos,
em especial no respeitante aos procedimentos de emissão de licenças. Além disso, para que seja sustentável, a aquicultura deve
também ter em conta os impactos potenciais nas populações de
peixes selvagens e na qualidade da água. Assim, a Comissão tem
vindo a promover a aquicultura através de um «método aberto de
coordenação», com base em orientações estratégicas não vinculativas, planos estratégicos nacionais plurianuais e intercâmbio de
boas práticas. Estas medidas devem receber o apoio financeiro do
Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas (FEAMP).
O programa «Horizonte 2020» para a investigação e a inovação deverá continuar, também, a desempenhar um papel importante na
libertação do potencial de crescimento da aquicultura europeia
(por exemplo, permitindo a cultura de novas espécies ou deslocando as atividades mais para o largo.
≈≈ Turismo marítimo, costeiro e de cruzeiros
Graças à sua extraordinária beleza e diversidade, bem como à
vasta gama de instalações e atividades que oferecem, as costas
europeias são o destino de férias favorito da maioria dos turistas
europeus. O subsetor do turismo marítimo e costeiro é atualmente a maior atividade económica marítima, havendo espaço para
a intensificação da navegação de recreio e dos navios cruzeiros,
onde os estaleiros navais da UE têm uma importante participação
neste mercado especializado.
Uma elevada qualidade das águas balneares e a existência de habitats costeiros e marinhos virgens revestem um grande valor recreativo. Isto aumenta a capacidade de atração das zonas costeiras
e, consequentemente, o potencial de crescimento de atividades
como o turismo, os desportos náuticos e o turismo verde. A extrema variedade da oferta turística europeia faz com que a maioria
das iniciativas para gerar crescimento se insiram, inevitavelmente, no plano local ou regional. Cada uma das bacias marítimas da
Europa apresenta desafios e proporciona oportunidades diversas,
o que requer abordagens individualizadas. As administrações públicas terão de adotar uma abordagem estratégica dos investimentos em infraestruturas, como a capacidade de acostagem, as
instalações portuárias e os transportes. O ensino superior tem de
fornecer uma sólida base em matéria de competências específicas necessárias para manter e aumentar a quota de mercado num
mercado mundial concorrencial e criterioso. Todo este processo
deve ser acompanhado por medidas que permitam melhorar a
oferta turística na época baixa de turismo e reduzir a forte pegada
de carbono e o elevado impacto ambiental do turismo costeiro.
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≈≈ Recursos minerais marinhos
Devido ao aumento da procura por parte das economias emergentes, o preço de muitas matérias-primas não energéticas subiu
consideravelmente. Para muitas dessas matérias-primas, incluindo as consideradas fundamentais para a economia europeia, há
riscos de penúria de abastecimento. As preocupações com a segurança do abastecimento, por um lado, e os progressos tecnológicos registados, por outro, levaram as empresas de exploração
mineira a considerar os recursos do mar, sendo possível que o volume de negócios anual global da extração de minérios marinhos
venha a atingir mais 10 000 milhões de EUR até 2030. É igualmente possível que a extração de minerais dissolvidos, como o boro
ou o lítio, na água do mar, passe a ser economicamente viável.
Todavia, os jazigos mais promissores encontram-se em sulfuretos
metálicos que emergem dos jazigos minerais hidrotérmicos em
zonas de atividade vulcânica. Nas zonas que não se encontram
sob jurisdição nacional, a organização e o controlo das operações,
incluindo o acompanhamento de todas as atividades ligadas aos
minerais, bem como a proteção do meio marinho, competem à
Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, em consonância
com as disposições da UNCLOS - United Nations Convention on
the Law of the Sea, na qual a UE e todos os seus Estados-Membros
são partes contratantes. Se a extração de minerais do leito marinho vier realmente a expandir-se, as empresas europeias, com
uma longa experiência em navios especializados e movimentação
subaquática, estão atualmente bem posicionadas para fornecer
produtos e serviços de alta qualidade. A sua competitividade futura depende do acesso ao financiamento num mercado em que
os riscos são intrínsecos, de projetos de investigação e desenvolvimento orientados para as técnicas de extração, da capacidade
para obter licenças em águas internacionais e de medidas sólidas
destinadas a evitar danos em ecossistemas únicos. O apoio da UE
poderá incluir medidas destinadas a assegurar que as empresas
europeias não sejam excluídas da cadeia de valor dos minerais
marinhos e em ações-piloto e investigação dirigida para os principais desafios tecnológicos.
≈≈ Biotecnologia azul
Graças às novas tecnologias de sequenciamento genético dos organismos vivos, é agora possível avaliar a capacidade de contribuição dos organismos marinhos, que não os peixes, moluscos e crustáceos, para a economia azul, seja para elaborar novas enzimas
industriais ou novos produtos farmacêuticos. Ao mesmo tempo,
as preocupações suscitadas pelas culturas terrestres para produção de biocombustíveis em termos de impacto na utilização dos
solos e de consumo de água, fazem com que se reorientem os esforços para a possibilidade de utilizar algas como fonte de biocombustíveis, bem como para a obtenção de produtos químicos de
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elevado valor acrescentado e compostos bioativos. A muito breve
espaço, o setor deverá conquistar um nicho de mercado orientado
para produtos de elevado valor destinados aos setores da saúde,
da cosmética, dos biomateriais industriais e compostos destinados à produção de géneros alimentícios, alimentos para animais
e à indústria química, criando não só mais postos de trabalho altamente qualificados, como também importantes oportunidades
a jusante.
A médio e longo prazo é possível que o setor da biotecnologia azul
possa abastecer mercados de produtos de grande difusão e, ao
mesmo tempo, fornecer uma série de produtos especializados de
elevado valor acrescentado.
Para acelerar este processo, será necessário combinar a investigação fundamental sobre a vida nos oceanos com a investigação
aplicada orientada para as aplicações industriais possíveis. Ao diminuir os constrangimentos técnicos neste domínio, todo o setor
passará a ser mais atrativo para os investidores. Tal abordagem
permite igualmente que indústria da UE passe, mais célere e consistentemente, da fase de desenvolvimento para a de comercialização de produtos inovadores.

2.1.2.3.

Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região Atlântica – Plano de ação para o Atlântico 2.0
Em 2011, a Comissão Europeia definiu a Estratégia Marítima para a Região Atlântica e, em 2013, adotou o Plano de Ação para a sua implementação. A avaliação intercalar do Plano de ação, publicada em 2018, concluiu que o Plano possibilitou o desenvolvimento de mais de 1 200 novos
projetos marítimos e investimentos de quase 6 mil milhões de euros.
Com o objetivo de contribuir para a recuperação da Europa face à crise
socioeconómica desencadeada pela pandemia do coronavírus, a União
Europeia adotou um novo plano de ação para uma economia azul sustentável, resiliente e competitiva na região atlântica intitulado Uma
Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região Atlântica –
Plano de ação para o Atlântico 2.0.
Estados-Membros destinatários
O plano de ação visa os Estados-Membros da UE banhados pelo Oceano
Atlântico: Portugal, Espanha, França e Irlanda.

Objetivo geral do Plano de Ação
O plano de ação reflete os compromissos globais em matéria de desenvolvimento sustentável e as prioridades políticas da Comissão Europeia para 2019–2024, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu, uma
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economia ao serviço das pessoas e uma Europa mais forte no mundo,
tendo como principal objetivo:
≈≈ Libertar o potencial da economia azul na região atlântica, preservando, simultaneamente, os ecossistemas marinhos e contribuindo para a atenuação das alterações climáticas e a adaptação aos
seus efeitos.
Pilares temáticos e objetivos específicos
O novo plano de ação procura cumprir sete objetivos específicos distribuídos por quatro pilares interdependentes e transregionais centrados
nas questões em que a cooperação potencia os resultados ou que, por
si só, um Estado ou uma região costeira terá mais dificuldade em agir.
Para cada um dos objetivos são definidas ações concretas, conforme se
apresenta no quadro seguinte.
Quadro 3 – Pilares do Plano de Ação para o Atlântico 2.0
PILAR I: OS PORTOS DO ATLÂNTICO ENQUANTO PONTOS DE
ENTRADA E PLACAS GIRATÓRIAS DA ECONOMIA AZUL

Objetivos

Ações
≈≈ Desenvolver as autoestradas do mar da RTE-T no Atlântico;

OBJETIVO 1:

≈≈ Criar uma rede de portos verdes até 2025;

OS PORTOS
ENQUANTO

≈≈ Promover ligações de transporte marítimo de curta distância na
região atlântica, para melhor integrar a Irlanda;

PONTOS DE

≈≈ Lançar uma estratégia atlântica para o gás natural liquefeito;

ENTRADA PARA
O COMÉRCIO
NO ATLÂNTICO

OBJETIVO 2:
OS PORTOS
ENQUANTO CATALISADORES
DA ATIVIDADE
ECONÓMICA

≈≈ Criar sistemas de incentivo ecológico para melhorar as infraestruturas portuárias;
≈≈ Elaborar conjuntamente planos de gestão e tratamento de resíduos para os portos do Atlântico.
≈≈ Criar um mecanismo de aceleração azul para os portos do Atlântico, a fim de contribuir para a expansão das empresas inovadoras;
≈≈ Partilhar boas práticas, trocar ideias e resolver problemas conjuntamente;
≈≈ Alargar a recolha de dados para além daquilo que é tradicional
(dados logísticos);
≈≈ Aumentar a comunicação.
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PILAR II: COMPETÊNCIAS AZUIS DO FUTURO E LITERACIA OCEÂNICA

Objetivos

Ações
≈≈ Identificar as lacunas no domínio das competências azuis na região atlântica da EU;

OBJETIVO 3:
QUALIDADE
DA EDUCAÇÃO,
FORMAÇÃO E
APRENDIZAGEM
AO LONGO DA
VIDA

≈≈ Harmonizar a recolha de dados no domínio das carreiras azuis;
≈≈ Criar um sistema de informação empresarial e promover centros
de ligação para melhorar a cooperação entre as empresas e os
prestadores de formação;
≈≈ Identificar, graças à aprendizagem interpares, boas práticas que
permitam pôr em contacto os empregadores e os candidatos a
emprego e possam servir de inspiração para outros;
≈≈ Tirar partido das plataformas de informação existentes para as
oportunidades de emprego e explorar o seu potencial para os
empregos azuis.
≈≈ Lançar um programa curricular piloto de literacia sobre o oceano
Atlântico;
≈≈ Criar 25 escolas da economia azul que se dediquem ao ensino sobre o Atlântico até 2025;

OBJETIVO 4:
LITERACIA
OCEÂNICA

≈≈ Implementar uma componente de literacia oceânica (divulgação) nos projetos relevantes;
≈≈ Recorrer ao fórum da Juventude «All-Atlantic Ocean»;
≈≈ Associar os cidadãos às ações ligadas aos oceanos na região atlântica da EU;
≈≈ Associar os cidadãos às atividades organizadas aquando do Dia
Europeu do Mar, do Dia Mundial dos Oceanos e no âmbito da futura plataforma EU4Ocean.

PILAR III: ENERGIAS RENOVÁVEIS MARINHAS

Objetivos

Ações
≈≈ Definir objetivos específicos em matéria de implantação das
energias renováveis marinhas nas regiões atlânticas;

OBJETIVO 5:
PROMOÇÃO
DA NEUTRALIDADE CARBÓNICA GRAÇAS
ÀS ENERGIAS
RENOVÁVEIS
MARINHAS

≈≈ Definir os melhores sítios para as instalações de produção de
energia marinha a partir de fontes renováveis e os portos adjacentes;
≈≈ Criar incentivos para a implantação de instalações inovadoras de
produção de energia a partir de fontes renováveis;
≈≈ Agrupar diferentes iniciativas ligadas às energias renováveis marinhas na região atlântica da UE, que tenham por base as ideias do
Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas (Plano SET) e
promovam os seus objetivos;
≈≈ Sensibilizar o público sobre as energias renováveis marinhas no
Atlântico;
≈≈ Reforçar a cooperação no seio da comunidade europeia da energia oceânica;
≈≈ Elaborar um quadro específico para a energia oceânica no que
respeita às ilhas da UE no Atlântico.
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PILAR IV: UM OCEANO SAUDÁVEL E ZONAS COSTEIRAS RESILIENTES

Objetivos

Ações
≈≈ Estabelecer um sistema global de alerta e observação das tempestades e inundações;
≈≈ Criar sinergias entre as infraestruturas da UE dedicadas à observação e proteção das costas e as dedicadas ao alerta e à monitorização e reforçar o desenvolvimento de observatórios oceânicos
in situ;
≈≈ Criar espaços de ensaio e zonas-piloto para testar métodos de
proteção costeira e promover soluções baseadas na natureza:

OBJETIVO 6:
ZONAS COSTEIRAS MAIS
RESILIENTES

≈≈ Promover práticas sustentáveis em matéria de turismo costeiro
e marítimo;
≈≈ Elaborar um inventário das estratégias e medidas, nacionais e regionais, de adaptação das costas às alterações climáticas e partilhar as melhores práticas;
≈≈ Criar campanhas de informação para as comunidades costeiras
do Atlântico;
≈≈ Sensibilizar os jovens e as comunidades costeiras para a evolução
da linha da costa e para as formas de adaptação à subida do nível
do mar;
≈≈ Partilhar as melhores práticas em matéria de aplicação do ordenamento do espaço marítimo à adaptação das zonas costeiras,
de resiliência e das avaliações ambientais aplicáveis;
≈≈ Cartografar as zonas húmidas costeiras para monitorizar o seu papel como sumidouros de carbono.
≈≈ Elaborar um projeto-piloto para comunidades costeiras “sem lixo”;
≈≈ Utilizar os instrumentos disponíveis para identificar as principais
fontes de lixo marinho, os fluxos desse lixo e os pontos em que se
concentra, bem como a poluição acidental ou deliberada;
≈≈ Promover as ações empresariais baseadas na economia circular,
criar incentivos e regimes de certificação ambiental;
≈≈ Lançar ações conjuntas de sensibilização sobre este problema;

OBJETIVO 7:
LUTA CONTRA
A POLUIÇÃO
MARINHA

≈≈ Promover ações de «pesca de lixo», para incentivar todos os pescadores a trazerem para terra os detritos apanhados nas redes
durante as operações normais de pesca;
≈≈ Assumir o compromisso de aplicar as medidas coletivas do plano
de ação regional relativo ao lixo marinho;
≈≈ Promover uma execução coordenada e eficiente das medidas
contra o lixo marinho e o ruído submarino;
≈≈ Apoiar o trabalho desenvolvido no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União e dos Acordos de Bona e de Lisboa com vista
à eficácia da prevenção da poluição deliberada e acidental;
≈≈ Promover a cooperação entre setores, com vista a uma resposta
coordenada no mar e na orla costeira.

Fonte: Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social
Europeu e ao Comité das Regiões; Bruxelas, 23.7.2020
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Financiamento
Tendo em consideração o próximo período de programação (2021–2027),
a Comissão Europeia irá analisar os fundos necessários para assegurar
uma execução bem-sucedida das ações identificadas, através de uma
combinação de investimento público proveniente dos orçamentos nacionais e da UE com fundos privados. Os Estados-Membros da UE e as
suas regiões costeiras poderão recorrer aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento («FEIE»), em especial: o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) aos programas de investigação Horizonte
2020 e Horizonte Europa; ao Programa COSME para as pequenas e médias empresas; ao Mecanismo Interligar a Europa para as infraestruturas, ao programa Erasmus+ para a educação, a formação, a juventude e
o desporto; ao programa LIFE para o ambiente e o clima; ao Programa
de Apoio às Reformas, mediante pedido de apoio financeiro e técnico;
ao Mecanismo de Proteção Civil da União, para a prevenção dos riscos
transfronteiras e da poluição marinha no mar e em terra e para a prontidão da reação nestes domínios. Os programas de cooperação territorial,
em especial o programa INTERREG para a região Atlântica, facilitarão a
colaboração transnacional que o plano de ação visa alcançar.

2.1.2.4.

Pacto Ecológico Europeu
A Comissão Europeia apresentou, a 11 de dezembro de 2019, o Pacto Ecológico Europeu — um roteiro para tornar a economia da União Europeia
(UE) sustentável, transformando os desafios climáticos e ambientais em
oportunidades em todos os domínios de intervenção política e proporcionando uma transição justa e inclusiva para todos. O Pacto Ecológico
Europeu prevê um plano de ação para:
≈≈ Impulsionar a utilização eficiente dos recursos através da transição para uma economia limpa e circular.
≈≈ Restaurar a biodiversidade e reduzir a poluição.
≈≈ O Pacto Ecológico Europeu perspetiva o caminho a seguir para
converter a Europa no primeiro continente neutro do ponto de vista climático no horizonte de 2050, estimulando a economia, melhorando a saúde e a qualidade de vida das pessoas, cuidando da
natureza e não deixando ninguém para trás.
A arquitetura do Pacto Ecológico Europeu assenta em vários domínios
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Figura 4 – Pacto Ecológico Europeu

Fonte: Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social
Europeu e ao Comité das Regiões - Pacto Ecológico Europeu Bruxelas, 11.12.2019

de intervenção, que sustentam várias iniciativas propostas para converter o combate às alterações climáticas no novo modelo de crescimento
económico do continente, conforme se apresenta no quadro abaixo. Várias das ações previstas já foram implementadas ao longo de 2020.
Quadro 4 - Domínios de intervenção e ações de Plano Ecológico Europeu

Domínio de
intervenção

Ações
≈≈ Estratégia de biodiversidade da UE para 2030;

BIODIVERSIDADE
- MEDIDAS PARA
PROTEGER OS
NOSSOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS

≈≈ Medidas para fazer face aos principais fatores de perda
de biodiversidade;
≈≈ Medidas para apoiar cadeias de valor que não causam
desflorestação;
≈≈ Nova estratégia da UE para as florestas;
≈≈ Medidas para apoiar cadeias de valor que não causam
desflorestação.
≈≈ Estratégia «do prado ao prato»;

«DO PRADO AO
PRATO» - FORMAS
DE ASSEGURAR
UMA CADEIA
ALIMENTAR MAIS
SUSTENTÁVEL

≈≈ Análise dos projetos de planos estratégicos nacionais, com
referência às ambições do Pacto Ecológico Europeu e da
estratégia «do prado ao prato».
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Domínio de
intervenção

Ações
≈≈ Estratégia «do prado ao prato»;

AGRICULTURA
SUSTENTÁVELSUSTENTABILIDADE

≈≈ Plano de ação para reduzir a utilização de pesticidas químicos, fertilizantes e antibióticos na produção agrícola e
pecuária.

DA AGRICULTURA
DA UE E DAS ZONAS
RURAIS GRAÇAS À
POLÍTICA
AGRÍCOLA
COMUM (PAC)

≈≈ Avaliação da versão final dos planos nacionais integrados em
matéria de energia e de clima;
≈≈ Estratégia para a integração setorial inteligente;
ENERGIA LIMPA

≈≈ Iniciativa «vaga de renovação» para o setor da construção;
≈≈ Avaliação e revisão do Regulamento Rede Transeuropeia de
Energia;
≈≈ Estratégia de energia eólica marítima.
≈≈ Estratégia industrial da EU;

INDÚSTRIA
SUSTENTÁVEL FORMAS DE
ASSEGURAR
CICLOS DE
PRODUÇÃO MAIS
SUSTENTÁVEIS E
AMIGOS DO
AMBIENTE

≈≈ Plano de ação para a economia circular;
≈≈ Iniciativas para estimular os mercados-piloto para produtos circulares e neutros do ponto de vista climático nos setores industriais com utilização intensiva de energia;
≈≈ Proposta de apoio a processos de produção de aço com zero
emissões em 2030;
≈≈ Legislação sobre baterias em apoio do Plano de Ação;
≈≈ Estratégico para as Baterias e da economia circular;
≈≈ Propostas de reformas legislativas no domínio dos resíduos.

CONSTRUÇÃO E
RENOVAÇÃO SETOR DA
CONSTRUÇÃO
MAIS ECOLÓGICO

≈≈ Iniciativa «vaga de renovação» para o setor da construção;
≈≈ Plano de ação para a economia circular.
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Domínio de
intervenção

Ações
≈≈ Estratégia para a mobilidade inteligente e sustentável;
≈≈ Instalação de um milhão de pontos públicos de carregamento
de automóveis elétricos até 2025;

MOBILIDADE

≈≈ Propostas para a promoção das energias alternativas no abastecimento de transportes, incluindo aviões;

SUSTENTÁVEL -

≈≈ Revisão da diretiva dos Transportes Combinados;

PROMOÇÃO DE

≈≈ Revisão da Diretiva Infraestrutura para Combustíveis Alternativos e do Regulamento Rede Transeuropeia de Transportes;

MEIOS DE
TRANSPORTE MAIS
SUSTENTÁVEIS

≈≈ Iniciativas para aumentar e gerir melhor a capacidade dos caminhos de ferro e das vias navegáveis interiores;
≈≈ Proposta de normas mais rigorosas em matéria de emissões
de poluentes atmosféricos dos veículos com motor de combustão.

ELIMINAÇÃO DA
POLUIÇÃO MEDIDAS PARA
ELIMINAR A
POLUIÇÃO DE
FORMA RÁPIDA E

≈≈ Estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade;
≈≈ Plano de ação para a poluição zero na água, no ar e no solo;
≈≈ Revisão das medidas de combate à poluição proveniente de
grandes instalações industriais.

EFICAZ

≈≈ Introdução de uma Lei Climática Europeia para consagrar o objetivo de conseguir que os países da União Europeia alcancem a neutralidade climática em 2050;
AÇÃO CLIMÁTICA
- FAZER COM QUE

≈≈ Apresentação das metas para a redução em 50% ou 55%
das emissões de CO2 até 2030.

≈≈ Revisão de todas as medidas legislativas destinadas a
combater as alterações climática;
IMPACTO NEUTRO
A UE TENHA UM
NO CLIMA EM
2050

≈≈ Revisão da diretiva para a taxação da energia;
≈≈ Apresentação da proposta para um Mecanismo de Ajustamento de Carbono nas Fronteiras;
≈≈ Nova estratégia da UE de adaptação às alterações climáticas.
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O Pacto Ecológico Europeu abrange todos os setores da economia,
sendo incontornável o papel da Economia do Mar na agenda climática, cuja transição é transversal aos vários setores do mar, desde os
mais tradicionais aos mais inovadores, envolvendo todas as dimensões em que o mar integra o quotidiano dos cidadãos europeus. Ainda assim, merece particular destaque a “Estratégia de energia eólica
marítima”, pelo impulso que pode acrescentar à produção comercial de
energia a partir do mar; o “Plano de Ação para a Economia Circular”, por
preconizar uma alteração dos paradigmas associados aos modelos de
produção e aos modelos de negócio da Economia do Mar; e a “Estratégia do prado ao prato”, pelo que o pescado representa num sistema
alimentar saudável e totalmente sustentável no espaço europeu e pelas
suas implicações nas práticas de produção e cadeias de valor das pescas e indústrias agroalimentares.
Financiamento
A UE prestará igualmente apoio financeiro e assistência técnica para
ajudar quem é mais afetado pela transição para a economia verde, através do Mecanismo para uma Transição Justa. Este mecanismo ajudará a
mobilizar, pelo menos, 150 mil milhões de EUR no período de 2021-2027,
nas regiões mais afetadas.

2.1.2.5.

The EU Blue Economy Report 2020
«…as energias renováveis marítimas, os alimentos provenientes do mar,
o turismo costeiro e marítimo sustentável, a bioeconomia azul e muitas outras atividades que constituem a economia azul ajudar-nos-ão
a sair desta crise mais fortes, mais saudáveis, mais resilientes e mais
sustentáveis…”
Virginijus Sinkevičius, Comissário Europeu do Ambiente, Oceanos e Pescas

O Relatório de Economia Azul de 2020, na continuidade das edições anteriores pretende apoiar os formuladores de políticas públicas e outras
partes interessadas no desenvolvimento sustentável do oceano e, mais
especificamente, para o desenvolvimento e implementação de políticas e iniciativas sob o Pacto Ecológico Europeu, em consonância com a
nova abordagem para uma Economia Azul sustentável.
Este relatório traça o panorama do desempenho dos setores económicos da UE ligados aos oceanos e ao ambiente costeiro. Em 2018 a economia azul apresentou um volume de negócios de 750 mil milhões de
euros e empregou 5 milhões de pessoas, o que representa um aumento
significativo de 11,6% relativamente ao ano anterior. Apesar das graves
repercussões da pandemia de Covid-19 sobre setores como o turismo
costeiro e marítimo e as pescas e a aquicultura, globalmente, a economia azul tem um enorme potencial em termos de contribuição para
uma recuperação ecológica.
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Normalmente associado a atividades tradicionais como a pesca e o
transporte, o meio marinho alberga um número cada vez maior de setores emergentes e inovadores, entre os quais o das energias marinhas
renováveis. A UE, líder mundial em tecnologia da energia oceânica, está
no bom caminho para produzir até 35% da sua eletricidade a partir de
fontes ao largo até 2050. O relatório salienta, ainda, a correlação entre a
pesca sustentável e os resultados económicos positivos - o crescimento
das pescas e da aquacultura está completamente dissociado da produção de gases com efeito de estufa. O processo de transição ecológica está em curso também noutros setores. O setor do transporte marítimo, impelido pela introdução do limite máximo de teor de enxofre por
parte da Organização Marítima Internacional para 2020, orienta-se cada
vez mais para a procura de fontes de energia com menor intensidade
de carbono. Além disso, uma rede de «portos verdes» está a reduzir
a pegada ecológica destas plataformas economicamente importantes
que ligam oceanos e continente. O relatório analisa igualmente o valor
económico de vários serviços ecossistémicos prestados pelo oceano,
incluindo os habitats para a vida marinha, o sequestro de carbono e os
processos que influenciam as alterações climáticas e a biodiversidade.

2.1.3.

O compromisso de Portugal

2.1.3.1.

ENM2030 – Estratégia Nacional para o Mar
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (ENM2021-2030) é um instrumento de política pública para o Mar que apresenta a visão, os objetivos,
as áreas de intervenção e as metas para o país no período 2021–2030, no
que se refere ao modelo de desenvolvimento do Oceano. Este modelo
parte do Oceano como um dos principais pilares de sustentabilidade do
planeta, e está assente nos princípios da preservação e utilização sustentável dos recursos e serviços dos ecossistemas marinhos, apoiados
em sólidos conhecimentos científicos, e em harmonia com o desenvolvimento económico, social e ambiental que se pretende para Portugal
até 2030.
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 está ancorada nos instrumentos internacionais acima referidos e contribui para os seus objetivos, visando continuar a dar um rumo às políticas do mar, reconhecendo que, ao longo da próxima década, a importância do mar incluirá as
dimensões ambiental, social, económica e geopolítica.
A ENM2021-2030 esteve em consulta pública até ao final de novembro
de 2020, esperando-se para breve a publicação da versão final, sendo, no
entanto, possível conhecer desde já a visão, os objetivos, as prioridades e
as principais medidas planeadas para o mar o mar na próxima década.
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Visão
«Promover um oceano saudável como forma de potenciar o desenvolvimento azul sustentável, o bem-estar dos portugueses e afirmar Portugal como líder na governação do oceano, apoiado no conhecimento
científico.»
Objetivos estratégicos (OE), medidas e metas para a década
Foram definidos 10 objetivos estratégicos para Portugal para o período
considerado, os quais tiveram por base as aprendizagens das estratégias anteriores, suportados pelas tendências globais de sustentabilidade e alinhados com os ODS. Estes objetivos representam os desafios
onde Portugal se pode diferenciar a partir do mar ou onde é preciso um
maior desenvolvimento para atingir esses fins.
Para dar cumprimento a estes objetivos estratégicos foram definidas
medidas objetivas em áreas de intervenção prioritárias, consubstanciadas num Plano de Ação e enquadradas num conjunto de metas concretas e quantificadas para o ano de 2030, que constituem base para
a monitorização e avaliação da ENM 2021-2030. O Plano de Ação contempla 160 medidas, de entre as quais foram identificadas 30 medidas,
consideradas emblemáticas, com base na sua abrangência e elevado
potencial multiplicador de efeito.
Na tabela seguinte apresentam-se os objetivos estratégicos, as medidas
emblemáticas associadas aos mesmos e as respetivas metas a atingir
até 2030.
Quadro 5 - Objetivos Estratégicos, medidas e respetivas metas de implementação
OE1 - Combater as Alterações Climáticas e a Poluição e Restaurar os Ecossistemas

RESUMO

MEDIDAS
EMBLEMÁTICAS

METAS PARA
2030

Aposta na cooperação em prol da aquisição de conhecimento científico e no desenvolvimento de soluções tecnológicas
nos diversos setores da economia, que permitam reduzir os
efeitos das ameaças ambientais, bem como capacidades
acrescidas de vigilância.
Implementar um Programa Nacional para o Mapeamento
dos Habitats e dos Serviços dos Ecossistemas Marinhos e
Costeiros incluindo medidas de restauro.
Classificar, pelo menos, 30% das águas marinhas sob jurisdição
nacional de acordo com as metas europeias, e implementar a
Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas (RNAMP).
≈≈ Assegurar que 100% do espaço marítimo sob soberania e/ou jurisdição nacional seja avaliado em Bom Estado Ambiental;
≈≈ Classificar Áreas Marinhas Protegidas em 30% das águas marinhas nacionais.
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OE2 - Fomentar o Emprego e a Economia Azul Circular e Sustentável

RESUMO

Desenvolvimento da economia azul, com especial enfoque
em setores emergentes, estimulando a economia circular e
de base biológica onde os princípios de redução, substituição, reutilização, reciclagem e reaproveitamento de recursos
primários são o novo normal. Uma economia azul, igualmente capaz de criar emprego qualificado e diferenciador e de
manter emprego no setor primário, assegurando a sustentabilidade cultural e social das comunidades litorais.
Operacionalizar o Campus do Mar com todas as infraestruturas e redes aplicáveis incluindo a criação do Hub Digital
Bioeconomia Azul, onde se concentre informação relativa
aos biobancos e coleções marinhas nacionais.

MEDIDAS
EMBLEMÁTICAS

Promover a afirmação de Portugal enquanto Pólo de GNL e Hidrogénio do Atlântico através da elaboração do Plano Estratégico
para a Infraestrutura Marítimo-Portuária de GNL e Hidrogénio.
Criar incentivos para a dinamização do emprego azul altamente
qualificado (Voucher Emprego Azul).
≈≈ Garantir que todos os portos comerciais, de pesca e marinas
apresentem sistemas de gestão ambiental (das águas, águas
residuais, resíduos e energia);
≈≈ Assegurar o crescimento do emprego na economia azul nacional até 2030 Garantir uma remuneração média na Economia
do Mar acima da média nacional;
≈≈ Aumentar o valor acrescentado bruto (VAB) da Economia do
Mar em 30% até 2030;
≈≈ Aumentar o contributo da Economia do Mar para o crescimento do VAB da economia nacional;
≈≈ Aumentar as exportações dos produtos do Mar até 2030;

METAS PARA
2030

≈≈ Aumentar o contributo das exportações dos produtos do mar
para o crescimento das exportações totais nacionais;
≈≈ Aumentar a captação de investimento direto estrangeiro em
Portugal para a Economia do Mar;
≈≈ Melhorar o ambiente de negócios na Economia do Mar, diminuindo os custos de contexto das empresas;
≈≈ Aumentar anualmente o número de candidaturas a medidas
de apoio ao emprego para atividades relacionadas com a economia azul (através das medidas de apoio à contratação/estágios profissionais/prémios ao emprego/conversão, incluindo
medidas de empreendedorismo e criação do próprio emprego;
≈≈ Apoiar novas formas de financiamento alternativas (por exemplo, financiamento sustentável, crowdfunding, capital de risco)
para projetos nas áreas da economia azul.
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OE3 - Descarbonizar a Economia e Promover as Energias Renováveis e
Autonomia Energética
Maior esforço na redução de emissões de gases com efeito
de estufa, dando seguimento às metas do Plano Nacional
Energia e Clima 2030, apoiando os compromissos do país no
âmbito do Acordo de Paris.

RESUMO

O oceano pode contribuir para a descarbonização em três
áreas: i) produção de energias sustentáveis; ii) promoção de
uma indústria inovadora, inclusiva e sustentável e iii) uso
sustentável do mar e dos recursos marinhos.
Este objetivo implica medidas especiais de incentivo à reflorestação marinha ou aquicultura multitrófica integrada, bem
como a aposta, *por todos os setores de atividade, na eficiência energética, incorporação de tecnologias inovadoras,
novos materiais e processos com menor pegada carbónica.

MEDIDAS

Fomentar o financiamento preferencial de projetos de
empreendedorismo e inovação na economia azul que sejam
descarbonizantes, sustentáveis, circulares, mais eficientes e
inclusivos.
Descarbonizar e promover a transição, eficiência e autonomia
energéticas nos sectores da Economia do Mar, o desenvolvimento de tecnologias e a produção de energias renováveis oceânicas.

METAS PARA
2030

≈≈ Assegurar a redução das emissões de CO2 por parte das atividades da Economia do Mar até 2030 em linha com o contributo de Portugal para as metas da UE em termos de redução de
emissões de CO2 (- 17% face a 2005) visando os compromissos
assumidos no âmbito do Acordo de Paris e do Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050.

OE4 - Apostar na Garantia da Sustentabilidade e Segurança alimentar
A tradição de produtos da pesca na dieta nacional, a
importância do seu consumo na saúde e a dependência
dos mercados externos na balança comercial justifica que
a autonomia e a segurança no abastecimento da cadeia
alimentar, (identificação da origem, qualidade e sustentabilidade) sejam consideradas vetores estratégicos da
Economia do Mar.

RESUMO

Em alinhamento com a iniciativa europeia “Farm to Fork”
deve garantir-se uma exploração sustentável de recursos
marinhos vivos, mas também desenvolver a capacidade
produtiva sustentável da aquicultura, e de outras formas de
produção proteica alternativas. Na transformação, devem fomentar-se os conceitos de desperdício zero e da valorização
integral dos resíduos, co-produtos e subprodutos, assegurando a rastreabilidade, e consequentemente a segurança
alimentar.
O desenvolvimento da fiscalização em terra e no mar faz
parte da garantia de sustentabilidade e segurança na fileira
do pescado, devendo incluir não apenas a produção nacional, mas também o consumo de pescado importado, impondo novos requisitos no quadro da segurança alimentar.
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OE4 - Apostar na Garantia da Sustentabilidade e Segurança alimentar

RESUMO

Este objetivo implica medidas especiais de incentivo à reflorestação marinha ou aquicultura multitrófica integrada, bem
como a aposta, *por todos os setores de atividade, na eficiência energética, incorporação de tecnologias inovadoras,
novos materiais e processos com menor pegada carbónica.
Implementar um Roteiro Nacional para a aquicultura offshore, estimulando atividades de I&DI orientadas para oferta de
soluções tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento de
sistemas de aquicultura offshore.

MEDIDAS
EMBLEMÁTICAS

Fomentar a valorização do pescado pela aposta continuada
na inovação, na melhoria das condições de trabalho a bordo,
na segurança, na eficiência energética, no acondicionamento e na rastreabilidade molecular da origem do pescado.
Reconverter a pesca nacional até 2030 num dos sectores mais
sustentáveis e de baixo impacto mundialmente estimulando a
afetação de subsídios à promoção da pesca sustentável.
Privilegiar o desenvolvimento da aquicultura sustentável e circular, quer em mar aberto quer em águas de transição, e estimular
a produção multitrófica e em circuito fechado.

METAS PARA
2030

≈≈ Atingir níveis de rendimento máximo sustentável (Maximum
Sustainable Yield) até 2030, adequando os níveis de esforço de
pesca a essa meta.

OE5 - Facilitar o Acesso a Água Potável

RESUMO

MEDIDAS

Enquadramento no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água e no regime jurídico de produção de água para
reutilização, da dessalinização como fonte alternativa de
água para responder à crescente pressão sobre os recursos
hídricos globais, porquanto se trate de uma fonte tendencialmente neutra em termos de emissões de carbono, quando
em associação com sistemas de produção de energias marinhas renováveis.
Fomentar o desenvolvimento das tecnologias de dessalinização através da implementação de um Roteiro Nacional para
a Dessalinização 2030.

EMBLEMÁTICAS

Desenvolver modelos de quantificação e projeção a 10 anos
do deficit de oferta versus procura de água em zonas costeiras, ao longo do ano e por tipo de uso (consumo humano,
turismo, indústria, rega).

METAS PARA

≈≈ Aumentar o contributo das tecnologias de dessalinização para
o fornecimento de água a nível nacional

2030
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OE6 - Promover a Saúde e Bem Estar

RESUMO

A saúde do oceano está intimamente ligada à saúde humana através de várias componentes: i) os ecossistemas marinhos fornecem oxigénio e sequestram o dióxido de carbono; ii) na alimentação, uma vez que o consumo regular de
pescado e outros produtos do mar faz parte da base de uma
dieta saudável, e tem um efeito conhecido na saúde humana; iii) potencial do conhecimento e investigação associado
ao mar no desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos e nutracêuticos e, por fim, iv) os ecossistemas marinhos
e costeiros oferecem oportunidades para diversas atividades
recreativas com benefícios vários, incluindo a satisfação
estética, melhorias na saúde física e mental e um sentido
acrescido de bem-estar.
Banir os plásticos de uso único até 2021 e promover a reciclagem, reutilização e redução do uso de plásticos fomentando o desenvolvimento de bioplásticos compostáveis e
biodegradáveis.

MEDIDAS
EMBLEMÁTICAS

Desenvolver e validar ferramentas que permitam a monitorização de poluentes emergentes em produtos de origem
marinha destinados ao consumo humano ou à produção de
ingredientes para rações animais.
Desenvolver um portal e um plano de promoção e comercialização da oferta integrada de turismo de saúde;

METAS PARA
2030

≈≈ Criar apoios para a diversificação e inovação no turismo de
saúde ligado ao mar;
≈≈ Aumentar o número de participantes em atividades desportivas náuticas (federadas e recreativas).

OE7 - Estimular o Conhecimento Científico, Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação Azul
O desenvolvimento da economia azul e a salvaguarda e restauro dos ecossistemas marinhos e costeiros, bem como do
património cultural subaquático, dependem da constituição
de uma base sólida de conhecimento do mar e inovação tecnológica daí derivada. Neste sentido, esta estratégia prevê:
i. Desenvolvimento de clusters para o conhecimento do
mar, baseados na cooperação de instituições científicas
públicas e privadas nacionais e internacionais;
RESUMO

ii. Promoção de uma política de dados para assegurar a
transparência e facilitar o acesso aos dados recolhidos
por todos os utilizadores do oceano;
iii. Desenvolvimento e manutenção de infraestruturas
laboratoriais ou de campo de nível europeu, que suportem posições de liderança científica em áreas chave;
iv. Participação de Portugal em iniciativas internacionais
na área da oceanografia e do clima, investindo nos
equipamentos e infraestruturas necessários para assegurar a observação e monitorização do mar português;
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OE7 - Estimular o Conhecimento Científico, Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação Azul
v. Integração do conhecimento científico conduzido por
entidades terceiras no espaço marítimo nacional;
vi. Transferência de ciência e tecnologia para a inovação
empresarial, fomentando projetos que possam conduzir
a um mais rápido desenvolvimento e patenteamento de
novos produtos, processos e serviços;

RESUMO

vii. Implementação de roteiros e programas nacionais
para diversas áreas do mar, identificando os desafios principais, bem como as soluções necessárias, nas áreas da
ciência, tecnologia e inovação;
viii. Maior cooperação internacional, assumindo-se Portugal como principal impulsionador dos objetivos estabelecidos para a Década das Nações Unidas das Ciências do
Oceano para o Desenvolvimento Sustentável 2021-2030
e, na esfera atlântica, a cooperação em I&I e no âmbito da
Declaração de Belém e do AIR Centre.
Implementar um Programa Nacional para a Observação,
Cartografia de Precisão e o Conhecimento do Mar profundo
na nossa ZEE e plataforma continental estendida.

MEDIDAS
EMBLEMÁTICAS

Promover um programa de financiamento de I&DI multidisciplinar para as ciências do mar entre Sistema Científico e Tecnológico e a indústria, para o desenvolvimento de produtos e serviços
inovadores na economia azul.
Desenvolver tecnologias e promover estudos para avaliação do
impacto ambiental, social e económico de atividades extrativas
no mar profundo.
≈≈ Aumentar o número de startups na economia azul bem como
o número de projetos inovadores azuis financiados pelos programas operacionais;

METAS PARA
2030

≈≈ Aumentar o número de mestres e doutores nas áreas científicas ligadas ao Oceano;
≈≈ Aumentar o número de infraestruturas de ciência nacionais e
europeias (em que Portugal participa) ligadas ao mar;
≈≈ Aumentar o número de pedidos de direitos de propriedade
industrial (patentes, marcas e design), com origem nacional
em tecnologias oceânicas e relacionadas (tecnologia, industrial,
capacitação).
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OE8 - Incrementar a Educação, Formação, Cultura e Literacia do Oceano
A próxima década deverá contribuir para Portugal aumentar e
aperfeiçoar a oferta educativa e formativa para todas as áreas ligadas ao mar. É, ainda, considerado fundamental incentivar todos
os cidadãos e setores da sociedade a assumirem atitudes informadas e responsáveis sobre o oceano e a assumir a importância
do mar identidade portuguesa. Assim, este objetivo foca-se:

RESUMO

i.

Estímulo à mobilidade entre profissões do mar, a inovação e empreendedorismo, e as novas competências
profissionais, com o objetivo de atrair mais jovens e
mulheres para profissões ligadas ao oceano;

ii.

Maior investimento na educação e formação de quadros superiores especializados;

iii.

A conceção e desenho de qualificações e dos correspondentes referenciais de emprego, de competências e de formação, interligando escolas, centros de
formação profissional, universidades e institutos e
empresas;

iv.

Atualização do Catálogo Nacional de Qualificações
(CNQ);

v.

Aposta na Literacia do Oceano;

vi. Assunção do património cultural náutico e subaquático como parte da estratégia de promoção internacional do país;
vii. Incentivo à inovação e formação aliada aos valores e
tradições associadas ao mar.
Construir uma estratégia integrada de desenvolvimento da
literacia do oceano inclusiva e holística incluindo a Educação,
Cultura, Ciência e Ambiente.

MEDIDAS
EMBLEMÁTICAS

Identificar as áreas estratégicas e atualizar regularmente o Catálogo Nacional de Qualificações, através do Conselho Sectorial para
a Qualificação específico para o Mar.
Promover a cultura e história marítima nacional através do apoio
direto a diferentes iniciativas e formas de arte contemporânea e
tradicional, associadas ao Oceano.
Promover a inventariação, o conhecimento científico e a classificação do património cultural náutico e subaquático (com recurso
aos sistemas e tecnologias robóticas), considerando-o na gestão
do litoral e nos instrumentos de decisão política.
≈≈ Assegurar que 1,5% do financiamento comunitário relativo
a formação profissional no âmbito do PT2030 seja destinada à formação de recursos humanos nas profissões da
Economia do Mar;

METAS PARA
2030

≈≈ Duplicar o número de trabalhadores com ensino pós-secundário nas atividades ligadas ao mar até 2030;
≈≈ Aumentar o número de jovens e adultos com qualificações
de dupla certificação nos setores e atividades relacionados
com a Economia do Mar;
≈≈ Assegurar que 20% dos Clubes Ciência Viva na Escola
integra nos seus planos de atividade a exploração da
temática mar;
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OE8 - Incrementar a Educação, Formação, Cultura e Literacia do Oceano

METAS PARA
2030

≈≈ Assegurar o aumento de 10% no número de Centros de
Formação Desportiva do Desporto Escolar (Atividades Náuticas) e no número de Grupos-Equipa do Desporto Escolar
nas modalidades náuticas (Canoagem, Surf, Stand Up Paddle, Vela e Remo);
≈≈ Aumentar o financiamento da inventariação e monitorização do património costeiro integrado em paisagens culturais;
≈≈ Aumentar o número de imóveis de Património Cultural
Náutico e Subaquático classificados.

OE9 - Incentivar a Reindustrialização e Capacidade Produtiva e Digitalizar o
Oceano

RESUMO

A reindustrialização do país, baseada na Economia do Mar,
deverá refundar a maritimidade de Portugal numa lógica
moderna adotando novos princípios e modelos de negócio,
apelando a setores tradicionais e emergentes, em que é assumida a necessidade de a mesma ser inclusiva, integradora
de I&D, de se basear em capital humano de excelência, de
ser seguidora de critérios ambientais, assente numa economia circular e eficiente no uso de recursos. A digitalização do
oceano contribuirá para a inovação e para manter e atrair os
cidadãos e o tecido produtivo para as atividades tradicionais
e emergentes no meio marinho.
Criar uma Base de Dados e Informação Oceanográfica
Nacional de acesso aberto, que também inclua os dados
obtidos por navios de investigação estrangeiros em águas de
jurisdição nacional.

MEDIDAS
EMBLEMÁTICAS

FPromover a digitalização da fileira do pescado, pesca e
aquicultura 4.0, no sentido do aumento de eficiência produtiva e de sustentabilidade.
Criar um programa de reindustrialização na economia azul, com
prioridade para a bioeconomia, tecnologias limpas, engenharia
natural, robótica e sensores e toda a digitalização do setor económico do oceano.

METAS PARA
2030

≈≈ Aumentar a capacidade industrial e produtora dos setores
emergentes da Economia do Mar;
≈≈ Aumentar os apoios financeiros à inovação e diversificação de
modelos de produção dos setores tradicionais da Economia do
Mar.

OE10 - Garantir a Segurança, Soberania, Cooperação e Governação

RESUMO

Portugal deve promover a implementação de uma Política
Marítima Integrada em todas as suas vertentes, afirmando-se como uma nação marítima reconhecida a nível global,
colhendo os benefícios da sua credibilidade e capacidade de
agregar vontades a uma escala pluricontinental. A ENM 20212030 assume-se como o meio para garantir este objetivo e
assenta nos seguintes fatores:
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OE10 - Garantir a Segurança, Soberania, Cooperação e Governação

RESUMO

i.

Aposta na inovação e na ciência, tendo em vista o aumento
da capacidade de monitorização móvel remota do oceano e
áreas costeiras, e o desenvolvimento de meios tecnológicos
inteligentes e de plataformas de monitorização;

ii.

Cooperação técnica e operacional na vertente marítima e portuária para a construção da segurança e da proteção, criando
sinergias e respostas conjuntas no quadro da prevenção e da
supressão de atos ilícitos, na gestão de crises humanitárias,
nas operações de busca de salvamento, na troca de informação, na simplificação de procedimentos e na monitorização e
vigilância do mar;

iii.

Diplomacia do mar, estimulando o reforço das relações com
outras nações marítima, destacando-se a Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a bacia atlântica sob o
chapéu da Declaração de Belém, que promove a cooperação
em investigação e inovação no oceano Atlântico entre a União
Europeia, o Brasil e a África do Sul, e no âmbito da qual Portugal tem tido um papel muito ativo;

iv. Pilar da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
(CNUDM) que veio instituir o atual regime de governação do
oceano;
v.

Possível extensão da Plataforma Continental portuguesa, até
2030;

vi. Afirmação do país na luta contra a poluição no oceano no
quadro do Acordo de Lisboa e de outros acordos regionais
similares, na ligação com a Agência Europeia de Segurança
Marítima, sedeada em Lisboa, e na proteção do Património
Cultural Subaquático no âmbito da Convenção da UNESCO
de 2001;
vii. Esforço no combate a atividades criminosas no contexto da
União Europeia;
viii. Papel relevante em relação aos movimentos migratórios
oriundos do norte de África, assegurando-se a devida articulação dos serviços competentes e do Alto Comissariado para
as Migrações;
ix. Contributo nacional acrescido na promoção da resiliência face
a ameaças híbridas relacionadas com a segurança marítima,
decorrente da adesão de Portugal ao Centro de Excelência
Europeu para o Combate às Ameaças Híbridas (Hybrid CoE).
Garantir a implementação da Estratégia Nacional Mar 2021-2030
através do ITIMAR no âmbito do novo acordo de parceira PT2030,
assim como a respetiva monitorização via Plataforma SEAMInd.
MEDIDAS
EMBLEMÁTICAS

Garantir a afetação eficiente dos Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento ao reforço do potencial económico estratégico
da Economia do Mar, assegurando a sustentabilidade ambiental
dos recursos marinhos.
Operacionalizar o Observatório do Atlântico em coordenação
com o Air Center.
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OE10 - Garantir a Segurança, Soberania, Cooperação e Governação
MEDIDAS
EMBLEMÁTICAS

METAS PARA
2030

Desenvolver um programa de construção de meios navais,
tripulados e não-tripulados, para vigilância, inspeção e controlo da zona oceânica (depois das 12 milhas).
≈≈ Concluir o processo de extensão da plataforma continental
portuguesa;
≈≈ Operacionalizar a gestão partilhada entre Estado e regiões
autónomas no ordenamento espaço marítimo revendo o
respetivo regime jurídico.

Fonte: ENM2021-2030

Áreas de intervenção prioritárias (AIP)
As áreas de intervenção prioritárias foram selecionadas com base na sua
relevância para atingir os Objetivos Estratégicos propostos e incluem
vários setores e atividades azuis, fundamentadas pelo seu estado de desenvolvimento atua ou desejado no futuro.
≈≈ AI1 - Ciência e Inovação;
≈≈ AI2 - Educação, Formação, Cultura e Literacia do Oceano;
≈≈ AI3 - Biodiversidade e Áreas Marinhas Protegidas;
≈≈ AI4 - Bioeconomia e Biotecnologia Azul;
≈≈ AI5 - Pescas, Aquicultura, Transformação e Comercialização;
≈≈ AI6 - Robótica e Tecnologias Digitais;
≈≈ AI7 - Energias Renováveis Oceânicas;
≈≈ AI8 - Turismo, Náutica de Recreio e Desporto;
≈≈ AI9 - Portos, Transportes Marítimos e Logística;
≈≈ AI10 - Estaleiros, Construção e Reparação Naval;
≈≈ AI11 - Gestão do Litoral, Obras e Infraestruturas;
≈≈ AI12 - Recursos não-vivos;
≈≈ AI13 – Segurança, defesa e vigilância marítima;
Financiamento
A implementação da ENM 2021-2030 utilizará os recursos financeiros
disponíveis e o seu sucesso dependerá, em grande medida, do trabalho
realizado pela Comissão de Implementação do ITI Mar (instrumento de
investimento territorial integrado relativo ao mar), complementada pelo
trabalho de articulação funcional da ENM 2021-2030, designadamente
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na articulação ao nível das estratégias de especialização inteligente e
dos financiadores na área do mar, e da futura articulação ao nível do
Portugal 2030. Deste modo, ficam asseguradas as condições para uma
articulação eficaz e eficiente na aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, em gestão partilhada, dos fundos nacionais,
como o Fundo Azul e o Fundo Ambiental, do Mecanismo Financeiro do
Espaço Económico Europeu (EEA Grants), e de outros investidores públicos e privados em Portugal com interesses na área do mar.
Complementarmente aos fundos em gestão partilhada, nos quais se
incluem também os programas de cooperação territorial ao nível do
INTERREG, essenciais ao aprofundamento das redes de cooperação na
Europa e, em especial, no Atlântico, há a considerar os programas de
gestão centralizada da Comissão Europeia: os programas Horizon Europe, InvestEU, COSME, Connecting Europe Facility, Erasmus+ e LIFE.

2.1.3.2.

Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica
de Portugal 2020-2030
A Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, elaborada por António Costa Silva, constitui um documento enquadrador das opções e prioridades que deverão nortear a
recuperação dos efeitos económicos adversos causados pela atual pandemia. Foi a partir desta visão estratégica que foi desenhado o Plano
de Recuperação, apresentado à Comissão Europeia, com vista à utilização dos fundos europeus disponíveis. Este documento consigna a visão
para Portugal no horizonte de uma década, visão essa que enformará
a estratégia de recuperação económica da crise provocada pelo novo
coronavírus, servindo ainda de referencial para o modelo de desenvolvimento do país num contexto pós-Covid.
De acordo com esta visão, o pós-pandemia deverá ser acompanhado
por um reposicionamento das sociedades relativamente ao seu modo
de organização, comportamentos e estilos de vida e pela transformação
da economia nacional, evoluindo para um modelo de crescimento mais
justo, próspero e eficiente, no uso regenerativo dos recursos e dentro
dos limites dos sistemas naturais. A resposta nacional passa, então, pelo
reconhecimento estratégico das oportunidades latentes nas adversidades, valorizando de forma sustentável as potencialidades do nosso
território para o crescimento da economia e para a criação de emprego.
Nesta visão, o oceano volta a estar recentrado e tem claramente um
papel catalisador, considerando-se que o volume de recursos financeiros significativos a que Portugal vai poder aceder permitirão ensaiar um
novo ciclo geopolítico na história do país, podendo explorar simultaneamente a sua relação continental com a Europa e a sua relação marítima
com o mundo, potenciando a capacidade produtiva do país e alinhando-a com as tendências mais significativas da economia do futuro.
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O mar deve, assim, ser considerado como um ativo crucial do território,
da soberania, da economia e do desenvolvimento do país, intervindo
nele com base no conhecimento e na tecnologia, mapeando e protegendo os ecossistemas e preservando a biodiversidade. É ainda referido
o papel do mar como fonte de riqueza económica, que pode dinamizar
toda uma fileira de novos pólos de atividade económica, das biotecnologias às ciências da saúde, da cosmética aos biomateriais diversos e ao
aproveitamento sustentável de alguns recursos minerais estratégicos.
A aposta nos diferentes setores emergentes, assim como no apoio e
modernização dos setores estabelecidos da economia azul, constitui
um importante motor de crescimento económico e social do país e
pode aumentar a sua projeção internacional. Este desenvolvimento
deverá articular-se com a mudança na matriz energética mundial para
responder à ameaça climática e reduzir as emissões de CO2, mais tecnologias digitais, mais redes inteligentes combinadas com mudanças
nos padrões de consumo, promovendo a sustentabilidade e um modo
de vida mais limpo e eficiente no uso dos recursos. A revolução digital
vai também mudar o funcionamento dos hubs, desde os tecnológicos
aos portuários e logísticos, potenciando uma nova relação com o mar e
criando condições para uma intervenção mais sustentável, a defesa dos
ecossistemas e, ao mesmo tempo, permitindo um aproveitamento dos
recursos marinhos com base no conhecimento e na tecnologia, minimizando os impactos ambientais.
Em conclusão, esta Visão defende que o Plano de Recuperação para
Portugal deve preconizar uma maior independência industrial, tecnológica e material, recomendando o reforço de agregados dinâmicos associados a fileiras industriais, expressa numa política de clusters, promovendo contratos-programa e redefinindo os programas mobilizadores
de desenvolvimento industrial e tecnológico, reorientada para uma economia com foco na sustentabilidade e neutra em carbono, que se sustenta na articulação de 3 eixos centrais: a sustentabilidade económica,
a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social.
Neste documento são elencados um conjunto de programas de investimento em áreas estratégicas que o Plano de Recuperação Económica
do país deverá contemplar. São vários os projetos de investimento que
se entrecruzam com a Economia do Mar (transição energética, digitalização, qualificação da população, ciência, saúde, etc.), destacando-se
aqui apenas aqueles que lhe estão mais diretamente associados.
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Quadro 6 – Programas de investimento diretamente associados ao mar
EIXO ESTRATÉGICO: UMA REDE DE INFRAESTRUTURAS INDISPENSÁVEIS

Programa de
investimento

Tópicos
≈≈ Investir nos portos de Sines e de Leixões para aumentar ainda
mais a sua competitividade em termos de instalações e equipamentos.

MARÍTIMO-PORTUÁRIO

≈≈ Consolidar um hub portuário nacional polivalente e que responda
às exigências da procura nos segmentos da navegação comercial, turismo e transporte de longa e curta distância.
≈≈ Construir em Sines um terminal portuário de minérios para a exportação dos recursos minerais estratégicos.

EIXO ESTRATÉGICO: UMA REDE DE INFRAESTRUTURAS INDISPENSÁVEIS

Programa de
investimento

Tópicos
≈≈ Transformar o porto de Portimão numa plataforma de ligação
com o Norte de África; utilizar o porto de Faro para desenvolver o
setor da náutica de recreio.

MARÍTIMO-PORTUÁRIO

≈≈ Resolver os problemas estruturais do porto de Lisboa.
≈≈ Desenvolver um plano para reconverter o Porto da Praia da Vitória, nos Açores, numa de estação para fornecer gás natural liquefeito aos navios que cruzam o Atlântico, estabelecendo um polo
de bunkering no centro do Atlântico.

EIXO ESTRATÉGICO: A REINDUSTRIALIZAÇÃO DO PAÍS – UMA INDÚSTRIA
COMPETITIVA E DE FUTURO – CLUSTER DA BIOECONOMIA

Programa de
investimento
POTENCIAR
A TRANSIÇÃO
PARA UMA
BIOECONOMIA
SUSTENTÁVEL

Tópicos
No meio marinho, as possibilidades são imensas, em termos da
aquacultura, das tecnologias de processamento de energia, do uso
de algas para substituir fertilizantes químicos, da biofarmacêutica
para a fabricação de componentes para medicamentos, da criação
de produtos biodegradáveis para substituir os plásticos, da criação
de produtos de alta qualidade, de cosmética e de outras áreas da
saúde, a partir de microalgas.
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EIXO ESTRATÉGICO: A REINDUSTRIALIZAÇÃO DO PAÍS – UMA INDÚSTRIA
COMPETITIVA E DE FUTURO – CLUSTER DA BIOECONOMIA

Programa de
investimento
VALORIZAR E
DAR SUSTENTABILIDADE À
FILEIRA
ALIMENTAR
DO MAR, EM
PARTICULAR ÀS

Tópicos
Este plano visa dotar estas empresas de meios tecnológicos
adequados e de competências para usarem a informação coligida
sobre o mar, promovendo assim uma intervenção no mar baseada
no conhecimento e na ciência, preservando os cardumes e assegurando a sustentabilidade futura desta fileira. Deve ainda contemplar incentivos para a renovação da frota de pescas, o reforço das
cadeias de distribuição e a promoção de um marketing competitivo do produto.

PESCAS E ÀS
EMPRESAS DO
SETOR
ECONOMIA
AZUL
PONDERAR O
APROVEITAMENTO DAS
CROSTAS DE
NÍQUEL,
COBALTO E

As empresas portuguesas que atuam no setor marinho podem
servir de plataforma de desenvolvimento de novas áreas como as
biotecnologias, a indústria alimentar, os biocombustíveis, a indústria
farmacêutica e as ciências da saúde, a indústria cosmética.
Estes recursos são provavelmente os mais fáceis de produzir porque
ocorrem nos leitos marinhos e podem ser removidos por sistemas
robotizados, o que apela para a construção de consórcios em que
podem participar o Estado português, empresas nacionais, Centros
de Investigação nacionais, mas também empresas internacionais
de países avançados e com indústrias que requerem o acesso a
matérias-primas estratégicas.

MANGANÊS, A
MÉDIO PRAZO
PONDERAR A
EXPLORAÇÃO
SULFURETOS
POLIMETÁLICOS,

Estes minerais têm uma galáxia de aplicações que interessam a
toda uma cadeia de indústrias. Estão em curso experiências no
Pacífico que permitirão balizar este tipo de exploração e assegurar a
sua sustentabilidade económica e ambiental em Portugal.

A MÉDIO PRAZO
APROFUNDAR

Este projeto deve mobilizar as estruturas existentes nos Açores e na
Madeira, em cooperação com outras Universidades e Centros de
MENTO SOBRE Investigação (a Base das Lages pode ser reconvertida num centro
tecnológico avançado). Este projeto visa estudar o oceano, o clima,
O MAR E CRIAR,
a terra e a atmosfera, criando um polo ligado ao Atlantic InternatioCOM BASE NAS
nal Research – AIR Centre e ao Observatório do Atlântico, e assente
ESTRUTURAS
numa rede de instituições nacionais e internacionais, que pode
EXISTENTES,
atrair financiamentos múltiplos.
O CONHECI-

UMA GRANDE
UNIVERSIDADE
DO ATLÂNTICO,
NOS AÇORES E
NA MADEIRA

Portugal deve ainda participar em projetos internacionais na área
da Oceanografia e do Clima e coligir e tratar a informação sobre o
oceano, apostando nos equipamentos e infraestruturas necessários
para assegurar a observação e monitorização do mar.
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EIXO ESTRATÉGICO: A REINDUSTRIALIZAÇÃO DO PAÍS – UMA INDÚSTRIA
COMPETITIVA E DE FUTURO – CLUSTER DA BIOECONOMIA

Programa de
investimento

Tópicos

O projeto ACT envolve uma plataforma colaborativa do Fórum
Oceano, do CEEIA, do Colab+ Atlantic, da Wavec e do INESCTEC.
É um projeto que pode valorizar ativos importantes do país, como
PLANO DE
os equipamentos de monitorização oceânica existentes na região
APOIO AO
norte (Observatório RAIA), a infraestrutura de testes de tecnologias
PROJETO ACT TEC4SEA, o piloto de demonstração da Aguçadora e o piloto de
ATLANTIC LAB
demostração de Viana do Castelo. As mais valias para a região norte
FOR FUTURE
são importantes, com a capacidade de gerar emprego qualificado,
TECHNOLOGIES reforçar a capacidade industrial e garantir a continuidade do ecossistema de inovação, explorando as cadeias de valor e atraindo mais
investimento externo.
SITUAR
PORTUGAL
COMO O MAIS
IMPORTANTE
ATOR NO COMBATE ÀS

A extensão da Plataforma continental lança desafios da maior
importância para garantir a soberania do país no Oceano. Portugal
deve desenvolver ferramentas (diretas e indiretas) de vigilância marítima para o combate à pesca ilegal, ao trabalho forçado nos navios
e aos tráficos ilícitos, com uma liderança da Marinha Portuguesa,
devendo a ação estender-se até ao Golfo da Guiné, agregando
outros países (nomeadamente CPLP) neste projeto.

PRÁTICAS
ILEGAIS NO
ATLÂNTICO
NORTE
PLANO PARA
CRIAR, EM
LISBOA, A
PRAÇA

Este plano destina-se a assegurar as condições para Portugal criar
em Lisboa um Centro Financeiro para a Economia do Mar, atraindo
as principais instituições internacionais, com base na imagem do
país como promotor natural da economia azul.

FINANCEIRA
DO MAR

EIXO ESTRATÉGICO: A REINDUSTRIALIZAÇÃO DO PAÍS – UMA INDÚSTRIA
COMPETITIVA E DE FUTURO – CLUSTER DO MAR

Programa de
investimento
VALORIZAR E
DAR SUSTENTABILIDADE À
FILEIRA
ALIMENTAR
DO MAR, EM
PARTICULAR ÀS

Tópicos
Este plano visa dotar estas empresas de meios tecnológicos
adequados e de competências para usarem a informação coligida
sobre o mar, promovendo assim uma intervenção no mar baseada
no conhecimento e na ciência, preservando os cardumes e assegurando a sustentabilidade futura desta fileira. Deve ainda contemplar incentivos para a renovação da frota de pescas, o reforço das
cadeias de distribuição e a promoção de um marketing competitivo do produto.

PESCAS E ÀS
EMPRESAS DO
SETOR
Fonte: Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030
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Estratégia Portugal 2030
O Governo aprovou a Estratégia Portugal 2030, que beneficiou da “Visão
estratégica para o plano de recuperação económica de Portugal 20202030” e estabelece a trajetória de médio-prazo para o desenvolvimento
económico, social e ambiental do país no horizonte de uma década, preconizando opções para ultrapassar o conjunto de bloqueios estruturais
que se têm colocado ao país e que, em muitos casos, foram aprofundados pela crise pandémica.
A Estratégia Portugal 2030, para além de detalhar e precisar o caminho
estratégico para o desenvolvimento do país na próxima década, propõe-se constituir o elemento enquadrador e estruturador dos grandes
programas de modernização que, com o financiamento de fundos da
UE, serão executados nos próximos anos — o Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR), o Acordo de Parceria e os Programas Operacionais no
âmbito dos fundos da Política de Coesão e o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).
A Estratégia Portugal 2030, aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 98/2020, de 13 novembro, integra 4 agendas temáticas,
conforme quadro abaixo:
Quadro 7 – Agenda Estratégica Portugal 2030
Agenda temática 1:

1.1. Sustentabilidade demográfica

As pessoas, primeiro:

1.2. Promoção da inclusão e luta contra a exclusão

um melhor equilíbrio

1.3. Resiliência do sistema de saúde

demográfico, maior

1.4. Combate às desigualdades e promoção da igualdade de
oportunidades

inclusão, menos
desigualdade
Agenda temática 2

2.1. Promoção da sociedade do conhecimento

– Inovação e qualifica-

2.2 Inovação Empresarial

ções como motores do

2.3 Qualificação dos Recursos Humanos

desenvolvimento
Agenda temática 3 –
Sustentabilidade dos
recursos e transição
climática

2.4 Qualificação das instituições
3.1 Descarbonizar a sociedade e promover a transição
energética
3.2 Tornar a economia circular
3.3 Agricultura e florestas sustentáveis
3.5 Economia do Mar sustentável

Agenda temática 4 –

4.1 Competitividade das redes urbanas

Um País competitivo

4.2 Competitividade e coesão na baixa densidade

externamente e
coeso internamente

4.3 Projeção da faixa atlântica
4.4 Inserção territorial no mercado ibérico

Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 novembro
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Como se pode verificar, a Economia do Mar figura nas opções estratégicas do país no horizonte 2030 e é justificada pelas “características únicas ao nível de biodiversidade marinha, dos recursos geológicos do solo
e subsolo marinhos, da qualidade do pescado, das condições naturais
para a prática de atividades náuticas e o desenvolvimento do turismo
náutico e turismo de desportos náuticos (como, por exemplo, o surf),
das redes internacionais de contactos e de parcerias, da sinergia de várias atividades económicas, da forte dinâmica de criação de empresas
de base tecnológica, do aumento do comércio por via marítima, do aumento do consumo de pescado a nível mundial e da procura de produtos marinhos, assim como da extensão da plataforma continental”.
A agenda, neste domínio, tem por objetivo assegurar a sustentabilidade ambiental dos recursos marinhos, articulando-a com o reforço do
potencial económico estratégico da Economia do Mar. Tendo em conta
estes objetivos, serão prosseguidos os seguintes eixos de intervenção:
≈≈ Apoiar a reestruturação da pesca artesanal e as artes de pesca seletivas para uma pesca sustentável e contribuir para a valorização
do pescado;
≈≈ Promover a modernização das frotas de pesca com embarcações
com eficiência energética, digital e rendimento justo;
≈≈ Promover a I&I e a prospeção de novos recursos e novas aplicações;
≈≈ Promover a utilização sustentável dos recursos e a biodiversidade
marinha;
≈≈ Promover uma pesca e uma aquicultura eficientes em termos de
recursos, inovadora, competitiva e baseadas no conhecimento.
Relativamente à agenda “Projeção externa da faixa atlântica”, as intervenções visam explorar a profundidade atlântica do litoral nacional,
potenciada pelas regiões insulares, para a projeção da economia portuguesa, promovendo a competitividade externa, estando previsto:
≈≈ Melhorar a competitividade do sistema portuário e do transporte
marítimo, promover as redes logísticas e as ligações rodoferroviárias a portos, explorando as oportunidades criadas pela reconfiguração das grandes rotas marítimas de comércio internacional;
≈≈ Aproveitar o potencial geográfico e económico das Regiões Autónomas;
≈≈ Explorar e gerir a fronteira marítima.
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PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 veio forçar a necessidade
de introduzir medidas mitigadoras de curto e médio prazo, visando a
recuperação e a resiliência da economia e da sociedade. Assim, no quadro do instrumento europeu temporário - Next Generation EU foram
definidos os Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) nacionais - concebidos para impulsionar a recuperação económica e social, tendo presentes os danos causados pela pandemia COVID-19. O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um amplo documento estratégico, onde
estão plasmadas reformas estruturais fundamentais para assegurar a
saída da crise pandémica e garantir um futuro resiliente para Portugal
O PRR é uma componente de resposta essencial para a concretização
da Estratégia Portugal 2030. O PRR é de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, um conjunto de reformas e de investimentos que permitirão ao país retomar o crescimento económico sustentado, reforçando assim o objetivo de convergência com a Europa ao longo
da próxima década. Portugal poderá aceder a um envelope financeiro
sem precedentes em períodos idênticos, que atingirá os 50 mil milhões
de euros (M€) em subvenções (a fundo perdido), a que poderão somar-se previsivelmente cerca de 14,2 M€ na modalidade de empréstimos.
Tendo sido o PPR desenvolvido a partir da “Visão estratégica para o plano de recuperação económica de Portugal 2020-2030”, onde o Mar figura com proeminência, são vários os investimentos previstos neste plano que são da maior relevância para os vários setores da Economia do
Mar. Serão iniciativas que não serão exclusivamente dedicadas à economia azul ou às pescas, mas que foram concebidas em alinhamento com a proposta de ENM, cujos objetivos estratégicos apresentam
pontos de ligação evidentes com os roteiros do PRR, como é o caso
dos roteiros do PRR relativos à descarbonização e bioeconomia, à eficiência energética e renováveis (incluindo o hidrogénio e gases renováveis), às empresas 4.0 e à digitalização e à qualificação e transição
digital. Igualmente fundamentais para atingir os objetivos estratégicos da
ENM 2021-2030 (também nas áreas das pescas, aquicultura, transformação
de pescado e portos) são as componentes das qualificações e competências do roteiro do potencial produtivo e emprego, e a componente das infraestruturas do roteiro da competitividade e coesão territorial.
O PRR orienta-se pelas estratégias e políticas nacionais, inserindo-se no
quadro de resposta europeia e alinhando-se com a prioridade europeia
conferida às transições climática e digital. Estas prioridades são assumidas como os principais motores para a recuperação económica e social
para o conjunto da economia europeia e também para Portugal, respeitando a obrigatoriedade de pelo menos 37% do valor global dos Planos
estar afeto a reformas e investimentos que contribuam para o combate
às alterações climáticas e de pelo menos 20% ser afeto a investimentos
e reformas no âmbito da Transição Digital.
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O PRR está organizado em três dimensões estruturantes: a Resiliência,
a Transição Climática e a Transição Digital. Estas dimensões são concretizadas através de 19 Componentes que integram, por sua vez, 36 Reformas, conforme se apresenta no quadro seguinte:
Quadro 8 – As dimensões estruturantes e as componentes e reformas do PRR

DIMENSÃO ESTRUTURANTE

Resiliência
C1 – Serviço Nacional de Saúde
≈≈ Reforma dos cuidados de saúde primários
≈≈ Reforma para a saúde mental
≈≈ Reforma do modelo de governação dos hospitais públicos
C2 – Habitação
≈≈ Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário
C3 – Respostas Sociais
≈≈ Provisão de equipamentos e respostas sociais
≈≈ Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas c/ Deficiência
2021-2025
≈≈ Estratégia Nacional de Combate à Pobreza
C4 – Eliminação de bolsas de pobreza em áreas metropolitanas

COMPONENTE/
REFORMA

Questões integradas em comunidades desfavorecidas nas áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto
C5 – Investimento e inovação
≈≈ Promoção da I&I&D e do investimento inovador nas empresas
≈≈ Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento
≈≈ Alargamento e consolidação da Rede de Instituições de Interface
≈≈ Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da
agricultura, alimentação e agroindústria
C6 – Qualificação e competências
≈≈ Reforma do ensino e da formação profissional
≈≈ Reforma da cooperação entre Ensino Superior e Administração
Pública e empresas
≈≈ Redução das restrições nas profissões altamente reguladas
≈≈ Agenda de promoção do trabalho digno
≈≈ Combate à desigualdade entre homens e mulheres
C7 – Infraestruturas
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DIMENSÃO ESTRUTURANTE

Resiliência
C8 – Florestas
≈≈ Transformação da paisagem dos territórios de floresta vulnerável
COMPONENTE/
REFORMA

≈≈ Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e
do sistema de monitorização de ocupação do solo
≈≈ Prevenção e combate aos fogos rurais
C9 – Gestão Hídrica
Gestão integrada e circular dos recursos hídricos em situações de
escassez

DIMENSÃO ESTRUTURANTE

Transição climática
C10 – Mobilidade sustentável
Reforma do ecossistema dos transportes
C11 – Descarbonização da indústria
Descarbonização da indústria
C12 – Bioeconomia sustentável
Bioeconomia sustentável
COMPONENTE/
REFORMA

C13 – Eficiência energética dos edifícios
≈≈ Estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios
≈≈ Programa de Eficiência dos Recursos na Administração Pública
2030 (ECO.AP2030)
Estratégia Nacional para o Combate à Pobreza Energética
C14 – Hidrogénio e renováveis
≈≈ Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030)
Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2

DIMENSÃO ESTRUTURANTE

Transição digital
C15 – Escola Digital
Reforma para a educação digital
COMPONENTE/
REFORMA

C16 – Empresas 4.0
Transição digital do tecido empresarial
C17 – Qualificação e sustentabilidade das finanças públicas
Modernizar e simplificar a gestão financeira pública
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DIMENSÃO ESTRUTURANTE

Transição digital
C18 – Justiça económica e ambiente de negócios
Justiça económica e ambiente de negócios
C19 – Administração pública: capacidade digital interoperabilidade
COMPONENTE/
REFORMA

≈≈ Serviços públicos digitais, simples e inclusivos e seguros para os
cidadãos e para as empresas
≈≈ Administração Pública conectada, segura e inteligente
≈≈ Reorganização funcional e orgânica da Administração Pública
Força de trabalho capacitada para a criação de valor público

2.2. Economia do Mar em Portugal
Enquadramento e definições
A Conta Satélite do Mar (CSM) foi criada em junho de 2013, mediante um
protocolo celebrado entre o Instituto Nacional de Estatística I.P. (INE)
e a Direção Geral da Política do Mar (DGPM), com o objetivo de disponibilizar informação estatística que permitisse avaliar a dimensão e a
importância das atividades ligadas à Economia do Mar no contexto da
economia nacional, como suporte à decisão em matéria de coordenação de políticas públicas para o mar. A primeira CSM foi publicada em
2016 fazendo referência ao período 2010-2013. Face ao seu caráter inovador foi destacada pela Comissão Europeia como Estudo de Caso no “EU
Blue Economy Report 2020” realçando Portugal como o único país que
desenvolve uma metodologia de tratamento estatístico das atividades
ligadas ao mar.
Em novembro de 2020, foi lançada uma nova CSM referente ao período
2016-2018, que conta com algumas inovações em relação à edição anterior, nomeadamente com a introdução de melhorias nas estimativas
de algumas atividades e no alargamento das fontes de informação, em
particular as relacionadas com atividades de I&D, passando a apresentar uma maior robustez da análise que é realizada com base nas Contas
Nacionais (CN).
A construção metodológica da CSM define a Economia do Mar como
sendo o “Conjunto de atividades económicas que se realizam no mar
e outras que, não se realizando no mar, dependem do mar, incluindo
o capital natural marinho e os serviços não transacionáveis dos ecossistemas marinhos”. Contudo, estas últimas não são contabilizadas na
CSM, uma vez que não se encontram incluídas nas Contas Nacionais,
facto que constitui uma restrição importante no contexto da análise.
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Tendo por base o Sistema de Contas Nacionais Portuguesas (SCNP), a
Conta Satélite do Mar abrange assim, todas as atividades económicas
que utilizam o mar, direta ou indiretamente, localizando-se por isso em
espaço marítimo, zonas costeiras e outras áreas afastadas da costa, mas
relacionadas com a Economia do Mar, considerando todos os produtos
e serviços que privilegiam a cadeia de valor. Neste sentido, agrega as
atividades que operam no mar ou que não operam no mar, mas dependem dele em dois grandes domínios: as atividades estabelecidas e as
atividades emergentes que, por sua vez, se distribuem em nove agrupamentos, conforme a figura 5:
Figura 5 - Distribuição das atividades pelos agrupamentos da CSM
Atividades
AGRUPAMENTO

O que operam no Mar

Que não operam no Mar mas
dependem do Mar*

ATIVIDADES ESTABLECIDAS
1. PESCA E
AQUICULTURA E
TRASFORMAÇÃO
E COMERCIALIZALÇÃO DOS

Pesca marítima

Pesca em águas interiores

Aquicultura marítima

Aquicultura em águas interiores

Alimentos para animais em meio aquático
Transformação dos produtos da pesca e da aquicultura
Amazenagem frigorífica e produção de gelo

SEUS PRODUTOS

Comerzialização da pesca e da
aquicultura
Pesquisa de recursos minerais
marinhos

2. RECURSOS
MARINHOS NÃO
VIVOS

Pesquisa de recursos energéticos convencionais (petróleo e
gás natural)

Extração e refinação de sal
marinho

Exploração de recursos minerais marinhos
Exploração de recursos energéticos convencionais
Captação e dessalinizaçãp de água
Transportes marítimos de carga Transportes fluviais de carga

3. PORTOS,
TRASNPORTES E
LOGÍSTICA

Transportes de passageiros por ferry
Cruzeiros
Portos e logística
Náutica (de recreio e desportiva)

4. RECREIO,
DESPORTO,

Atividades culturais ( ex: património, espetáculos, eventos associados ao mar)

CULTURA E

Turismo costeiro (ex: sol / praia)

TURISMO

Rendas imputadas (segundas
habilitações costeiras)
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Atividades
AGRUPAMENTO

O que operam no Mar

Que não operam no Mar mas
dependem do Mar*

ATIVIDADES ESTABLECIDAS
5. CONSTRUÇÃO,
MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO

Construção naval
Manutenção e reparação navais
Desmantelamento naval

NAVAIS

Máquinas e equipamentos
marítimos
Cabos e pipelines submarinos
6. EQUIPAMENTO
MARÍTIMO**

Tecnologias de informação, comunicação e Eletrónica (TICE)
marítimas
Robótica marítima
Outro tipo de equipamentos (ex: têxteis, vestuário,
embalagens, etc.)

7. INFRAESTRUTURAS E OBRAS
MARÍTIMAS

Obras de defesa costeira
Infraestruturas portuárias
Educação e I&D
Governação

8. SERVIÇOS

Serviços de informação e
comunicação marítimos
Consultoria e serviços às
empresas nas áreas do mar

MARÍTIMOS

Financiamento e sguros
marítimos
Outros serviços
ATIVIDADES EMERGENTES

Recursos vivos

Biotecnologia marinha

Recursos não vivos
Infraestruturas, usos e
atividades industriais
Infraestruturas, usos e
atividades de serviços
Atividades

9.NOVOS USOS
E RECURSOS DO
MAR

Recursos energéticos não
convencionais (hidratos de
metano)
Armazenamento de gás
Serviços de observação da Terra

Notas: * ou de outro meio aquático; ** Englobam usos e atividades transversais a outros agrupamentos.
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Análise Sintética da CSM (2016-2108)
Os nove agrupamentos que integram a CSM revelam que a Economia
do Mar em Portugal está associada a uma média de cerca de 53 mil
entidades no período 2016-2017, sendo que estas representaram 3,9%
do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e 4,0% do emprego (Equivalente a
Tempo Completo - ETC) da economia nacional.
Figura 6 - Principais indicadores, por agrupamento

Fonte: Conta Satélite do Mar - 2016-2018

Neste biénio, é visível a liderança do agrupamento 4 - Recreio, Desporto,
Cultura e Turismo, que representa 75% do número de unidades da CSM,
explicável pelo facto de nele estarem incluídas atividades associadas ao
turismo costeiro que, não operando no mar, dele dependem, como o
caso do alojamento, da restauração e outras. Em termos de representatividade, segue-se o agrupamento 1 – Pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos, com cerca de 9 mil unidades
instaladas; o agrupamento 8 – Serviços marítimos, com 1755 unidades
e o agrupamento 2 – Portos, transportes e logística, com cerca de mil
unidades. Todos os outros agrupamentos têm uma representatividade
abaixo das mil unidades.
Ao nível do VAB e do Emprego merece igualmente destaque o elevado
contributo do agrupamento 4 – Recreio, Desporto, Cultura e Turismo no
contexto da Economia do Mar, com percentagens que rondam os 43% e
40%, respetivamente, seguido pelo agrupamento 1 - Pesca, aquicultura,
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transformação e comercialização, com 25% e 34%. No entanto, analisando o VAB por unidade de produção, a liderança passa para este último
conjunto de atividades, que apresenta um rácio de 7,2 milhões de euros
por unidade.
Importa salientar que, em termos globais, a Economia do Mar registou
neste período, um crescimento do VAB e do Emprego superior ao da
Economia Nacional, tendência que já tinha sido verificada na primeira
CSM (2010-2013).
Analisando a variação no biénio, embora se verifique um acréscimo de
16,6% no total de unidades instaladas entre os anos 2016 e 2017, esse
crescimento traduziu-se num aumento do valor da produção de apenas
10%. A análise da figura 6 permite constatar que as únicas atividades
que registaram uma variação negativa do número de unidades são as
que se inserem no grupo das infraestruturas, usos e atividades industriais, à qual corresponde, todavia, um acréscimo da produção e do emprego. O agrupamento dos serviços marítimos é o que apresenta um
desempenho mais débil, traduzido numa diminuição das unidades sem
registo de variação nos indicadores de produção e emprego.
Em termos do emprego gerado pela Economia do Mar, verifica-se globalmente um acréscimo em todos os agrupamentos nestes dois anos,
com exceção do agrupamento 3 - Portos, transportes e logística, sendo
mais uma vez de realçar que a variação deste indicador, quando comparado com os restantes, apresenta um comportamento um pouco distinto. Apenas nas atividades de recreio, desporto, cultura e turismo se
verifica uma lógica equilibrada de variação dos indicadores em análise,
rondando em todos eles, 18% de crescimento nos anos considerados.
Gráfico 1 - Variação do nº de unidades, produção e emprego 2016-2017

-15% -10% -5%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
1. Pesca, aquicultura, transformação e comercialização…
2. Recursos marinhos não vivos
3. Portos, transportes e logíst ica
4. Recreio, desporto, cultura e turismo
5. Construção, manutenção e reparação navais
6. Equipamento marítimo
7. Infraestruturas e obras marítimas
8. Serviços marí timos
9. Novos usos e recursos do mar
Unidades

Fonte: Conta Satélite do Mar – 2016-2018

Produ ção

Emprego
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De salientar ainda a evolução positiva das atividades associadas aos recursos não vivos que integram os agrupamentos 2 – Recursos marinhos
não vivos e 9 – Novos usos e recursos do mar, quer em termos de unidades de produção, quer no emprego, sendo que este último corresponde
às atividades classificadas como emergentes.
A Economia do Mar, conforme considerado na CSM, tem vindo a apresentar de forma crescente um saldo positivo na balança comercial, embora com uma reduzida expressão no contexto da economia nacional,
já que contribui apenas com 4% das importações e 5% para as exportações de bens e serviços produzidos em Portugal.
Gráfico 2 – Importações de exportações de produtos do mar
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4 000
3 500
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2 000
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0

Total de importação de
produtos do mar

Total de exportação de
produtos do mar
2016

2017

Sal do externo

2018Po

Fonte: Conta Satélite do Mar – 2016-2018

As importações são, maioritariamente, representadas pelos produtos
alimentares (produtos transformados, destacando-se o peixe fresco,
refrigerado ou congelado e crustáceos, o peixe seco, salgado ou em
salmoura; peixe fumado e, ainda, as conservas e outras preparações de
peixe). Os serviços de alojamento assumem, neste contexto, uma significância de 16,3%, seguindo-se os produtos da pesca e da aquicultura
que representam 14,9% das importações.
No que concerne às exportações na Economia do Mar, podemos constatar que estas são compostas em 51,3% por serviços de alojamento, sendo
que estes estão associados ao turismo e desta forma são utilizados, em
grande escala, por consumidores não residentes em Portugal. Os produtos alimentares surgem em segundo lugar (representando 16,2% do
total das exportações), seguindo-se os serviços de restauração (12,3%).
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Gráfico 3 – Variação das importações

Gráfico 4 – Evolução das exportações

Fonte: Conta Satélite do Mar – 2016-2018

Importa assinalar que as exportações representam 30% da produção de
bens e serviços integrados na Economia do Mar, as quais se devem, sobretudo, às atividades ligadas ao turismo (alojamento e restauração),
pelo que existe uma margem de crescimento e progressão no domínio
da internacionalização das restantes atividades.
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Análise evolutiva por comparação das CSM
Para uma melhor compreensão do impacto da Economia do Mar no
contexto da economia nacional, é apresentado de seguida um overview
da evolução deste setor, tendo por base os valores médios apurados nos
períodos a que dizem respeito a CSM (2010-2013) e a CSM (2016-2018).
Considerando as alterações metodológicas que foram introduzidas neste novo relatório, este exercício de comparação não é rigoroso, mas possibilita recolher uma noção global da evolução dos principais agrupamentos económicos.
Figura 7 – Nº de unidades, valor acrescentado bruto e emprego por agrupamento

AGRUPAMENTO

Unidades de
Atividade Económica

Valor Acrescentado
Bruto (106 euros)

2010-2013

2016-2017

2010-2013

10 296

8 531

1 203

1 667

62 414

61 595

83

115

49

57

2 333

1 635

1 092

1 052

707

15 086

12 307

43 370

39 487

1 660

2 860

45 950

72 147

373

411

119

156

4 404

4 869

495

422

159

206

9 028

6 636

772

738

65

270

2 850

6 203

2 235

1 755

741

711

18 615

16 265

22

81

7

8

88

340

Emprego (ETC)

20162018Po

2010-2013

20162018Po

1. Pesca,
aquicultura,
transformação e
comercialização
dos seus produtos
2. Recursos marinhos não vivos
3. Portos,
transportes e

676

logística
4. Recreio,
desporto,
cultura e
turismo
5. Construção,
manutenção e
reparação navais
6. Equipamento
marítimo
7. Infraestruturas
e obras
marítimas
8. Serviços
marítimos
9. Novos usos e
recursos do mar
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AGRUPAMENTO

Unidades de
Atividade Económica

Valor Acrescentado
Bruto (106 euros)

2010-2013

2016-2017

2010-2013

58 738

52 589

4 680

6 641

160 766

n.d

n.d

152 425

169 700

4 409 186 4 503 007

n.d

n.d

3.1%

3.9%

3.6%

Emprego (ETC)

20162018Po

2010-2013

20162018Po

Total da
conta satélite do

181 996

mar
Economia
Nacional
CSM/
Economia Na-

4.0%

cional
Fonte: Conta Satélite do Mar – 2010-2013 e Conta Satélite do Mar – 2016-2018

Assim, não obstante o número de unidades ter diminuído nos períodos em
análise, é possível constatar uma evolução global positiva no VAB e no emprego gerado pela Economia do Mar, elevando também o seu contributo
para a economia nacional, mesmo que de forma muito ténue. Pela positiva,
merece destaque o forte crescimento das atividades relacionadas com os
Novos Usos e Recursos do Mar, o que demonstra o potencial dos setores
emergentes como a biotecnologia e as energias renováveis, cujos investimentos têm constituído uma grande aposta nos últimos anos. Em sentido inverso, as atividades incluídas nos Serviços Marítimos, demonstram
um decréscimo nos três indicadores. Atendendo à transversalidade deste
agrupamento, que inclui a educação, formação e a I&D em áreas relacionadas com o mar, atividades de governação, como a defesa e segurança
marítimas e o ordenamento do espaço marítimo, e um grande subgrupo
de outras atividades de serviços que engloba serviços de informação e comunicação marítimos, consultoria e serviços às empresas nas áreas do mar,
financiamento e seguros marítimos, atividades de comércio e distribuição
relacionados com o mar e outros, esta evolução negativa contraria a perspetiva de desenvolvimento preconizada em todos os documentos estratégicos para a Economia do Mar, pelo que merece uma análise mais precisa e
circunstanciada tendo em vista inverter este desempenho no curto prazo.
Em termos globais, poderá concluir-se que as atividades favorecidas
pela proximidade do mar, consubstanciadas no turismo costeiro, são as
que apresentam uma evolução mais robusta no VAB e no emprego criado, em linha com o crescimento da atividade turística a nível nacional.
É notável o esforço do investimento verificado neste setor nos últimos
anos, como resposta à crescente procura nacional e internacional, tendo os agentes envolvidos sabido tirar partido de um contexto favorável
ao surgimento de novas unidades, geradoras de emprego e de enorme
valor acrescentado. Todas as outras atividades integradas na Economia
do Mar apresentam crescimentos tímidos, pelo que existe uma enorme
margem de crescimento, tirando partido do potencial associado a este
recurso único e de reconhecido valor para a economia nacional.
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Por último, analisando a evolução da balança comercial é visível um aumento das importações e das exportações entre a CSM (2010-2013) e a
CSM (2016-2018), registando-se um crescimento do saldo positivo. Sobretudo ao nível das exportações, a Economia do Mar apresentou um
crescimento bastante superior à economia nacional, cujo contributo
passou de 3% para 4,9% neste último triénio.
Figura 8 - Comparação dos agregados da CSM 2010-2013 e 2016-2018 -

Importações
2010-2013

Exportações

2016-2018Po

2010-2013

2016-2018Po

2 585

1 880

4 097

80 928

61 237

82 617

TOTAL DA
CONTA SATÉLITE 2 112
DO MAR
ECONOMIA
NACIONAL

66 309

Fonte: Conta Satélite do Mar – 2010-2013 e Conta Satélite do Mar – 2016-2018

2.3. Importações e Exportações Apoios
ao Investimento – ENM (2013-2020)
A análise dos financiamentos atribuídos à Economia do Mar revela uma
parte relevante da dimensão dos investimentos realizados em vários
domínios. Neste âmbito, têm sido disponibilizados diversos instrumentos financeiros comunitários, desde logo os que decorrem do Acordo
de Parceria estabelecido entre Portugal e a Comissão Europeia, a outros mecanismos de financiamento, como sejam o Horizonte 2020, o
LIFE, o COSME, os EEA GRANTS ou os Fundos do Banco Europeu de
Investimento. Também a nível nacional foi criado o Fundo Azul que tem
por finalidade o desenvolvimento da Economia do Mar, a investigação
científica e tecnológica, a proteção e monitorização do meio marinho e
a segurança marítima, tendo sido agora reforçado com mais 25 milhões
de euros até 2025.
De todos estes mecanismos e face ao peso das dotações orçamentais,
têm especial relevo os que se inscrevem ao abrigo do Portugal 2020,
pelo que o presente capítulo reserva uma análise sintética dos diversos
mecanismos financeiros de apoio realizados ao abrigo do atual Quadro de Programação dos Fundos Estruturais com referência ao período
2014-2019, tendo por base o Relatório de Monitorização 2019, produzido
pela Direção Geral da Política do Mar (DGPM).

91

| LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DA OFERTA

Assim, até ao final do ano 2019, foram apoiadas pelos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento (FEEI) mais de 5 mil operações ligadas à
Economia do Mar, a que correspondem 2,5 mil milhões de euros de investimento e 1,25 mil milhões de euros de financiamento comunitário.
Gráfico 5 – Distribuição dos Fundos Estruturais

Fundo de Coesão (FC)
Fundo Social Europeu (FSE)
Fundo Europeu de Desenvolviment o
Regional (FEDER)
Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos e das Pescas (FEAMP)
0,0%
Financiamento

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Nº operações

Fonte: Monitorização do ITI Mar 2019, DGPM

Assim, até ao final do Em termos de operações aprovadas, destaca-se o
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), cuja gestão e implementação está exclusivamente relacionada com o programa
operacional Mar 2020. Todavia, a grande fatia dos investimentos realizados na Economia do Mar têm sido objeto de apoio no âmbito do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) com uma percentagem de 52,6% do total dos incentivos atribuídos, onde são incluídos os
projetos desenvolvidos ao abrigo do COMPETE (Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização) e POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos). Importa destacar a fragilidade dos indicadores relativos aos investimentos realizados
no âmbito do FSE (Fundo Social Europeu), onde são maioritariamente apoiados projetos de formação profissional e melhoria do emprego,
quer ao nível das operações aprovadas quer ao nível do financiamento
atribuído, o que demonstra uma reduzida aposta na qualificação e no
incremento de competências profissionais ligadas ao mar.
A Região dos Açores lidera o indicador das operações aprovadas (46,2%),
seguida da Região Norte (12,3%) e Região Centro (10,3%), sendo também
a região que mais beneficiou dos financiamentos comunitários atribuídos à Economia do Mar, no período em análise.
No que respeita às áreas de investimento, e segundo o mesmo relatório,
os projetos de I&D&I foram os que mais usufruíram dos fundos comunitários, representando 19,5% do total dos incentivos atribuídos até ao
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final de 2019, seguido dos projetos de Turismo Costeiro (Alojamento)
com 16,9%. Os projetos relacionados com a “Pesca e comercialização dos
seus produtos”, “Aquicultura” e “Transformação dos produtos da pesca”
ocupam a terceira posição no que respeita ao indicador do financiamento, não obstante liderarem o ranking de operações aprovadas com
uma percentagem de 64,6%.
O Mar 2020 é o único programa que dispõe de dotação comunitária específica para projetos do mar, justificando uma análise mais detalhada,
a qual possibilite percecionar as áreas de investimento mais relevantes
neste período de programação. De acordo com os dados de execução
disponibilizados pela Estrutura de Gestão no seu website, até 28 de fevereiro de 2021 tinham sido aprovadas 5452 operações, às quais corresponde um investimento 690 milhões de euros e 363 milhões de euros
de financiamento comunitário (FEAMP). O programa apresenta uma
taxa de compromisso de 92% em relação à dotação orçamental disponível, embora resulte numa taxa de execução de apenas 49%, que se deve,
em parte, ao arranque tardio das operações.
Gráfico 6 – Execução do Programa Operacional Mar2020
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Fonte: Monitorização do ITI Mar 2019, DGPM

A análise do gráfico permite constatar que o eixo prioritário 5 – Promover
a comercialização e a transformação dos Produtos de Pesca e Aquicultura lidera o número de operações aprovadas (53%), a que corresponde
igualmente a maior parcela do investimento (37%) e do incentivo atribuído (33%). Dentro desta prioridade destacam-se os projetos de Transformação de Produtos de Pesca e Aquicultura com 72% do investimento, seguidos dos Planos de Compensação das Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira, com 12% e 6% de investimento, respetivamente.
Os projetos enquadrados nas prioridades 1 e 2 que visam a promoção
da pesca e da aquacultura ambientalmente responsáveis, eficiente em
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termos de recursos, inovadoras, competitivas e baseadas no conhecimento, representam em conjunto, 45% do investimento apoiado no Mar
2020 (cerca de 309 milhões de euros) e 43% dos incentivos atribuídos
(155 milhões de euros).
Por último, referir que de acordo com o Relatório de Monitorização do
ITI Mar 2019, os principais sectores económicos ou áreas de atividade
da Economia do Mar financiados pelo MAR 2020, seguindo a classificação utilizada em termos estatísticos pela Conta Satélite do Mar, metodologia adotada no ITI Mar, foram a “Pesca e comercialização dos seus
produtos” (30,7%), a “Transformação dos produtos da pesca” (23,9%), os
“Outros serviços marítimos” (13,5%), a “Aquicultura” (11,0%) e a área de
“I&D&I” (8,8%).
disponibilizados pela Estrutura de Gestão no seu website, até 28 de fevereiro de 2021 tinham sido aprovadas 5452 operações, às quais corresponde um investimento 690 milhões de euros e 363 milhões de euros
de financiamento comunitário (FEAMP). O programa apresenta uma
taxa de compromisso de 92% em relação à dotação orçamental disponível, embora resulte numa taxa de execução de apenas 49%, que se deve,
em parte, ao arranque tardio das operações.
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3.1. Análise setorial e regional
A definição dos setores de atividade ligados à Economia do Mar não é
uma tarefa fácil. Existe uma diversidade de abordagens, mais ou menos
aprofundadas, no que respeita aos conceitos e aos pressupostos base
de construção dos agrupamentos económicos onde se integram as
mais diferentes atividades relacionadas com o mar. Esta multiplicidade
na abordagem conduz a diferentes análises setoriais, produzidas por diversos autores ao longo da vasta bibliografia que existe sobre a matéria,
em que uns consideram apenas as atividades diretamente ligadas ao
mar e outros consideram outro tipo de atividades que, não estando diretamente ligadas ao mar, dele dependem. Neste estudo, a abordagem
mais correta e consensual seria a distribuição dos agrupamentos que
decorrem da metodologia associada à Conta Satélite do Mar, o que iria
permitir estabelecer uma comparação entre o desempenho nacional e
as duas regiões sujeitas a análise – Alto Minho e Baixo Mondego. Contudo, a CSM não fornece os dados com o detalhe regional pretendido,
pelo que foi decidido considerar, para efeitos do projeto INOVSEA, todas
as atividades económicas que mais se relacionam, de forma direta e indireta, ao recurso mar, das quais resultam os seguintes agrupamentos:
Figura 9 - Agrupamentos e respetivas atividades económicas consideradas no
projeto INOVSEA

≈≈ 0311 Pesca marítima, apanha de algas e de outros produtos do mar
≈≈ 0312 Pesca em águas interiores e apanha de produtos em águas interiores

PESCA, AQUICULTURA,
TRANSFORMAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DOS
SEUS PRODUTOS

≈≈ 0321 Aquicultura em águas salgadas e salobras
≈≈ 0322 Aquicultura em águas doces
≈≈ 1020 Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos
≈≈ 10913 Fabricação de alimentos para aquicultura
≈≈ 46381 Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos
≈≈ 4723 Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados
≈≈ 08931 Extracção de sal marinho

CONSTRUÇÃO,
MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO NAVAL

≈≈ 13942 Fabricação de redes
≈≈ 3011 Construção de embarcações e estruturas flutuantes, excepto de recreio e desporto
≈≈ 3012 Construção de embarcações de recreio e desporto
≈≈ 3315 Reparação e manutenção de embarcações
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≈≈ 5010 Transportes marítimos de passageiros

PORTOS,
TRANSPORTE
E LOGISTICA

≈≈ 5020 Transportes marítimos de mercadorias
≈≈ 5222 Actividades auxiliares dos transportes por água
≈≈ 5224 Manuseamento de carga
≈≈ 5229 Actividades dos agentes transitários, aduaneiros e de outras actividades de apoio ao transporte
≈≈ 7734 Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial

≈≈ 55 Estabelecimentos hoteleiros
≈≈ 4614 Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e aero-

RECREIO,
DESPORTO E
TURISMO

naves
≈≈ 77210 Aluguer de bens recreativos e desportivos
≈≈ 93192 Outras actividades desportivas, n.e.
≈≈ 93292 Actividades dos portos de recreio (marinas)
≈≈ 93293 Organização de actividades de animação turística

NOVOS USOS E
RECURSOS DO MAR

≈≈ 35113 Produção de electricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.e.
≈≈ 721 Investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais

O âmbito de análise foi circunscrito às regiões costeiras que abrangem os concelhos de Viana do Castelo e Caminha, na sub-região do Alto Minho, e os concelhos da Figueira da Foz, Cantanhede e Mira, na sub-região do Baixo Mondego.

ECONOMIA DO MAR NAS REGIÕES COSTEIRAS DO ALTO MINHO E
BAIXO MONDEGO - OVERVIEW
Segundo dados fornecidos pela IBERINFORM, a Economia do Mar nas
regiões do Alto Minho e Baixo Mondego (considerando as CAE atrás referidas) é representada por 509 entidades, das quais perto de 60% se
encontram instaladas na zona norte e cerca de 40% na zona centro.
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Gráfico 7 – Nº de entidades da Economia do Mar nas regiões costeiras do Alto
Minho e do Baixo Mondego
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Em ambas as regiões as entidades com atividade relacionada com o
desporto, recreio e turismo são as mais representativas (cerca de 64%
do total de entidades), seguindo-se as atividades relacionadas de pesca,
aquacultura, transformação e comercialização (22,4% do total de entidades da Economia do Mar). A construção, manutenção e reparação naval representa 6,4% das entidades da Economia do Mar (33 entidades),
as quais se encontram maioritariamente na região Norte (25 entidades
no Alto Minho e 8 entidades no Baixo Mondego). Já as entidades com
âmbito relacionado com os portos, transportes e logística representam
cerca de 4% do total das entidades da Economia do Mar (22 entidades),
sendo no Baixo Mondego que predominam (13 entidades no Baixo Mondego e 9 no Alto Minho). Por fim, existem 11 entidades que se dedicam à
produção de energia ou investigação e desenvolvimento, aqui agrupadas sob a denominação de “novos usos e recursos do mar”, das quais 8
estão instaladas no Alto Minho e apenas 3 no Baixo Mondego.
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Gráfico 8 – Nº de entidades da Economia do Mar por agrupamento nas regiões
costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego
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A antiguidade destas entidades, analisada pela data da sua constituição, permite aferir a importância económica e social do mar ao longo
do tempo para estas regiões. Das 509 entidades das duas regiões, 486
apresentaram a data em que foram formalmente constituídas, verificando-se que, no Alto Minho, 30,1% destas entidades têm mais de 20
anos de vida e, no Baixo Mondego, 25,7%. Ainda assim, o mar tem conseguido desencadear o pendor empreendedor das regiões, sendo responsável pela criação de quase 34% das entidades minhotas e 36% das
entidades do Baixo Mondego nos últimos 5 anos.
Gráfico 9 – Antiguidade das entidades da Economia do Mar nas regiões costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego
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De uma maneira geral, todos os subsetores da Economia do Mar aqui
considerados, têm conseguido atrair investidores, verificando-nos a
criação de novas entidades nos últimos 5 anos em todos eles. No entanto, é na “construção, manutenção e reparação naval” e nos “novos usos
e recursos do mar” que se verifica um maior rejuvenescimento: 58% e
45,4% das entidades, existentes, respetivamente, foram criadas nos últimos 5 anos. Pelo contrário, é nos grupos “portos, transportes e logística”
e “recreio, desporto e turismo” que existe uma maior proporção de empresas com mais de 20 anos de existência.
Quadro 9 – Antiguidade das entidades da Economia do Mar nas regiões costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego por agrupamento (%)
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Das entidades da Economia do Mar presentes nas regiões costeiras do
Alto Minho e do Baixo Mondego verifica-se que uma parte significativa
pode ser classificada como empresa, usando aqui a aceção de empresa
como sendo qualquer entidade que, independentemente da sua forma
jurídica, exerce uma atividade económica, através da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado. Excluem-se desta aceção as as-
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sociações, clubes e estabelecimentos de ensino que, pela sua, natureza,
não são obrigados à prestação de contas, não existindo dados relativos ao
seu desempenho económico, que não é, aliás, o seu âmbito de atuação.
Das 509 entidades identificadas nas regiões do Alto Minho e Baixo Mondego como fazendo parte da Economia do Mar, 405 (79,5%) têm âmbito
económico e comercial (empresas), configurando diversas formas jurídicas, desde Empresário em Nome Individual, a sociedades anónimas.
Relativamente às entidades sem âmbito económico ou comercial, estas
somam 104 organismos e representam 20% das entidades da Economia
do Mar. A maior parte deste tipo de instituições são associações sem
fins lucrativos, que representam 90% do total de entidades sem âmbito
económico/comercial. Destas associações, apenas uma está inserida no
subsetor das pescas e está instalada na Figueira da Foz, sendo todas
as restantes associações recreativas ou desportivas. Existe uma única
entidade da Economia do Mar classificada como estabelecimento de
ensino, concretamente a Escola Desportiva de Viana. A Economia do
Mar faz-se, ainda, representar por 9 clubes (6, no Alto Minho e 3, no Baixo
Mondego), sendo todos eles de caráter desportivo.
Gráfico 10 - Entidades sem âmbito económico/ comercial da Economia do Mar
(associações, clubes e entidades de ensino) nas regiões costeiras do Alto Minho e do Baixo Mondego
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Analisando, agora, as entidades com fins económicos e comerciais (empresas) é possível classificar 260 (entidades para as quais existe informação económica relativa ao ano de 2019) de acordo com a sua dimensão económica. Para o efeito seguiu-se a Recomendação da Comissão
2003/361, seguindo 3 critérios: número de trabalhadores; volume de negócios anual; balanço anual.
A maior parte das empresas (75,3%) da Economia do Mar das regiões
Costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego é microempresa, o que significa que têm até 10 trabalhadores ao seu serviço e um volume de negócios abaixo dos 2 milhões de euros. As pequenas empresas representam 21,15% do universo empresarial da Economia do Mar. Juntando as
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pequenas empresas ao grupo anterior, verifica-se que a generalidade
das empresas (96,5%) é de muito reduzida dimensão, com um quadro
de pessoal até 50 pessoas e uma faturação inferior a 10 milhões de euros.
Com efeito, existem apenas 8 empresas que correspondem aos critérios
de média empresa, das quais 5 se encontram no Norte e 3, na região
Centro. Só existe uma entidade na Economia do Mar destas regiões com
classificação de grande empresa, que é os antigos Estaleiros Navais de
Viana do Castelo.
Gráfico 11 – Dimensão das empresas da Economia do Mar nas regiões costeiras
do Alto Minho e Baixo Mondego
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Em qualquer uma das fileiras da Economia do Mar predominam as microempresas, embora esta tendência seja mais evidente no subsetor
de “recreio, desporto e turismo” (81,2% das empresas) e “pesca, aquicultura, transformação e comercialização” (76,4% das empresas). Já as
pequenas encontram-se maioritariamente nos subsetores dos “portos,
transportes e logística” e “construção, manutenção e reparação naval”.
Existem 3 empresas de média dimensão no agrupamento das “pesca,
aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos”, sendo todas presentes no Baixo Mondego, que se dedicam à indústria de
conservas de pescado (Cofisa e Briosa) e à transformação de produtos
do mar para vários fins (Empresa Figueirense de Pescas). As restantes
empresas de média dimensão estão todas localizadas no Alto Minho:
duas no subsetor construção, manutenção e reparação naval, sendo
que uma se dedica à construção de embarcações e a outra ao fabrico
de redes; uma no subsetor dos portos e transportes marítimos; uma no
subsetor do recreio, desporto e turismo, concretamente na área da hotelaria; e uma última labora na área das energias eólicas. Merece destaque esta última empresa, referida por operar nas energias renováveis,
que se trata de um domínio não tradicional e emergente, cujo volume
de negócios, acima dos 10 milhões de euros, a coloca no patamar de
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empresa de média dimensão. A única empresa de grande dimensão
corresponde, conforme se referiu, à unidade empresarial de Viana do
Castelo - West Sea - Estaleiros Navais.
Quadro 10 - Dimensão das empresas da Economia do Mar nas regiões costeiras
do Alto Minho e Baixo Mondego por agrupamento (%)
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Em 2019, a Economia do Mar nas regiões do Alto Minho e do Baixo
Mondego gerou, em conjunto, um volume de negócios na ordem dos
328.842.654 euros. Este valor corresponde ao valor das vendas e prestação de serviços de 230 empresas, que apresentaram contas em 2019.
Este valor é superior ao cômputo dos volumes de negócios do ano anterior, sendo que, em 2018, o número de empresas com esta informação
disponível era de 224.
Com uma representatividade mais intensa, no que se se refere ao número de empresas, o Alto Minho apresenta um volume de negócios superior ao verificado no Baixo Mondego. Também nesta região, ao contrário do que se verificou no Baixo Mondego, a Economia do Mar gerou
um volume de negócios superior ao verificado no ano anterior.
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Gráfico 12 - Evolução do volume de negócios da Economia do Mar nas regiões
costeiras do Alto Minho e do Baixo Mondego 2018-2019 (euros)
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Nas regiões costeiras do Baixo Mondego as atividades relacionadas
com as pescas e aquacultura, indústria transformadora e comercialização destes produtos lideram o volume de faturação, em grande medida
pelo contributo de algumas das empresas âncora já referidas, como o
grupo Cofisa, a indústria de conservas de pescado Briosa e a Empresa Figueirense de Pesca, na área da transformação e comercialização
de produtos inovadores associados ao mar. Já na região do Alto Minho,
dentro deste agrupamento, destacam-se algumas empresas de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos e outras empresas do
setor da pesca marítima que, no seu conjunto, contribuem com cerca
de 19% para o volume de negócios desta região. A região do Alto Minho
é, no entanto, marcada pela existência dos Estaleiros Navais de Viana
do Castelo que é responsável por mais de 50% do volume de negócios
gerado por todas as atividades consideradas no estudo, alavancando
um conjunto de outras atividades conexas e de elevada relevância para
a economia regional. Também no Alto Minho merece destaque o surgimento de atividades enquadradas no agrupamento dos novos usos e
recursos do mar, sendo que aqui estão incluídas as empresas registadas
na CAE 35113 - Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica,
solar e de origem, n.e., com volumes de faturação muito próximos das
atividades de Recreio, Desporto e Turismo.
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Gráfico 13 - Volume de negócios da Economia do Mar nas regiões costeiras do
Alto Minho e Baixo Mondego por agrupamento em 2019 (euros)
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Os exemplos referidos, que se destacam em termos de volume de negócios, particularmente no agrupamento das pescas, aquacultura e transformação e comercialização, no Baixo Mondego e na construção, manutenção e reparação naval e novos usos e recursos do mar, no Alto Minho
constituem exceções às características gerais do tecido empresarial da
Economia do Mar. Efetivamente, a maioria das empresas pauta-se por
volumes de negócios mais modestos: 53,68% das empresas do Alto Minho e 58,5% das empresas do Baixo Mondego apresentaram um volume
de negócios inferior a 250 mil euros, em 2019; 14,7% e 15,9% das empresas
do Alto Minho e Baixo Mondego, respetivamente, faturaram entre 250 mil
e 500 mil euros; e apenas 11% e 7,4%, no Norte e Centro, respetivamente,
obtiveram um valor de vendas e/ou prestação de serviços entre os 500
mil euros e 1 milhão de euros, em 2019. Ainda assim, há 28 empresas no
Alto Minho e 17 no Baixo Mondego que conseguiram auferir valores de
faturação superiores a um milhão de euros.
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Gráfico 14 - Empresas da Economia do Mar por escalão do volume de negócios
nas regiões costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego em 2019 (%)
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É nas atividades de desporto, recreio e turismo que se verifica, quer no
Norte quer no Centro, a maior percentagem de empresas com faturação
inferior a 50 mil euros, o que pode ser explicado por se tratarem de negócios mais recentes, muitas vezes associados à exploração de unidades de
alojamento, ou por serem criados e geridos numa ótica de autoemprego ou rentabilização de propriedades familiares. Por outro lado, outras
atividades tradicionais, como as instalações portuárias e a logística e a
construção naval e reparação apresentam, em ambas as regiões costeiras, uma percentagem de empresas com valores de faturação superior a
um milhão de euros a rondar os 40% do total de empresas da Economia
do Mar.
A rentabilidade da Economia do Mar, analisada pela sua capacidade de
gerar resultados positivos, pode ser aferida através dos Resultados Líquidos gerados pelas empresas de cada uma das regiões em perspetiva. Em 2018, existe informação da Iberinforma relativa a 253 empresas e,
em 2019, esta informação está disponível para 152 empresas, o que exige
algum cuidado na comparação da performance anual deste indicador.
De 2018 para 2019 verifica-se uma evolução muito positiva dos lucros
gerados pelas empresas do Alto Minho e, pelo contrário, uma queda
acentuada nos resultados das empresas do Baixo Mondego.
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Gráfico 15 - Evolução do Resultado Líquido da Economia do Mar nas regiões
costeiras do Alto Minho e do Baixo Mondego 2018-2019 (euros)

18 000 000

16 824 679

16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000

9 580 753

8 000 000

6 084 958

6 000 000
4 000 000
2 000 000

485 192

0

Alto Minho

Baixo Mondego

2018

2019

O crescimento dos resultados auferidos no Minho está associado, mau
grado uma melhoria do desempenho económico de algumas empresas,
à não contabilização, em 2019, dos prejuízos dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, que no ano anterior tinham ultrapassado os 6 milhões de
euros. Por sua vez, no Baixo Mondego, para a descida abrupta dos Resultados Líquidos da Economia do Mar contribuiu significativamente o
agravamento dos resultados negativos da Administração do Porto da
Figueira da Foz (perdas superiores a um milhão de euros) e dos estabelecimentos hoteleiros Sabir (perdas superiores a 2,5 milhões de euros) e
Younan (prejuízo superior a 700 mil euros).

Figura 10 - Evolução do Resultado Líquido da Economia do Mar nas regiões costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego por agrupamento 2028-2019 (euros)
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No Baixo Mondego, a Iberinforma apresenta 23 empresas como tendo
atividade exportadora em 2018 e 2019, e no Alto Minho, 48 e 44 empresas, em 2018 e 2019, respetivamente. Em 2019, a venda de bens e serviços
da Economia do Mar ao exterior ultrapassou os 91 milhões de euros no
Alto Minho, valor bastante acima do verificado no anterior e 40 milhões
de euros no Baixo Mondego, valor sensivelmente abaixo do ocorrido em
2018. O crescimento das exportações no Minho é explicado, essencialmente, pelo crescimento de quase 150% do valor das vendas para o exterior dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo.
No Alto Minho, a percentagem de bens e serviços que tiveram como destino o mercado externo correspondeu a 44,6% do volume de negócios
de 2019 e, no Baixo Mondego, as exportações corresponderam a 32,1% do
valor total da faturação desta região.
Gráfico 16 - Evolução do valor das exportações da Economia do Mar nas regiões
costeiras do Alto Minho e do Baixo Mondego 2018-2019 (euros)
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Os dois agrupamentos que lideram o volume de negócios em cada uma
das regiões – construção, manutenção e reparação naval, no Alto Minho
e pescas, aquacultura e transformação e comercialização dos seus produtos, no Baixo Mondego são também os principais responsáveis pelas
exportações nestas regiões, com o forte impulso das empresas já identificadas, que se destacam expressivamente do conjunto de restantes atores económicos da Economia do Mar.
Assim, no Alto Minho, cerca de 78% das exportações advêm da construção naval, perto de 14% das pescas, transformação e comercialização dos
produtos do mar, e 4,5% das atividades portuárias e de transportes, sendo
residual o contributo das outras atividades para o total das exportações
da região.
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No Baixo Mondego, as exportações com origem no subsetor das pescas
e transformação e comercialização de pescado correspondem a 94% do
total de vendas internacionais, reforçando a importância deste subsetor
na região. As atividades portuárias e de transportes são responsáveis por
4,5% das exportações, sendo muito pouco expressivas as exportações dos
outros agrupamentos.
Gráfico 17 - Exportações da Economia do Mar nas regiões costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego por agrupamento em 2019 (%)
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O emprego total dos usos e atividades da Economia do Mar foi, em 2019,
de 2 775 empregados – 1 663, no Alto Minho e 1 112, no Baixo Mondego.
Com exceção de uma associação, que tem uma pessoa ao seu serviço,
são exclusivamente as entidades empresariais as responsáveis pela criação de emprego na Economia do Mar. Para o cômputo do emprego, incluíram-se, também, os Empresários em Nome Individual, formalmente
considerados como trabalhadores independentes.
Gráfico 18 - Emprego criado pela Economia do Mar nas regiões costeiras do
Alto Minho e do Baixo Mondego
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No Alto Minho, mais de 40% do emprego está concentrado no agrupamento “construção, manutenção e reparação naval”, para o que muito
contribuem os Estaleiros Navais que, em 2019, deram emprego a 343
pessoas. As atividades de “recreio desporto e turismo” são o segundo
agrupamento que gera mais emprego no Alto Minho – 533 pessoas
trabalham neste subsetor da Economia do Mar. Já no que se refere ao
agrupamento “novos usos e recursos do mar” não são, pela leitura da
informação da Iberinforma, atividades intensivas em mão-de-obra pois,
apesar do seu grande contributo para o volume de negócios e VAB, o
emprego corresponde a menos de 1% do total do emprego da Economia
do Mar no Alto Minho.
Na região Centro, o emprego da Economia do Mar tem o forte contributo das atividades de pescas, aquacultura e transformação e comercialização do pescado e das atividades turísticas, que concorrem com cerca
de 59% e 31% do emprego, respetivamente. No primeiro caso, o grupo
Cofisa é o principal empregador da região (243 empregos), mas destacam-se ainda outras empresas, como a Briosa (84 empregos), a Empresa Figueirense de Pescas (45 empregos) e a Francipesca (44 empregos).
Em relação ao emprego do agrupamento “recreio e desporto e turismo”
encontra-se mais pulverizado pelas empresas existentes, sendo possível
destacar os grupos hoteleiros: Lupa Hotéis (30 empregos); Sabir (32 empregos) e Quiaios Hotéis (42 empregos).
Gráfico 19 - Emprego criado pela Economia do Mar nas regiões costeiras do
Alto Minho e do Baixo Mondego por agrupamento (%)
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Outro indicador socioeconómico relevante é o Valor Acrescentado Bruto (VAB) do conjunto de usos e atividades mercantis da Economia do
Mar, nas regiões costeiras do Minho e Baixo Mondego, em 2018 e 2019.
Em 2018, existe informação disponível sobre o VAB de 252 entidades e,
em 2019, para 272 entidades.
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Em 2019, o VAB total dos usos e atividades analisados foi de 62 milhões
de euros no Alto Minho, correspondendo a um ligeiro crescimento face
ao ano anterior e de 27 milhões no Baixo Mondego, estando também
acima do verificado em 2018. Este valor inclui apenas a importância direta das atividades analisadas, não considerando os efeitos indiretos na
economia, através da aquisição de bens e serviços a outros setores, e
do rendimento que proporcionam às famílias através do emprego que
geram.
Gráfico 20 - Evolução do VAB da Economia do Mar nas regiões costeiras do Alto
Minho e do Baixo Mondego 2018-2019 (euros)
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Quer o setor da construção naval, quer o setor dos novos usos e recursos
do mar representam a maior parcela do VAB da região do Alto Minho,
em particular no concelho de Viana do Castelo. Este último justifica a
forte aposta na criação de um cluster de energias oceânicas, assente em
investimentos avultados em infraestruturas e I&D e que envolvem entidades do ecossistema regional e nacional, em parceria com entidades
internacionais, numa união de esforços e aproveitamento de sinergias,
tendo em vista o desenvolvimento de projetos estruturantes e alinhados com uma estratégia comum em torno da sustentabilidade.
No Baixo Mondego, as atividades da Economia do Mar que mais contribuíram para o VAB, em 2019, foram, por ordem decrescente: as pescas,
aquicultura e indústria e comercialização do pescado; o turismo e lazer;
os portos e logística; a construção e reparação navais; e, por fim, os novos usos e recursos do mar, com um peso negativo (mas pouco expressivo) no total do Valor Acrescentado Bruto da região.
Estes valores enquadram-se no que foi referido sobre os grandes players,
no caso da construção e reparação naval, no Alto Minho e das indústrias
do pescado, no Alto Minho, corroborando o seu peso e importância na
Economia do Mar destas regiões.
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Gráfico 21 - VAB da Economia do Mar nas regiões costeiras do Alto Minho e
Baixo Mondego por agrupamento em 2019 (%)
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OS AGRUPAMENTOS DA ECONOMIA DO MAR NAS REGIÕES COSTEIRAS DO ALTO MINHO E BAIXO MONDEGO
Pescas, aquacultura, transformação e comercialização dos seus produtos
Neste agrupamento da Economia do Mar foram incluídas as atividades
tradicionais como a pesca, a aquicultura, as indústrias de processamento, a extração de sal e a comercialização de produtos do mar.
A fileira da pesca, aquicultura e indústria e comercialização do pescado
é marcada por uma forte dinâmica ao nível das atividades económicas
que a compõem. Tal como se referiu, este agrupamento agrega 56 entidades no Alto Minho, todas com âmbito económico/ comercial e 58 entidades no Baixo Mondego, uma com carater associativo e, as restantes,
empresas.
Em ambas as regiões as atividades piscatórias são dominantes, seguindo-se o comércio por grosso de pescado e outros produtos do mar e o
comércio a retalho destes produtos. A aquicultura em águas doces ou
salgadas tem uma maior expressão na região costeira do Baixo Mondego, onde existem 8 empresas a dedicar-se a esta atividade, enquanto no
Minho apenas 4 empresas têm este âmbito económico. Relativamente
à conservação de pescado em azeite e outros óleos, encontram-se duas
unidades industriais no Baixo Mondego – a Cofisa e a Briosa, e uma unidade no Minho – Conservas da Néna, esta última de caráter artesanal. A
preparação de pescado integra duas empresas no Baixo Mondego. Um
delas é a Irmãos Norinho, que sob a marca “Delicias do Mondego” apresenta valores de faturação acima de 1 milhão de euros e marca presença
nos mercados internacionais, com os seus preparados de enguias, lampreias, mariscos, etc. A outra empresa a operar neste código de atividade
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económica é a Trovas e Sereias, uma microempresa que trabalha sobretudo o peixe fresco. O estuário do Mondego, onde se destaca a ilha da
Morraceira, constitui o Salgado da Figueira da Foz, que apresenta condições para a salicultura, de onde se justifica que a atividade de extração
de sal apenas se realize nesta região. A única empresa nas regiões em
estudo que se dedica a outras atividades de transformação de produtos
da pesca e aquicultura é a já referida Empresa Figueirense de Pescas e
desenvolve produtos inovadores na área da farmacêutica e cosmética.
Gráfico 22 - Nº de entidades do agrupamento pesca, aquacultura, transformação e comercialização dos seus produtos por subactividade (CAE)
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A tradição das atividades de pesca, aquacultura e transformação e comercialização dos seus produtos é evidenciada pela percentagem de
empresas que estão no mercado há mais de 20 anos – esta percentagem
é de 31% das empresas do Alto Minho e 21% das empresas do Baixo Mondego. Contudo, este subsetor da Economia do Mar continua a ser alvo de
novos empreendimentos, tendo dado origem à criação de novas empresas nos últimos 5 anos – 21,5% das empresas existentes no Alto Minho e
32,6% das empresas do Baixo Mondego iniciaram a sua atividade em 2016
e nos anos seguintes. A atividade de comércio por grosso e a retalho de
produtos do mar, talvez por existirem menores barreiras à entrada, foi
aquela que fez nascer mais empresas nos últimos 5 anos neste agrupamento, tanto no Minho (7 empresas), como no Centro (8 empresas).
Este agrupamento é constituído, basicamente, por micro ou pequenas
empresas – todas as unidades empresariais do Alto Minho integram
esta categoria e apenas 3 empresas do Baixo Mondego são de média
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dimensão – grupo Cofisa, Briosa e Empresa Figueirense de Pescas.
Em 2019, as empresas do agrupamento pescas, aquacultura, transformação e comercialização dos seus produtos obtiveram, no Alto Minho,
um volume de negócios de 38,5 milhões de euros, mais 15% do que em
2028; e, no Baixo Mondego, um volume de negócios de 92,1 milhões de
euros, menos 2% do que em 2018.
Desagregando os valores de faturação por código de atividade económica, para as empresas em que esta informação está disponível para o
ano de 2009, é possível concluir o seguinte:
- No Alto Minho, quem mais contribui para o volume de negócios total
desta região são as empresas de pesca marítima (mais de 18 milhões de
euros de vendas e um peso de 47,6% no total de volume de negócios)
e as empresas de comércio por grosso (mais de 15 milhões de euros de
vendas e um peso de 40,9% no total de volume de negócios);
- No Baixo Mondego destacam-se as empresas de conservas de pescado (mais de 53 milhões de euros de vendas e um peso de 58% no total de
volume de negócios) e a única empresa de transformação dos produtos
de pesca que, sozinha, responde por mais de 15 milhões de euros de
vendas e representa 16,7% do volume de negócios deste agrupamento. Merece ainda destaque a subactividade de congelação de pescado,
que nesta região é também representada por uma única empresa – a
Litofish, que fatura perto de 8 milhões de euros e representa 8,6% das
vendas deste agrupamento.
Gráfico 23 - Volume de negócios do agrupamento pesca, aquacultura, transformação e comercialização dos seus produtos por subactividades (CAE) em 2019 (%)
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Em 2019, as exportações deste agrupamento da Economia do Mar ficaram ligeiramente abaixo das realizadas em 2018, quer no Alto Minho, quer
no Baixo Mondego. O valor das vendas internacionais no Baixo Mondego
é claramente superior ao obtido, neste agrupamento, pelo Alto Minho –
cerca de 38 milhões de euros e quase 13 milhões euros, respetivamente.
As atividades que mais contribuem para as exportações deste agrupamento são as mesmas que apresentam os maiores valores no volume de
negócios – comércio por grosso (12,3%) e pescas (86,8%), no Alto Minho e
conservas de pescado (50,4%), congelação (5,8%) e outras atividades de
transformação (40%), no Baixo Mondego.
Gráfico 24 - Exportações do agrupamento pesca, aquacultura, transformação e
comercialização dos seus produtos por subactividade (CAE) em 2019 (%)
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Conforme se viu, o agrupamento das pescas, aquacultura, transformação
e comercialização de produtos do mar é um dos mais importantes, do
ponto de vista da criação de emprego. No Baixo Mondego é este agrupamento o que cria mais empregos na Economia do Mar e, no Alto Minho,
é o mais representativo, a seguir às atividades turísticas, recreativas e de
desporto. A fileira responde por 279 empregos no Alto Minho e 654 empregos no Baixo Mondego. Também no que se refere ao emprego criado as subactividades mais representativas em cada uma das regiões em
análise são o comércio por grosso e pescas marítimas, no Alto Minho e a
indústria de conservas, pescas marítimas e outras atividades de transformação, no Baixo Mondego.
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Gráfico 25 - Emprego do agrupamento pesca, aquacultura, transformação e
comercialização dos seus produtos por subactividade (CAE)

45

Sal ga, secagem e outras actividades de… 0
Preparação de produtos da pesca e da aquicultura

0

10
148

Pesca marí tima

173

5
0

Extracção de sal marinho
Conservação de produtos da pesca e da aquicultura…

327

1

Congelação de produtos da pesca e da aquicultura

37
23

Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos

33

Comércio a retalho de peixe, crustáceos e…

11

Aquicultura em águas salgadas e salobras

4

Aquicultura em águas doces

0
0

0

Baixo Mondego

67

30

19

50

100

150

200

250

300

350

Alto Minho

O contributo deste agrupamento para o Valor Acrescentado Bruto da
Economia do Mar é de 9,4 milhões de euros no Alto Minho e 14,4 milhões
de euros, no Baixo Mondego, expressando a valorização económica destas atividades do ponto de vista da criação de riqueza para as regiões.
No Alto Minho, as subatividades da Economia do Mar que mais contribuíram para o VAB deste agrupamento, em 2019, foram, por ordem decrescente: as pescas marítimas; o comércio por grosso e a congelação
de produtos da pesca e aquacultura. No Baixo Mondego, destacam-se as
indústrias de conservas de peixe; outras atividades de transformação; a
pesca; e a congelação de pescado e afins.
O peso destas subatividades no VAB do agrupamento encontra-se alinhado com a importância de alguns atores estratégicos, já referidos, que
assumem um papel relevante para a afirmação da Economia do Mar, enquanto eixo estratégico de desenvolvimento económico e social de cada
uma das regiões.
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Gráfico 26 – VAB do agrupamento pesca, aquacultura, transformação e comercialização dos seus produtos por subactividades (CAE) em 2019 (%)
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Construção, manutenção e reparação naval
O agrupamento da construção, manutenção e reparação naval é uma
das fileiras mais consolidadas da Economia do Mar. As atividades económicas que a constituem podem ser agrupadas em quatro eixos: (i) fabricação de redes; ii) construção de embarcações e estruturas flutuantes;
(ii) construção de embarcações de recreio e de desporto; (iv) reparação e
manutenção de embarcações.
Verifica-se uma especialização significativa do agrupamento na região
costeira do Minho, com grandes players, como a West Sea (antigos Estaleiros Navais de Viana do Castelo), a polarizar as atividades de construção
e reparação. Assim, no Alto Minho encontram-se 25 entidades mercantis
e no Baixo Mondego, apenas 8.
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Gráfico 27 - Nº de entidades do agrupamento construção, manutenção e reparação naval por subactividades (CAE)
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Apesar de se tratar de uma fileira da Economia do Mar tradicional, este
agrupamento tem atraído novos investimentos, verificando-se que, tanto nas zonas costeiras do Minho como no Baixo Mondego, o maior número das empresas existentes encontra-se no escalão até 5 anos de idade, designadamente 62,5% e 42,8%, no Minho e Centro, respetivamente.
No Alto Minho, não obstante a maioria das empresas ser de reduzida
dimensão (85,71% das empresas são micro ou pequenas), a região conta
com os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, que cumpre os critérios de
grande empresa e 2 unidades empresariais de médias dimensões. Vale
a pena destacar estas últimas entidades que, como se irá ver, apresentam um contributo particularmente significativo ao nível do emprego
e geração de valor acrescentado, para além dos efeitos multiplicadores na economia regional. Trata-se da Cadilhe & Santos, uma empresa
que se dedica à fabricação de redes para a pesca em monofilamento,
multifilamento e multimonofilamento em nylon, com 40 anos, mas que
tem sabido adaptar-se às novas exigências do mercado das pescas; e
da indústria naval Vianadecon, que constrói embarcações de desporto
e recreio. No Baixo Mondego, este agrupamento só integra micro e pequenas empresas.
A fileira da construção, manutenção e reparação naval no Alto Minho registou, em 2019, quase 107 milhões de euros de faturação anual, sendo
que, tal como já se referiu, cerca de 93 milhões são imputáveis à West
Sea - Estaleiros Navais, do grupo Martifer. Deve ser ainda feita uma referência ao volume de negócios gerado pela indústria de embarcações não
metálicas (faturação de cerca de 1,6 milhões); fabricação de redes (faturação a rondar os 3,5 milhões) e reparação e manutenção de embarcações (faturação superior a 7 milhões de euros). No Baixo Mondego, o volume e negócios gerado pelas empresas deste agrupamento é bastante
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mais modesto, cifrando-se o seu total em 722 mil euros. Aguarda-se, com
expectativa, o relançamento dos estaleiros da Figueira da Foz por parte
da Atlanticeagle Shipbuilding, com potencial para alterar o panorama do
agrupamento da construção, manutenção e reparação naval nesta região.
Gráfico 28 - Volume de negócios do agrupamento construção, manutenção e
reparação naval por subactividades (CAE) em 2019 (%)
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As exportações da indústria naval do Alto Minho quase duplicaram de
2018 para 2019, atingindo os 71,6 milhões de euros no último ano de análise, tendo as vendas para fora de Portugal representado cerca de 67%
do volume de negócios gerado por este agrupamento. Naturalmente, o
subsetor da construção de embarcações metálicas e estruturas flutuantes assume-se como o principal motor das exportações do agrupamento,
ainda que, em termos absolutos, as vendas para o exterior das empresas
a operar nas demais áreas de atividade sejam também assinaláveis: 1,4
milhões de euros, por parte da construção de embarcações não metálicas; 2,5 milhões de euros, por parte da construção de redes; e, 1,3 milhões
de euros por parte da reparação naval.
O negócio internacional deste agrupamento no Baixo Mondego é substancialmente inferior - pouco mais de 100 mil euros, em 2019, tendo origem na construção de embarcações e reparação naval. Aliás, o subsetor
da construção de embarcações de recreio é o principal responsável pelas
exportações da região e deve-se às vendas externas de uma única empresa, a Scalesoceans, uma empresa especializada no desenvolvimento
e produção de protótipos, matrizes, moldes e peças para a área náutica,
que tem apostado na consolidação do know-how e investido na digitalização do processo de fabrico.

120 | LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DA OFERTA

Gráfico 29 - Exportações do agrupamento construção, manutenção e reparação
naval por subactividades (CAE) em 2019 (%)
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No que concerne ao emprego, o agrupamento é responsável por 713 postos de trabalho no Alto Minho e emprega 41 pessoas no Alto Minho. As
principais entidades empregadoras no Alto Minho são os Estaleiros de
Viana de Castelo (343 pessoas), a empresa Vianadecon (181 pessoas) e
a Cadilhe & Santos (60 pessoas). Consequentemente, as subatividades
com maior peso no total do emprego da região neste agrupamento são a
construção de embarcações metálicas, a fabricação de redes e a construção de embarcações de recreio. No Baixo Mondego, destaca-se a empresa de fabricação de redes Rosário Rocha, que dá emprego a 26 pessoas.
Gráfico 30 - Emprego do agrupamento construção, manutenção e reparação
naval por subactividades (CAE)
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O VAB da construção manutenção e reparação naval é de 20 milhões,
no Alto Minho e cerca de 405 mil euros, no Baixo Mondego, refletindo
a já citada especialização da região minhota, ancorada na presença dos
grandes players a laborar na construção de embarcações metálicas e estruturas flutuantes.
Gráfico 31 - VAB do agrupamento construção, manutenção e reparação naval
por subactividades (CAE) em 2019 (%)
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Portos, transportes e logística
A fileira dos transportes marítimos, portos e logística relaciona-se, proximamente, com as principais atividades portuárias nacionais, no caso
concreto o Porto de Viana do Castelo e o Porto da Figueira da Foz, agregando entidades de natureza diversa cuja atividade se encontra direta
ou indiretamente ligada ao respetivo Porto e alavancada essencialmente por atividades auxiliares e de transportes.
É composta por 9 empresas, na região costeira do Alto Minho e 13, no
Baixo Mondego. Como se pode verificar no gráfico abaixo, o agrupamento faz-se representar por empresas a operar num conjunto diversificado de CAE, sendo a organização do transporte, aquela que concentra mais intervenientes, quer a Norte quer no Centro.
Gráfico 32 - Nº de entidades do agrupamento portos, transportes e logística
por subactividades (CAE)
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Cerca de 62% das empresas do Alto Minho deste agrupamento estão
em atividade há mais de 20 anos. A empresa com mais idade é a Tinita – Transportes e Reboques Marítimos, que foi fundada em 1966, cuja
atividade se alarga a outros portos nacionais, atuando, também, no domínio das rebocagens internacionais, rebocagens costeiras e oceânicas
e salvamento marítimo. Os últimos anos não propiciaram o surgimento de novas empresas nesta região, ao contrário do que aconteceu no
Baixo Mondego, onde cerca 46% das empresas foram constituídas nos
últimos 5 anos.
Todas as empresas deste agrupamento com sede na região do Mondego são micro ou pequenas empresas. Na região do Minho, a única exceção é a já citada Tinita, que é de média dimensão.
Em 2019, o volume de negócios deste agrupamento foi relativamente próximo nas duas regiões – cerca de 18 milhões no Alto Minho e 16 milhões, no
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Baixo Mondego. No Alto Minho sobressaem três subatividades – as auxiliares dos transportes por água, com uma faturação a rondar os 7,2 milhões
de euros; o manuseamento de cargas, com vendas de quase 2,7 milhões
de euros, que se devem quase exclusivamente à empresa Nogaport, um
operador portuário e de agenciamento de navios; a organização do transporte, com um volume de vendas de quase 7,5 milhões de euros.
No Baixo Mondego as subactividades com maior peso no total das vendas
deste agrupamento são o manuseamento de cargas, com um volume de
negócios de 5,6 milhões de euros e a organização do transporte, em qua a
faturação rondou os 8,8 milhões de euros.
O negócio internacional da indústria naval foi, em 2019, no Alto Minho de
5,4 milhões e 1,8 milhões, no Baixo Mondego. Em qualquer das regiões o
subgrupo que mais contribuiu para o total de vendas para o exterior foi a
organização do transporte. No Minho, a empresa Limalog foi a principal
responsável pelas exportações, enquanto no Baixo Mondego se destaca o
contributo da Agência Marítima Eurofoz, uma empresa com quase meio
século de vida, que se especializou na transitária e logística.
Gráfico 33 -Exportações do agrupamento portos, transportes e logística por subactividades (CAE) em 2019 (%)
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Os portos, transportes e logística dão ocupação a 72 pessoas no Alto Minho e
a 34 pessoas no Baixo Mondego. As atividades auxiliares dos transportes por
água são as que mais contribuem para a criação de emprego, em qualquer das
regiões consideradas. No Minho, a maior empregadora é a empresa Tinita e no
Baixo Mondego destaca-se a gestão portuária, a cargo da Administração do
Porto da Figueira da Foz.
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Gráfico 34 - Emprego do agrupamento portos, transportes e logística por subactividade (CAE)
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A fileira dos transportes marítimos, portos e logística é marcada pela sua dimensão, dinâmica de crescimento e intensidade de criação de valor das suas
atividades. O VAB gerado pelo agrupamento no Alto Minho corresponde a mais
de 6,3 milhões de euros e 4,9 milhões de euros, no Baixo Mondego. Nas duas
regiões a intensidade de criação de valor, é alavancada essencialmente pelas
atividades auxiliares dos transportes por água e, em menor proporção, pelo manuseamento de cargas e organização do transporte.
Gráfico 35 - VAB do agrupamento portos, transportes e logística por subactividade (CAE) em 2019 (%)
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Recreio, desporto e turismo
O recreio, deporto e turismo costeiro apresenta-se como um dos agrupamentos da Economia do Mar mais relevantes no Alto Minho e no Baixo Mondego, particularmente por se tratar de duas regiões portuguesas
com grande tradição e história no segmento “sol & mar”. Incluíram-se
neste agrupamento os estabelecimentos hoteleiros, nas suas diferentes
tipologias, as marinas e o comércio e aluguer de embarcações e outros
bens recreativos e desportivos, bem como as atividades de animação
turística e outras atividades desportivas com ligação ao mar.
No seu conjunto estas atividades fazem-se representar por 207 entidades, no Alto Minho e 122 entidades, no Baixo Mondego, sendo, para
ambas as regiões, o agrupamento que envolve o maior número de atores. Os estabelecimentos hoteleiros são a subatividade que concentra o
maior número de entidades – 121, no Alto Minho e 67, no Baixo Mondego.
Gráfico 36 - Nº de entidades do agrupamento recreio, desporto e turismo por
subactividade (CAE)Recreio, desporto e turismo
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O peso relativo das entidades que se dedicam ao alojamento, e a menor presença e diversidade de outras subatividades deste agrupamento
(por exemplo, animação turística e outras atividades desportivas), parecem indicar a existência de margem para o reforço ou a criação de novos segmentos de lazer e turismo associados ao mar, como o mergulho
e a exploração subaquática, a observação de animais marinhos, a náutica de recreio, etc. Estas novas áreas, para além de poderem representar
importantes níveis de atividade per si, podem dar um importante contributo para a diversificação e qualificação do turismo nestas regiões,
com os consequentes resultados positivos ao nível da competitividade
e sustentabilidade económica, territorial e ambiental.
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Para além de entidades com fins económicos e comerciais (empresas),
este agrupamento concentra um grande número de outras coletividades, de caráter cultural, desportivo e recreativo, sejam associações, escolas desportivas ou clubes. Estas entidades trabalham sob o código
de atividade económica “outras atividades desportivas” - no Alto Minho
existem 64 entidades desta natureza e no Baixo Mondego 39.
Cerca de 66% das entidades minhotas deste agrupamento têm uma
idade superior a 20 anos, sendo que, no Baixo Mondego, a percentagem de empresas com esta longevidade ronda os 34%. Nesta última
região, o escalão mais representativo é o de entidades entre os 15 e os
20 anos (50% das entidades). Em qualquer dos casos, a idade destas organizações confirma tratar-se de um agrupamento com larga tradição
nas regiões. Nos últimos 5 anos, a região costeira do Minho viu nascer
71 novas entidades, curiosamente 18 (11 empresas e 7 associações) podem ser enquadradas na estratégia de diferenciação atrás referida, mas
maioritariamente inserem-se na vertente de alojamento. Situação similar verifica-se no Baixo Mondego – das 41 novas entidades que foram
constituídas nos últimos 5 anos, 27 dedicam-se ao alojamento.
No Minho, apenas uma empresa deste agrupamento é de média dimensão (Feelviana – Hotelaria), sendo todas as restantes micro e pequenas
empresas. No Baixo Mondego, este subsetor da Economia do Mar está
apenas representado por micro e pequenas empresas.
O volume de negócios do agrupamento desporto, recreio e turismo foi,
em 2019, de 20,7 milhões euros, no Alto Minho e 15,6 milhões de euros,
no Baixo Mondego, correspondendo a um crescimento de 12% e 5%, respetivamente, em relação ao ano anterior.
Os estabelecimentos hoteleiros são responsáveis pela quase totalidade
do volume de negócios gerado neste agrupamento. No Baixo Mondego,
verifica-se o reduzidíssimo contributo das subatividades “outras atividades desportivas”. No Alto Minho, apesar do seu peso relativo ser diminuto, pode referir-se, não só o contributo das “outras atividades desportivas”, que concentram uma faturação de cerca de 689 mil euros, mas
também as “atividades de animação turística”, com uma faturação na
ordem dos 555 mil euros.
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Gráfico 37 – Volume de negócios do agrupamento pesca, aquacultura, transformação e comercialização dos seus produtos por subactividades (CAE) em
2019 (%)
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O valor das vendas internacionais das empresas deste agrupamento no
Alto Minho é notoriamente superior às das empresas do Baixo Mondego. Na região Centro, as exportações realizaram-se exclusivamente pelos estabelecimentos hoteleiros e foram de 375 mil euros, em 2019 (apenas 2% do volume de negócios), ainda assim superiores às registadas
em 2018. No Alto Minho, as exportações, em 2019, foram de 2,5 milhões
de euros (12% do volume de negócios), sendo igualmente superiores às
do ano anterior. As exportações dos estabelecimentos de alojamento
representam quase 89% do negócio internacional, mas, nesta região,
verifica-se o contributo, ainda que muito modesto, de outras subatividades, como o aluguer de equipamentos, outras atividades desportivas
e animação turística. É possível que a posição geográfica do Minho, e a
sua proximidade à região de Galiza, possa justificar uma diferença tão
significativa das exportações deste agrupamento, entre os dois territórios em análise.
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Gráfico 38 - Exportações do agrupamento recreio, desporto e turismo por subactividades (CAE) em 2019 (%)
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No seu conjunto, as atividades da fileira do turismo, desporto e lazer ligado
ao mar empregaram, em 2019, 533 pessoas no Alto Minho e 344 pessoas, no
Baixo Mondego. A seguir ao agrupamento da construção, manutenção e reparação naval, no Alto Minho, este subsetor da Economia do Mar é que mais
contribui para a criação de emprego nesta região. No Baixo Mondego, é o
segundo agrupamento que mais pessoas emprega, logo a seguir às pescas,
aquacultura, transformação e comercialização dos seus produtos. Também
no que se refere ao emprego criado, em qualquer uma das regiões, são as
diferentes tipologias de estabelecimentos hoteleiros que contribuem maioritariamente para este fim. Os maiores empregadores nesta subactividade
são: no Minho - Feelviana (71 pessoas); Amazing Sleep (42 pessoa) e Prazer
da Natureza (44 pessoas); no Baixo Mondego - Sabir (46 pessoas).
Gráfico 39 – Emprego do agrupamento recreio, desporto e turismo por subactividades (CAE)

5
14

Organização de actividades de animação turística

0
1

Actividades dos portos de recreio (mari nas)

17
19

Outras atividades desportiv as
Aluguer de bens recreativos e desportivos

0
4

Agentes do comércio por grosso de máquinas,
equipamento industrial, embarcações e aeronaves

1
0
320

Estabel ecimentos hoteleiros
0

Baixo Mondego

100

200

Alto Minho

300

496

400

500

600

129 | LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DA OFERTA

Analisando a criação de riqueza nas regiões através do Valor Acrescentado
Bruto as conclusões são semelhantes às referidas para o emprego e valor do
volume de negócios – O VAB gerado pelo agrupamento advém quase na
totalidade das atividades de alojamento turístico.
Gráfico 40 – VAB do agrupamento pesca, aquacultura, transformação e comercialização dos seus produtos por subactividades (CAE) em 2019 (%)
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Novos usos e recursos do mar
Este agrupamento integra novas atividades e novas fontes de crescimento sustentável da Economia do Mar, incluindo áreas emergentes
como a produção de energia, onde se acredita que há um forte potencial económico e, também, atividades de investigação e desenvolvimento em biotecnologia e ciências físicas e naturais.
Nesta categoria encontram-se 8 empresas no Alto Minho e 3 empresas
no Baixo Mondego.
A produção de energia tem sido uma forte aposta do Minho, existindo
já 6 empresas a operar neste código de atividade económica, e apenas
2 no Baixo Mondego. Relativamente à investigação em biotecnologia,
está presente uma empresa em cada uma das regiões. As atividades
de investigação em ciências físicas fazem-se representar pela Corpower Ocean Portugal, instalada em Viana do Castelo, que se dedica ao
desenvolvimento e investigação de tecnologias da energia das ondas.
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Gráfico 41 - Nº de entidades de novos usos e recursos do mar por subactividades (CAE)
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Duas das empresas de energia que estão sediadas no Alto Minho – Empreendimentos Eólicos da Espiga e Generg Ventos de Viana do Castelo já
estão no mercado há mais de 15 anos, vindo a conquistar maturidade na
exploração de fontes energéticas alternativas. Nesta vertente, e ainda no
Alto Minho, foram constituídas um pouco mais tarde 4 novas empresas, a
última das quais em 2020. Os dois empreendimentos do Baixo Mondego
na área das energias são mais recentes, designadamente de 2018 (Golditabua, com maior foco nas energias solares) e 2020 (André M., Eduardo
B., Paulo V.), que para além de energia para uso doméstico e industrial,
desenvolve soluções energéticas para o setor aeroespacial. As empresas
de investigação e desenvolvimento são todas muito jovens, tendo sido
constituídas desde 2018.
Em termos de dimensão, destaca-se os Empreendimentos Eólicos da
Espiga (Alto Minho) como média empresa, em virtude de auferir de um
volume de negócios acima do 10 milhões de euros e duas pequenas empresas – Generg e Eólicas do Carreço (Alto Minho), por ultrapassarem os
dois milhões de euros de faturação. As restantes empresas, para as quais
existe informação de balanço, são microempresas.
As empresas da Figueira da Foz não têm informação financeira disponível, até porque são muito recentes. Assim, o volume de negócios deste
agrupamento é exclusivo do Alto Minho e cifra-se, em 2019, em perto de
20 milhões de euros, sensivelmente o mesmo valor que no ano anterior.
Apenas uma das empresas deste agrupamento (Profitalert- Investimentos em Energias) registou atividade exportadora em 2019. Esta empresa
destina todas as suas vendas ao mercado externo. As exportações desta
empresa foram de 36 mil euros em 2019, abaixo dos 83 mil euros alcançados no ano anterior.
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Tal como se referiu na análise global da Economia do Mar nas regiões do
Alto Minho e Baixo Mondego, trata-se de um agrupamento, aparentemente, muito pouco intensivo em necessidades de recursos humanos, já
que, apesar de existirem empresas com faturação expressiva, não registam mais do que um trabalhador ao seu serviço. O cômputo dos empregos criados pelos novos usos e recursos do mar é de apenas 3 pessoas.
O agrupamento é responsável por 15 milhões de euros de Valor Acrescentado Bruto, com origem quase na sua totalidade na atividade de produção de energia no Alto Minho. O contributo negativo das atividades de
investigação e de uma das empresas de produção de energia do Baixo
Mondego é, porventura, reflexo da necessidade de um maior amadurecimento, que é sempre fundamental na consolidação empresarial, mas
que ganha maior significado tratando-se de atividades emergentes.
Gráfico 42 - VAB do agrupamento novos usos e recursos do mar por subactividades (CAE) em 2019
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DIFERENÇAS E SIMILARIDADES NA ECONOMIA DO MAR DAS REGIÕES
COSTEIRAS DO ALTO MINHO E BAIXO MONDEGO - SÍNTESE
Nesta análise setorial procurou-se apresentar a visão atualizada sobre a
Economia do Mar nas regiões costeiras do Alto Minho e do Baixo Mondego e dos agrupamentos económicos que compõem a exploração do
mar e dos seus recursos, em termos da sua relevância e dinâmica recente e do seu posicionamento em face de alguns indicadores socioeconómicos, pretendendo deixar a base para uma reflexão mais aprofundada
sobre as prioridades, desafios e perspetivas para o futuro.
Conforme se viu, a Economia do Mar é bastante diversa, incorporando
um vasto rol de atividades e tem um peso económico muito significativo, embora com algumas nuances a caracterizar cada um dos territórios, que se podem sintetizar nas seguintes conclusões:
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≈≈ No Alto Minho, a Economia do Mar é composta por 305 entidades,
que empregam 1.663 trabalhadores, apresentam um volume de
negócios de 204 milhões de euros, exportações de 91 milhões de
euros e geram um VAB de 62 milhões de euros.
≈≈ No Baixo Mondego, a Economia do Mar integra 204 entidades, emprega diretamente 1.112 pessoas, apresenta uma faturação anual a
rondar os 125 milhões, exportações de 40 milhões e gera um VAB
de 27 milhões de euros.
≈≈ No Alto Minho, o agrupamento com maior relevância em termos
de VAB, volume de negócios e exportações é a construção, manutenção e reparação naval, mobilizado essencialmente pela construção de embarcações e estruturas flutuantes metálicas.
≈≈ No Baixo Mondego, destaca-se o papel do agrupamento das pescas,
aquacultura, transformação e comercialização de produtos do mar,
como o mais representativo no total do VAB e volume de negócios
da Economia do Mar, devido ao forte peso de algumas empresas
industriais da região. O Baixo mondego apresenta, em relação ao
Alto Minho, uma menor orientação para o mercado internacional,
mas é igualmente neste agrupamento que tem origem a quase totalidade das exportações da Economia do Mar.
≈≈ No Alto Minho, a indústria naval é o agrupamento que mais emprego cria, seguindo-se o agrupamento de recreio, desporto e lazer.
≈≈ No Baixo Mondego, a indústria do pescado é a principal atividade
empregadora, seguindo-se, tal como no Minho, pela fileira do desporto, turismo e lazer.
≈≈ Nas duas regiões, a fileira de recreio, desporto e turismo é aquela
que apresenta o maior número de entidades associadas, sejam de
natureza empresarial ou associativa, sendo o segundo agregado
mais representativo em termos de emprego criado. O principal foco
empresarial deste agrupamento são os estabelecimentos de alojamento turístico, parecendo haver margem para investimentos na
diversificação e na diferenciação das atividades turísticas costeiras
e marítimas.
≈≈ Em ambas as regiões, a fileira dos transportes marítimos, portos e
logística é marcada por várias subatividades, direta ou indiretamente ligadas ao respetivo Porto, com destaque para a organização do
transporte.
≈≈ No agregado de novos usos e recursos do mar, o Alto Minho destaca-se pelo seu papel pioneiro e peso da atividade de produção de
energias renováveis no VAB e volume de negócios da Economia do
Mar. No Baixo Mondego, as atividades existentes neste agrupamento
são ainda embrionárias, carecendo de um maior amadurecimento.
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3.2. Políticas regionais
3.2.1.

Regiões costeiras do Alto Minho
PLANO ESTRATÉGICO VIANA DO CASTELO
O Plano Estratégico de Viana do Castelo partiu da avaliação das principais tendências de evolução do concelho nos últimos anos com um
exercício prospetivo de definição de objetivos e prioridades estratégicas
para o período de 2014-2020. Trata-se de um documento que será certamente revisitado no próximo mandato legislativo, mas que merece,
ainda assim, uma reflexão, na medida em que contempla uma análise
aos domínios que podem ser estruturantes para a região, entre os quais
é dada a justa relevância à zona costeira. Aliás, o mar está refletido na
missão, que contempla de forma prospetiva aquilo que se espera que
seja o futuro de Viana de Castelo:
“Viana do Castelo, destino atlântico associado aos valores da sustentabilidade, motor de uma economia baseada no mar e nas energias renováveis e espaço de ambiências, urbanas e rurais, que reinterpretam
a tradição regional em contextos de inovação e contemporaneidade.”
Neste contexto, o Plano de Ação para a região contempla várias medidas associadas à orla costeira e à Economia do Mar, conforme se apresenta no quadro abaixo.
Quadro 11 – Vetores estratégicos de intervenção, medidas e objetivos com
maior impacto na zona costeira e Economia do Mar em Viana do Castelo

VETOR ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO: CLUSTERS, FILEIRAS ESTRATÉGICAS E
OUTROS SECTORES ECONÓMICOS

Projetos/ Medidas
Criar instrumentos
de empreendedorismo
e de acolhimento
empresarial

Enquadramento/ Objetivos
≈≈ Estruturar o desenvolvimento do cluster das energias
renováveis, das fileiras económicas do mar, da madeira
e da agricultura.
≈≈ Estruturar o desenvolvimento do Cluster do Mar;

Reforçar a posição
da cidade de Viana do
Castelo na náutica
de recreio do
Espaço Atlântico

≈≈ Afirmar o concelho de Viana do Castelo como destino
turístico, sustentável e diferenciador, através do reforço
da posição de Viana do Castelo como cidade da náutica
de recreio no Espaço Atlântico;
≈≈ Promover a economia do “Mar”, a potenciação das atividades do desporto náutico e a localização de empresas
ligadas ao sector náutico.
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VETOR ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO: CLUSTERS, FILEIRAS ESTRATÉGICAS E
OUTROS SECTORES ECONÓMICOS

Projetos/ Medidas
Promover a valorização
da pesca artesanal e
apoiar a diversificação de atividades nas
zonas piscatórias

Enquadramento/ Objetivos
≈≈ Promover a valorização de atividades tradicionais ligadas ao mar nas suas dimensões económica e sociocultural e contribuir para a qualificação da orla
costeira do município;
≈≈ Criar condições para aumentar a competitividade dos
produtos tradicionais nos mercados local e regional.
≈≈ Promover a salvaguarda e diversidade e valorização
das áreas ambientalmente mais sensíveis, designadamente, a orla costeira, as zonas ribeirinhas e outras
áreas de Rede Natura;

Valorização da Cultura
Costeira e Marítima nas
suas diversas dimensões – económica,
cultural, lúdica,
desportiva,
social e simbólica

≈≈ Estruturar o desenvolvimento do cluster das energias renováveis e das fileiras económicas do mar e
da madeira;
≈≈ Promover os Estaleiros Navais de Viana do Castelo
como a mais importante unidade de construção
naval do País;
≈≈ Promover e valorizar o capital cultural local e regional e favorecer a sua transformação em fatores de
qualificação das pessoas, de melhoria da sua qualidade de vida e de fomento das artes e da criatividade.

VETOR ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO: FAIXAS COSTEIRAS E RIBEIRINHA

Projetos/ Medidas

Enquadramento/ Objetivos

Valorizar e qualificar
os espaços naturais
da zona estuarina do
rio Lima, litoral e rios/

≈≈ Estruturar o desenvolvimento do cluster das energias
renováveis, das fileiras económicas do mar, da madeira
e da agricultura.

ribeiras
Reforçar a posição
da cidade de Viana do
Castelo na náutica
de recreio do
Espaço Atlântico

≈≈ Promover a salvaguarda e diversidade e a valorização das áreas ambientalmente mais sensíveis, designadamente a orla costeira, as zonas ribeirinhas e
outras áreas de Rede Natura;
≈≈ Reforçar o concelho de Viana do castelo como destino turístico, sustentável e diferenciador, baseado na
diversidade de recursos e ativos locais e regionais.

Fonte: Plano Estratégico de Viana do Castelo 2014-2020
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ESTRATÉGIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL “ALTO
MINHO 2020” / PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO MINHO 2030
Está em curso a elaboração da Estratégia e do Plano de Desenvolvimento do Alto Minho para a próxima década. Esta iniciativa da Comunidade
Intermunicipal do Alto Minho visa concertar um diagnóstico, uma visão,
uma estratégia e um plano de ação para o próximo período de programação dos fundos estruturais (2021-2027) - o Portugal 2030. O Plano de
Desenvolvimento do Alto Minho é um processo de condução à mudança, que desafia a participação dos cidadãos de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte do
Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira no debate, na
reflexão e na consensualização de uma estratégia de futuro para a região. A Visão para o Alto Minho em 2030 será concretizada em torno de
quatro grandes objetivos:
1.

Alto Minho 2030: Uma região competitiva – Uma região que cria
empregos e gera riqueza.

2. Alto Minho 2030: Uma região conectada - Uma região ligada à Europa e ao Mundo.
3.

Alto Minho 2030: Uma região atrativa - Uma região onde as pessoas querem viver, que os turistas querem visitar e onde as empresas querem investir.

4. Alto Minho 2030: Uma região resiliente - Uma região capaz de se
adaptar à mudança e de defender o seu património natural.
O Desafio Alto Minho 2030 concretiza-se num conjunto de iniciativas
(um ciclo de conferências, seminários e outras sessões temáticas), para
envolver de forma inovadora todos os protagonistas da região na elaboração do Plano de Desenvolvimento do Alto Minho. Entretanto, enquanto este documento ainda está em fase de finalização, vale a pena rever
o Plano Estratégico do Alto Minho para o período 2020 nas dimensões
associadas ao mar, porquanto é expectável que as orientações de caráter estratégico e estruturante associadas aos recursos marítimos desta
região sustentem as intervenções preconizadas para a próxima década.
Com efeito, o eixo temático do referido Plano Estratégico “Como tornar
o Alto Minho uma região mais competitiva” assenta na valorização sustentável dos recursos endógenos do Alto Minho, entre os quais o mar,
tendo em consideração o seu potencial para impulsionar a dinâmica
e o alargamento da base de atividades e das iniciativas empresariais
de base local, orientadas por princípios de inovação e diferenciação e
contribuir para a criação sustentada de emprego. A Economia do Mar é
claramente assumida como geradora de atividades económicas que articulam setores que beneficiam da lógica de sobreposição da dimensão
económica ao património dos recursos endógenos, estando contemplada nas iniciativas previstas no Plano de Ação, conforme se apresenta no
quadro abaixo.
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Quadro 12 - Projetos e linhas de ação mais diretamente associados à Economia
do Mar previstos na Estratégia “Ato Minho 2020”

ALTO MINHO COMO UM DESTINO DE EXCELÊNCIA TURÍSTICA

Projeto/ medida: Organização, valorização e promoção da Náutica de Recreio
no Alto Minho
Linhas de ação
≈≈ Capacitação das empresas do setor, em particular as atividades de remo, canoagem,
vela, surf e kitesurf e, complementarmente, as atividades de windsurf, bodyboard,
stand up paddle, longboard, canyoning, rafting, mergulho, caça submarina e pesca
desportiva;
≈≈ Constituição de uma parceria internacional de suporte à promoção da náutica de
recreio;
≈≈ Atração de investimento na área dos serviços da náutica de recreio, construção de
embarcações e equipamentos de práticas náuticas;
≈≈ Articulação de atividades e promoção conjunta dos polos museológicos existentes ou a criar – Navio Gil Eannes, núcleo museológico do Sargaço, Aquamuseu do
rio Minho);
≈≈ Valorização da Rede de Infraestruturas complementares de suporte à náutica de
recreio;
≈≈ Estudo específico do posicionamento da região para a atração de investimentos no
setor náutico – prestadores de serviços náuticos e serviços de manutenção e reparação de apoio à náutica de recreio);
≈≈ Criação de uma estrutura institucional de apoio à gestão do projeto Centro de Mar;
≈≈ Construção e concessão da Marina Atlântica de Viana do Castelo, enquanto elemento estruturante da afirmação da região como um destino turístico de excelência para
a prática de atividades náuticas;
≈≈ Criação e dinamização de um centro de acolhimento empresarial como espaço de
apoio à Marina de Viana do Castelo no acolhimento de iniciativas e projetos de empreendedorismo relacionados com o mar;
≈≈ Promoção de atividades náuticas em contexto escolar;
≈≈ Promoção de atividades e profissões ligadas à náutica e ao mar, em parceria com
escolas, centros de formação locais e entidades de formação e certificação nacionais
e internacionais, nomeadamente na vertente profissionalizante;
≈≈ Captação e organização de eventos náuticos de excelência no Alto Minho: (i) provas
integradas nos circuitos nacionais ou internacionais das modalidades, em parceria
com as respetivas federações desportivas, (ii) eventos de captação e fidelização de
novos públicos para os desportos náuticos, abrangendo a realização de encontros
nacionais de desporto escolar, nas diversas modalidades, e (iii) um conjunto de atividades destinadas ao público escolar e jovens;
≈≈ Criação de programas que permitam o acesso do público em geral à prática da
náutica de recreio através da realização de cursos, férias náuticas (com alojamento)
destinadas a famílias, aulas avulsas e aluguer de equipamentos e ações destinadas a
pessoas portadoras de deficiência;
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ALTO MINHO COMO UM DESTINO DE EXCELÊNCIA TURÍSTICA

Projeto/ medida: Organização, valorização e promoção da Náutica de Recreio
no Alto Minho
Linhas de ação
≈≈ Promoção e marketing do turismo náutico da região, junto dos mercados prioritários
da Alemanha, Reino Unido, França, Holanda e países escandinavos e dos mercados
de proximidade de Portugal e Espanha;
≈≈ Valorização ambiental e energética dos equipamentos náuticos, promovendo a sua
adaptação a públicos com mobilidade reduzida;
≈≈ Implementação de uma rede hierarquizada de infraestruturas e serviços de apoio à
navegação de recreio.

ALTO MINHO COM POTENCIAL ENDÓGENO

Projeto/ medida: Valorização do potencial económico dos recursos mar e rios,
agroalimentares, floresta e do sistema produtivo territorial da energia
Linhas de ação
≈≈ Desenvolvimento de contratos coletivos de objetivos de qualificação profissional;
≈≈ Ações conjuntas de promoção, internacionalização, estudo e dinamização;
≈≈ Promoção do centro de transferência de conhecimento da energia no Alto Minho e
estudo do potencial energético da região;
≈≈ Iniciativas âncora (públicas e privadas) de I&D, inovação e qualificação;
≈≈ Estruturação e Dinamização das Aldeias do Mar: promoção e valorização do ambiente costeiro e das comunidades, através da dinamização de um conjunto de projetos
de âmbito empresarial, cultural, ambiental e social, e da criação de uma plataforma
de dinamização da capacidade empreendedora endógena, de incentivo à geração
de novas ideias de negócio, tendo em vista a promoção da sustentabilidade das comunidades piscatórias.

ALTO MINHO COM POTENCIAL ENDÓGENO

Projeto/ medida: Desenvolvimento da pesca, aquacultura e indústria
do pescado
Linhas de ação
≈≈ Ações de manutenção e melhoria dos portos de pesca;
≈≈ Introdução de inovação na “indústria do mar”, através da valorização das espécies
marinhas para usos alimentares, eficiente valorização e gestão de subprodutos da
pesca e da valorização das algas para o desenvolvimento de novos produtos;
≈≈ Promoção da exploração de energias renováveis a partir do mar, particularmente a
energia eólica: apoio à investigação e desenvolvimento (ligação das empresas ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Universidades do Porto, Minho e Vigo) e criação
de uma plataforma de colaboração com as empresas do setor instaladas na região.
Fonte: Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial “Alto Minho 2020” Plano Estratégico de Viana
do Castelo 2014-2020

138 | LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DA OFERTA

3.2.2.

Regiões costeiras do Baixo Mondego
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DA FIGUEIRA DA FOZ “FIGUEIRA 2030, TERRITORIO SUSTENTÁVEL DO ATLÂNTICO”
O Plano Estratégico da Figueira da Foz é um documento de gestão de
2014, orientado para definir as principais prioridades do município num
horizonte temporal de 10 anos. Assim, apesar de um novo quadro legislativo entrar em vigor no final de 2021, acredita-se que pela importância do mar nesta região, a sua dimensão estratégica irá transcender as
fronteiras das circunstâncias políticas deste documento, valendo a pena
analisar a visão do executivo municipal para este ativo regional, apesar
de algumas das orientações e políticas poderem vir a ser alvo de atualizações mais ou menos profundas.
Com efeito, o Plano Estratégico confere particular proeminência ao mar,
considerando que a trajetória do município e da cidade sempre assentou
na relação entre rio e mar, de onde resultam um conjunto de vocações
que não poderão ser negligenciadas no futuro, designadamente, o turismo e lazer e os desportos náuticos, as pescas, a construção e reparação
naval, assim como o porto e respetivas atividades portuárias, a produção de energia offshore, o desenvolvimento de alimentação criativa de
origem marinha, a aquacultura ou a salicultura. Neste contexto, o Plano
Estratégico da Figueira da Foz considerou um conjunto de dimensões
estratégicas no domínio do mar e o compromisso com um conjunto de
ações para os materializar, conforme se apresenta de seguida.
Quadro 13 - Eixos estratégicos e ações no domínio do mar, consideradas no
Plano Estratégico da Figueira da Foz

Eixos Estratégicos

Ações
≈≈ Cativar novas empresas e novos empreendedores para
a implementação e promoção de novas atividades e
produtos associados à Ilha da Morraceira e a todo o sector do Salgado do Estuário do Mondego;
≈≈ Promover o desenvolvimento de negócios com cariz
inovador na ilha da Morraceira;

Incentivar o desenvolvi-

mento da Ilha da
Morraceira

≈≈ Implementar uma estratégia de marketing para divulgar os produtos da Figueira da Foz “Sal da Figueira”;
≈≈ Dinamização do atual Núcleo Museológico do Sal,
complementando-o com um Centro de Interpretação/
Investigação, bem como a construção de um cais de
acostagem que, no seu conjunto, passe a permitir a definição de percursos estuarinos;
≈≈ Promoção - em articulação com o IPMA, ARH e Águas
da Figueira - uma melhoria significativa da qualidade
da água do estuário, de modo a viabilizar a produção de
outras espécies, tais como bivalves;

139 | LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DA OFERTA

Eixos Estratégicos

Ações

≈≈ Promoção e dinamização de atividades turísticas, nomeadamente “Observação de pássaros”, passeios de
barco, percursos pedestres, pesca lúdica, visitas guiadas
Incentivar o desenvolviàs salinas, etc.
mento da Ilha da
≈≈ Requalificação dos barracões em avançado estado de
Morraceira
degradação com vista à sua integração nos percursos
como pontos de descanso e de observação da avifauna
ou para futuros apoios para aquacultura.
≈≈ Realização de um estudo para a manutenção do desassoreamento da barra e do canal, transportando sedimentos para as praias da margem sul do Mondego;
Reduzir os impactos da
erosão costeira

≈≈ Reabilitação e construção de novos passadiços em todo
o sistema dunar nas praias balneares;
≈≈ Dotação da proteção Civil dos meios para efetuar intervenções de emergência na orla costeira, quando esta se
vê ameaçada pelo avanço das águas.
≈≈ Projeto para modelar espaços no areal da baía de Buarcos, através do lançamento de um concurso de ideias;
≈≈ Promoção da pesca artesanal, garantindo que há condições de segurança e operacionalidade para os pescadores;
≈≈ Promoção da salicultura e da pesca artesanal de Sável
e de Lampreia;
≈≈ Promoção da “Onda mais comprida da Europa” na
praia de Buarcos, como fator diferenciador face a outras
ofertas de “ondas” do país;

Potenciar os fatores de
diferenciação

≈≈ Promoção dos trajes tradicionais dos pescadores e das
peixeiras, fomentando a sua utilização nos mercados ou
na restauração.
≈≈ Estímulo à restauração que ofereça pratos tradicionais
da Figueira da Foz, especialmente os que são confecionados à base de produtos locais;
≈≈ Dinamização dos mercados e a sua envolvência de
modo a serem mais frequentados, garantindo comodidade aos utilizadores e promovendo eventos tais como
feiras e/ou provas gastronómicas;
≈≈ Implementação de projetos de aproveitamento energético das ondas e marés e energia eólica offshore.
≈≈ Melhorar as condições de entrada/saída na barra de
modo a permitir que esta esteja aberta às embarcações
pesqueiras durante todo o ano;

Melhorar as condições
de pesca

≈≈ Melhorar as condições da lota (melhorar o cais de acostagem, construir balneários, cantina e dormitório) e instalar um sistema de recolha e tratamento dos restos de
pescado e dos efluentes líquidos;
≈≈ Melhorar as condições de segurança no portinho da
Gala e das acessibilidades rodoviárias ao mesmo.

Fonte: Plano Estratégico da Figueira da Foz – “Figueira 2030, território sustentável do Atlântico”
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O turismo continua a ser assumido como uma das áreas estratégicas
nucleares para o futuro do concelho da Figueira da Foz, não podendo
ser desassociado da sua profundíssima articulação com o mar. O estuário do Mondego, com as suas salinas e a Ilha da Morraceira, a Serra da
Boa Viagem e o Cabo Mondego, a Lagoa da Vela, a praia da Claridade,
a maior praia da zona Centro e as outras praias, propícias para desportos de ondas, os passeios pedestres, o património cultural e construído
da Figueira da Foz, bem como a própria marina assumem-se como os
“ícones” do município. Assim, para além do turismo de recreio - assente
no sol e mar, defende-se outros tipos de turismo, como o turismo de
saúde; o turismo natureza e o turismo de desporto, com destaque para
o náutico.
Quadro 14 - Eixos estratégicos e ações no domínio do turismo consideradas no
Plano Estratégico da Figueira da Foz

Eixos Estratégicos

Ações
≈≈ Projeto para a qualificação/aproveitamento do areal da
baía de Buarcos e de toda a frente marítima de Buarcos;
≈≈ Projeto para construção de uma ponte pedonal que ligue as duas margens do Mondego;
≈≈ Projeto para a requalificação da Serra da Boa Viagem,
Cabo Mondego e Lagoas definido usos, espaços de lazer, percursos pedestres de BTT e Downhill, Centro de
Interpretação, Desportos Aventura e Arborismo, Parques de Glamping, definindo uma entidade gestora de
todo este território natural;

Promoção do elevado
valor natural e
paisagístico

≈≈ Construção da estrada panorâmica Buarcos-Quiaios
pelo Cabo Mondego, tornando-a num ponto de atração
de turismo de natureza;
≈≈ Equacionar a ligação pedonal entre as duas margens
do rio, na sua foz;
≈≈ Execução do projeto turístico da Ilha da Morraceira, dinamizando o ecoturismo, percursos pedestres, passeios
de barco, bird watching, centro de interpretação e Núcleo Museológico do Sal;
≈≈ Homologação de mais percursos pedestres por todo o
concelho e sua divulgação;
≈≈ Elaboração de guia do turismo da natureza no município, em complemento ao guia turístico geral do concelho (que também deverá ser atualizado, modernizado
e traduzido);
≈≈ Reabilitação e dinamização dos parques de campismo
do concelho durante todo o ano.

≈≈ Promoção do turismo de iates melhorando a marina de
recreio e as instalações de receção;
Cativar turismo de iates
e cruzeiros

≈≈ Divulgação do porto e marina de recreio da Figueira
da Foz;
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Eixos Estratégicos

Ações
≈≈ Levantamento da proveniência dos iates que passam ao largo da Figueira da Foz e a promoção em
feiras de iates nesses mesmos países e associações;

≈≈ Cativar os cruzeiros que passam ao largo da Figueira
da Foz e não param;
Cativar turismo de iates
e cruzeiros

≈≈ Incentivo aos órgãos de comunicação social para
redação de artigos sobre atividades náuticas da
Figueira da Foz;
≈≈ Publicidade da marina de recreio e o porto da Figueira
da Foz nas revistas e feiras de turismo náutico.
≈≈ Realização de um estudo de mercado sobre os tipos
de turistas e suas motivações e implementação de
uma estratégia de marketing para a marca “Figueira
da Foz” – lazer, adequada;

Estratégia d
Marketing e
Comunicação da
marca “Figueira da
Foz” – lazer

≈≈ Instituição de um concurso bienal de spots publicitários da Figueira da Foz subordinado ao tema Lazer e
outro subordinado ao tema desenvolvimento económico nas escolas e universidades do país da área da
comunicação e multimédia, com vista a reunir filmes
promocionais da Figueira da Foz, para serem usados
em diversos contextos;
≈≈ Projeto para melhorar a sinalética para indicar o património edificado e natural, incluindo tempos de
viagem;
≈≈ Projeto para reabilitar os quiosques do município
para assumirem a função complementar de mini
posto de turismo, tendo uma fachada para um mapa
do concelho com os principais locais a visitar e um
escaparate para folhetos, mapas e agendas turísticas;
≈≈ Projeto para definir novo merchandising do município
em consonância com a nova estratégia de marketing
a definir, de modo a divulgar os produtos (sal, arroz,
sardinha, papel) e os ícones da Figueira da Foz (onda
mais comprida, o Forte, a Torre do relógio, etc.)
≈≈ Agenda virtual “What’s On”, no site institucional do
município, alimentada pelos vários os agentes que
promovem eventos;
≈≈ Cativar para a região eventos culturais estratégicos
com expressão nacional que cativem turistas de todo
o país e do estrangeiro (Sunset, Fusing).

Promoção de eventos

≈≈ Manutenção de uma oferta cultural de eventos de primeira linha na zona centro que permita a continuidade do Turismo Cultural;
≈≈ Estímulo à realização na região de eventos desportivos
de expressão nacional e internacional e oferta de soluções para estágios de equipas profissionais de diversas
modalidades.

Fonte: Plano Estratégico da Figueira da Foz – “Figueira 2030, território sustentável do Atlântico”
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PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO – MUNICÍPIO DE MIRA
Este documento sintetiza e apresenta as linhas orientadoras para a definição do “Plano de Ação Estratégico Municipal” (2014-2020), dinamizado pelo Município de Mira e que estrutura a visão, a estratégia e o plano
de ação do Município, com foco na programação financeira relativa ao
Portugal 2020. Procura-se, também aqui, escrutinar os vetores de referência que possam, pela sua dimensão estratégica, extrapolar o período temporal referido, admitindo-se que estarão presentes nas linhas de
orientação do próximo quadro legislativo municipal, independentes das
normais adaptações e nuances.
O Plano Estratégico, na inventariação dos recursos existentes ressalta,
desde logo, o património associado ao mar, como a tradição das atividades piscatórias (arte Xávega), a Lagoa de Mira, Barrinha de Mira, os
palheiros (antigas casas dos pescadores), a Mata Nacional das Dunas
de Mira e a Praia de Mira (com galardão da Bandeira Azul, desde 1987).
Neste contexto, serão estes os recursos endógenos que mais decisivamente poderão ter impacto nas atividades da Economia do Mar na região e que, portanto, interessa analisar. Para o efeito, apresentam-se no
quadro seguintes os eixos de desenvolvimento e respetivos objetivos,
que têm, como se pode verificar, uma forte tónica no turismo costeiro e,
por inerência, na valorização urbanística da área que lhe está associada.
Quadro 15 - Eixos estratégicos e objetivos mais diretamente associados aos
recursos marítimos de Mira

Eixos Estratégicos
Promover condições
que favoreçam e
incentivem o
crescimento e
o Emprego

Objetivos
≈≈ Promover o desenvolvimento, em parceria e cooperação, com empresários e associações de desenvolvimento local, de um projeto que envolva a trilogia Verde
(Floresta, Percursos e Lagoas), Terra (Produtos Agrícolas
locais e Gastronomia) e Água (Mar, Praia e Desportos
Náuticos), afirmando assim uma imagem diferenciadora do Município de Mira.
≈≈ Valorizar urbanisticamente a frente de mar na Praia de
Mira e a Circular Sul;
≈≈ Identificar áreas vocacionadas para estacionamento
que, possibilitem a libertação de espaço na frente mar;

Qualificação
urbanística

≈≈ Requalificar o centro da Praia de Mira: (i) qualificação do
Bairro Norte; (ii) pedonalização da marginal da barrinha;
(iii) tratamento de toda a frente desde o FAOJ (Fundo
de Apoio aos Organismos Juvenis) até ao centro; (iv)
controlo do estacionamento e trânsito na Vila;
≈≈ Valorizar e qualificar os espaços vazios da Praia, relocalizando o campo do Touring e qualificando ambientalmente toda essa área, incluindo o estacionamento existente e valorização do Miradouro e de toda a “margem”
da estrada que circunda o Lago do mar e estabelece a
relação com o cordão dunar;
≈≈ Recuperar e valorizar a envolvente dos “antigos mercados” da Praia de Mira e de Mira.
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Eixos Estratégicos

Objetivos
≈≈ Desenvolver um projeto global de qualificação da Praia
de Mira que, integre as preocupações com o espaço público, ou seja, tornar pedonal a margem da Barrinha e
as ruas do Bairro Norte, favorecendo o ambiente típico
e atrativo do aglomerado;
≈≈ Disciplinar o campismo e os parques de merendas, garantindo uma maior qualidade e menor pressão sobre
os recursos naturais;
≈≈ Apostar na execução de equipamentos de lazer;
≈≈ Qualificar e assumir como principal eixo de afirmação
turística, a ligação Clube Náutico – Centro da Vila da
Praia de Mira;
≈≈ Promover a localidade de Poço da Cruz, como local de
referência à prática de surf a nível nacional;

Turismo

≈≈ Aderir à Carta Europeia do Turismo Sustentável, enquanto elemento diferenciador do Município de Mira
nas redes de turismo de natureza;
≈≈ Dinamizar o esforço na promoção do Portal de Turismo
Municipal, que permitirá informar e divulgar, a oferta e
capacitação dos agentes locais;
≈≈ Construir um parque botânico que eduque e sensibilize
para a importância e contribuição das espécies para a
sustentabilidade ambiental e, criar um Centro de Interpretação da Natureza e de Observação de Aves;
≈≈ Estabelecer uma estratégia de marketing territorial e
divulgação do Município, com os principais promotores
e investidores;
≈≈ Desenvolver a ideia de um Concelho que se assuma
como polo de turismo ativo de forte vertente ambiental e desportiva (promover a pista ciclável, os
desportos náuticos, o surf, o kitesurf, o skate, etc.;
≈≈ Tornar as praias e espaços de recreio acessíveis para
todos;
≈≈ Dinamizar os viveiros piscícolas da Praia de Mira.

Associativismo
e desporto

≈≈ Programar a construção de um relvado sintético na
Praia de Mira;
≈≈ Incentivar e afirmar o Concelho, como um território
propício ao desenvolvimento de desportos radicais, nomeadamente: surf, bodyboard, kitesurf e skate

Fonte: Plano de Ação Estratégico – Município de Mira
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REVISITAÇÃO DA ESTRATÉGIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL DA REGIÃO DE COIMBRA 2021-2027
A CIM Região de Coimbra é uma comunidade intermunicipal que integra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova,
Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua, Vila Nova de Poiares, integrando, portanto, os concelhos da região costeira do Baixo Mondego sobre os quais
incide o presente estudo.
A CIM Região de Coimbra desenvolveu a revisitação da sua EIDT - Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial, tendo em vista a preparação do PT2030 a nível sub-regional. A visão estratégica para a Região
de Coimbra no horizonte 2021-2030 integra um conjunto de valores que
enformam as suas áreas de atuação estruturantes: pioneirismo, liderança, exemplaridade e compromisso, bem como, dois eixos fundamentais
de posicionamento estratégico: a sua afirmação como região metropolitana e a sua especialização territorial na Saúde.
Esta estratégia consagra um plano de ação, que deriva da visão definida, das áreas de intervenção prioritárias e domínios de especialização considerados, em alinhamento, quer com os objetivos da Política
de Coesão, quer com as prioridades definidas para o Portugal2030 e
demais instrumentos de política regional e sectorial. O Plano de Ação
integra 5 áreas estruturantes: i) CIM região de Coimbra mais inteligente;
ii) CIM região de Coimbra mais «verde» e hipocarbónica; iii) CIM região
de coimbrã mais conectada; iv) CIM região de Coimbra mais social; e, v)
CIM região de Coimbra mais próxima dos cidadãos - para as quais foram
definidos eixos de ação e respetivos objetivos. Dentro da área estruturante “CIM região de Coimbra mais inteligente”, - que visa a transformação empresarial inovadora e inteligente, encontra-se o eixo de atuação
“Economia”, cujos objetivos estão explanados no quadro abaixo.
Quadro 16 - Área de atuação “Economia do Mar” do Plano de Ação da CIM
Coimbra

ÁREA ESTRUTURANTE: CIM REGIÃO DE COIMBRA MAIS INTELIGENTE

Eixos Estratégicos

Objetivos
≈≈ Preservação do mar e dos ecossistemas associados;

Ações estratégicas:
Concretização do
potencial da Economia
do Mar

≈≈ Renovação dos modelos de negócio empresariais, especial ao nível das atividades económicas consolidadas,
como a pesca e o turismo costeiro;
≈≈ Incentivos à transferência e valorização de conhecimento em áreas de elevado valor acrescentado ligadas
ao mar (ex. produção de eólicas offshore, biotecnologia
azul, algas, …);
≈≈ Investimento em infraestruturas que potenciem as atividades consolidadas e fomentem as atividades emergentes ligadas a esta economia;
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ÁREA ESTRUTURANTE: CIM REGIÃO DE COIMBRA MAIS INTELIGENTE

Eixos Estratégicos

Objetivos

Ações estratégicas:

≈≈ Aposta em modelos de negócio assentes na lógica da
economia circular, com base em modelos de análise de
ciclo de vida de produtos;

Concretização do
potencial da Economia
do Mar

≈≈ Criação de incentivos diretos ao empreendedorismo de
base tecnológica, através do incremento de startups e
projetos inovadores na economia azul circular.
≈≈ Valorização, capacitação e modernização da frota
pesqueira;
≈≈ Investimento na criação de novas e mais modernas
unidades produtivas de aquicultura e processamento industrial de pescado;

Ações estratégicas:
Fileira da pesca,
aquicultura e indústria
do pescado

≈≈ Promoção dos circuitos curtos de comercialização
de pescado, de proximidade, privilegiando o acesso
direto do consumidor;
≈≈ Aposta no reforço e capacitação para a utilização de
artes de pesca seletivas e biodegradáveis;
≈≈ Incentivo à valorização de produtos e coprodutos resultantes da pesca e da aquicultura, promovendo a
circularidade, a eficiência e valorização dos subprodutos, bem como a certificação da sua sustentabilidade.
≈≈ Modernização e especialização do porto de mar, de
acordo com o seu hinterland;

Ações estratégicas:
Fileira dos transportes
marítimos, portos e
logística

≈≈ Posicionamento do porto de mar como plataforma de
aceleração tecnológica para as novas indústrias do mar
(energias renováveis oceânicas, plataformas oceânicas
multiuso, navios especializados, aquacultura offshore,
startups do mar);
≈≈ Promoção do know-how necessário ao desenvolvimento das atividades marítimo-portuárias – ensino e
formação profissional especializado e certificado.
≈≈ Condições para a modernização, reconversão e criação
de estaleiros para novas atividades como serviços de
manutenção de embarcações de recreio;

Ações estratégicas:
Fileira da construção,
manutenção e
reparação naval

≈≈ Espacialização e integração em rede de estaleiros nacionais para maior aproveitamento da capacidade instalada, apoio à especialização setorial e repartição de
encomendas;
≈≈ Apoio às empresas para investimento em I&I (Investigação & Inovação) e para a qualificação da mão-de-obra,
no contexto dos novos desafios da indústria naval europeia (digitalização do transporte marítimo, automação,
novos materiais, maiores requisitos regulamentares e
necessidades de aumento da eficiência operacional,
devido a fatores de âmbito ambiental energético, entre
outros.
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ÁREA ESTRUTURANTE: CIM REGIÃO DE COIMBRA MAIS INTELIGENTE

Eixos Estratégicos

Objetivos
≈≈ Qualificação e inovação da oferta, capacitação dos
agentes turísticos e capitalização sustentável dos ativos
naturais, culturais e patrimoniais das zonas costeiras,
criando sinergias com o restante território e promovendo a circularidade das atividades.

Ações estratégicas:
Fileira do turismo e
lazer ligado ao mar

Ações estratégicas:
Impacto da pandemia

≈≈ Diversificação dos produtos turísticos e desenvolvimento de mercados de nicho, tais como a dinamização de
rotas e de experiências em torno do mar e das atividades náuticas
≈≈ Dinamização de infraestruturas e serviços de apoio, em
especial para potenciar o turismo náutico (náutica de recreio, surf e outros desportos e atividades de mar/praia),
bem como a melhoria dos mecanismos de suporte a
esse tipo de turismo nas praias nas praias da Figueira
da Foz, de Mira e da Tocha (Cantanhede), por exemplo,
ampliando os objetivos do projeto “Surf no Crowd”.
≈≈ Apoio à Economia do Mar no contexto da resposta ao
impacto da pandemia por COVID-19

por COVID-19
Fonte: Revisitação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de Coimbra 2021-2027

3.3. Caracterização do ecossistema regional e nacional de apoio à inovação e ao conhecimento na Economia do Mar
A inovação e o conhecimento são as peças centrais do projeto INOVSEA, assentando toda a intervenção no pressuposto deste ser o caminho para fortalecer as atividades económicas associadas aos recursos
costeiros e marítimos. Neste contexto, importa potenciar uma maior interligação das empresas ao conhecimento, às ciências, aos centros de
investigação e a outras instituições e iniciativas que possam influenciar
diretamente o desenvolvimento da Economia do Mar.
Como ponto de partida, nesta parte do projeto faz-se a apresentação
e caracterização dos principais atores regionais e nacionais que compõem o ecossistema de apoio à Economia do Mar, na expectativa de
vir a criar novas formas de cooperação, que possam reforçar e afirmar
o mar nas regiões costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego, as quais
serão devidamente a-licerçadas nas atividades seguintes que estão previstas, nomeadamente ao nível da sua articulação com o plano de ação
e nas oficinas de inovação e cooperação, que serão a base para a criação
de redes coesas e funcionais, que possam reforçar e afirmar parcerias
de carater multidisciplinar e interinstitucional.
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ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS, FUNDAÇÕES E ENTIDADES SIMILARES
As associações empresariais são um elemento muito importante no
ecossistema de apoio, tendo um papel muito relevante no apoio ao
empreendedorismo e na afirmação nacional ou internacional das empresas já no mercado. Entre outros aspetos, são estas instituições que
desenvolvem um conjunto de ações – desde a identificação de novas
tendências e das melhores práticas empresariais, às iniciativas de diplomacia económica para a promoção de produtos, serviços e das regiões,
passando pela defesa dos interesses das classes e setores profissionais
que representam e como força dialogante junto dos organismos oficiais
governamentais – essenciais ao acesso e desenvolvimento da atividade empresarial. Assim, apresentam-se no quadro abaixo uma lista não
exaustiva de associações, algumas de caráter regional, outras de âmbito
nacional, com abrangência direta nas atividades da Economia do Mar
ou de caráter transversal, mas cuja importância ou grau de especialidade justifica a sua inclusão no ecossistema de apoio ao conhecimento e
à inovação da Economia do Mar.
Quadro 17 – Ecossistema de apoio à inovação e ao conhecimento na Economia
do Mar – associações e similares

Entidade
ACIFF - Associação Comercial e Industrial da
Figueira da Foz
https://www.aciff.pt

ACOPE - Associação
dos Comerciantes de
Pescado
https://acope.pt

AEP - Associação
Empresarial de
Portugal

Tópicos de atuação
Defender os interesses e direitos de todos os empresários
associados, contribuindo para o prestígio e dignificação da sua atividade e promover o desenvolvimento do
comércio, indústria e serviços, contribuindo de forma harmoniosa e integrada para o desenvolvimento económico
e social da sua área de atuação e para a região.
Definir as linhas gerais de atuação, defesa e harmonização dos interesses dos comerciantes de pescado, fresco
e/ou congelado, com destaque para os comerciantes por
grosso, mas também os retalhistas.
Integra a comissão permanente encarregue de apreciar
os pedidos de inclusão de novas denominações comerciais de Espécies e participa na Comissão Técnica de
Normalização do sector do Pescado.
Desenvolver um amplo trabalho de apoio às atividades
económicas portuguesas em diversas áreas e de defesa e
promoção dos interesses da comunidade empresarial.

https://www.aeportugal.pt

Dar resposta ao atual contexto nacional de rápido crescimento das modalidades de deslize em ondas, através
AESDP - Associação de da aplicação de princípios de sustentabilidade na gestão
e regulamentação destas atividades, pretendendo ser
Escolas de Surf de
a voz deste setor empresarial, em Portugal continental
Portugal
e insular. A sua atuação centra-se na articulação com as
http://www.associacaoescolasentidades responsáveis pela regulamentação desta atividesurf.pt
dade, com o intuito de garantir um contexto empresarial
justo e equilibrado, centrado no fornecimento de serviços
de qualidade e em segurança.
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Entidade

Tópicos de atuação

APMSHM - Associação

Analisar e a apresentar medidas ligadas à segurança no
trabalho de armadores, pescadores e outros profissionais
e não profissionais ligados à vida do mar.

Pró Maior Segurança
dos Homens do Mar
http://apmshm.pt

APP - Associação dos
Portos de Portugal
http://www.portosdeportugal.pt

APPR - Associação
Portuguesa de Portos
de Recreio
http://www.marinasdeportugal.pt

ASWP - Associação
Smart Waste Portugal
http://www.smartwasteportugal.com/

BCSD Portugal Business Council
for Sustainable
Development
https://bcsdportugal.org/

CEP - Circular Economy Portugal
https://www.circulareconomy.pt/

Ser o fórum de debate e troca de informações de matérias de interesse comum para os portos e para o transporte marítimo e promover o desenvolvimento e a modernização do Sistema Portuário nacional.
Agregar os portos de recreio e as instalações portuárias de
recreio instaladas em Portugal, mantendo um relacionamento constante entre eles; estudar todas as questões
que lhes respeitem; representá-los junto da Administração Pública; transmitir-lhes todas as informações que
lhes respeitem; constituir uma comissão de conciliação
a respeito de litígios que os envolvam; e exercer todas as
ações de interesse coletivo úteis às atividades dos seus
associados.
Constituir-se como uma plataforma de âmbito nacional,
que potencie o resíduo como um recurso, atuando em
toda a cadeia de valor do Setor, promovendo a Investigação, o Desenvolvimento e a Inovação, potenciando e
incentivando a cooperação entre as diversas entidades,
públicas e privadas, nacionais e internacionais.
Apoiar as empresas na sua jornada para a sustentabilidade, promovendo o impacto positivo para stakeholders,
para a sociedade e para o ambiente com vista ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da
Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável e do Acordo de Paris.
Traduzir os princípios da economia circular em projetos
concretos, com recurso a estratégias zero desperdício, à
inovação social e à ação colaborativa.

Desenvolver iniciativas e políticas que permitam a
Fundação Oceano Azul coexistência do desenvolvimento humano e a proteção
do oceano, assentando a sua atividade em três pilares: 1)
https://www.oceanoazulfouneducação e literacia, 2) conservação e 3) capacitação. O
dation.org
Oceanário de Lisboa é um dos ativos fundamentais da
Fundação.

InovCluster: Cluster
Agro-Industrial do
Centro
https://www.inovcluster.pt

Contribuir para o aumento da competitividade dos sistemas produtivos agroindustriais, locais e regional e para a
afirmação da Região Centro, através de uma plataforma
de concertação entre os principais atores deste sector
e do apoio às empresas em processos de inovação, IDT,
transferência de conhecimento, formação, desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, marketing e internacionalização.
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Entidade

Oceano XXI - Associação para o Conhecimento e Economia do
Mar: Cluster do Mar
Português
http://www.forumoceano.pt

PortugalFoods - Pólo
de Competitividade
Agro-Alimentar
https://www.portugalfoods.org

Produtech - Pólo das
Tecnologias de
Produção
http://www.produtech.org

Tópicos de atuação
Reforçar dinâmicas de cooperação estratégica entre
atores - empresas, centros de investigação e desenvolvimento tecnológico (IDT), organismos da Administração
Pública e outras associações - e promover a competitividade das principais cadeias de valor que utilizam o Mar
e os recursos marinhos como elementos centrais da sua
atividade, de forma a contribuir, sustentável mente, para
o crescimento económico, para as exportações e para
o emprego, e para aumentar a importância relativa da
Economia do Mar na economia nacional.
SReforçar a competitividade das empresas do setor
agroalimentar através do aumento do seu índice tecnológico, promovendo a produção, transferência, aplicação e
valorização do conhecimento orientado para a inovação,
bem como promover a internacionalização das empresas
do setor através da sua capacitação para a internacionalização e através da identificação e captação de oportunidades de negócio.
Promover o desenvolvimento sustentável e a internacionalização da fileira nacional das tecnologias de produção
- fabricantes de máquinas, equipamentos e sistemas,
integradores de sistemas, empresas de desenvolvimento
de aplicações informáticas, empresas de engenharia e
consultoria industrial, entre outros - em estreita colaboração com os principais sectores da indústria transformadora portuguesa e com o Sistema Científico e Tecnológico
(SCT).

Fonte: Equipa de projeto

INSTITUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO (CENTROS DE CIÊNCIAS, UNIDADES
DE I&D, LABORATÓRIOS E OUTRAS PLATAFORMAS DEDICADAS A ASSUNTOS DO MAR
As instituições de investigação são entidades criadas e mantidas com
o propósito explícito de prosseguir objetivos de caráter científico e tecnológico, mediante a execução de atividades de investigação científica
e desenvolvimento tecnológico e de outras atividades científicas e técnicas, tais como atividades de prestação de serviços, apoio à indústria,
peritagens, normalização, certificação, entre outras. Apresentam-se no
quadro abaixo as principais instituições de investigação existentes em
Portugal, selecionadas por se destacarem em vários domínios da oceanografia, geologia marinha, hidrografia, navegação e proteção do meio
ambiente. Naturalmente, existem muitos outras instituições cujo âmbito apesar de não estar centrado no mar entrecruza-se com este, numa
altura em que as sinergias e multidisciplinariedade dos conhecimentos
e das tecnologias é cada vez mais uma realidade.
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Quadro 18 - Ecossistema de apoio à inovação e ao conhecimento na Economia
do Mar – instituições de investigação
Entidade
Centro de Ciências do
Mar – CCMAR
https://www.ccmar.ualg.pt

Centro de Ciências
do Mar e do Ambiente - MARE (MARE-ULisboa, MARE-NOVA,

Tópicos de atuação
Promover a investigação multidisciplinar e a formação
relacionadas ao meio ambiente marinho, com ênfase nos
processos de mudança ambiental que afetam os ecossistemas marinhos. O CCMAR desenvolve atividades que se
dividem em cinco áreas principais: Investigação, Formação, Indústria, Sociedade e Cooperação.
Promover a investigação científica, o desenvolvimento
tecnológico e a inovação nos ecossistemas aquáticos, incluindo bacias hidrográficas e áreas adjacentes, estuários,
ecossistemas marinhos costeiros e oceânicos.

MARE-ISPA, MARE-UC,
MARE-UÉvora e MARE-Madeira)
https://www.mare-centre.pt

Centro de Ciência e
Abordar os sistemas ambientais - água, solo e atmosfera,
Tecnologia do Ambien- procedendo à monitorização e avaliação de serviços de
te e do Mar – MARETEC ecossistemas, para a construção de soluções em escala local ou regional para os sistemas de interiores e marinhos.
http://www.maretec.org

Centro de Energia
Offshore – WAVEC
https://www.wavec.org

Centro de Engenharia
e Tecnologia Naval e
Oceânica – CENTEC
http://www.mar.ist.utl.pt

Desenvolver soluções sustentáveis para a economia azul
por meio da inovação, transferência de conhecimento e
para a sua disseminação e desenvolver uma cadeia de
valor nacional das energias offshore, com forte potencial
para exportações e baseada na inovação e conhecimento.
Promover a investigação organizada para os seguintes
grupos: Ambiente Marinho; Dinâmica e Hidrodinâmica
Naval; Estruturas Navais e Segurança e Logística do Transporte Marítimo.

Desenvolver investigação internacional de excelência, em
Centro de Estudos do Ciências do Ambiente e do Mar, enquadrada em 5 linhas
Ambiente e do Mar da temáticas multidisciplinares, que promove o conhecimento científico e a ligação entre ciência e políticas:
Universidade de Aveiro
i) ecologia & biodiversidade funcional; ii) ambiente &
– CESAM
saúde; iii) ecossistemas & recursos marinhos; iv) sistemas
http://www.cesam.ua.pt
ambientais integrados; v) economia ambiental & recursos
naturais.
Centro de I&D da Universidade dos Açores
– OKEANOS
http://www.okeanos.uac.pt

Centro de Investiga-

Estudar os recursos vivos marinhos no arquipélago dos
Açores e promover um crescente número de projetos
e prestações de serviços de I&D sobre os oceanos, entre
os quais relacionados como avanço da compreensão do
oceano aberto e do mar profundo, para o qual muitas
questões ecológicas importantes permanecem
desconhecidas.

Realizar pesquisa básica e aplicada nas três principais
ção em Biodiversidade componentes da biodiversidade: genes, espécies e ecose Recursos Genéticos sistemas.
(CIBIO)
https://cibio.up.pt
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Entidade
Centro de Investigação
Naval – CINAV
https://escolanaval.marinha.pt/pt/investigacao

Centro Interdisciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental –
CIIMAR
http://www2.ciimar.up.pt

Estação de Biologia
Marinha do Funchal
http://www.cm-funchal.pt/pt/
ciencia

Incubadora Mar&Indústria da Figueira
da Foz
http://ieff.pt/

Instituto de Ciência
e Inovação em Engenharia Mecânica e
Engenharia Industrial:

Tópicos de atuação
Coordenar das atividades de investigação e desenvolvimento da Marinha, assim como prestar apoio, promover
e participar nas atividades de investigação e desenvolvimento da Escola Naval.
Promover uma abordagem integrada às áreas oceânicas
e costeiras, através da compreensão e conhecimento da
dinâmica biológica, física e química desses ambientes e
do impacto das atividades naturais e humanas, visando
desvendar as ligações entre esses processos, compreender o funcionamento do Oceano e dos ecossistemas e as
respostas às Mudanças Globais.
Apoiar o desenvolvimento das ciências e tecnologias
do Mar, na Região Autónoma da Madeira, em especial
nas áreas da biologia e ecologia do litoral e de águas
profundas.
Dinamizar o empreendedorismo e a transferência de
conhecimento no âmbito da Economia do Mar, apoiado
pela Universidade de Coimbra, através do Laboratório
MAREFOZ, pela Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz e pela Câmara Municipal da Figueira de Foz.
Inovar e modernizar as atividades marítimas tradicionais,
apostando no desenvolvimento de atividades como a biotecnologia, a energia ou a robótica, enquanto tendências
emergentes no setor.

Economia do
Mar - INEGI
http://www.inegi.pt/pt/inovacao/economia-do-mar

Instituto de Ciência
e Inovação em Engenharia Mecânica e
Engenharia Industrial:
Energias
Renováveis – INEGI

Apoiar o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias
para integração direta de energias renováveis em processos industriais e em edifícios de serviços. Ser o suporte ao
desenvolvimento de tecnologias para toda a cadeia de
valor do hidrogénio verde, produzido com base em fontes
de energias renováveis.

http://www.inegi.pt/pt/inovacao/
energias-renovaveis

Instituto Português de
Malacologia – IPM
http://www.ipmalac.pt

Promover o avanço da investigação e educação científica
e malacologia, fomentando a comunicação entre especialistas e promovendo a divulgação da malacologia junto
da sociedade civil.

Grupo de Investigação Criar, desenvolver e aplicar o conhecimento científico
associado à área da Ciência e Tecnologia do Mar, desigem Recursos
nadamente nas áreas da biologia marinha, biotecnologia
Marinhos – GIRM
marinha e tecnologia alimentar.
http://www.lsts.fe.up.pt

Laboratório de Sistemas e Tecnologia
Subaquática – LSTS
https://lsts.fe.up.pt/

Projetar, construir e implantar veículos autónomos,
sistemas e tecnologias para uma presença persistente e
sustentável no oceano global.
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Entidade

Tópicos de atuação

Laboratório MAREFOZ

Contribuir para o desenvolvimento sustentável da região
da Figueira da Foz, nomeadamente na implementação
do conceito de Economia Azul, para o desenvolvimento,
científico, económico, social e cultural, através da transferência de resultados de I&D, para as empresas e mercado.

https://laboratoriomarefoz.wixsite.com/laboratoriomarefoz

Trata-se de uma infraestrutura do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra.

Laboratório Nacional
de Energia e Geologia
– LNEG
https://www.lneg.pt

Realizar projetos de investigação e prestar assistência técnica à indústria no desenvolvimento de Energias Renováveis, implementando soluções e suporte para a Transição
Energética em Portugal. Produzir cartografia geológica
básica e temática, cobrindo um amplo espectro: geologia
aplicada, hidrogeologia, geologia costeira, riscos geológicos, geotermia, armazenamento geológico, recursos
minerais e património geológico. Produzir investigação
aplicada de depósitos minerais para inventário, caracterização, processamento e valorização do potencial de
recursos minerais para a economia.

Desenvolver trabalhos de investigação em biodiObservatório Oceânico versidade, pescas e aquicultura, deteção remota de
animais marinhos e modelos e previsões meteo-oda Madeira – OOM
ceanográficas, bem como atividades educativas e de
https://oom.arditi.pt
sensibilização. A gestão de dados e serviços, também
faz parte das atividades centrais da operação.
Criar redes de competências direcionadas para as ciências e tecnologias do Mar com vista a promover a invesPlataforma Tecnológica tigação pura e aplicada, o desenvolvimento tecnológico,
a inovação, a exploração sustentável dos recursos e a
do Mar - PT Mar
formação avançada. Trata-se de uma plataforma multihttps://ria.ua.pt/handdisciplinar que integra todo o conhecimento gerado na
le/10773/11942
Universidade de Aveiro na área do Mar, possibilitando
a sua transferência para o setor empresarial, entidades
portuárias e administração pública.
Fonte: Equipa de projeto

ENTIDADES DE ENSINO VOCACIONADAS PARA O MAR
Os alicerces da inovação e do conhecimento são os recursos humanos
qualificados, que assim estarão aptos a mobilizar as suas capacidades e
o seu conhecimento em proveito dos desafios científicos e tecnológicos
da Economia do Mar. A promoção da excelência dos recursos humanos
começa na formação académica, tendo as instituições universitárias e
politécnicas, públicas e/ou privadas vocacionadas para o mar um papel
crucial na preparação dos futuros quadros das empresas da Economia
do Mar.
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Quadro 19 - Ecossistema de apoio à inovação e ao conhecimento na Economia
do Mar – instituições de ensino

Entidade

Tópicos de atuação

Valorizar os recursos humanos para a sua qualificação,
aperfeiçoamento técnico e certificação dos profissionais
que integram a fileira económica das pescas, da aquicultura e recursos marinhos vivos, dos transportes marítimos
Centro de Formação
e fluviais, das atividades portuárias, marítimo-turísticas e
Profissional das Pescas de recreio náutico, da construção e reparação naval, dos
recursos não vivos, novos usos e recursos do mar, ambiene do Mar - FOR-MAR
te e sustentabilidade e ainda o reforço da segurança maríhttps://for-mar.pt
tima e da atividade piscatória. Tem 12 polos de formação:
Viana do Castelo, Vila do Conde, Peniche, Lisboa, Matosinhos, Ílhavo, Sesimbra, Setúbal, Figueira da Foz, Nazaré,
Portimão e Olhão.
Escola Superior de
Turismo e Tecnologia
do Mar
https://www.ipleiria.pt/estm

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
https://www.enautica.pt

Instituto de Ciências
Biomédicas de Abel
Salazar – ICBAS
https://sigarra.up.pt/icbas/pt

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo –
IPVC
https://www.ipvc.pt

Marinha – Escola Naval
https://escolanaval.marinha.pt

Fonte: Equipa de projeto

Realizar atividades nos domínios do ensino, da formação
profissional, da investigação e da prestação de serviços
à comunidade, nas vertentes do turismo, do mar e da
indústria alimentar.
Criar, difundir e transmitir cultura, ciência e tecnologia, articulando as suas atividades nos domínios do
ensino, da formação profissional, da investigação e da
prestação de serviços à comunidade, nacional e internacional, numa perspetiva de valorização do conhecimento técnico.
Está vocacionada para a formação de Oficiais da Marinha Mercante e quadros superiores do sector Marítimo-Portuário nas áreas da Intermodalidade, Gestão e
Logística.
Exercer as funções de escola universitária e centro de
ensino, investigação científica, e prestação de serviços
à comunidade. Ministrar formações essencialmente
tecnológicas ou tecno-profissionais, que preparem para o
exercício profissional da medicina humana, da medicina
veterinária, das ciências do meio aquático, da bioquímica
e da bioengenharia, ou oferecem especialização nestas
áreas.
Ministrar formação superior e promover a gestão do
conhecimento e da cultura, da investigação, da ciência, da
tecnologia e da arte. Leciona vários cursos relacionados
com o mar, com destaque para o Turismo, Desporte e
lazer e áreas relacionadas com a biotecnologia alimentar.
Formar oficiais da Marinha, mediante a realização de cursos e outras atividades complementares de ensino; assegurar formação superior em áreas científicas de interesse
para a Marinha e a Defesa Nacional e prestar serviços a
estas entidades e à comunidade em geral.
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Para além da formação ministrada por estas entidades particularmente
vocacionadas para o mar, identificaram-se outras formações superiores
neste domínio, as quais também contribuem para a existência de mais
quadros qualificados e especializados para as empresas que operam
na Economia do Mar ou para a produção de conhecimento relevante.
Selecionaram-se, no quadro abaixo, as principais qualificações de nível
superior diretamente associadas ao mar ministradas em Portugal, não
incluindo os cursos transversais que não sejam exclusivamente associados à componente marítima, como é o caso, por exemplo, das formações em turismo, diversas engenharias ou na área alimentar.
Quadro 20 – Principal oferta de formação superior no domínio do mar em Portugal

Instituição de Ensino

Curso

Superior

≈≈ Engenharia de Máquinas Marítimas (licenciatura)
≈≈ Engenharia Eletrotécnica Marítima (licenciatura)
≈≈ Engenharia e Sistemas Eletrónicos Marítimos
(licenciatura)
Escola Superior Náuti-

≈≈ Gestão de Transportes e Logística (licenciatura)

ca Infante D. Henrique

≈≈ Gestão Portuária (licenciatura)
≈≈ Pilotagem (licenciatura)
≈≈ Engenharia de Máquinas Marítimas (mestrado)
≈≈ Pilotagem (mestrado)
≈≈ Sistemas Eletrónicos Marítimos (mestrado)
≈≈ Ciências Militares Navais, ramo de Administração Naval
(licenciatura)
≈≈ Ciências Militares Navais, ramo de Engenharia Naval (licenciatura)
≈≈ Tecnologias Militares Navais (licenciatura)

Instituto Universitário
Militar – Escola Naval

≈≈ Ciências Militares Navais, Especialidade de Administração Naval (mestrado)
≈≈ Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia
Naval, Ramo de Armas e Eletrónica (mestrado)
≈≈ Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia
Naval, Ramo de Mecânica (mestrado)
≈≈ Ciências Militares Navais, Especialidade de Marinha
(mestrado)
≈≈ Ciências Militares Navais, Especialidade de Fuzileiro
(mestrado)

Instituto
Hidrográfico - Escola
de Hidrografia e
Oceanografia

≈≈ Engenharia Hidrográfica (mestrado)
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Instituição de Ensino
Superior
Instituto
Politécnico de
Leiria – Escola Superior
de Turismo e Tecnolo-

Curso
≈≈ Biologia Marinha e Biotecnologia (licenciatura)
≈≈ Aquacultura (mestrado)
≈≈ Biotecnologia dos Recursos Marinhos (mestrado)

gia do Mar
ISPA – Instituto Univer- ≈≈ Biologia Marinha e Conservação (mestrado)
sitário de Psicologia
Aplicada
≈≈ Ciências do Mar (licenciatura)
≈≈ Meteorologia, Oceanografia e Geofísica (licenciatura)
Universidade de Aveiro

≈≈ Biologia Marinha Aplicada (Mestrado)
≈≈ Ciências do Mar e da Atmosfera (mestrado)
≈≈ Ciências do Mar (doutoramento)
≈≈ Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar (doutoramento)
≈≈ Biologia Marinha (licenciatura)
≈≈ Ciências do Mar (licenciatura)
≈≈ Gestão Marinha e Costeira (licenciatura)
≈≈ Aquacultura e Pescas (mestrado)
≈≈ Biologia Marinha (mestrado)

Universidade do Algarve - Faculdade de
Ciências e Tecnologia

≈≈ Gestão da Água e da Costa - Erasmus Mundus
(mestrado)
≈≈ Oceanografia (mestrado)
≈≈ Sistemas Marinhos e Costeiros (mestrado)
≈≈ Ciências do Mar (doutoramento)
≈≈ Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente (doutoramento)
≈≈ Ciências, Tecnologia e Gestão do Mar (doutoramento)
≈≈ Recursos Biológicos Marinhos (mestrado)

ISCTE - Instituto Uni-

≈≈ Governação e Sustentabilidade do Mar (mestrado)

versitário de Lisboa
(ISCTE-IUL) - Escola de
Ciências Sociais e
Humanas (ISCTE-IUL)
Instituto Politécnico

≈≈ Tecnologias do Ambiente e do Mar (licenciatura)

De Setúbal - Escola Superior De Tecnologia
De Setúbal
≈≈ Meteorologia, Oceanografia e Geofísica (licenciatura)
Universidade de Lisboa ≈≈ Ciências do Mar (mestrado)
– Faculdade de
Ciências

≈≈ Ecologia Marinha (mestrado)
≈≈ Biotecnologia Marinha e Aquacultura (doutoramento)
≈≈ Ciências do Mar (doutoramento)
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Instituição de Ensino
Superior

Curso

Universidade de Lisboa ≈≈ História Marítima (mestrado)
– Faculdade de Letras

≈≈ História Marítima (doutoramento)

Universidade de Lis-

≈≈ Engenharia e Arquitetura Naval (licenciatura)

boa Instituto Superior
Técnico
Universidade Do Porto

≈≈ Engenharia e Arquitetura Naval (mestrado)
≈≈ Engenharia Naval e Oceânica (doutoramento)
≈≈ Recursos Biológicos Aquáticos (mestrado)

- Faculdade de Ciências
Universidade Do Porto

≈≈ Ciências do Meio Aquático (licenciatura)

- Instituto de Ciências

≈≈ Ciências do Mar - Recursos Marinhos (mestrado)

Biomédicas de Abel
Salazar

≈≈ Ciências do Meio Aquático - Biologia e Ecologia (doutoramento)
≈≈ Estudos Euro-Atlânticos (licenciatura)

Universidade dos
Açores - Faculdade
de Ciências e Sociais
Humanas

≈≈ Estudos Euro-Atlânticos (mestrado)
≈≈ História Insular e Atlântica (séculos XV-XX) (mestrado)
≈≈ Relações Internacionais: O Espaço Euro-Atlântico
(mestrado)
≈≈ História Insular e Atlântica (séculos XV-XX)
(doutoramento)
≈≈ Ciências do Mar (licenciatura)

Universidade dos
Açores - Faculdade de
Ciências e Tecnologia

≈≈ Estudos Integrados do oceano (mestrado)
≈≈ Ciências do Mar (doutoramento)
≈≈ Ordenamento do Espaço Marítimo (mestrado)

Instituto Superior de

≈≈ Direito Marítimo (pós-graduação)

Ciências da Informa-

≈≈ Transportes e Logística (curso técnico superior profissional)

ção e da Administração –
Departamento de
Tecnologias do Mar
Instituto Politécnico

≈≈ Gestão do Mar (mestrado)

De Coimbra - Instituto
Superior de Contabilidade e Administração
de Coimbra
Cooperativa De Ensino

≈≈ História da Náutica e Arqueologia Naval (mestrado)

Universitário - Universidade Autónoma De
Lisboa Luís De Camões
Universidade Nova de

≈≈ Direito e Economia do Mar (mestrado)

Lisboa – Faculdade de
Direito
Fonte: Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (https://www.a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/resultados-dos-processos-de-acreditacao/acreditacao-de-ciclos-de-estudos, consultado a
26/03/2021)
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ENTIDADES DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA ORIENTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MAR
Por fim, compõem o ecossistema de apoio à inovação e ao conhecimento
da Economia do Mar, as entidades da administração pública e os seus respetivos órgãos, serviços e agentes, enquanto entidades de representação do
Estado na materialização das políticas públicas, designadamente ao nível do
desenvolvimento de um ambiente institucional mais favorável à competitividade e à inovação empresarial e no cumprimento da regulamentação da
atividade económica. Apresenta-se no quadro abaixo uma lista não exaustiva das principais entidades da administração pública com competências e
responsabilidades no domínio do mar.
Quadro 21 - Ecossistema de apoio à inovação e ao conhecimento na Economia do
Mar – entidades da administração pública

Instituição de Ensino
Superior
Autoridade de Gestão
do Mar 2020
https://www.mar2020.pt

Autoridade de Gestão
do Compete 2020
https://www.compete2020.
gov.pt

Autoridade de Gestão
do Norte 2020
https://www.norte2020.pt

Autoridade de gestão
do Centro 2020
http://www.centro.portugal2020.pt

Câmara Municipal da
Figueira da Foz
https://www.cm-figfoz.pt

Curso
Exercer as funções de Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Mar 2020, prosseguindo na execução da sua
missão os objetivos e metas definidos no referido Programa, na observância das regras de gestão constantes da
regulamentação comunitária e nacional aplicável.
Ser uma instituição de referência na concessão de incentivos à promoção da competitividade e da internacionalização, assegurando as condições adequadas, ao nível das
competências, das práticas e da articulação institucional,
para uma seleção de candidaturas orientada para a criação e agregação de valor a produtos e serviços inovadores
e para a promoção da coesão e integração territorial.
Exercer competências na coordenação política, coordenação técnica, gestão, certificação, pagamento, auditoria e
controlo, monitorização e avaliação e acompanhamento
no âmbito da execução do Programa Operacional Norte
2020.
Exercer as funções de Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Centro 2020, prosseguindo na execução da
sua missão os objetivos e metas definidos no referido Programa, na observância das regras de gestão constantes
da regulamentação comunitária e nacional aplicável.
Promover a qualidade de vida de todos os cidadãos no
município da Figueira da Foz, gerindo de forma sustentável os recursos do território e praticando um serviço público de qualidade, prosseguindo as suas atribuições, através
do exercício pelos respetivos órgãos, das competências
legalmente previstas.
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Instituição de Ensino
Superior
Câmara Municipal de
Caminha
https://www.cm-caminha.pt

Câmara Municipal de
Cantanhede
https://www.cm-cantanhede.pt

Câmara Municipal
de Mira
https://www.cm-mira.pt

Câmara Municipal de
Viana do Castelo
http://www.cm-viana-castelo.pt

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho
http://www.cim-altominho.pt

Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra
https://www.cim-regiaodecoimbra.pt

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro – CCDRC
http://www.ccdrc.pt

Curso
Promover a qualidade de vida de todos os cidadãos no
município da Figueira da Foz, gerindo de forma sustentável os recursos do território e praticando um serviço público de qualidade, prosseguindo as suas atribuições, através
do exercício pelos respetivos órgãos, das competências
legalmente previstas.
Reforçar o desenvolvimento sustentável e a coesão social
e territorial do concelho, para melhorar a qualidade de
vida da população de Cantanhede, prosseguindo as suas
atribuições, através do exercício pelos respetivos órgãos,
das competências legalmente previstas.
Promover a qualidade de vida de todos os cidadãos
no município de Mira, gerindo de forma sustentável os
recursos do território e praticando um serviço público de
qualidade.
Promover a qualidade de vida de todos os cidadãos no
município de Viana do Castelo, gerindo de forma sustentável os recursos do território e praticando um serviço
público de qualidade, prosseguindo as suas atribuições,
através do exercício pelos respetivos órgãos, das competências legalmente previstas.
Promover o planeamento e a gestão da estratégia do desenvolvimento económico, social e ambiental do território
abrangido; a articulação dos investimentos municipais
de interesse intermunicipal; a participação na gestão
de programas de apoio ao desenvolvimento regional e
o planeamento das atuações de entidades públicas, de
carácter supramunicipal. Engloba os municípios: Arcos de
Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura,
Ponte da Barca, Ponte do Lima, Valença, Viana do Castelo
e Vila Nova de Cerveira.
Assumir de forma sustentada, um papel de parceria de
primeira linha na discussão com a Administração Central
e o Governo da República dos problemas e das expectativas da Região para fazer da Região de Coimbra um território com mais espírito empreendedor, mais coesão social
mais qualidade de vida e mais riqueza. Integra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova,
Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do
Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital,
Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua, Vila
Nova de Poiares.
Executar as políticas de ambiente, de ordenamento do
território e cidades e de desenvolvimento regional ao nível
da NUT II Centro, promover a atuação coordenada dos
serviços desconcentrados de âmbito regional e apoiar
tecnicamente as autarquias locais e as suas associações.
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Instituição de Ensino
Superior
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte – CCDRN
https://www.ccdr-n.pt

Cluster Turismo (Turismo de Portugal)
http://www.turismodeportugal.pt

Direção-Geral de Energia e Geologia – DGEG
https://www.dgeg.gov.pt

Direção-Geral de Política de Mar – DGPM
https://www.dgpm.mm.gov.pt

Direção-Geral dos
Recursos Naturais,
Segurança e Serviços
Marítimos – DGRM
https://www.dgrm.mm.gov.pt

Direções Regionais de
Agricultura e Pescas
https://portal.drapnorte.gov.pt
https://www.drapc.gov.pt

Estrutura de Missão
para a Extensão da
Plataforma Continental – EMEPC
https://www.emepc.pt/

GAL Litoral Norte: GAL
Alto Minho
http://www.gac.cim-altominho.pt

Curso
Executar as políticas de ambiente, de ordenamento do
território e cidades e de desenvolvimento regional na
Região do Norte (NUT II), promover a atuação coordenada
dos serviços desconcentrados de âmbito regional e apoiar
tecnicamente as autarquias locais e as suas associações.
Reforçar a competitividade e a sustentabilidade do turismo português, promovendo a colaboração intersectorial
e a articulação entre os vários agentes que atuam na
cadeia de valor do turismo.
Contribuir para a conceção, promoção e avaliação das políticas relativas à energia e aos recursos geológicos, numa
ótica do desenvolvimento sustentável e de garantia da
segurança do abastecimento, incluindo a necessidade
de sensibilizar os cidadãos para a importância daquelas
políticas, informando-os sobre os instrumentos disponíveis para a execução das decisões políticas e divulgando
os resultados do seu acompanhamento e execução.
Desenvolver, avaliar e atualizar a Estratégia Nacional para
o Mar (ENM), elaborar e propor a política nacional do mar
nas suas diversas vertentes, planear e ordenar o espaço
marítimo nos seus diferentes usos e atividades, acompanhar e participar no desenvolvimento da Política Marítima
Integrada da União Europeia e promover a cooperação
nacional e internacional no âmbito do mar.
Desenvolver a segurança e os serviços marítimos, incluindo o setor marítimo-portuário, a execução das políticas
de pesca, da aquicultura, da indústria transformadora e
atividades conexas, a preservação e conhecimento dos recursos marinhos, bem como garantir a regulamentação e
o controlo das atividades desenvolvidas nestes âmbitos.
Executar as medidas de política agrícola, de desenvolvimento rural e das pescas na sua área geográfica de
intervenção, enquanto serviços periféricos do Ministério
da Agricultura Florestas e Desenvolvimento Rural.
EProsseguir os trabalhos de reforço da fundamentação
e da defesa da proposta de Portugal, junto das Nações
Unidas, para a determinação do limite exterior da plataforma continental para além das 200 milhas marítimas das
linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar
territorial, até à conclusão do referido processo.
Assumir as responsabilidades e competências de organismo intermédio para a gestão dos fundos comunitários
disponíveis no âmbito da Valorização Costeira/ Pesqueira
do Litoral Norte 2015-2020: Estratégia de Desenvolvimento Local & Parceria DLBC/GAL Costeiro, previamente
aprovada.
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Instituição de Ensino
Superior

Curso

Implementar o DLBC/Costeiro – Pescas Mondego Mar,
visando despoletar uma resposta aos elevados níveis de
ELO – Associação de
desemprego e índices de pobreza, através da dinamizaDesenvolvimento Local
ção da economia, da revitalização dos mercados locais, do
da Bairrada e Mondego estímulo à inovação social, com foco nas comunidades
http://www.adelo.pt
costeiras.
GAL Mondego Mar: AD

Instituto Hidrográfico
– IH
http://www.hidrografico.pt

Assegurar atividades relacionadas com as ciências e
técnicas do mar, tendo em vista a sua aplicação na área
militar e contribuir para o desenvolvimento do País nas
áreas científica e de defesa do ambiente marinho.

Apoiar o Governo na implementação e avaliação de
políticas para os setores da mobilidade, dos transportes
Instituto da Mobilidade terrestres, fluviais e dos portos comerciais e transportes
e dos Transportes – IMT marítimos, na sua vertente económica, e das infraestruturas rodoviárias, assegurando a sua coordenação interna
http://www.imt-ip.pt
com os subsistemas de circulação e segurança e delineando estratégias de articulação intermodal.
Instituto de Financiamento da Agricultura
e Pescas – IFAP
https://www.ifap.pt

Instituto do Mar –
IMAR
http://imar.org.pt

Instituto Português do
Mar e da Atmosfera –
IPMA
www.ipma.pt

Fonte: Equipa de projeto

Proceder à validação e ao pagamento decorrente do
financiamento da aplicação das medidas definidas a
nível nacional e comunitário, no âmbito da agricultura,
desenvolvimento rural, pescas e setores conexos, bem
como propor as políticas e estratégias de tecnologias de
informação e comunicação no âmbito da agricultura e
pescas.
Promover a investigação fundamental e aplicada no
âmbito das Ciências e Tecnologias do Mar, do Ambiente
Aquático e domínios científicos afins.
Promover e coordenar a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a prestação de
serviços no domínio do mar e da atmosfera, sendo investido nas funções de autoridade nacional nos domínios
da meteorologia, meteorologia aeronáutica, do clima, da
sismologia e do geomagnetismo.
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4.1. Objetivos e metodologia do estudo
OBJETIVOS
Tal como se referiu na introdução deste estudo, o projeto INOVSEA visa
aumentar as competências empresariais, facilitar o acesso a informação
relevante nos domínios da competitividade e internacionalização das
PME, facilitando escolhas estratégicas e criando condições, a montante
e a jusante, para uma maior incorporação pelo tecido empresarial das
regiões costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego dos fatores imateriais
de competitividade.
O mar integra diferentes setores de atividade e áreas de oportunidade similares que, para que se possa maximizar o seu aproveitamento,
impõem uma atuação ampla e abrangente que aproveite as sinergias
na prossecução de uma estratégia de excelência competitiva. Por estas
razões o projeto integra de forma transversal o conjunto de prioridades consideradas essenciais para a inovação e competitividade das PME
portuguesas: i) transformação empresarial no sentido de acelerar a digitalização e adoção da Indústria 4.0; ii) maior incorporação tecnológica nos modelos de negócio; iii) associação entre empresas de diversos setores para o desenvolvimento da inovação e para ganhar escala
para internacionalização; iv) literacia financeira e tomada de decisões
informadas; v) modelos de financiamento em áreas estratégicas para
o seu crescimento sustentado.
Estas prioridades são corroboradas em todos documentos estratégicos,
analisados e apresentados ao longo do estudo que apontam, perentória
e inequivocamente, para a sustentabilidade e a evolução tecnológica
como os novos paradigmas de competitividade, que devem sustentar a
nova estratégia de crescimento e desenvolvimento, com potencial para
transformar a economia e a sociedade.
Assim, considerou-se fundamental avaliar o grau de maturidade e preparação dos atores regionais em face dos desafios colocados pelo
conhecimento do mar, pelos seus recursos, pelo desenvolvimento
tecnológico e digital, pela exploração sustentável e orientação para
o mercado global, cuja análise é fundamental para definir um plano
de ação para a Economia do Mar das regiões que possa, efetivamente,
apoiar o posicionamento estratégico de cada uma das fileiras e antecipar oportunidades de negócio e de cooperação.
METODOLOGIA
A realização desta análise assentou numa metodologia de research que
integrou as seguintes fases:
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1.

Construção do referencial de análise
Tendo por base os objetivos do projeto e deste estudo e considerando os vários documentos estratégicos nacionais e internacionais, designadamente os analisados neste estudo, procedeu-se à
construção de uma framework de suporte metodológico à realização desta investigação, com a formulação das questões a incluir
no instrumento de recolha de informação, consubstanciadas num
questionário a enviar às entidades da Economia do Mar das regiões.
O questionário foi estruturado em cinco domínios:
i.

Literacia do mar
Nesta primeira parte do questionário pretendeu-se aferir o
grau de conhecimento das entidades que integram esta mesma economia com os principais conceitos e políticas que lhe
estão associadas.

ii. Economia circular
Aqui, o questionário integrou questões relacionadas com o
grau de familiarização das entidades com os conceitos de economia circular, a importância que lhe é atribuída no âmbito do
desenvolvimento atual e futuro do negócio, as suas motivações
e expectativas e os principais constrangimentos à sua adoção
ou maior incorporação nas práticas quotidianas, bem como
as oportunidades que as entidades consideram que lhe estão
associadas e a priorização de potenciais investimento para as
concretizar.
iii. Transformação digital e indústria 4.0
A integração de tecnologia digital nos processos das empresas
tendo em vista a transformação dos modelos de negócio foram
o foco das questões contempladas nesta parte do questionário.
Mais uma vez, pretendia-se analisar até que ponto as entidades
têm conhecimento deste novo paradigma, o seu contributo e
integração no modelo empresarial, as motivações e as principais barreiras ou, pelo contrário, os fatores impulsionadores a
uma transição digital mais célere ou mais ampla, bem como os
atuais parceiros envolvidos ou a envolver no processo de transformação digital e ainda as prioridades dos investimentos nesta área.
iv. Internacionalização
As questões relativas à componente internacional pretendiam,
em primeiro lugar, conhecer o número de empresas que já comercializam os seus produtos ou serviços no exterior e, neste
caso, quais os principais mercados onde estão presentes, há
quanto tempo iniciaram as vendas para novos mercados, os
modelos de internacionalização utilizados e as principais razões para terem procurado novos destinos. Pretendeu-se, ainda
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conhecer, quais os principais meios que as entidades utilizam
para tentar entrar em novos mercados e as principais dificuldades sentidas no acesso a mercados internacionais, ou que estão
a impedi-la de se internacionalizar. Por fim, quais os apoios que
foram ou seriam mais relevantes para estimular as vendas ou
serviços para o exterior.
v. Acesso a financiamento
Neste último bloco as questões pretendiam avaliar a compreensão das entidades inquiridas sobre conceitos financeiros aplicados aos desafios da gestão, as práticas e comportamentos em
relação à gestão financeira e as principais dificuldades sentidas
na sua implementação. Incluiu perguntas sobre os principais
produtos financeiros atualmente utlizados, o relacionamento
com as instituições bancárias e os modelos de financiamentos
usados ou a considerar numa perspetiva futura, assim como o
conhecimento geral sobre os instrumentos de apoio ao investimento em vigor e as expectativas sobre as várias políticas públicas para a estratégia de investimentos da empresa
Foi efetuado um teste piloto ao questionário, que teve por objetivo
avaliar a recetividade e clareza das questões incluídas e o tempo
de resposta. O questionário foi elaborado através da ferramenta
Google Formulários2 e disponibilizado online. Pode ser consultado no Anexo 1.
2. Estudo quantitativo
A ligação do questionário foi enviada para toda a base de dados
da Iberinforma, o que implicou um trabalho preliminar de atualização de emails de contacto. Complementarmente a AEVC e a
ACIFF enviaram o questionário para todos os seus associados, estimando-se que o mesmo tenha chegado a um universo de mais
de 600 entidades.
O trabalho de campo decorreu entre 12 de abril e 30 de maio.
3. Tratamento da informação
Responderam 42 entidades, em representação de organizações
distribuídas pelas duas regiões do projeto: 23 com sede no Alto
Minho, 19 no Baixo Mondego. A maioria (71,5%) dos respondentes
são dirigentes de topo das organizações. 16,6% ocupam cargos de
gestão, direção intermédia ou são técnicos superiores. A maioria
das organizações (52,3%) é de pequena dimensão (entre 10 e 49
trabalhadores) ou micro (40,4%).

2https://www.google.com/forms/about/
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As organizações participantes neste inquérito são, sobretudo, do setor
de Recreio, desporto e turismo (26,2%), Pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos (16,7%), Portos, transporte e
logística (14,3%), Construção, manutenção e reparação naval (9,5%), totalizando dois terços das respostas obtidas.
Os resultados obtidos são analisados no ponto seguinte.

4.2. Drivers do estudo – resultados
4.2.1.

Literacia do Mar
As respostas ao inquérito revelam um grande desconhecimento por
parte dos respondentes sobre a terminologia, instituições e políticas
associadas à Economia do Mar. As temáticas do mar mais conhecidas
são as relativas aos setores de atividades que integram a Economia do
Mar, a poluição marinha, a diferença entre Economia do Mar e Economia Azul e a política do mar em Portugal. Todas as restantes temáticas
apresentam médias abaixo de 2,5, numa escala de 1 a 5.
Gráfico 43 – Literacia do Mar

Poluição marinha
Áreas Marinhas Protegi das (AMP)
Serviços dos ecossistemas marinhos e costeiros
Capital Natural
Polí tica Comum das Pescas da União Europeia…
Polí tica Marítima Integrada da União Europeia…
Mar Territorial, Zona Contígua, Zona Económica…
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do…
Administração e fiscalização maríti ma em Portugal
Plano de Situação do Ordenamento do Espaço…
Estratégia Naci onal para o Mar 2021-2030
Polí tica do Mar em Portugal
Conta Satélite do Mar
Diferença entre Economia do Mar e Economia Azul
Setores de atividade incluídos na Economia do Mar
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4.2.2.

Economia Circular
Uma das temáticas abordadas no inquérito prende-se com a Economia
Circular. Trata-se de um modelo económico de produção e de consumo
assente na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de produtos, materiais e recursos (água, energia, outros), permitindo a sua valorização económica e um prolongamento do tempo de vida em diversas
utilizações.
A maioria (71%) dos participantes conhece o conceito, embora 38%
admite que superficialmente e mostra-se disponível para aprofundar os seus conhecimentos. Contudo, 24% das empresas afirma nunca
ter ouvido falar em Economia Circular e outros 4% admite que não tem
qualquer interesse em aprofundar os conhecimentos vagos que detém,
verificando-se uma igualdade de respostas nas duas regiões em análise.
Gráfico 44 - Conhecimento dos conceitos de Economia Circular

Não, nunca ouvi falar
Conheço vagamente e não tenho interesse em
aprofundar
Conheço superficialmente e pretendo saber mais
para avaliar o seu potencial
Conheço o suficiente e já começámos a implementar
alguns processos
Domi namos os conceitos e já os aplicamos de forma
transversal
0%
Alto Minho

5%

10%

15%

20%

25%

Baixo Mondego

Já o contributo da Economia Circular para o negócio é avaliado como
“Pouco” ou “Suficiente” para 52,3% das organizações. Apenas 30% dos
inquiridos considera que esse contributo é muito significativo.
Entre os que conhecem o conceito de Economia Circular, a integração
na empresa efetua-se, nomeadamente, através da Política do meio
ambiente ou do sistema de gestão ambiental (15,8%), da Política de
compras e relação com fornecedores (12,6%), de Alianças estratégicas e
cooperação (12,6%) e da Estratégia da empresa e documentos de suporte
(11,5%).
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Gráfico 45 - Integração da Economia Circular nas áreas da empresa

Não consideramos relevante integrar na estratégia
Polí tica de I+D+i
Operações internas
Não sabemos como integrar na estratégia
Área de engenharia e design
Modelo de negócio
Desenvolvimento de competências internas
Estratégias de Comuni cação e Marca Corporativa
Estratégia da empresa e documentos de suporte
Alianças estratégicas e cooperação
Polí tica de Compras e Relação com Fornecedores
Polí tica do meio ambiente ou sistema de gestão
ambiental
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As principais razões apontadas pelos respondentes para abraçarem a
transição para modelos de Economia Circular prendem-se com as questões ambientais (19,3%) ou socioeconómicas (15%). O desenvolvimento
de novas áreas de negócio (13,9%) e as questões institucionais (12,9%)
são igualmente relevantes para estas organizações.
Gráfico 46 - Motivações para adoção de modelos de Economia Circular

Nenhuma
Reputação corporativa
Requisitos de mercado e pressão da concorrência
Questões financei ras (subsídios, benefícios fiscais,
redução de custos...)
Questões tecnológicas (desenvolvimento
tecnológico em setores-chave, promoção da…
Questões institucionais (pactos globais, estratégias,
planos e programas governamentai s...)
Desenvolvimento de novas áreas de negócio
Questões socioeconómicas (crise económica, novos
modelos de negócio, escassez de recursos…
Questões ambientais (emergência climática, impacto
ambiental...)
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
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A falta de informação e aconselhamento (16%), a falta de soluções tecnológicas (16%), a falta/capacidade dos recursos financeiros (14,9%) e
o reduzido conhecimento sobre os benefícios (12,6%) são apontadas
como os principais constrangimentos para a não implementação de
modelos de economia circular nas organizações. Mas por outro lado,
não reconhecem as competências dos colaboradores como um constrangimento, já que apenas para 4,6% dos respondentes este é um problema na implementação de um modelo de economia circular.
Gráfico 47 - Constrangimentos na implementação de modelos de Economia
Circular

Nenhuma
Fal ta de uma vi são clara e apoio / l iderança
Competências dos col aboradores
Fal ta de tempo
Não valorização/aceitação por parte do mercado
Fal ta de um quadro l egislativo e / ou regulamentar
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As dificuldades na implementação advêm, sobretudo, da necessidade
de repensar os processos internos (inovação de processo) com 31,8%
das respostas. Seguem-se a mudança dos objetivos estratégicos (25%),
a reformulação do bem/serviço fornecido (22,7%) e a necessidade de alterar a tecnologia aplicada (20,4%).
Para as entidades inquiridas a aposta em modelos de Economia Circular
contribui para o aproveitamento dos recursos e sustentabilidade do
planeta (23%), permite diferenciar o produto/serviço (17,5%) e pensar
em produzir de forma mais eficiente (16,4%) – tendo sido estas as oportunidades mais enunciadas pelos inquiridos.
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Gráfico 48 - Oportunidades colocadas pela Economia Circular
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Investimentos em sistemas de controlo e redução de consumos de
água e energia são prioritários, nos próximos 3 anos, para os respondentes do inquérito, que avaliaram vários itens numa escala de 1 a 5. A
utilização de tecnologias verdes que promovam maior eficiência ambiental e energética, a descarbonização através de medidas de eficiência energética ou uso de energias renováveis e a formação dos colaboradores em questões ambientais e/ou em economia circular estão,
igualmente, entre as prioridades das entidades. Em suma, as entidades
deste setor demonstram grande preocupação com a sustentabilidade e
na introdução de ferramentas que lhes permitam ser mais eficientes do
ponto de vista ambiental.
Gráfico 49 - Prioridades de investimento para os próximos 3 anos

Cooperação ou simbiose industrial (troca de
subprodutos e recursos materiais, partilha de
equipamentos ou recursos, etc.).
Servitização e novos modelos de negócios (economia
colaborativa, assinatura em vez de venda de
produtos, etc.).
Sis tema de controlo, redução e valorização de
resíduos
Formação dos colaboradores em questões
ambientais e / ou economia circular
Des carbonização através de medidas de efi ciência
energética /ou us o de energias renováveis
Utilização de tecnologias verdes que promovem
maior eficiência ambiental e energética
Sis tema de controlo e redução de cons umos de água
e energia
Critérios de compra (fornecimento de produtos com
eti quetas ecológi cas em segunda mão,
remanufaturados ou atualizados, de materiais…
Des ign ecológico de produtos ou s erviços (para
prevenção de res íduos , para a durabi lidade do
produto, para a reciclagem e reparabilidade)
0

1

2

3

4

5

170 | LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DA OFERTA

Finalmente, foi solicitado que as entidades classificassem, de 1 a 5, a
relevância de vários apoios à Economia Circular. O preferido dos respondentes é o incentivo ao investimento, seguido por fontes externas de
financiamento. O modelo menos preferido é o da consultoria externa
especializada. As respostas correspondem à ideia generalizada de que
o investimento só é possível de realizar mediante apoios financeiros externos, sobretudo entre as PME descapitalizadas e com muitas dificuldades no acesso ao crédito bancário.
Gráfico 50 - Apoios relevantes à Economia Circular
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Transformação Digital
A transformação digital é o processo de integração de tecnologia digital
nos processos da empresa, para transformar os seus modelos de negócio, inovar produtos e serviços, transformar as experiências do cliente
ou melhorar a eficiência operacional e organizacional, com vista a melhorar o seu desempenho e garantir melhores resultados, exigindo uma
mudança no mindset da organização ao nível da tecnologia, cultura,
operações e relacionamento com o exterior.
Assim, foram colocadas algumas questões sobre os conceitos da Indústria 4.0, qual o contributo da transformação digital para o negócio, quais
as áreas da empresa integradas e as motivações e os constrangimentos.
A maioria (62%) das entidades respondentes afirma conhecer os conceitos de transformação digital e da Indústria 4.0, mas metade destes
pretende conhecer melhor para avaliar o seu potencial. É de assinalar
que 21,4% declare nunca ter ouvido falar destes conceitos.
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Gráfico 51 - Conhecimento dos conceitos de transformação digital e Indústria 4.0
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O contributo da transformação digital para os negócios é avaliado de
forma positiva pelos respondentes: total (6,1%), muito (45,5%) e suficiente (45,5%) representam a quase totalidade das respostas recebidas.
A esmagadora maioria (97%) das entidades inclui a transformação digital na sua atividade, especialmente no que se refere à estratégia da
empresa e aos documentos de suporte (19,8%). O desenvolvimento de
competências internas (15,8%) é outra das áreas das entidades onde a
transformação digital se encontra integrada.
Gráfico 52 - Integração da transformação digital nas áreas da empresa
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A aposta na inovação é, destacadamente, a principal motivação (24,8%)
das entidades para abraçarem os desafios da transformação digital e
i4.0, à frente do aumento da rentabilidade (16,5%) e de oportunidades
para se diferenciarem no mercado (15,6%).
Gráfico 53 – Motivação para abraçar os desafios da transformação digital e i4.0
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Os recursos financeiros (16,3%) e o legado de infraestruturas e processos (16,3%) são os principais constrangimentos apontados pelas
entidades, seguidos pela falta de informação e aconselhamento (14%),
as competências digitais dos colaboradores (14%) e o nível de risco e
cibersegurança (14%).
Gráfico 54 - Principais constrangimentos à transformação digital
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A digitalização de processos é uma realidade para a maioria das entidades. Os processos administrativos digitalizados (software de faturação, de contabilidade, CRM, entre outros) são praticamente transversais
às entidades, a maioria das quais declara estarem total (42,4%) ou parcialmente (42,4%) realizados. O mesmo sucede com os processos associados às atividades de marketing e vendas, as quais estão parcialmente (54,5%) ou totalmente (27,3%) digitalizados. Já nos processos relativos
à infraestrutura ou produção, nomeadamente a integração de sistemas,
as tecnologias disruptivas – automação, robotização, AI, etc. – 15,2% das
entidades não faz qualquer intenção de digitalizar e só 3% declaram estar totalmente digitalizadas. As restantes encontram-se na fase de planeamento (39,4%) ou parcialmente (42,4%) digitalizadas.
As entidades recorrem, de forma geral, a serviços externos para apoio à
atividade digital, nomeadamente a empresas de serviços de tecnologias
de informação (20,8%) ou a consultores (20,8%). Uma parte significativa
dos respondentes (18,75%) não recorre a qualquer parceiro externo.
Gráfico 55 - Parceiros envolvidos no apoio às atividades digitais

Empresas de serviços de TI
Empresas consultoras
Não recorremos a parcerias externas
Agênci as digit ais de comunicação
Universidades, Politécni cos ou insti tuições de I&D
Empresas de telecomunicações
Assistentes técnicos
0%

5%

10%

15%

20%

25%

As prioridades de investimento na transformação digital nos próximos 3
anos não revelam qualquer diferença ao nível dos processos associados
ao marketing, comunicação e vendas e aos processos administrativos,
em que 45,5% dos inquiridos atribuíram o valor máximo (numa escala
de 1 a 5), seguida do reforço de competências digitais dos colaboradores. O investimento em infraestruturas/produção foi considerado com
menor grau de prioridade, ainda assim, bastante próximo dos campos
anteriores.
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Gráfico 56 - Grau de prioridade nos investimentos na transformação digital nos
próximos 3 anos
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Em linha com as respostas obtidas na seção da Economia Circular, os
incentivos ao investimento são o modelo considerado mais relevante
pelas entidades respondentes para desenvolver projetos de transformação digital, numa escala de 1 a 5. Por outro lado, a consultoria externa especializada e o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino
superior são as que merecem menor grau de preferência.
Gráfico 57 - Relevância dos apoios à transformação digital
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4.2.4.

Potencial de internacionalização
A maioria (58,7%) das entidades que responderam ao inquérito não
desenvolve qualquer atividade no exterior. As restantes são empresas
exportadoras, na sua maioria há mais de 10 anos (52,6%) e concentram
70% das suas vendas internacionais no velho continente, sobretudo nos
países que integram a União Europeia é o principal mercado (54,5%).
A exportação por venda direta é a forma principal (50%) de relação com
os mercados externos, seguido da rede de agentes ou distribuidores
(26,9%).
Gráfico 58 - Forma como desenvolve a atividade nos mercados externos
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Aumentar a rentabilidade da empresa, aumentar a quota de mercado
e aproveitar novas oportunidades de negócios são as principais motivações que determinaram a expansão internacional da empresa ou as
consideradas mais importantes para uma expansão futura, numa escala
de 1 a 5.
Gráfico 59 - Principais motivações para internacionalização ou importantes
para expansão futura
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A participação em feiras ou por intermédio de agentes e facilitadores
locais são as duas principais formas (22,5% cada) de entrada nos mercados internacionais para estas entidades. As formas de entrada preferenciais revelam alguma incapacidade em estabelecer parcerias ou realizar contactos prévios antes da decisão de internacionalização.
Gráfico 60 - Formas de entrada habituais nos mercados externos
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As entidades respondentes consideram, numa escala de 1 a 5, as questões relacionadas com a logística e os transportes como o principal fator
que dificulta ou impede o processo de internacionalização. Igualmente
importantes são a inexistência de parcerias de negócio locais e as competências e disponibilidade dos colaboradores.
Gráfico 61 – Fatores que dificultam ou impedem a internacionalização
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As entidades indicam a realização de ações de capacitação sobre os
mercados disponíveis (20,4%), a disponibilização de informação sobre
os apoios financeiros disponíveis (20,4%) e os encontros empresariais
(18,3%) como os apoios mais relevantes na expansão internacional da
atividade da empresa.
Gráfico 62 - Apoios mais relevantes na expansão internacional da atividade da
empresa
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Literacia Financeira e Acesso ao Financiamento
A gestão financeira das empresas é realizada, especialmente, de forma interna, com subcontratação de serviços de contabilidade (65,1%).
Há um grupo mais pequeno (30,2%) que realiza todas as operações com
os recursos internos, restando apenas 4,6% das entidades cuja gestão
financeira está totalmente externalizada.
Em resultados das opções anteriores, as entidades estão confortáveis
(73,8%) com a situação atual da gestão financeira, ainda que encontrem
espaço para a introdução de melhorias. 9,5% considera ser a gestão financeira aquém das necessidades e para 16,6% esta é mais do que suficiente e com pouco espaço para melhorias.
A maioria (70,7%) das entidades recorre a ferramentas de planeamento da gestão financeira, como o orçamento anual (28%), o plano de atividades (22,4%) ou o plano de negócios (20,2%). Apenas 8,9% das entidades afirma não utilizar nenhuma das ferramentas indicadas.
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Gráfico 63 - Ferramentas de planeamento utilizadas para apoiar a gestão financeira da empresa
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Os principais obstáculos que as entidades identificam como impeditivas
de uma melhor gestão financeira prendem-se com a falta de tempo da
gestão para as tarefas de planeamento e controlo (63,6%), bem como um
sistema de gestão adequado à realidade da empresa (42,4%).
Gráfico 64 - Principais obstáculos a uma melhor gestão financeira
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As entidades demonstram estar atentas aos vários indicadores financeiros da organização, efetuando uma análise mensal, na sua maioria.
Apenas as necessidades de investimento estão mais repartidas no tempo
entre as empresas respondentes.
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Gráfico 65 - Frequência da análise de indicadores financeiros
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As entidades respondentes recorrem às contas caucionadas (21,7%), ao
leasing de equipamentos ou de instalações (17,3%) e às facilidades de
curto prazo (14,3%) como principais instrumentos financeiros. Entre os
instrumentos menos utilizados estão os empréstimos dos sócios (1%), os
financiamentos a operações de import/export (2,1%), o crédito hipotecário
(3,2%) e o factoring (3,2%).
Gráfico 66 - Produtos financeiros utilizados pela empresa
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O contacto com a banca resulta, para 35,7% das entidades, do esforço da
própria entidade bancária. As outras empresas consultam as entidades
bancárias com quem trabalham de forma mensal (11,9%), trimestral (19%),
semestral (16,6%) ou anual (16,6%). As entidades do Alto Minho e do Baixo
Mondego revelam ter bom acesso à banca em diversas áreas da atividade financeira, sobretudo no que relaciona com a obtenção de novos
créditos a médio e longo prazo, de crédito corrente, bem como no que se
refere à compreensão quer da oferta bancária, quer dos temas correntes.
Gráfico 67 - Nível de acesso à banca (por temas)
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As entidades recorrem, preferencialmente, ao autofinanciamento ou
a meios libertos para financiar os investimentos. Seguem-se, em termos preferenciais, os empréstimos bancários gerais ou específicos, bem
como os mecanismos de financiamento nacionais e comunitários. Por
outro lado, estas entidades não utilizam nem pensam vir a utilizar outras
fontes alternativas de financiamento.
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Gráfico 68 - Forma de financiar, presente ou futura, os investimentos da empresa
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O grau de desconhecimento dos diversos mecanismos de apoio ao
investimento é elevado entre as entidades destas duas regiões, especialmente o Fundo Azul (57,1%) e os mecanismos europeus (42,8%). Mesmo relativamente ao mecanismo transversal – Portugal 2020 – Compete
2020 – a maioria declara ter conhecimento razoável (33,3%) e insuficiente
(33,3%).
Gráfico 69 - Nível de conhecimento sobre os mecanismos de apoio ao investimento
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As entidades destas duas regiões manifestam uma moderada expectativa relativamente aos mais recentes instrumentos financeiros. O Quadro Plurianual (Portugal 2030) recebe, inclusivamente, muitas respostas
a demonstrar total desconhecimento. O mecanismo gerador de maior
expectativa é o Plano de Recuperação e Resiliência.
Gráfico 70 - Expetativa em relação a instrumentos financeiros para fazer face
à estratégia global de investimento da empresaAs entidades destas duas re
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05.

OPORTUNIDADES
E DESAFIOS
– UMA NOVA
ESTRATÉGIA
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ESTRATÉGIA
Tendo por base a análise prospetiva emanada dos vários documentos
estratégicos, as tendências futuras e a caracterização da economia do
mar em termos nacionais e das regiões-alvo do projeto, é possível agora traçar a análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças),
que permite identificar os elementos chave para estabelecer prioridades de atuação.
O INOVSEA destina-se a desenvolver uma nova estratégia para as empresas da Economia do Mar, assente na qualificação e inovação das PME
deste importante setor de atividade, reforçando a sua competitividade
através do aumento da cooperação e da incorporação de novas capacidades e competências. Recorde-se que são objetivos estratégicos do
projeto:
1.

Fortalecer a posição marítima das regiões, através de um tecido
empresarial mais dinâmico e competitivo;

2. Aumentar o valor acrescentado e o volume de negócios das empresas da fileira do mar;
3. Aumentar a capacidade de inovação, graças a uma massa crítica
de empresas inovadoras;
4. Promover o desenvolvimento das atividades emergentes, inovadoras e qualificadas, ajudando as empresas a ganhar maturidade
e escala;
5. Preparar as empresas da Economia do Mar para alcançarem uma
maior penetração em mercados internacionais e atrair investimento para o setor.
ANÁLISE SWOT
Forças
As duas regiões apresentam vantagens comuns, nomeadamente:
≈≈ Ampla faixa litoral com praias de qualidade balnear e paisagística;
≈≈ Condições de excelência para a prática da pesca desportiva, náutica de recreio, surf, vela, mergulho e do turismo marítimo;
≈≈ Portos que podem assumirem-se enquanto facilitadores de ligação e integração das atividades de transporte e logística;
≈≈ Estaleiros de construção naval profundamente enraizados;
≈≈ Tradição associada à pesca, à aquacultura e indústria conserveira;
≈≈ Entidades relevantes para a investigação e transferência de
conhecimento;
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≈≈ Qualidade e diversidade de recursos marinhos;
≈≈ Vocação e desenvolvimento de produtos e atividades orientados
para o turismo, facilitando o desenvolvimento e consolidação de
novos produtos no domínio do turismo marítimo;
≈≈ Aumento do número de empresas ligadas à Economia do Mar (especialmente na fileira do turismo);
≈≈ Consciência positiva generalizada da importância das atividades
relacionadas com o mar e o setor produtivo;
≈≈ Peso económico significativo das empresas de Economia do Mar;
≈≈ Planos Estratégicos de desenvolvimento que incluem uma especial
atenção às atividades marítimas e orla costeira.
≈≈ Exportações consolidadas e qualidade reconhecida em algumas
das fileiras (conservas, transformação, construção de embarcações).
FRAQUEZAS
≈≈ Debilidade económica de algumas das empresas da Economia do
Mar;
≈≈ Pouca orientação para a exportação de algumas fileiras da Economia do Mar;
≈≈ Reduzida diversidade de produtos turísticos associados ao mar;
≈≈ Dificuldades na valorização económica dos recursos marítimos, pouca orientação para o mercado e reduzida taxa de transformação de
conhecimento em valor;
≈≈ Cultura de trabalho em rede incipiente, baixo grau de cooperação
entre players e ausência de uma estratégia comum para cada fileira;
≈≈ Pulverização de recursos por diversos projetos, cadeias de valor
pouco orientadas para a partilha de conhecimentos, conduzindo a
uma insuficiente massa critica e reduzida escala em várias fileiras;
≈≈ Dificuldades na articulação do conhecimento com o tecido empresarial;
≈≈ Limitada experiência das empresas portuguesas em processos de
inovação e insuficiente sensibilização sobre as vantagens de desenvolver parcerias e envolver as instituições de I&D;
≈≈ Reduzida produtividade/ custos de exploração elevados comparativamente com outros países;
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≈≈ Escassos conhecimentos em áreas críticas para o novo paradigma
de desenvolvimento empresarial, como literacia do mar; economia circular ou indústria 4.0;
≈≈ Velocidade de adoção de tecnologia de alguns setores ainda reduzida e apenas nas áreas da empresa mais convencionais;
≈≈ Planeamento e controlo financeiro ainda deficiente em algumas
empresas/ fileiras;
≈≈ Dificuldades no acesso a financiamento.
OPORTUNIDADES
≈≈ Agenda internacional para a próxima década com foco na Economia do Mar;
≈≈ A Economia do Mar cada vez mais assumida como prioridade estratégica para Portugal, com medidas de apoio e financiamento
previsto em diversas áreas;
≈≈ Mercado com escala global e em expansão para diversos produtos
e serviços do mar (turismo, consumo de pescado, transporte marítimo, construção naval, etc.);
≈≈ Aumento da competitividade por via da qualificação, organização
e inovação / recursos humanos;
≈≈ Desenvolvimento da biotecnologia azul e das energias marinhas;
≈≈ Aparecimento de novas atividades e otimização das existentes por
via da integração de novas tecnologias para conferir escalabilidade e rentabilidade (Indústria 4.0);
≈≈ Elevado potencial de melhoria de rentabilidade e valor acrescentado das atividades por via da investigação e desenvolvimento;
≈≈ Projetos de cooperação inter e intra fileiras;
≈≈ Internacionalização;
≈≈ Intenção e vontade de algumas empresas em aprofundar os conhecimentos e investir em novas áreas estratégicas como a economia circular e a digitalização.
≈≈ Diversidade de mecanismos de financiamento existentes para
projetos na economia do mar.
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AMEAÇAS
≈≈ Existência de metodologias divergentes na delimitação do conjunto
de setores que efetivamente contribuem para a denominada Economia do Mar, o que dificulta a sua caracterização e monitorização;
≈≈ Pressão sobre os ecossistemas do litoral (exploração e poluição);
≈≈ Equilíbrio entre a exploração dos recursos marítimos e a conservação ambiental;
≈≈ Crescente competitividade das atividades da economia do Mar em
mercados concorrentes;
≈≈ Desajustamento dos mecanismos de financiamento às especificidades dos diferentes setores da economia do mar;
≈≈ Dificuldades na renovação geracional em atividades mais tradicionais (pesca, indústria, tripulação naval, etc.), em virtude da reduzida
atratividade no mercado de trabalho, em especial para os jovens;
≈≈ Crescente competitividade de atividades ligadas à Economia do
Mar em mercados concorrentes;
≈≈ Insuficiente qualificação dos recursos humanos em várias fileiras,
que poderá comprometer a inovação organizacional e tecnológica.
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O Mar e os seus recursos são ativos estratégicos para as regiões costeiras do Alto Minho e do Baixo Mondego, representando um conjunto de
atividades económicas com enorme potencial e condições para uma
alavancagem para maiores níveis de inovação e valor acrescentado. Foi
neste contexto que se inseriu o presente estudo, que permitiu sintetizar uma visão atualizada sobre algumas das principais fileiras que compõem a Economia do Mar nestas regiões em termos da sua relevância
e dinâmica recente, do seu posicionamento no contexto regional e das
prioridades de políticas que se lhes aplicam, para as quais foi dada particular relevância apresentando-se as principais orientações que marcarão as agendas das regiões, do país e em termos europeus e mundiais
no que diz respeito aos desafios e perspetivas para o futuro da Economia do Mar.
No Alto Minho, atualmente e segundo dados fornecidos pela IBERINFORM para as CAE abrangidas pela análise efetuada no estudo, a Economia do Mar é composta por 305 entidades, que empregam 1.663 trabalhadores, apresentam um volume de negócios de 204 milhões de
euros, exportações de 91 milhões de euros e geram um VAB de 62 milhões de euros.
No Baixo Mondego, integra 204 entidades, emprega diretamente 1.112
pessoas, apresenta uma faturação anual a rondar os 125 milhões, exportações de 40 milhões e gera um VAB de 27 milhões de euros.
A Economia do Mar nestas regiões é bastante diversa incorporando um
vasto rol de atividades, com um peso económico muito significativo, destacando-se no Alto Minho a construção, manutenção e reparação naval,
mobilizado essencialmente pela construção de embarcações e estruturas flutuantes metálicas, enquanto no Baixo Mondego se verifica uma
forte especialização na transformação dos produtos da pesca e da aquacultura, devido ao forte peso de algumas empresas industriais da região.
Em ambas as regiões, a fileira dos transportes marítimos, portos e logística é marcada por várias atividades, direta ou indiretamente ligadas ao
respetivo Porto, com destaque para a organização do transporte.
O turismo ligado ao mar nestas duas regiões ainda se encontra concentrado na motivação Sol & Mar, predominando as atividades de alojamento turístico, havendo um potencial de diversificação e qualificação por explorar. Nas duas regiões, esta fileira é aquela que apresenta o
maior número de entidades associadas, sejam de natureza empresarial
ou associativa, sendo o segundo agregado mais representativo em termos de emprego criado.
O investimento e a especialização das regiões em novas atividades
emergentes são importantes, enquanto motor para um posicionamento dianteiro na valorização económica do mar e pela sua importância
futura na produção sustentável, em quantidade, qualidade e segurança
de alimentos e energia ou novos produtos para a saúde, entre outros.
A este nível, o Alto Minho destaca-se pelo seu papel pioneiro e peso da

191

| LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DA OFERTA

atividade de produção de energias renováveis no VAB e volume de negócios da Economia do Mar. Não obstante o potencial destas atividades ser também relevante no Baixo Mondego, nesta região as empresas
existentes são ainda muito jovens, carecendo de um maior amadurecimento para se poderem afirmar na Economia do Mar.
Existem em Portugal universidades e centros de investigação, associações empresariais e regionais e várias instituições governamentais com
forte capacidade para potenciar a I&D e a inovação e para apoiar as diversas atividades da Economia do Mar. A identificação e apresentação
destas entidades, enquanto parte integrante deste estudo, assenta no
pressuposto da sua importância na construção de uma economia baseada no conhecimento e inovação para a criação de valor acrescentado nas empresas associadas à exploração de recursos marítimos, com o
claro compromisso do projeto INOVSEA no fortalecimento de redes de
transferência de conhecimento e tecnologia, que juntem e envolvam
estas entidades com o tecido empresarial.
Com efeito, as mudanças climáticas, a população global crescente, a
evolução económica e geopolítica, os desenvolvimentos tecnológicos
e a intensificação do conhecimento científico dos ecossistemas oceânicos e fundos marinhos terão impactos significativos na Economia do
Mar, exigindo políticas de mitigação ambiental e adaptação à mudança
global, carecendo da mobilização de todos num renovado paradigma
de relação com o mar e os seus recursos. Assim, os vários documentos
estratégicos defendem como áreas prioritárias fundamentais a serem
trabalhadas ao longo da próxima década a inovação, o desenvolvimento
de capacidades e aceleração da transferência tecnológica; a ciência; e a
educação, pela disseminação da cultura oceânica (literacia oceânica). A
sondagem realizada no âmbito deste estudo a empresas da Economia
do Mar abordou estas temáticas, evidenciando que é necessário:
≈≈ Aprofundar o modelo de desenvolvimento assente no conhecimento azul e na literacia do mar;
≈≈ Enraizar uma cultura de baixo carbono e de economia circular em
todas as atividades da Economia do Mar;
≈≈ Promover a modernização e a inovação tecnológica, nomeadamente ao nível da digitalização e de uma maior incorporação de
soluções da indústria 4.0;
≈≈ Aumentar a penetração em mercados internacionais dos produtos e serviços associados ao mar;
≈≈ Disseminar conhecimentos de gestão financeira e apoiar as empresas a encontrar soluções de financiamento para realizarem investimentos infraestruturais, que potenciem a competitividade
das atividades mais maduras ou crescimento consolidado de atividades mais emergentes com elevado potencial de desenvolvimento futuro.
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Os desafios relacionados com o modelo empresarial com vista a garantir a competitividade das atividades económicas e a sustentabilidade
dos recursos a longo prazo, mas também a concretização das oportunidades e do potencial da Economia do Mar nas regiões do Alto Minho
e do Baixo Mondego serão o foco das restantes atividades do projeto
INOVSEA, com destaque para o Plano de Ação, o desenvolvimento de
um modelo de cooperação e fortalecimento de redes de transferência
de conhecimento e tecnologia (Jornadas de Inovação) e ações de qualificação em áreas críticas (Internacionalização, Economia Circular, Literacia Financeira e Digitalização (Workshops de capacitação).
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ANEXOS
Questionário dirigido às organizações da Economia do Mar com sede
nas regiões costeiras do Alto Minho e do Baixo Mondego
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