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1. INTRODUÇÃO
6

A Jornada COOPERAR na Economia do Mar, a segunda de quatro jornadas previstas no
Plano de Ação INOVSEA, realizou-se no passado dia 11 de novembro, nas instalações
do Hotel Flôr de Sal, em Viana do Castelo.
O projeto INOVSEA promove a inovação e a competitividade na economia do mar das
regiões costeiras do Alto Minho e Baixo Mondego, visando a valorização sustentável
do potencial económico dos recursos do mar de ambas as regiões. A inovação, o
conhecimento e as redes de cooperação são as peças centrais do projeto INOVSEA.
Neste contexto, é potenciada a interligação das empresas a centros de conhecimento
e de ciência, através da definição de um ecossistema de inovação que possa apoiar e
agilizar o crescimento da economia do mar.
O evento culminou num enorme sucesso, reunindo dezenas de participantes
presencialmente e através de acesso online. Ao longo do dia e num ambiente favorável
e informal, foi promovida a partilha de ideias, de conhecimento, de experiências e de
visão, mas também de contactos através dos vários momentos de networking.
O presente documento pretende resumir os factos registados ao longo do dia e
partilhar a riqueza de informação, que instituições e personalidades distintas
amavelmente ofereceram a toda a comunidade. Para tal reúne o programa do evento
e a lista das organizações participantes no painel de oradores, à qual adiciona uma
breve apresentação das mesmas.
De seguida, são resumidas as palavras e ideias transmitidas por todos os oradores,
pretendendo-se que o valor das mesmas fique registado num documento partilhável e
alcance um público-alvo mais alargado.
Os participantes no evento poderão assim rever os conteúdos partilhados; quem não
esteve presente tem também a oportunidade de “beber” informação de altíssima
qualidade, relevo e atualidade.

Bem hajam todos!
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2. PROGRAMA DO EVENTO
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3. ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES
8

PROMOTORES
ACIFF – Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz
https://www.aciff.pt/

AEVC – Associação Empresarial de Viana do Castelo
https://aevc.pt/

PESCA, AQUICULTURA, TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS SEUS PRODUTOS
ALIF – Associação da Indústria Alimentar pelo Frio
https://www.alif.pt/

IEFF – Incubadora Mar & Indústria da Figueira da Foz
https://ieff.pt/

DOCAPESCA – Portos e Lotas
http://www.docapesca.pt/

LUSALGAE – Biotecnologia Marinha
https://www.lusalgae.pt/

NOVOS USOS E RECURSOS DO MAR
APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais
https://www.apemeta.pt/

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

ZOURI Shoes – From the Ocean
https://www.zouri-shoes.com/

RECREIO, DESPORTO E TURISMO
ANC – Associação Nacional de Cruzeiros
https://www.ancruzeiros.pt/
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IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo
https://www.ipvc.pt/
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Rede de Estações Náuticas – Fórum Oceano
https://www.nauticalportugal.com/

SCALES OCEANS – Protótipos, matrizes e moldes para a área náutica
https://scalesoceans.pt/

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO NAVAL E PORTOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA
PRODUTECH – Pólo das Tecnologias de Produção
http://www.produtech.org/

APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo
https://www.apdl.pt/

NAVALLETHES – Construção e Reparação Naval
https://www.navallethes.com/

KEYNOTE SPEAKER
CETMAR – Centro Tecnológico del Mar
https://cetmar.org/

PLANO DE AÇÃO INOVSEA
INOVSEA
https://www.inovsea.pt/

ENCERRAMENTO
Ministério da Coesão Territorial
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/area-de-governo/coesao-territorial
Câmara Municipal de Viana do Castelo
http://www.cm-viana-castelo.pt/
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4. APRESENTAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES
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4.1 PROMOTORES PROJETO INOVSEA
ACIFF – Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz
A ACIFF foi fundada em 1835. Tem por objetivos e fins, de acordo com o artigo 3.º dos
seus estatutos: “A defesa dos legítimos 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.” O cargo de Presidente da Direção da ACIFF está atualmente atribuído a Nuno
Lopes.

AEVC – Associação Empresarial de Viana do Castelo
A AEVC foi fundada em 1852. O pensamento do grupo de comerciantes e empresários
fundadores da Associação consistia em aproveitar o porto de Viana do Castelo para
expansão dos negócios e exportações dos seus produtos. Os primeiros estatutos da
associação definiam os objetivos da mesma: “indagar as necessidades do comércio e
indústria da localidade e procurar todos os meios legais para satisfazê-las. Estudar e
defender os interesses comuns dos associados e promover o desenvolvimento de tudo
quanto possa contribuir para a sua prosperidade.” Atualmente a AEVC tem como
objetivos específicos apoiar as empresas associadas; promover e dinamizar programas
de apoio às empresas e à atividade económica; fomentar a ligação entre o tecido
empresarial, o setor educativo e as entidades públicas; promover a internacionalização
das empresas associadas; e atuar como facilitador de informação empresarial. O cargo
de Presidente da Direção da ACIFF está atualmente atribuído a Manuel Lima da Cunha
Júnior.
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4.2 PAINEL PESCA, AQUICULTURA, TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
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ALIF – Associação da Indústria Alimentar pelo Frio
A Associação da Indústria Alimentar pelo Frio (ALIF) foi fundada em 1975, sendo a única
associação empresarial, sem fins lucrativos, que representa em Portugal a indústria de
congelação de pescado, bem como a indústria de hortícolas e alimentos précozinhados congelados, e ainda os entrepostos frigoríficos.
A Associação intervém em defesa dos interesses dos seus associados junto do Governo,
Direcções-Gerais e diversos Departamentos, visando a melhoria da competitividade da
indústria, a livre concorrência e o correto funcionamento do mercado. A ALIF é ainda
consultada pela Administração Pública, sobre a transposição das normas comunitárias
com incidência nas atividades representadas e sua regulamentação.

IEFF – Incubadora Mar & Indústria da Figueira da Foz
A Incubadora de Empresas da Figueira da Foz – Associação para o Desenvolvimento
Empresarial (IEFF), é uma associação privada sem fins lucrativos, constituída a 26 de
novembro de 2002, com a finalidade de criação e gestão de um centro de incubação
de empresas de base tecnológica ou serviços de valor acrescentado, situado no Parque
Industrial e Empresarial da Figueira da Foz.
A IEFF tem por missão contribuir para o desenvolvimento, dinamização e
rejuvenescimento do tecido empresarial do concelho da Figueira da Foz e da região
onde o mesmo se insere, através do apoio à constituição, instalação e
desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica e/ou industrial, ou atuando
na área dos serviços com significativo valor acrescentado, proporcionando-lhes
adequadas condições técnicas e físicas. Atualmente tem destaque como Incubadora
do Mar & Indústria, procurando desenvolver e apoiar novos projetos nesta área.

DOCAPESCA – Portos e Lotas SA
A Docapesca é uma sociedade anónima, de capitais exclusivamente públicos, que
integra o setor empresarial do Estado e se insere no leque de empresas da denominada
Economia Azul, tendo como principal objetivo contribuir ativamente, para o desígnio

–
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nacional de transformar a Economia do Mar numa alavanca do desenvolvimento de
Portugal.
12

A Docapesca é tutelada pelo Ministério do Mar, que, nos termos do Decreto-Lei n.º
107/90, tem a seu cargo, no continente português, o serviço público da primeira venda
de pescado em lota e atividades conexas, a administração dos portos de pesca e
marinas de recreio, bem como funções de autoridade portuária, nas áreas sob a sua
jurisdição. A Docapesca está territorialmente dispersa por Portugal Continental,
estando sedeada em Lisboa e estruturada em cinco direções: Norte e Matosinhos,
Centro Norte, Centro, Centro Sul e Algarve, as quais compreendem 22 lotas e 37
postos, sendo estes últimos de menor dimensão e inseridos em pequenas
comunidades piscatórias. A Docapesca gere todos os portos de pesca do território
continental português, desde Vila Praia de Âncora até Vila Real de Santo António. Com
a publicação do Decreto-Lei n.º 16/2014, a Docapesca sucedeu ao Instituto Portuário
e dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM) nas funções de autoridade portuária nos
portos de pesca e nas marinas e portos de recreio, sob sua jurisdição.

Caso de Estudo: LUSALGAE – Biotecnologia Marinha
A Lusalgae é uma nova empresa de biotecnologia marinha, sedeada na Figueira da Foz
e que opera na base do aproveitamento ecossustentável de elementos marinhos.
Fundada em maio de 2016 por dois jovens empreendedores, ambos com mestrado em
Biologia e apaixonados pela ficologia, a Lusalgae utiliza o singular ecossistema da foz
do Mondego para melhor aproveitar os recursos marinhos presentes no país e fornecer
produtos de algas de alta qualidade. Atualmente criou e desenvolve a marca Sealgae.
Oferece serviços de investigação e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos;
distribuição e venda de algas secas, frescas e extratos de algas para as mais variadas
indústrias (cosmética, farmacêutica, alimentar, agrícola, etc.); consultoria e serviços de
apoio em biologia e biotecnologia; educação científica; e monitorização e gestão
sustentável de recursos de algas. Possui recursos tecnológicos para o processamento
e biorrefinação de algas e outros organismos marinhos; e Integrated Multi-Trophic
Aquaculture (IMTA): aquacultura de algas – cultivo de algas inshore, em sistema
integrado, permitindo uma criação ecossustentável de peixes e outros organismos
marinhos e para obtenção de biomassa de algas.
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4.3 PAINEL NOVOS USOS E RECURSOS DO MAR
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APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais
A APEMETA é uma associação empresarial do sector das tecnologias ambientais,
privada e sem fins lucrativos. Foi constituída em 1991, com o objetivo de apoiar a
atividade empresarial do setor, divulgar e reforçar as suas competências. Possui o
estatuto de Entidade de Utilidade Pública desde 2006 e de Organização Não
Governamental de Ambiente, registada na APA – Agência Portuguesa do Ambiente,
apostando na contínua capacitação do setor através da formação, seminários e
projetos nacionais de apoio a ações coletivas de qualificação, empreendedorismo e
internacionalização tendo também colaborado em vários projetos internacionais.
Atualmente conta com mais de 160 empresas associadas, atuando na defesa dos seus
interesses e estimulando o seu desenvolvimento por via do incentivo à inovação, e ao
estabelecimento de complementaridades e sinergias, com o objetivo de divulgar as
suas competências, quer nacional, quer internacionalmente onde conta com uma rede
de mais de 50 instituições parceiras, cobrindo sobretudo mercados consolidados na
Europa e mercados emergentes na Europa, África, América do Sul e Central.

ASWP – Associação Smart Waste Portugal
A ASWP é uma associação sem fins lucrativos, criada em maio de 2015, que tem por
objeto criar 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; e potenciando e incentivando a cooperação entre as
diversas entidades, públicas e privadas, nacionais e internacionais. Pretende constituirse como um polo aglutinador e agregador de interesses, numa perspetiva focada para
o negócio, e ser um interlocutor ativo junto das tutelas, contribuindo para a produção
e divulgação de conhecimento no domínio da área dos resíduos e economia circular.
A direção da ASWP é representada por 9 membros de entidades relevantes a nível
nacional e internacional: a presidência é assumida pela LIPOR – Gestão Intermunicipal
de Resíduos do Grande Porto; a Vice-Presidência encontra-se representada pela
Sociedade Ponto Verde (Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagem) e a Veolia
(Empresa Multinacional do setor de resíduos, energia e água). Os vogais da direção
incluem a AEPSA – Associação de Empresas Privadas para o Setor do Ambiente; a
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Amorim Cork Composites; a AVE – Gestão Ambiental e Recuperação de Energia
(Indústria de Cimento); a Ernesto São Simão; a Universidade do Porto (Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto FEUP); e a SONAE, SGPS. A associação tem mais
de 100 membros do setor de resíduos, indústria, universidades e associações.

Caso de Estudo: ZOURI Shoes – From the Ocean
A Zouri é uma marca de calçado eco-vegano, que utiliza lixo plástico do oceano em
conjunto com materiais ecológicos e sustentáveis. O projeto nasceu da consciência de
que, em cada ano, mais de 22 milhões de toneladas de plástico acabam no oceano,
tendo conseguido juntar um grupo de 600 voluntários de instituições locais, ONGs e
escolas, para ajudar a limpar a costa portuguesa.
As sapatilhas da Zouri resultam de produção 100% nacional, sendo fabricadas em
Guimarães. As primeiras coleções chegaram ao mercado em janeiro de 2019. Todas as
matérias-primas utilizadas são sustentáveis: as solas são produzidas em borracha
natural e plástico recolhido das praias portuguesas; as palmilhas são feitas a partir de
materiais reciclados; e as gáspeas – a parte superior do sapato – são produzidas com
materiais naturais e biodegradáveis como o algodão orgânico, linho ou cânhamo, ou
biomateriais como o pinatex, um tecido à base de folhas de ananás, ou pele de maçã.
Todos os materiais são veganos e certificados.
A Zouri conta já com revendedores na Alemanha, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia e
Dinamarca. A empresa realiza ainda ações de sensibilização em escolas, procurando
explicar às crianças e aos jovens que "o lixo pode ser matéria-prima".

4.4 PAINEL RECREIO, DESPORTO E TURISMO
ANC – Associação Nacional de Cruzeiros
A ANC resulta da fusão da Associação de Pequenos Veleiros de Cruzeiro (APVC) e da
Associação de Veleiros de Cruzeiro (AVC), em fevereiro de 1994. Esta nova classe de
vela integra cerca de 1000 veleiros e, contando com as respetivas tripulações, mais de
4000 praticantes. Tem como finalidades: (1) desenvolver a vela de cruzeiro nas suas
vertentes desportiva, social, cultural, de formação em marinharia e segurança no mar;
(2) implantar a classe nos vários portos de recreio do país; e (3) defender os interesses
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dos associados, enquanto proprietários de embarcações que necessitam de
aparelhagem complexa, manutenção, seguros, enquadramento legal e estruturas de
apoio portuário.
Entre as atividades desenvolvidas destacam-se a promoção da prática recreativa da
vela de cruzeiro, sendo realizados anualmente cruzeiros e passeios até destinos dentro
e fora do país; a promoção da prática desportiva da vela de cruzeiro, através da
realização de regatas em colaboração com clubes e outras associações náuticas; a
promoção da formação em náutica de recreio em geral; e a realização de palestras para
partilha de conhecimento e de experiências náuticas.

IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo
O IPVC é uma instituição de Ensino Superior Público, criada pelo Decreto-Lei n.º
303/80. É uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária,
administrativa, financeira e patrimonial. Os seus estatutos foram homologados pelo
Despacho Normativo n.º 7/2009 e alterados pelo Despacho Normativo n.º 17/2021.
O IPVC integra 6 Unidades Orgânicas orientadas para projetos de ensino: a Escola
Superior de Educação (ESE); a Escola Superior Agrária (ESA); a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão (ESTG); a Escola Superior de Ciências Empresarias (ESCE); a Escola
Superior de Saúde (ESS); e a Escola Superior de Desporto e Lazer (ESDL). As Escolas
regem-se por estatutos próprios são pessoas coletivas de direito público dotadas de
autonomia científica e pedagógica e possuem órgãos próprios: Direção, Conselho
Pedagógico, Coordenação de Curso/Comissão de Curso.
O IPVC pretende ser um politécnico socialmente responsável, gerador de
conhecimento global e potenciador do desenvolvimento do Alto Minho. Tem como
missão o desenvolvimento harmonioso da pessoa humana, a criação e a gestão do
conhecimento e da cultura, da investigação, da ciência, da tecnologia e da arte. Dispõe
de uma estrutura organizativa integrada por escolas unidas numa mesma missão, cuja
dispersão geográfica facilita o compromisso com o desenvolvimento sustentável da
região e cuja dimensão permite a proximidade de professores e estudantes numa
relação estimulante à formação pessoal e profissional.
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Rede de Estações Náuticas de Portugal – Fórum Oceano
Na sequência do projeto Portugal Náutico, desenvolvido pela Associação Empresarial
de Portugal em cooperação com a Fórum Oceano, foi criado o Grupo Dinamizador do
Portugal Náutico, que se propõe dinamizar a fileira do turismo náutico. Neste contexto,
avançou com o desenvolvimento, promoção e certificação de Estações Náuticas em
Portugal. Reconhecendo o potencial que Portugal apresenta na área do turismo
náutico e tendo como exemplo as experiências de França e Espanha, foi elaborado um
regulamento para a certificação das Estações Náuticas de Portugal (ENP), que
beneficiou do enquadramento fornecido pela Federação Europeia de Destinos
Náuticos (FEDETON), entidade gestora da rede internacional das estações náuticas.
A Rede de Estações Náuticas de Portugal conta atualmente com 23 ENP certificadas e
5 em processo de certificação, localizadas no litoral e no interior do continente. No seu
conjunto, as ENP certificadas contam com o envolvimento de 823 parceiros sendo a
maioria empresas (509 empresas representando 62% da Rede); 50 municípios; 3
comunidades intermunicipais; e 261 associações e entidades locais com intervenção
na náutica de recreio e no turismo náutico. A Rede de Estações Náuticas de Portugal
conta com o envolvimento do Ministério do Mar, através da DGPM; da Secretaria de
Estado do Turismo, através do Turismo de Portugal; do Ministério da Educação, através
da DGE; e da Secretaria de Estado de Valorização do Interior.

Caso de Estudo: SCALES OCEANS – Protótipos, matrizes e moldes náuticos
A Scales Oceans é uma empresa sediada na Figueira da Foz, especializada no
desenvolvimento e produção de protótipos, matrizes, moldes e peças para a área
náutica. Aliado a uma equipa com know-how no processo de fabrico, dispõe de
maquinaria e equipamentos que asseguram todas as fases do processo, com base na
inovação, melhoria contínua e qualidade. A sua unidade de fabrico está equipada com
tecnologia de maquinação de grande formato (várias máquinas CNC de 3 a 5 eixos),
digitalização e validação (CMM e scanner 3D) e cabines de ambiente controlado.
Os serviços prestados incluem o projeto e desenvolvimento de produto por uma
equipa de designers e engenheiros, através de software CAD e CAE de primeira linha;
a produção através de várias máquinas CNC de larga escala de 3 e 5 eixos, com fresas
e disco; a pós-produção e acabamento em várias salas com controlo de temperatura,
humidade e pressão; e a validação do produto através de uma CMM de grande formato
ZEISS e um scanner 3D portátil, garantindo a qualidade e a perfeição do produto.

16

–

RELATÓRIO FINAL #2 COOPERAR

4.5 PAINEL CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO NAVAL E PORTOS,
TRANSPORTE E LOGÍSTICA
17

PRODUTECH – Pólo das Tecnologias de Produção
O PRODUTECH é uma rede articulada de fornecedores de tecnologias de produção,
capazes de responder aos desafios e aos requisitos de competitividade e
sustentabilidade da indústria transformadora, com soluções inovadoras, flexíveis,
integradas e competitivas. O seu polo integra empresas que desenvolvem e
comercializam produtos e serviços, capazes de responder aos desafios e aos requisitos
de competitividade e sustentabilidade da indústria transformadora nacional e
internacional, com soluções inovadoras, flexíveis, integradas e competitivas. O seu
programa de ação integra atividades e projetos nas vertentes da cooperação,
internacionalização e inovação, desenvolvendo-se em estreita colaboração com os
principais setores utilizadores e com entidades do sistema científico e tecnológico.
O PRODUTECH tem como missão 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 setores da
indústria transformadora portuguesa e com o Sistema Científico e Tecnológico (SCT).

APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo
A APDL é uma empresa pública de capital aberto e tem como objetivo administrar os
portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, realizando a sua exploração económica,
conservação e desenvolvimento, incluindo os poderes atribuídos de autoridade
portuária. A missão da empresa consiste em prestar serviços de reconhecido valor,
para os utilizadores dos portos de Leixões, do Douro e de Viana do Castelo, através de
uma adequada oferta de infraestruturas; de uma elevada eficiência operacional; de
recursos humanos qualificados e motivados; e de uma prática de sustentabilidade e de
segurança; ordenando e desenvolvendo o espaço portuário e assegurando a adequada
integração urbana, envolvendo as comunidades portuárias.
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Os objetivos estratégicos resultam do mapeamento da estratégia global da empresa
em quatro grandes temas: (1) orientação para os clientes e para o mercado; (2)
competitividade portuária e logística; (3) criação de valor e sustentabilidade financeira;
e (4) sustentabilidade e envolvente.
A exploração económica dos portos do Douro, Leixões, Viana do Castelo e da Via
Navegável do Rio Douro abrange um conjunto de serviços prestados em regime de
serviço público, podendo estes ser exercidos de forma direta pela autoridade portuária
ou de forma indireta por entidades terceiras mediante a concessão do serviço.
O exercício da sua atividade engloba a prestação de um conjunto de serviços aos
navios, à carga e aos passageiros, que incluem a gestão portuária; ajudas à navegação;
gestão de postos de acostagem; controlo de tráfego marítimo; amarração, guindagem,
armazenagem, aguada, recolha de resíduos, energia elétrica, rebocadores e pilotagem;
manutenção de equipamentos, cais e terraplenos; construção e manutenção de
acessibilidades terrestres aos portos; manutenção dos canais de acesso; prevenção e
combate à poluição no mar; sistemas de segurança; limpeza da área portuária;
atribuição de licenças no âmbito da sua área de jurisdição (praias, terraplenos,
pipelines, entre outros); utilização navegável do Rio Douro; e atribuição de concessões
(granéis líquidos, contentores, granéis sólidos, carga geral fracionada, doca de recreio,
porto de pesca, entre outras).

Caso de Estudo: NAVALLETHES – Construção e Reparação Naval
A Navallethes é uma empresa especializada na construção, reparação naval em barcos
de fibra, madeira e metal, produzindo embarcações de recreio e desporto incluindo
barcos insufláveis e semirrígidos. Dedica-se também à compra e venda de
embarcações, e comércio a retalho de barcos, acessórios náuticos, motores, eletrónica
marítima e afins.
Com estaleiros em Viana do Castelo, a Navallethes tem-se afirmado como um dos
principais fornecedores da Marinha Portuguesa, Brigada Fiscal da GNR e Polícia
Marítima, contando com uma carteira de clientes a nível mundial.
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4.6 KEYNOTE SPEAKER
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CETMAR – Centro Tecnológico del Mar
O CETMAR é uma fundação sem fins lucrativos e de interesse galego, criada em 2001
por iniciativa da Xunta de Galicia (Consellería do Medio Rural e do Mar) e do Ministerio
de Ciencia e Innovación. O CETMAR impulsiona a exploração responsável do meio
marinho e de seus recursos, junto com o desenvolvimento social, económico e
tecnológico dos setores económicos e das comunidades ligadas ao mar. O seu objetivo
fundamental consiste em promover a cooperação entre instituições, centros de
investigação e o setor marítimo-pesqueiro, bem como incentivar o envolvimento dos
setores dependentes do mar nas atividades de I&D&I (investigação, desenvolvimento
e inovação) e promover a eficiência de todas as atividades relacionadas com a
utilização e exploração do meio marinho.
A sua ação estende-se ao âmbito nacional, europeu e internacional. Beneficiam da sua
atividade os setores público e privado relacionados com o mar e os seus recursos, e o
meio marinho em geral. Conta com uma vasta experiência em tarefas de coordenação
e comunicação de projetos europeus e transfronteiriços, bem como na organização de
seminários e foros, coordenação de plataformas, edição de newsletters e de materiais
de comunicação. A sua atividade está organizada em torno de oito áreas: gestão;
controlo e gestão do meio marinho e dos seus recursos; cooperação internacional;
formação; promoção e transferência de tecnologia; sócio-economia da pesca;
tecnologia de produtos pesqueiros; e a unidade de tecnologia marinha.

4.7 ENCERRAMENTO
Ministério da Coesão Territorial
O Ministério da Coesão Territorial é um departamento do Governo de Portugal – criado
no atual XXII Governo Constitucional – responsável pela tutela e execução das políticas
públicas respeitantes à gestão territorial. As suas atribuições encontram-se definidas
no Decreto-Lei n.º 169-B/2019, que aprova o regime da organização e funcionamento
do XXII Governo Constitucional. De acordo com este documento:
1 — A Ministra da Coesão Territorial tem por missão formular, conduzir, executar e
avaliar as políticas de coesão territorial, de cooperação territorial europeia, de
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desenvolvimento regional e de valorização do interior, tendo em vista a redução das
desigualdades territoriais e o desenvolvimento equilibrado do território, atendendo às
especificidades das áreas do país com baixa densidade populacional e aos territórios
transfronteiriços.
2 — A Ministra da Coesão Territorial é responsável pelo Programa de Valorização do
Interior e pelo Programa de Revitalização do Pinhal Interior.
3 — A Ministra da Coesão Territorial exerce a direção sobre as comissões de
coordenação e desenvolvimento regional, em coordenação com a Ministra da
Modernização do Estado e da Administração Pública, no que diz respeito à relação com
as autarquias locais, e com o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, em matérias
de ambiente e ordenamento do território.
4 — A Ministra da Coesão Territorial preside, com faculdade de delegação, à Comissão
de Captação de Investimento para o Interior.
5 — A Ministra da Coesão Territorial exerce ainda os poderes que lhe são conferidos
pelo n.º 6 do artigo 22.º

Câmara Municipal de Viana do Castelo
A Câmara Municipal de Viana do Castelo é um órgão executivo colegial dos municípios
em Portugal, estando as suas atribuições, competências e forma de eleição previstas
nas Leis n.ºs 169/99 de 18 de setembro e 75/2013 de 12 de setembro.
Este órgão é constituído por um presidente e por vereadores, sendo que um é
designado vice-presidente, e a sua eleição é feita de quatro em quatro anos pelos
cidadãos eleitores recenseados na sua área. A Câmara Municipal de Viana do Castelo
é constituída por um presidente e oito vereadores.
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5. APRESENTAÇÕES DE ORADORES
21

5.1. VÍDEO DO EVENTO
O vídeo integral do evento e as apresentações dos oradores poderão ser acedidos na
página do projeto: https://inovsea.pt/events/detail/9.

5.2. PROMOTORES DO PROJETO INOVSEA
(vídeo 39:10 – 43:35 | 4 minutos)
Manuel Cunha Júnior (AEVC)
Manuel Cunha Júnior é Presidente da Direção da AEVC – Associação Empresarial de
Viana do Castelo. Iniciou a Jornada COOPERAR dando as boas-vindas a todos os
presentes e público online. Apresentou sucintamente o projeto INOVSEA, salientando
a importância da cooperação entre as empresas e organizações, criando sinergias e
promovendo o intercâmbio de informação e de conhecimento. Sublinhou a
importância da cooperação, em particular numa situação de recuperação num cenário
pós-pandemia.
Nuno Lopes (ACIFF)
Nuno Lopes é Presidente da Direção da ACIFF – Associação Comercial e Industrial da
Figueira da Foz. Apresentou igualmente as boas-vindas a todos os presentes e público
online. Reforçou que, atualmente, as palavras de ordem são a inovação e a partilha de
conhecimento, referindo os vários setores de atividade agrupados na economia do
mar. Sublinhou ainda que Viana do Castelo e a Figueira da Foz têm muitos pontos em
comum, sendo fundamental a troca de aprendizagens e de experiências entre as
diferentes partes interessadas, uma característica que o projeto INOVSEA promove,
num espírito não de competição, mas antes de cooperação.
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5.3 PAINEL PESCA, AQUICULTURA, TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS
SEUS PRODUTOS
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Estevão Martins (ALIF)
(vídeo 45:30 – 54:50 | 10 minutos)
Estevão Martins é consultor da direção da ALIF – Associação da Indústria Alimentar
pelo Frio.
Estevão Martins apresentou a ALIF, referindo que esta foi fundada em 1975, sendo
atualmente uma associação de âmbito nacional que representa diversos setores na
área do pescado, entre outras. No seu início representava os industriais de congelação
de pescado, hortícolas, fabrico de gelo e entrepostos frigoríficos. Este ano foi
concretizada a fusão com a Associação dos Comerciantes de Pescado, sendo assim
fortalecido o âmbito da associação, que representa cerca de 120 empresas no total. A
ALIF está organizada em setores, cada um dos quais com um diretor, mas mantendo
uma forte coesão interna. Coopera desde a sua fundação com o governo,
nomeadamente na elaboração de legislação. Participa em organizações europeias da
área do pescado, marcando presença em feiras internacionais. Num âmbito mais geral,
a ALIF é um dos membros da Fileira do Pescado, uma organização que congrega a
ADAPI (Associação dos Armadores das Pescas Industriais); a AIB (Associação dos
Industriais do Bacalhau); a ANICP (Associação Nacional dos Industriais de Conservas de
Peixe); a Docapesca; e a Lotaçor.
A Fileira do Pescado tem tido várias iniciativas, procurando fomentar o consumo
responsável de pescado controlado, realizando várias campanhas de comunicação.
Atualmente está em curso uma campanha de avaliação do Índice Ómega 3 da
população portuguesa, procurando obter informação sobre os seus hábitos
alimentares de peixe, conectando a informação com a saúde cardiovascular dos
consumidores. No âmbito desta campanha é realizada a recolha e análise ao sangue,
em várias camadas da população de todas as regiões do país, com o objetivo de
confirmar que o consumo de pescado é benéfico para a prevenção das doenças
cardiovasculares.
Entre 2009 e 2019, registou-se um elevado incremento das exportações da fileira de
pescado nacional, atingindo o mesmo 97% em valor, ou seja, a sua duplicação em 10
anos. De sublinhar o acréscimo em valor de 286% registado pelos produtos do mar
congelados; os moluscos com 222%; as conservas com 83%; e o peixe fresco com 60%.
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Relembrou que o peixe é um alimento muito saudável e muito apreciado pelos
portugueses, ocupando o nosso país um lugar cimeiro no ranking mundial de consumo.
O bacalhau contribui fortemente para este resultado, registando-se um elevado nível
de importações do mesmo.
Relativamente à captura de peixe selvagem, as mesmas têm vindo a diminuir,
dependendo da regulamentação e limites que são impostos em cada ano. A pandemia
influenciou fortemente as exportações da fileira do pescado, interrompendo a
trajetória de crescimento registada até 2019, tendo-se verificado em 2020 uma
redução em valor de 20% no peixe fresco; 28% no peixe congelado; 30% nos filetes. As
conservas registaram, no entanto, um crescimento de 14%. 2021 é um ano que se
verifica de novo crescimento, com números perto dos alcançados em 2019.
Referiu ainda a previsão do aumento de cerca de 10% da população mundial, entre
2020 e 2030, pelo que será de esperar um aumento de consumo que irá implicar um
grande desafio para todo o setor. Considera que as empresas estão a preparar-se,
melhorando as suas condições de produção com investimento em tecnologia para dar
resposta adequada, assumindo assim a ALIF uma perspetiva positiva para o futuro.

Ana Simões Silva (IEFF)
(vídeo 55:10 – 1:08:00 | 13 minutos)
Ana Silva é gestora de projetos da Incubadora Mar & Indústria da Figueira da Foz.
https://www.linkedin.com/in/ana-sim%C3%B5es-da-silva/

Ana Silva iniciou a apresentação contextualizando o histórico da Incubadora Mar &
Indústria, referindo que esta iniciou a atividade em 2006, com um foco empresarial
mais abrangente, tendo sido convertida e inaugurada, em 2017, com a designação
atual. O seu objetivo consiste em estimular o empreendedorismo com base
tecnológica, com foco na economia do mar. Foi distinguida pela Forbes como uma das
15 melhores incubadoras nacionais e a única com especialização no mar. Tem como
missão contribuir para o desenvolvimento, dinamização, revitalização e inovação do
tecido empresarial da região, promovendo a valorização do conhecimento e a
competitividade da economia do mar, e apoiando a constituição, instalação e
desenvolvimento de ideias empreendedoras. Tem como associados a ACIFF; a Câmara
Municipal da Figueira da Foz; a Universidade de Coimbra, com a presença física do
Laboratório Marefoz; e o Porto da Figueira da Foz.
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Destacou algumas mais valias da Incubadora Mar & Indústria, nomeadamente a sua
localização central a nível nacional; a acessibilidade viária; a proximidade de um porto
de comercial e de pesca, e do mar em todo o concelho; a diversidade de atividades
económicas; as estruturas industriais; e a aposta no turismo sol e mar. Além disso, a
incubadora está preparada para receber e acolher empresas industriais, oferecendo
espaços com licenciamento industrial, conhecimento socioeconómico da região e
infraestruturas adequadas para empresas da economia do mar. A articulação e
transferência de conhecimento com instituições de ensino e de investigação é também
uma realidade, através da ligação à Universidade de Coimbra.
A incubadora oferece um conjunto de serviços, dos quais se destacam o apoio à gestão
e gestão operacional; o acesso a fontes de financiamento; o acesso a vários mercados;
as parcerias existentes; o apoio no desenvolvimento do negócio; o acesso a um
gabinete de design próprio; apoio na comunicação e marketing de produtos e serviços;
apoio no processo de internacionalização; apoio no desenvolvimento de produtos e
serviços e digitalização de processos; proteção de direitos de propriedade industrial;
apoio na elaboração de candidaturas a concursos de empreendedorismo e inovação; e
contacto com investidores e instituições financeiras.
A incubadora oferece três tipos de presença: física, virtual e em espaços de coworking.
Na participação física estão disponíveis 12 salas com licenciamento industrial e 12 salas
de serviços, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer dos tipos de
presença beneficia dos serviços administrativos e da utilização dos espaços comuns
disponíveis nas instalações, nomeadamente o auditório e salas de reuniões.
Apresentou ainda o Ecossistema de Empreendedorismo de Mar da Figueira da Foz,
uma parceria entre várias entidades associadas, incluindo a Câmara Municipal da
Figueira da Foz; a Incubadora de Empresas da Figueira da Foz (IEFF); a Associação
Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF); a Universidade de Coimbra (UC); e o
Centro de Ciências do Mar e Ambiente (MARE). A iniciativa é reconhecida e premiada
a nível nacional e internacional, refletindo a capacidade instalada, a qual permite
alavancar o posicionamento da cidade junto dos agentes nacionais e além-fronteiras.
Em termos de números, a Incubadora Mar & Indústria tem incubadas 18 empresas e 3
em fase de pré-projecto; a taxa de sobrevivência das incubadas atinge os 78%. Para o
futuro perspetivam o reforço da captação de investidores através do reforço e
continuidade do Ecossistema de Empreendedorismo de Mar; a promoção do
intercâmbio internacional; o reforço da proximidade com instituições de ensino; a
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promoção de estágios internacionais; a captação de novos empreendedores; e a
dinamização de programas de empreendedorismo na economia do mar.
25

Helena Cardoso (DOCAPESCA)
(vídeo 1:08:25 – 1:22:00 | 14 minutos)
Helena Cardoso é diretora de inovação e marketing da Docapesca.
https://www.linkedin.com/in/helena-cardoso-59062ab5/

Helena Cardoso apresentou a Docapesca, explicando a sua responsabilidade na gestão
das lotas em Portugal Continental. Esta organização gere atualmente várias
infraestruturas espalhadas pelas regiões costeiras, nas quais se incluem 24 lotas; 37
postos; mercados de segunda venda; fábricas de gelo; armazéns de armadores e
comerciantes; e 28 estaleiros navais. Gere ainda 14 marinas que, muito em breve,
passarão para outras entidades. A Docapesca é o primeiro elo da cadeia do pescado,
realizando a primeira venda na forma de leilão em lota, sendo o pescado depois
encaminhado para a cadeia de consumo. Sublinhou que o setor da pesca é um setor
resiliente, agradecendo o trabalho dos pescadores que não pararam a sua atividade no
período de pandemia. Apesar disso, registou-se em 2020 um decréscimo no valor do
pescado transacionado, mas 2021 apresenta de novo crescimento.
Iniciou a apresentação de projetos inovadores pelo já conhecido sistema de
Comprovativo de Compra em Lota (CCL), uma etiqueta que identifica em que lota foi
comprado o pescado e qual a arte de pesca utilizada. Este sistema permite ao
consumidor final fazer uma compra informada, tendo sido realizadas várias campanhas
de comunicação. Um outro projeto de inovação, ainda em desenvolvimento, é o novo
sistema de primeira venda, através do qual o atual leilão em lota irá ser reformulado.
O projeto Lota em Casa consiste numa plataforma online georreferenciada, que
identifica todos os pontos de venda aderentes ao CCL, de acordo com a localização do
utilizador. Inclui ainda ligação para os processos de venda curtos, que incluem a venda
de cabazes que são entregues em casa dos consumidores. O projeto deverá incluir em
breve um marketplace, no qual os comerciantes aderentes ao CCL poderão ter um
microsite para promover a venda de pescado, embora sem funcionalidades de
transação de pagamentos.
O projeto Leilão a Bordo permite ao pescador, ainda na embarcação, identificar o
pescado que tem para venda, lançando o mesmo imediatamente em leilão. Desta
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forma, quando a embarcação chega a terra, o pescado já está vendido sendo apenas
aferida a classificação e a quantidade, sendo depois levantado pelo comprador.
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O projeto Lota Móvel está já funcionar no Rio Vouga, dirigido à venda da lampreia e do
sável, oferecendo um sistema de lota e de classificação sendo o pescado identificado
com um selo de origem.
O projeto Smart Ocean é um parque de ciências e tecnologias do mar situado no porto
de pesca de Peniche, desenvolvido em conjunto com a Câmara Municipal, com o
Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e a Biocant, encontrando-se em fase de
planeamento de edificação das instalações.
O projeto Data for Change é desenvolvido com a ONG ANF-WWF e a NOVA SBE, e
consiste no desenvolvimento de um modelo preditivo da pesca, de forma a permitir
uma gestão mais sustentável do pescado.
O Porto de Pesca Sustentável da Nazaré é um projeto piloto através do qual se procura
tornar o porto autossuficiente em termos energéticos. Para tal serão utilizados
resíduos para transformação em energia e sistema de controlo e de otimização
energética. Em termos de eficiência energética, a Docapesca tem já implementados
sistemas de controlo nos edifícios centrais e instalações dos portos de pesca,
permitindo o controlo remoto de iluminação.
O projeto Pesca por um Mar sem Lixo envolve os pescadores na recolha do lixo gerado
a bordo e proveniente da atividade com artes de pesca, estando o mesmo em fase
piloto em Peniche e Póvoa de Varzim. O projeto encontra-se atualmente numa
segunda fase, com o desenvolvimento de uma aplicação que permite fotografar o lixo,
identificando e quantificado o mesmo de forma automática. Quando o pescador chega
a terra, encontra um QRCode no ponto de entrega do lixo, ficando registada a sua
operação de recolha. Este sistema tem como objetivo principal quantificar e tipificar
os resíduos recolhidos no mar. Adicionalmente, permite atribuir pontos aos
pescadores, sendo nomeado um campeão de recolha de lixo do mar em cada porto,
estando prevista a atribuição de um prémio.
A Expo Fish Portugal é um projeto de inovação muito ambicioso – a primeira feira
virtual de pescado em Portugal – concentrando toda a oferta da pesca e da
transformação de pescado nacional. O projeto resultou de um desafio lançado pela
Secretaria de Estado das Pescas, sendo já uma realidade que conta com dezenas de
expositores de várias áreas ligadas ao mar. A plataforma inclui espaços e
funcionalidades para conferências e encontros de negócios B2B, permitindo a
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marcação de reuniões por vídeo conferência, com operadores e visitantes de todo o
mundo.
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De salientar que os projetos de inovação são desenvolvidos em parceria com várias
entidades, incluindo universidades e empresas de novas tecnologias. Para finalizar, foi
apresentada a evolução da Docapesca em termos de segurança alimentar, estando já
certificadas 7 lotas e estando previstas mais duas até final do ano.
Os desafios para o futuro assentam principalmente na renovação de estruturas e de
equipamentos. O setor precisa também de mais formação na utilização de novas
tecnologias, sendo este o principal fator na resistência à mudança e na implementação
de sistemas inovadores.

Tiago Santos Morais (Caso de Estudo LUSALGAE)
(vídeo 01:22:10 – 01:34:20 | 14 minutos)
Tiago Morais é CEO da Lusalgae. https://www.linkedin.com/in/tiago-morais-36432287
Tiago Morais apresentou a Lusalgae, uma empresa de aquicultura de macroalgas
localizada na Figueira da Foz. Salientou que as macroalgas constituem um alimento
saudável e de alto perfil nutricional, para o qual existe já uma forte procura, mas baixo
nível de oferta para o mesmo, estando mesmo indisponível em muitos locais do
mercado ou, quando disponível, é demasiado caro. Referiu que a quantidade de
produtos provenientes da pesca de captura tem mantido nos últimos anos uma
tendência de estabilização e até decréscimo, e que a produção de aquicultura –
incluindo peixes, bivalves ou algas – tem vindo a crescer de forma consistente.
Assinalou que, em 2014, a produção de aquicultura igualava já a produção proveniente
da pesca de captura, e que esta situação vai manter-se porque os recursos no mar são
escassos.
A Lusalgae pretende contribuir para a segurança alimentar, através da introdução de
novas tecnologias na produção de macroalgas em aquicultura, tendo investido numa
antiga aquicultura de peixe na Figueira da Foz, cerca de 7 hectares que estão
atualmente em remodelação para cultivo de macroalgas frescas, desidratadas secas e
secas ao sol, que apresentam um alto valor nutricional.
A empresa iniciou atividade em 2016 com o objetivo de utilizar macroalgas para
desenvolver produtos de cosmética. Desenvolveram um produto ao qual foi atribuída
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a marca Sealgae, mas concluíram que não iriam conseguir macroalgas suficientes para
produzir os extratos que o mercado iria exigir, pelo que adaptaram o plano estratégico.
Em 2019, com o apoio de um prémio recebido, iniciaram o desenvolvimento de um
protótipo para a produção de macroalgas como alimento, tendo apostado na inovação
3D e na aquicultura 4.0, adquirindo a capacidade de desenvolver produtos à medida
da necessidade dos clientes. Em 2021 decidiram iniciar o scale-up da atividade,
investindo na produção de aquicultura em salina, pensando já na internacionalização
em 2022 e perspetivando obter o retorno do investimento em 2025.
A proposta de valor da empresa assenta assim na aquicultura de macroalgas como
produtos saudáveis e de alto valor nutricional, com preços acessíveis e com
estabilidade anual de fornecimento, para comercialização por grosso, ou na forma de
produtos específicos. As algas podem ser segmentadas em 5 segmentos de mercado:
(1) alimentação humana e (2) rações animais (alto valor proteico e baixo nível de
gorduras ou com gorduras saudáveis); e a (3) fertilização agrícola, (4) cosmética e (5)
farmacêutica, onde o interesse nas algas está relacionado com biomoléculas ativas. O
moliço é um bom exemplo de utilização de algas como fertilizante na agricultura.
As algas prestam serviços ambientais que não são contabilizados, mas que
representavam um valor já em 2012, de cerca de 24 000 euros por hectare e por ano.
Este valor deriva do facto das algas terem capacidade de remover nutrientes e
poluentes das águas costeiras, atuam na proteção das regiões litorais e contribuem
para o sequestro de carbono e a produção de oxigénio (maior produção que as plantas
terrestres). A Lusalgae encontra-se assim alinhada com os objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS) propostos pelas Nações Unidas, nomeadamente o
ODS 13 relacionado com a ação climática e o ODS 14 relativo à proteção da vida
marinha.
A empresa participa no projeto MENU, que agrega como parceiros a Universidade de
Aveiro, a Universidade de Coimbra e a empresa Ernesto Morgado, sendo financiado
pelo Fundo Azul. O objetivo deste projeto consiste em desenvolver receitas pré-feitas
à base de arroz e de macroalgas; lançar como produtos refeições pré-feitas baseadas
nessas receitas; e melhorar o processo de produção de macroalgas para aumentar o
seu valor nutricional. A Lusalgae fornece as macroalgas para todos os passos do
projeto.
A empresa é atualmente composta por 3 elementos, tendo parcerias com o MARE, a
Universidade de Coimbra, a Incubadora Mar & Indústria e a Cidade da Figueira da Foz.
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Em relação ao futuro e tendo em conta o tema da cooperação, Viana do Castelo poderá
ser uma opção devido ao facto do Rio Minho oferecer condições que não existem no
Rio Mondego, permitindo a cultura de outros tipos de algas.

Espaço de Perguntas
(vídeo 01:34:40 – 01:52:00| 18 minutos)
A primeira questão foi colocada por Luís Barros, referindo o crescimento previsto da
população e a necessidade de maior produção de alimentos, tendo em conta que os
recursos são limitados e que é necessário garantir a sustentabilidade. Neste sentido,
inquiriu os oradores do painel sobre quais os desafios que se apresentam às indústrias
alimentares da economia do mar.
Helena Cardoso da Docapesca referiu que as pessoas consomem de forma repetida
praticamente os mesmos peixes, embora o mar ofereça muitas outras espécies. Uma
solução consiste assim em alterar os hábitos de consumo de produtos do mar,
mencionando o exemplo da cavala.
Tiago Morais acrescentou que existe um mito de que os produtos provenientes de
aquicultura têm qualidade inferior aos obtidos no mar, o que considera falso, sendo
necessário apostar em mais literacia alimentar.
Estevão Martins referiu o crescimento acelerado da produção em aquicultura,
considerando que esta será uma importante solução para o abastecimento do
mercado, tanto para consumo direto como para a indústria de transformação de
produtos do mar. Importa agora prestigiar os produtos de aquicultura para aumentar
a sua produção e consumo. Apresentou como referência o facto de, nas décadas de 70
e 80, o peixe congelado ser encarado como um produto de segunda ordem, existindo
desconfiança por parte do consumidor relativamente à qualidade do produto. Esta
situação mudou e o peixe congelado é hoje considerado seguro, muito devido ao
posicionamento e qualidade das empresas produtoras. Referiu que Portugal não
deverá ter um papel de relevo na produção de aquicultura, mas que existem
oportunidades que estão a ser exploradas.
Ana Silva sublinhou que o crescimento da produção em aquicultura é irreversível e que
a investigação é essencial, contribuindo para o reconhecimento de qualidade pelo
consumidor.

29

–

RELATÓRIO FINAL #2 COOPERAR

A segunda intervenção foi apresentada por Portela Rosa, que sugeriu a produção de
algas desidratadas para diversos fins alimentares, sublinhando a importância da
investigação. Referiu também a importância da sustentabilidade e da limitação dos
recursos marinhos, sublinhando que em Portugal existem cada vez menos
embarcações com a consequente redução do esforço de pesca e que a tendência
evoluiu no sentido da redução das quotas de pesca. Por esta razão considera que os
problemas que a vida marinha enfrenta no oceano não têm origem apenas na pesca,
mas também na poluição do mar por lixo, em particular embalagens de plástico.
Álvaro Sardinha colocou a terceira questão, relacionada com a produção de alimentos
em laboratório, sem a necessidade de exploração de animais, referindo a criação em
2013 do primeiro hamburger a partir de células. Existem já várias marcas a nível
mundial a produzir carne, peixe e crustáceos em laboratório, sucedendo-se os
investimentos de grandes empresas em unidades de produção, estando o consumo
destes alimentos já autorizado em alguns países. Qual vai ser o impacto desta nova
forma de produção na tradicional indústria da pesca e da aquicultura e o que podemos
esperar em 2030?
Helena Cardoso concordou com a exposição apresentada por Portela Rosa e,
relativamente à produção de alimentos em laboratório, considera que vai existir um
impacto, mas que a pesca tradicional sustentável vai continuar a existir, embora com
preços bastante mais elevados, um pouco como produtos de luxo. Aproveitou para
referir a importância da sustentabilidade, que o oceano sofre com as alterações
climáticas e com o lixo que recebe, 80% do qual proveniente dos rios.
Ana Silva apoiou a perspetiva de Helena Cardoso, salientado que não vão ser perdidos
hábitos alimentares adquiridos ao longo de séculos. Considera que são necessárias
novas soluções para alimentar a população crescente e que a investigação vai ter um
papel fundamental.
Tiago Morais sublinhou que várias alternativas alimentares estão a ser desenvolvidas
em várias áreas, nomeadamente na produção de algas, pelo que a diversidade de
soluções é o caminho futuro.
Estevão Martins concluiu, referindo a concordância com as opiniões dos outros
oradores. Acrescentou que o caminho deve ser feito no sentido da promoção de
espécies que não fazem parte dos hábitos alimentares atuais, referindo o caso do
carapau e da cavala e o trabalho desenvolvido pela Docapesca neste sentido.
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5.4 PAINEL NOVOS USOS E RECURSOS DO MAR
31

Raquel Veríssimo (APEMETA)
(vídeo 02:28:10 – 02:41:00 | 13 minutos)
Raquel Veríssimo é responsável pelo departamento de comunicação e imagem na
Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais (Apemeta).
https://www.linkedin.com/in/raquel-verissimo-72612544/

Raquel Veríssimo apresentou a Apemeta, uma associação com 30 anos de existência,
uma organização privada e sem fins lucrativos e também uma organização não
governamental de ambiente com estatuto de utilidade pública. A sua missão consiste
em apoiar a atividade empresarial, promovendo e destacando as capacidades e
competências das empresas associadas, atuando como uma plataforma global para o
intercâmbio e difusão de informação técnica e jurídica. Promovem ações de formação
profissional apoiando a competitividade e a internacionalização das empresas
nacionais. Entre os serviços prestados destacam-se o apoio técnico e jurídico, o apoio
à empregabilidade e o desenvolvimento de publicações de comunicação e a
organização de seminários nas áreas da energia, eficiência energética, alterações
climáticas e resíduos. Participam ainda em feiras nacionais e internacionais. Regista
atualmente cerca de 200 empresas associadas.
Em termos nacionais, a Apemeta está atualmente envolvida em 5 projetos: o AMEX 3
dedicado ao ambiente e exportação; o AMBIPOR III dedicado ao ambiente em Portugal;
o INJOVEM II focado na inovação, jovens e no empreendedorismo; e dois projetos de
Formação Ação PME, um com a Associação Empresarial de Portugal (AEP) apoiando
154 empresas, e outro com a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP),
apoiando 56 empresas.
Em termos internacionais, a Apemeta está atualmente envolvida em 2 projetos de
inovação: o Good DEED’s em consórcio com 6 parceiros no âmbito do ERASMUS +, um
projeto focado na eficiência energética digital e que inclui o desenvolvimento de uma
metodologia e plataforma de aprendizagem para o ensino profissional secundário; e o
PestNU em consórcio com 20 parceiros no âmbito do HORIZONTE 2020, que visa a
utilização de tecnologias digitais e espaciais emergentes na área da agricultura
inteligente, associadas a práticas agro-ecológicas e combinadas com a economia
circular, para reduzir o uso de pesticidas e fertilizantes, prevendo o aproveitamento de
águas residuais para a produção de biofertilizantes.
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A Apemeta tem vindo a desenvolver várias publicações, incluindo documentos de
referência nacionais, estudos técnicos e produção de vídeos, procurando apoiar a
capacitação de estratégias empresariais e a capacitação direta de pessoal técnico em
temáticas específicas. Em termos de protocolos internacionais, tem desenvolvido nos
últimos dez anos mais de 50 parcerias com várias entidades congéneres, em mais de
25 países em várias regiões, apoiando a entrada de empresas nacionais nos seus
mercados. Tem ainda dinamizado vários encontros, incluindo missões empresariais e
missões inversas com estes parceiros.
Apresentou de seguida a Plataforma Ambiente Portugal, um espaço virtual montra de
projetos de cooperação e de coopetição e um complemento ao sítio da Apemeta. Esta
plataforma permite a pesquisa de potenciais parceiros para projetos e concursos, com
particular destaque para as áreas das alterações climáticas, descarbonização,
economia azul, economia circular, materiais, sensibilização ambiental e
sustentabilidade. A plataforma compila e disponibiliza conteúdos e inclui um diretório
de parceiros estratégicos internacionais, empresas e associações, disponíveis para
cooperação com as empresas nacionais que trabalham com o ambiente ou para o
ambiente. Conta atualmente com 267 entidades registadas e 53 projetos. No âmbito
do projeto AMBIPOR III, a plataforma vai evoluir com novas funcionalidades incluindo
a geolocalização e business intelligence, e mais idiomas (espanhol e inglês). Vai ainda
ser alargada a parceiros internacionais.
Relativamente ao projeto INJOVEM II, que visa contribuir para a resposta nacional aos
desafios sociais, incluindo várias atividades como ações de sensibilização nas áreas de
sustentabilidade, economia circular, economia azul, entre outras; e iniciativas de
incubação e aceleração empresarial a partir da captação de ideias de jovens dos 18 aos
40 anos, apoiando o desenvolvimento de planos de negócio.
Finalizou sublinhando que a Apemeta colabora com a indústria e com o sistema de
ensino, aproximando os jovens à realidade empresarial, através dos seminários, das
formações técnicas e dos projetos. Colabora com universidades e também com o
ensino secundário profissional. Relativamente à economia do mar, antecipa que o
desafio consiste na mudança e adaptação às novas tecnologias e também as alterações
climáticas. Considera que existe alguma instabilidade devido a alterações legislativas e
com a adaptação das empresas a essas alterações. Pretendem no futuro incrementar
o networking em termos de internacionalização para aumentar o número de projetos
com base nos apoios existentes.
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Inês Gomes (ASWP)
(vídeo 02:41:10 – 02:54:10 | 13 minutos)
Inês Gomes é gestora de projetos na Associação Smart Waste Portugal (ASWP).
https://www.linkedin.com/in/in%C3%AAs-gomes-5b380871/

Inês Gomes iniciou a apresentação descrevendo o trabalho desenvolvido pela ASWP,
uma associação sem fins lucrativos criada em 2015, com o objetivo principal de
transformar o resíduo num recurso económico e social, promovendo a investigação, o
desenvolvimento e a inovação, através da cooperação entre entidades nacionais e
internacionais, públicas e privadas, um polo agregador e aglutinador de interesses.
Conta atualmente com 139 associados das mais diversas cadeias de valor, incluindo a
indústria, retalho, municípios, entre outros, os quais constituem um fator
diferenciador da associação. O setor da indústria e distribuição representa 34% dos
associados, seguido pelo setor da gestão de resíduos com 24%. O setor de consultoria,
serviços e engenharia e o setor das universidades e centros de investigação
representam cada um deles 14%. Segue-se o setor das associações com 9% e outros
setores vários com 5% de representatividade. 62% dos associados representam PMEs.
No total a ação da associação atinge cerca de 200 000 colaboradores destas empresas.
A ASWP tem vindo a tornar-se uma referência na ótica da economia circular,
desenvolvendo várias iniciativas das quais se destacam a produção e divulgação de
conhecimento; a promoção da cooperação; o fomento de I&D e a transferência de
conhecimento; a promoção das atividades dos associados; e a contribuição para a
dimensão e força do setor dos resíduos. Em 2016 publicou um estudo intitulado
“Relevância e impacto do setor dos resíduos em Portugal na perspetiva de uma
economia circular”, que apresenta uma análise detalhada deste setor e um exercício
de cenarização para 2030. Neste processo foram definidas 3 etapas de ação: em
primeiro lugar promover a capacitação de ativos empresariais para a temática da
economia circular; em segundo lugar promover a inovação; e em terceiro lugar,
promover ações de sensibilização ao consumidor final, uma das etapas mais
importantes dado o potencial de consciencialização e promoção da mudança de
hábitos e a criação de dinâmicas que geram uma “picardia” com as entidades, para que
estas consigam desenvolver novos negócios mais circulares, promovendo a inovação
aberta e a cooperação. Neste sentido são promovidas ligações entre as universidades
e os centros tecnológicos com as empresas, para que haja potenciação da inovação.
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A associação tem atualmente definidos vários grupos de trabalho, nos quais se juntam
os principais stakeholders de todas as cadeias de valor representativas, promovendo a
discussão de casos de boas práticas nacionais e internacionais numa perspetiva de
benchmarking, adaptando a análise ao contexto interno e procurando novas ideias e
novas formas de resolver os desafios. Na prática, estes grupos de trabalho são fóruns
ativos de participação e de promoção de networking, e dos quais resultam atividades
de disseminação que incluem a produção de cursos e-learning e de estudos que
posteriormente são entregues à Secretaria de Estado do Ambiente. O Pacto Português
para os Plásticos é um exemplo do trabalho desenvolvido neste âmbito, consistindo
numa iniciativa colaborativa liderada pela ASWP e integrada na rede de pactos para os
plásticos da Fundação Ellen MacArthur. O objetivo é conseguir integrar os plásticos
numa economia circular em que estes nunca se convertem em resíduos nem em
poluição, estando estabelecidas 5 metas ambiciosas.
Encontra-se também em desenvolvimento o projeto Be Smart – Be Circular, que tem
como objetivo estratégico sensibilizar, dinamizar e capacitar as PME nacionais do setor
dos resíduos para a questão da economia circular. Neste sentido está a ser
desenvolvida uma plataforma digital B2B de subprodutos, matérias-primas e de
resíduos, intitulada myWaste, que consiste na prática num marketplace. Foi também
desenvolvido um guia de boas práticas circulares para os serviços e encontra-se em
fase de finalização, um estudo dedicado à avaliação do potencial da desclassificação
de resíduos. São ainda realizados workshops Eco Design dedicados ao tema do design
circular e é realizada a Conferência Smart Waste Portugal, assim como várias ações de
disseminação. Um projeto recente, já concluído, foi dedicado ao setor da construção,
procurando desenvolver ferramentas de apoio à decisão para o desenho e construção
de edifícios circulares.
A ASWP presta também serviços a entidades externas, incluindo planos de ação para
a gestão sustentável de resíduos, estudos diversos, consultadoria e ações de formação,
em parceria com associados. Em 2020 foi criado o Smart Waste Portugal Young
Professionals (SWYP), um grupo dirigido a jovens profissionais com idade até aos 35
anos, que têm atividade ou interesse nas temáticas relacionadas com a economia
circular, grupo que, em outubro, contava já com 85 jovens. Em termos de desafios
futuros, procurando que os resíduos deixem de ser vistos como resíduos e passem a
ser vistos como recursos, será fundamental apostar na cooperação e no networking,
associadas ao tema da sustentabilidade, seguindo o mote da associação: promoção de
uma estratégia colaborativa na transição para uma economia mais circular.
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Adriana Mano (ZOURI Shoes)
(vídeo 02:54:30 – 03:16:40 | 22 minutos)
Adriana Mano é fundadora da empresa ZOURI Shoes.
https://www.linkedin.com/in/adrianamano/

Adriana Mano iniciou a apresentação sublinhando que a Zouri é uma empresa de
impacto, dado que nasceu com a vontade de ir ao mar recolher os lixos que se
encontram na costa nacional, com o objetivo de reutilizar os mesmos em produtos de
valor acrescentado. O foco da empresa não é a reciclagem, mas sim a reutilização, dado
que a maior parte dos plásticos do mar que se encontram nas regiões costeiras não são
passíveis de reciclagem. A criatividade é uma tecnologia importante para a empresa
que assume como estratégico o eco design, considerando que 80% da sustentabilidade
de um produto é decidida na fase inicial de conceção.
A empresa nasce de um grupo de ativistas que integrava pessoas da indústria do
calçado, tendo sido durante uma limpeza de praia em que participavam como
cidadãos, que tiveram a ideia de reutilizar o lixo na produção de calçado. Em 2018 foi
lançado um concurso da Universidade do Minho para projetos de reutilização de
resíduos, ao qual concorreram com a ideia, tendo ganho o prémio na área dos
plásticos. Perceberam neste momento que podiam avançar para a constituição de uma
empresa, tendo a mesma nascido ainda no final desse ano. A Zouri posiciona-se no
mercado como transformadora de lixo em matéria-prima. Além dos indicadores
comuns de negócio, têm ainda indicadores de impacto que incluem o volume de
plástico que recolhem, o número de parcerias com ONGs, ou o número de escolas que
visitam.
O modelo de negócio inclui a parte de conceção, desenvolvimento e controlo de gestão
do projeto, contando com o apoio de instituições locais para as atividades relacionadas
com a recolha de resíduos. Neste sentido desenvolveram uma parceria com a Câmara
Municipal de Esposende, que realiza anualmente uma limpeza massiva a toda a costa
do concelho, envolvendo escolas, associações, escoteiros. A parceria envolve a
participação na limpeza e a realização de visitas a escolas do concelho, com um
programa de sensibilização para que o lixo seja visto como uma matéria-prima – o lixo
não é lixo; o lixo tem potencial para algo mais.
O grande desafio após recolha do lixo marinho tem a ver com o custo do transporte do
mesmo, que apresenta um elevado volume que, após trituração, resulta num pequeno
volume de matéria-prima utilizável. Por esta razão torna-se difícil aproveitar resíduos
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disponíveis em Lisboa ou Sines, dado os custos de deslocação para a produção na zona
norte do país. A sistematização de processos é também um desafio, dado que a
empresa considera os materiais como matéria-prima, mas na realidade são
considerados resíduos em termos legais, com diretrizes muito apertadas,
nomeadamente no armazenamento. Felizmente têm o apoio de uma empresa local –
a Ecoibéria, em Vila Nova de Famalicão – que lhes permite armazenar e transformar os
resíduos, dispensado a empresa de ter um espaço adequado, com as licenças e os
custos inerentes. Consideram assim que o plástico marinho deveria ser classificado
como matéria-prima e não como resíduo.
O processo de produção a partir da matéria-prima segue depois para Felgueiras, onde
são produzidas as solas do calçado, com incorporação do plástico previamente
triturado numa mistura com borracha. As solas são depois encaminhadas para
Guimarães onde são incorporadas nas peças de calçado e de onde resulta o produto
final. Atualmente enfrentam um grande desafio relacionado com os materiais
utilizados além do plástico marinho, na parte superior do calçado, que normalmente
têm origem em locais distantes. A utilização de biomateriais, que são produzidos a
partir de resíduos de matéria biológica, por exemplo utilizando fibra de cacto; fibra da
folha do ananás; casca e caroço da maçã, são patenteadas por empresas italianas e
espanholas. Espera que Portugal apresente um biomaterial baseado na cortiça, que
substitua a utilização da pele e que apresente características muito resistentes.
Relativamente aos biomateriais, estes necessitam da associação de um polímero
(plástico) para serem resistentes, pelo que existe assim um desafio em termos de
sustentabilidade na utilização dos materiais, considerando também os locais da sua
origem.
No final de vida do produto, o cliente tem a possibilidade de o devolver, ganhando um
desconto na ordem de 10% na aquisição de novo calçado. Os produtos recolhidos são
reencaminhados para um parceiro da área de mobiliário urbano que os tritura e
incorpora em novos produtos.
De salientar que a empresa apenas utiliza plásticos provenientes de oceano e de rios,
não utilizando outras fontes de resíduos. Para este efeito são mantidas parcerias com
várias organizações, com destaque para a Brigada do Mar, o Ocean Alive, a FOCA e a
Câmara Municipal de Esposende. Colaboram também com a Docapesca no projeto
Pesca por um Mar sem Lixo, nomeadamente no porto de Viana do Castelo.
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A Zouri pretende fazer um link de comunidade, ligando empresas, associações, jovens
empreendedores e outros por uma causa, desmistificando as barreiras que existem
entre academia e empresas, e entre empresas e comunidade. Pretende ainda
estimular a economia circular e inspirar outros empreendedores, demonstrando que é
possível ter um projeto financeiramente positivo e que cria impacto positivo, com
produção 100% em Portugal, utilizando materiais sustentáveis.
Considera que o imposto de valor acrescentado (IVA) aplicado aos produtos
sustentáveis devia ser inferior, para tornar os produtos mais competitivos, quando
comparado com muitos produtos importados que não respeitam qualquer regra de
sustentabilidade e muitas vezes de direitos humanos, e que pagam os mesmos 23%.
A empresa tem recebido vários prémios desde a ideia inicial, destacando-se o 2º lugar
alcançado em 2019, como melhor projeto europeu em produção e consumo
sustentável, onde concorreram mais de 200 projetos europeus. Em 2019 alcançaram o
1º lugar como melhor projeto nacional de reciclagem. Em números, até final de 2020
a empresa estava presente em 22 países e tinham já visitado 52 escolas, tendo
recolhido e reutilizado 4 toneladas de plástico marinho, apresentando uma faturação
de 380 000 euros. Atingiram o break-even point no final do primeiro ano e nunca
tiveram nenhum investidor ou crédito associado ao projeto, tendo sido apoiados pelos
seus fornecedores que investiram em conjunto com a empresa. Continuam a
desenvolver parcerias, das quais destacam o apoio do grupo Jerónimo Martins no
transporte de resíduos da área de Cascais para a zona norte, sem custos para a Zouri.

Francisco Portela Rosa (Caso de Estudo NAVALLETHES)
(vídeo 03:16:50 – 03:25:50 | 9 minutos)
Nota introdutória: A apresentação de Francisco Portela Rosa estava prevista para o
painel de construção, manutenção, reparação naval e portos transporte e logística,
mas foi antecipada para o presente painel, dada a impossibilidade de o orador estar
presente no horário previsto.
Francisco Portela Rosa é sócio da Navallethes, empresa especializada em construção e
reparação naval.
Francisco Portela Rosa iniciou a apresentação sublinhando a importância de promover
a sustentabilidade e a expansão da economia do mar, através da inovação,
investigação, tecnologia e partilha de informação. Referiu que a valorização dos
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recursos marinhos através da modernização e inovação na aquicultura, para gerar
novos produtos e serviços; o aumento da competitividade através do aumento da
intensidade tecnológica e ambiental; e a diversificação, especialização e inovação em
processos e produtos, são três linhas estratégicas a ter em conta. Sugeriu ainda que o
sistema educativo deveria evoluir para atividades que não são propriamente escolares.
Relativamente à empresa Navallethes, salientou que têm encontrado muitas soluções
no trabalho que realizam com a Marinha portuguesa, verdadeiro cartão de visita para
entidades congéneres de outros países, que são também seus clientes. Apresentou
exemplos de construção de vários tipos de embarcações para vários fins incluindo
fiscalização; atividades de recreio; combate a incêndios nas plataformas petrolíferas;
proteção civil; pesca; vigilância e embarcações blindadas de controlo costeiro.
Salientou ainda as embarcações utilizadas pelo Instituto de Socorros a Náufragos,
cliente da Navallethes, que dispõem de embarcações em praticamente todos os portos
nacionais.
O trabalho conjunto desenvolvido com a Marinha portuguesa tem apoiado a inovação,
nomeadamente no desenvolvimento e utilização de flutuadores sem ar, utilizando
espuma com memória coberta por uma tela especial com reforços, que permitem
formatos circulares e semicirculares, possibilitando o aumento do espaço do convés.

Espaço de Perguntas
(vídeo 03:25:10 – 03:36:00| 11 minutos)
A primeira e única questão foi colocada por Álvaro Sardinha, referindo que o dia 11 de
novembro é celebrado em muitos países do mundo, em particular na Ásia, como o dia
do solteiro, tendo sido criado em 1993 por estudantes universitários chineses.
Sublinhou que, em 2020 e só a plataforma online Alibaba, faturou 74 mil milhões de
US$, mostrando a importância do consumo excessivo na sociedade atual, com a
inerente exploração de recursos e de produção de desperdícios. Questionou então o
que estão as organizações representadas no painel a fazer ou que pensam fazer, para
trabalhar a montante do consumo excessivo e não apenas na gestão de resíduos e na
economia circular, para evitar todos os problemas para o planeta e a sociedade.
Inês Gomes da ASWP referiu que existe uma dificuldade em dissociar o crescimento
económico do aumento de consumo de recursos e isso é o que a economia circular
pretende neste contexto, ou seja – numa ótica de ciclo fechado – aliar um ciclo
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tecnológico e promover maior inovação na fase de pensar os produtos e antes de os
produzir, prevendo o seu fim de vida. Por exemplo, no caso dos edifícios circulares, a
ASWP criou ferramentas para que os projetistas possam, numa fase inicial, pensar na
desconstrução seletiva dos edifícios no seu fim de vida, para que os materiais utilizados
na construção possam ser aproveitados. Considera que não é uma mudança fácil por
que o consumismo puro e o conceito da obsolescência programada estão muito
enraizados, situação que têm vindo a combater. Mas acredita que é possível mudar,
dado que o consumidor está cada vez mais consciente do tema da sustentabilidade e
a querer mudar. Por outro lado, a aposta na sensibilização é também fundamental,
explicando e desmistificando a questão da gestão de resíduos e os vários Rs da
economia circular.
Raquel Veríssimo da Apemeta, acrescentou que é importante apostar na prevenção
através da sensibilização das pessoas para os impactos das compras de produtos, como
os têxteis, atuando antes do consumo. E continuar a apostar na economia circular
atuando sobre os produtos e o seu destino final.
Adriana Mano da ZOURI Shoes acrescentou que o consumismo tem muito a ver com a
falta de literacia do oceano e dos plásticos, e da literacia da sustentabilidade e da
economia circular. Sublinha que a literacia dos plásticos é fundamental dado que existe
muita ignorância e as pessoas não estão informadas acerca do seu ciclo de vida no
momento da compra de produtos. É assim fundamental ir às escolas, mas também
atingir também outros públicos que não só os estudantes e os jovens. Os centros de
consumo poderiam ser excelentes locais para fazer a sensibilização. Porém é preciso
ter a consciência de que não podemos parar a economia, sendo importante discutir e
dialogar para encontrar caminhos. Apresentou o exemplo do projeto RE-PARAR, e
outro em que se utiliza um selo, para informar o consumidor se um eletrodoméstico
foi criado para ser reparado; se apresenta barreiras a esta operação; ou se se torna
obsoleto quando avaria.
Francisco Portela Rosa da Navallethes sublinhou que as escolas são um bom ponto de
partida para mudar as mentalidades, sensibilizando os alunos para que cheguem aos
lares e às famílias e alterem os comportamentos dos pais.

5.5 PAINEL RECREIO, DESPORTO E TURISMO
Ana Abrunhosa (Ministério da Coesão Territorial)
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(vídeo 04:50:00 – 04:57:20 | 7 minutos)
Ana Abrunhosa é Ministra da Coesão Territorial. https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/areade-governo/coesao-territorial/ministro

Nota introdutória: A apresentação de Ana Abrunhosa estava prevista para a sessão de
encerramento da Jornada. Porém, não pôde estar presente no evento, tendo gravado
e enviado vídeo que foi reproduzido neste horário perante a audiência.
Ana Abrunhosa felicitou o projeto INOVSEA e sublinhou a importância das redes de
colaboração entre vários atores e a capacitação das pessoas e entidades, sublinhando
a importância da economia azul, da economia verde, da economia circular, da
transição digital, da literacia financeira e da internacionalização das empresas.
Referiu também que a capacitação das pessoas significa maior desenvolvimento das
empresas, mais inovação e mais e melhor emprego, mais bem qualificado e melhor
remunerado, permitindo fixar jovens e famílias nos territórios e atraindo talento
externo. A chave para aproveitar o potencial de exploração sustentável reside na união
e colaboração entre entidades de ensino, ciência, empresas e outras entidades,
trabalhando em rede, promovendo a coesão.
Sublinhou que, apesar de vivermos tempos de enormes desafios, são também tempos
de oportunidades, nomeadamente em termos de disponibilidade de fundos europeus
através do plano de recuperação e resiliência (PRR) e do próximo quadro comunitário
Portugal 2030. Sublinhou ainda a importância de temas como a bioeconomia azul, a
descarbonização e redução da pegada climática, e da necessidade de inovar e de usar
novas tecnologias.

Paulo Xavier (ANC)
(vídeo 04:58:20 – 05:17:50 | 19 minutos)
Paulo Xavier é presidente da Associação Nacional de Cruzeiros (ANC).
https://www.linkedin.com/in/pxavier/

Paulo Xavier iniciou a apresentação falando da ANC, uma instituição criada em 1994,
através da fusão da Associação de Pequenos Veleiros de Cruzeiro (APVC) e da
Associação de Veleiros de Cruzeiro (AVC). A ANC conta atualmente com cerca de 1000
veleiros associados e 6000 praticantes, tendo sido considerada em 2004 como
Entidade de Utilidade Pública pela Presidência do Conselho de Ministros, integrando a
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partir dessa altura o Conselho de Náutica de Recreio, órgão consultivo do Governo no
estabelecimento de regulamentos no setor.
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A ANC realiza formação em várias áreas, em colaboração com escolas e clubes
associados, tendo em conta que um veleiro é uma casa que anda pelo mar, pelo que
os navegadores necessitam de muitas competências, nomeadamente mecânica,
medicina, primeiros socorros, cozinha, reparador, velejador e navegador, entre outras.
Não realiza formação em áreas que conduzem à obtenção de carta de navegadores de
recreio, antes formação complementar a estas. Compete também à ANC defender os
interesses dos seus associados e das suas embarcações, nomeadamente na revisão e
certificação das mesmas. Possuem um sistema de abono na competição de vela, dado
que as embarcações nem sempre são iguais e precisam de ser alinhadas ou niveladas
para que sejam competitivas. Estas regatas realizam-se em todo o país, ocorrendo mais
de 100 eventos por ano. A ANC representa também a Associação de Classe de Cruzeiro
na Federação Portuguesa de Vela.
A ANC organiza também cruzeiros anuais em rios e no oceano, incluindo, por exemplo,
cruzeiros em frota de subida do rio Tejo, do rio Guadiana, cruzeiros a Ceuta, entre
outros, cooperando com a Marinha portuguesa. Em 2022 planeiam realizar vários
cruzeiros em frota, com destaque para uma viagem até ao Brasil passando pela costa
americana e Açores. A ANC tem várias irmandades estabelecidas, nomeadamente com
clubes do sul de Espanha.
Sublinhou que existem algumas dificuldades ao longo da costa portuguesa,
nomeadamente a falta de marinas entre São Vicente e Sines, um espaço muito grande
em que o velejador se encontra a 10 horas de qualquer parte, o que é demasiado
tempo para velejadores inexperientes.
Sublinhou que a ANC promove a colaboração entre os associados e leva a
sustentabilidade muito a sério, começando pelo facto de navegarem a maior parte do
tempo à vela, utilizando pouco os combustíveis fósseis. Estão disponíveis para celebrar
protocolos com entidades que testar tecnologias e inovação a bordo dos veleiros
associados, tendo já colaborado com alguns institutos na medição de temperatura da
água em determinados pontos, na observação de plásticos no oceano, e no
avistamento de cetáceos.
Em termos de tecnologias, a ANC valoriza os sistemas de propulsão; energia;
equipamentos eletrónicos; e os equipamentos de produção e tratamento de águas.
Apresentou de seguida vários exemplos de embarcações à vela, para navegação em
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diferentes áreas e condições, salientando que existem oportunidades de cooperação
de acordo com a informação apresentada. Salientou ainda que são bem-vindos
desenvolvimentos em novos materiais para o fabrico de velas e produtos para evitar a
acumulação de organismos vivos nos cascos, antivegetativos ou outros equipamentos.

Marco António Rebelo (IPVC)
(vídeo 05:18:00 – 05:33:30 | 15 minutos)
Marco António Rebelo é professor adjunto na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
(ESTG), do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).
Marco Rebelo iniciou a intervenção com a apresentação do curso de turismo do IPVC,
já com mais de 30 anos de existência, atualmente associado também à área do
desporto, colaborando com organizações públicas e privadas em várias áreas,
incluindo a náutica. Entre os projetos desenvolvidos, salientou a importância de
regulamentar e aprovar a utilização de embarcações tradicionais no Rio Lima para
utilização em turismo, sob pena de se perderem as mesmas e a sua importância
histórica e cultural.
Relativamente ao tema da cooperação, apresentou algumas perspetivas associadas à
náutica e ao turismo, relembrando que o primeiro produto estratégico ligado ao
turismo náutico surgiu com o Plano Estratégico Nacional do Turismo 2007 – 2013
(PENT), atualizado pela Estratégia para o Turismo 2027. Foi nessa altura que surgiram
uma serie de iniciativas para desenvolver a componente náutica no turismo. O turismo
náutico tem assim um percurso de cerca de 15 anos em Portugal. Na Estratégia para o
Turismo 2027, que entronca com o PRR e o Portugal 2030, o Destino Portugal está a
ser amplamente trabalhado, estando as atividades náuticas em franco
desenvolvimento e permanente mutação. Existe também a orientação para os
territórios se constituírem como verdadeiros destinos turísticos assentes em
experiências e identidade, com ações de valorização do litoral. As terapêuticas do mar,
por exemplo a talassoterapia tem vindo também a ganhar espaço em
empreendimentos turísticos, assim como a questão da dieta mediterrânica que se liga
à gastronomia, património cultural em Portugal.
Apresentou algumas questões gerais que têm vindo a ganhar visibilidade,
nomeadamente a promoção internacional ligada ao surf e ao turismo de cruzeiros
fluviais; a captação de grandes eventos desportivos nas várias modalidades náuticas;
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o surgimento de novas empresas com dimensão crítica na área dos cruzeiros; o
surgimento de empreendimentos turísticos e alojamento local para o apoio à prática
das modalidades náuticas; o crescimento exponencial dos operadores marítimoturísticos e de empreendimentos de animação turística com ofertas ligadas à agua; a
criação da Reserva Mundial de Surf da Ericeira e a inclusão dos apoios de praia à prática
desportiva no Plano de Orla Costeira; o alargamento da base de praticantes de
modalidades náuticas a partir da sua inclusão na prática de desporto escolar; e a
criação de Centros de Competição de Alto Rendimento em várias modalidades
náuticas.
Referiu ainda a estagnação da capacidade em número de postos de atracação, que
considera serem muitas vezes utilizados como parques de estacionamento. Para o
futuro recomendou o desenvolvimento das estações náuticas ligando clubes e
empresas; a facilitação do licenciamento de embarcações de recreio fomentando a
ideia de loja do cidadão ligada à náutica; a visão de marinas e portos de recreio como
empreendimentos de animação turística (EAT) vocacionados para os mercados
emissores; a aplicação da concessão de áreas e equipamentos previstos nos Planos de
Orla Costeira (POC); e a interligação entre os agentes do turismo e os agentes ligados
ao comércio e produção de artigos náuticos.

António José Correia (Rede de Estações Náuticas)
(vídeo 05:34:00 – 05:50:30 | 16 minutos)
António José Correia é coordenador da Rede de Estações Náuticas do Fórum Oceano.
https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nio-jos%C3%A9-correia-6066113a/

António José Correia iniciou a apresentação referindo que o Cluster do Mar português
foi reconhecido pelo Governo como Cluster de Competitividade e que a Fórum Oceano
conta atualmente com 130 associados, dos mais diversos setores de atividade da
economia do mar, incluindo empresas públicas e privadas; associações empresariais;
centros de I&D; instituições de ensino superior; e autarquias locais. Entre os principais
setores de atividade representados incluem-se atividades tradicionais e emergentes
da economia do mar.
Em termos de cooperação internacional, referiu a participação da Fórum Oceano em
várias organizações incluindo a European Network of martime Clusters (ENMC); o
European Cluster Collaboration Platform (ECCP); a BlueTech Cluster Alliance (BTCA); a
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European Federation os Nautical Tourism Destination (FEDETON); e a Network of
Marine Ecotourism Operation & Destination Europe (WILD SEA EUROPE). Referiu a
importância do segmento do turismo costeiro e náutico, evidenciado na Conta Satélite
do Mar (CSM), sublinhando que é importante que assim continue a ser e que há ainda
muito a fazer.
Relativamente às Estações Náuticas, explicou que estas são redes de oferta turística de
qualidade, organizadas a partir da valorização e promoção integrada dos recursos
náuticos disponíveis em determinados territórios. As autarquias locais assumem um
papel agregador e catalisador, existindo ainda um trabalho de cooperação
interinstitucional. As Estações Náuticas são assim organizações locais e cooperativas
que agregam vários tipos de parceiros dos mais diversos setores. A estruturação da
oferta é um dos seus pontos fortes, reconhecendo que existe défice de capacitação
dos operadores neste aspeto, havendo muito trabalho a fazer. A qualidade da oferta
deve ser diferenciadora, pelo que são estimulados processos para se encontrarem as
marcas ou atividades náuticas distintivas de um determinado território.
As Estações Náuticas integram na sua estrutura uma entidade Coordenadora,
responsável pela execução do plano de ação e acompanhamento da política definida;
e um Conselho, constituído pelas organizações que a compõem, responsável pela
formulação das linhas de orientação e do plano de ação. Existe ainda uma comissão de
avaliação que inclui várias entidades, incluindo a Fórum Oceano; o Turismo de
Portugal; a Associação Nacional de Municípios Portugueses; a Associação Portuguesa
de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE); a Associação
Nacional de Cruzeiros (ANC); a Associação Portuguesa de Portos de Recreio (APPR); a
Direção-geral de Educação (DGE); a Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) do
Ministério do Mar; e a Federação Europeia de Estações Náuticas (FEDETON).
Apresentou o mapa de localização das atuais 27 Estações Náuticas em Portugal,
envolvendo 63 municípios e mais de 1250 parceiros, dos quais 60% são empresas.
Apresentou ainda a lista atual de 14 territórios com candidaturas e manifestações de
interesse em constituir uma Estação Náutica.
Entre as vantagens derivadas da constituição de uma Estação Náutica destacou a
diversificação da oferta turística; o combate à sazonalidade; o aumento de gasto por
visitante; a imagem de referência e qualidade; a promoção conjunta de produtos
turísticos a nível internacional; e a oferta de experiências diversificadas.
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Referiu ainda o Prémio Nacional de Turismo e o lugar alcançado pelas Estações
Náuticas na dimensão do turismo em rede. Relativamente ao futuro sublinhou a
importância da inovação na sustentabilidade, apresentando vários exemplos
relacionados com embarcações e os seus proprietários. Relativamente ao Plano de
Turismo + Sustentável 20-23, a Fórum Oceano comprometeu-se em desenvolver um
Plano de Ação para a Sustentabilidade da Rede de Estações Náuticas de Portugal, o
qual deverá contemplar várias iniciativas.
Em termos de internacionalização, encontra-se em curso o projeto IREN
(Internacionalização da Rede das Estações Náuticas de Portugal), estando previstas
deslocações a eventos e participação em missões inversas com três mercados que
incluem a França, Alemanha e Países Baixos, em alinhamento com a AICEP, o Turismo
de Portugal e as próprias Estações Náuticas. Referiu ainda como exemplo de
cooperação, a iniciativa do Caminho Marítimo de Santiago em Portugal, em parceria
com a Associação Nacional de Cruzeiros (ANC), que consiste em estruturar o produto
e fazer uma regata inaugural, com a futura certificação de Portos de Santiago.

Sérgio Leirinha (Caso de Estudo SCALES OCEANS)
(vídeo 05:51:20 – 06:02:20 | 11 minutos)
Sérgio Leirinha é fundador e CEO da Scales Oceans.
https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9rgio-leirinha-a530a1106/

Sérgio Leirinha iniciou a apresentação referindo que o seu percurso empreendedor
começou há cerca de 8 anos. Estudou engenharia mecânica na Universidade de
Coimbra, tendo em paralelo e aliado ao seu gosto pela prática de surf, desenvolvido
produtos e acessórios para esta atividade. Começou por criar quilhas para pranchas
tendo criado uma marca própria. Quando concluiu o curso superior começou a
trabalhar numa empresa de equipamentos para a produção de peças para a indústria
automóvel, mantendo em paralelo a sua atividade empreendedora. Mais tarde decidiu
arriscar e criou a sua própria empresa – a Scales Oceans – juntamente com uma
empresa de capital de risco. Concorreram a um programa de fundos comunitários e
estiveram sediados cerca de 1 ano na Incubadora Mar & Indústria da Figueira da Foz,
período em que testaram o mercado e os seus produtos procurando comercializar as
quilhas em surf shops. Sentiram algumas dificuldades, mas verificaram que existia a
possibilidade de retorno financeiro e decidiram escalar o negócio através de um plano
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de marketing e canais de distribuição. Porém, não conseguiram atingir os objetivos
estabelecidos no plano de negócios.
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Com a chegada de equipamentos específicos, iniciaram a produção de pranchas de surf
com marca própria e para outras marcas. Mesmo com este esforço, continuaram sem
alcançar o retorno financeiro necessário para suportar a atividade. Colocou então a
atividade relacionada com produtos náuticos em stand-by e abraçou outras atividades
que faziam parte do seu percurso profissional e formação académica, tendo criado
duas novas marcas: a Scales Tech e a Scales Form. Na Scales Tech desenvolveu
equipamentos de controlo de produção para a indústria automóvel, tendo mais tarde
assumido não só desenvolvimento, mas também a produção dos mesmos. Na Scales
Form iniciaram a colaboração com empresas de fundição, aliando a sua tecnologia ao
saber-fazer existente, trabalhando hoje praticamente com todas as fundições do país.
Realizaram ainda outros tipos de trabalho, incluindo mobiliário urbano, parques
infantis, moldes de rotomoldagem, e moldes de termoformação, procurando ganhar
uma almofada financeira para voltar ao objetivo principal: a atividade náutica.
Apresentou vários exemplos de casos de desenvolvimento de soluções para diversas
indústrias, utilizando as tecnologias e as capacidades existentes na empresa.
Com a almofada financeira adquirida, foi possível voltar à atividade náutica. No
entanto abandonaram a produção de artigos de surf, dado que o mercado estava
ocupado por players mais experientes e com maior notoriedade. Decidiram então
desenhar e produzir matrizes para a construção de embarcações, começando por um
catamarã de 15 metros encomendado por um cliente. Foi um projeto difícil que exigiu
a participação em formação e a realização de experiências com materiais e processos,
mas que correu bem, abrindo portas a outros projetos. Das matrizes passaram à
produção de moldes de pequenas e grandes dimensões, entre 8 e 18 metros,
produzindo destes 7 a 8 unidades por ano.
Atualmente, 90% do trabalho desenvolvido destina-se ao mercado de exportação. Em
termos de futuro, estão a desenvolver um catamarã de 22 metros com propulsão por
energia solar, encontrando-se em fase de projeto com validação de simulações
numéricas e a realização de maquetas e testes, antes de se iniciar a produção de
moldes. Atualmente dispõem de uma unidade industrial com uma área de 1600 m2,
localizada na zona industrial da Figueira da Foz, esperando em breve ter novas
instalações, com capacidade para produzir o catamarã referido.
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Concluiu que atualmente desenvolvem atividades diversificadas para vários mercados,
o que lhes confere maior resiliência às flutuações externas. Por exemplo, na indústria
automóvel verifica-se uma redução de produção, recebendo encomendas para o mês.
Em contrapartida, no setor náutico a empresa tem já trabalho programado até final de
2022.

Espaço de Perguntas
(vídeo 06:02:50 – 06:32:30| 30 minutos)
A primeira questão foi colocada por Álvaro Sardinha, referindo que a Conta Satélite do
Mar mede a contribuição do turismo para a economia do mar, a partir de um
agrupamento de atividades que incluem o recreio, desporto, cultura e turismo. Esta
última atividade inclui o (1) turismo marítimo, nomeadamente cruzeiros; o (2) turismo
costeiro também conhecido por turismo de sol e praia, que inclui hotelaria,
nomeadamente hotéis, alojamento, restaurantes, localizados até 10 km da costa; e a
(3) náutica de recreio que inclui o desporto e as atividades marítimo-turísticas. Todas
estas atividades representaram, em 2018, 44% do valor acrescentado bruto (VAB)
gerado na economia do mar nacional, assumindo assim grande importância na
contribuição para o produto interno bruto (PIB) nacional. Porém, a maior parte deste
rendimento é proveniente do turismo costeiro referido (hotéis, alojamentos,
restauração) e não do turismo marítimo ou da náutica de recreio, o que pode distorcer
a análise. Referiu que a estratégia do mar da região espanhola das Canárias, decidiu
não incluir a contabilização deste agrupamento, considerando que é um protagonista
de enorme peso que retira visibilidade sobre todos os outros agrupamentos da
economia do mar, nomeadamente as atividades emergentes. A questão que se coloca
é, então, como é que se gere o turismo náutico se não são conhecidos os resultados
da contabilização separada das atividades realmente conectadas com o mar, como a
marítimo-turística, o surf e outros desportos?
Marco António Rebelo do IPVC revelou que também anda atrás dos números
indicados, tendo participado em diversos estudos onde se debate com a mesma
dificuldade. Considera que é oportuno e até urgente conhecer os números do turismo
náutico, separando-os dos resultados obtidos por empreendimentos turísticos,
incluindo alojamento, restauração e animação turística. O critério de proximidade com
o mar não deve ser suficiente e final para a equação. Considera que existem estruturas
de turismo focadas exclusivamente em determinadas áreas temáticas e que o mesmo
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deveria acontecer no turismo náutico, separando assim o peso das infraestruturas
criadas nos anos 80 para o turismo de sol e praia. Referiu o fenómeno do alojamento
local que contribui mais para a área da náutica do que os hotéis convencionais, e
muitos restaurantes que não promovem a dieta mediterrânica ou produtos do mar. Na
componente de animação turística considera que será mais fácil a sua integração numa
conta do turismo náutico, dado que é possível distinguir os operadores marítimoturísticos das empresas de animação em geral. Adicionalmente, nestas últimas é
possível ter em conta o respetivo alvará que revela a predominância de atividades de
água. Na componente de alojamento e restauração considera que existe trabalho a
fazer para que se possam integrar os resultados numa conta de turismo náutico.
António José Correia referiu que existem regiões em que o mar é efetivamente o
grande motor da economia, como no caso de Peniche. Os visitantes são realmente
motivados pelos serviços que o mar oferece. Por esta razão, considera que esta
questão da distorção dos dados da Conta Satélite do Mar no que diz respeito ao
turismo não é muito importante. Considera que estas são contas agregadas, mas que
é possível saber ao detalhe os resultados das diferentes atividades em separado, sendo
injusto para os territórios que estão vincadamente orientados ao mar, que não fosse
atribuído aquilo que é o seu fator diferenciador, a origem e razão daqueles impactos.
Considera também a Conta Satélite do Mar é um processo evolutivo e que a DireçãoGeral de Política do Mar (DGPM) e o Instituto Nacional de Estatística (INE) poderão ter
em conta contributos neste sentido, para que, quando se divulgam os resultados da
CST, possa existir um maior detalhe dos mesmos. Concluiu que para certas regiões é
importante não dissociar o mar das atividades relacionadas com o turismo, dada a
importância deste fator nas decisões de investimento. No âmbito das Estações
Náuticas um dos critérios tem a ver exatamente com a avaliação dos impactos,
nomeadamente na questão dos visitantes e das empresas, entre outros, pelo que os
seus relatórios apresentam essa evolução desde 2018, data em que foram criadas as
primeiras Estações Náuticas em Portugal.
Paulo Xavier acrescentou que se verifica a falta de infraestruturas de apoio ao turismo
náutico, nomeadamente na região de Lisboa, em que se verifica atualmente que o
turismo náutico estagnou. As pessoas não compram embarcações porque não existem
locais para os colocar – nem na margem sul nem na margem norte – verificando-se a
existência de cerca de 300 pessoas em lista de espera.
José Maria Costa, ex-presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, respondeu
também à questão colocada, considerando a mesma pertinente, dando uma nota
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positiva ao trabalho de agregação desenvolvido pela Fórum Oceano. Considera que
existe realmente uma grande dificuldade em perceber quais as áreas que estão
realmente ligadas à fileira do mar. Relembrou uma conferência realizada em Viana do
Castelo e organizada pela CCDR Norte, precisamente para analisar e debater o tema.
Pessoalmente considera que a destrinça entre alojamento e turismo náutico é uma
fronteira difícil. Se olharmos para a estruturação económica portuguesa das pequenas
e médias empresas, sabemos que 80% tem menos de nove trabalhadores. De uma
forma geral, na atividade da pesca em Viana, uma embarcação tem 5 tripulantes,
existindo cerca de 30 nestas condições, que são efetivamente 30 PMEs. Estas 150
pessoas contribuem para os postos de trabalho na Docapesca, no porto, na fiscalização
e para os restaurantes de gastronomia dedicada. Por esta razão, por cada pescador
poderemos ter em terra 50 pessoas com trabalho relacionado. Também certos
empreendimentos turísticos vocacionados para o mar promovem produtos e
experiências relacionadas com este meio, e não quartos de hotel. O mar é de facto um
enorme recurso que sendo bem aproveitado e do ponto de vista sustentável, pode
gerar outras economias.
Colocou de seguida uma questão à empresa Scales Oceans, procurando saber quantas
pessoas trabalham na empresa e se empregam algum arquiteto naval na atividade
desenvolvida.
Sérgio Leirinha da Scale Oceans respondeu que a equipa é composta por 12 pessoas
fixas e quando há necessidade adicional recorrem à subcontratação. Adicionalmente,
quando necessário, contratam os serviços de um engenheiro naval, mas a maior parte
das vezes o cliente já traz o projeto feito em gabinetes, chegando assim pronto para
execução. No caso do projeto do catamarã que estão a desenvolver, contam com o
apoio do Instituto Superior Técnico em Lisboa na validação da simulação numérica para
testar o casco.

5.6 PAINEL CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO NAVAL E PORTOS,
TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Pedro Rocha (PRODUTECH)
(vídeo 06:33:40 – 06:51:20 | 18 minutos)
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Pedro Rocha é diretor executivo na Produtech.
https://www.linkedin.com/in/pedro-rocha-59a800/
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Pedro Rocha iniciou a sua apresentação realizando uma caracterização perpendicular
das tecnologias de produção, relativamente aos setores da economia do mar,
sublinhando a importância da cooperação entre as diversas partes e inclusive os
respetivos fornecedores. O Cluster das Tecnologias de Produção é uma iniciativa
liderada por empresas da fileira das tecnologias de produção, a qual envolve quatro
tipologias: as empresas fornecedoras de equipamentos industriais; os fornecedores de
componentes específicos ou sistemas; as empresas de software industrial; e empresas
de consultoria em engenharia. Inclui várias entidades setoriais e organizações de I&D+I
distribuídas pelo território nacional. Integra também os clientes finais dos sistemas e
tecnologias de produção, em áreas como o calçado e a metalomecânica e articula com
outros clusters como o Fórum do Mar. Inclui ainda as plataformas de armazenamento
logístico.
O posicionamento da fileira das tecnologias de produção é assim perpendicular aos
diversos setores da indústria transformadora, que incluem, no caso da economia do
mar, a indústria naval e a indústria da transformação dos produtos da pesca e da
aquicultura, entre outros.
Apresentou de seguida seis tendências disruptivas identificadas num estudo de 2018
que irão afetar as indústrias transformadoras no futuro. A primeira tem a ver com
maior personalização ou customização dos produtos; a segunda está ligada às
temáticas da circularidade e sustentabilidade; a terceira relacionada com a agilidade
ou capacidade das empresas de responderem rapidamente a novos desafios; a quarta
relacionada com a centralidade dos trabalhadores nos processo de produção; a quinta
relacionada com a inteligência artificial aplicada à indústria; e por último, uma
tendência designada por global risk resilience manufacturing, muito pertinente tendo
em conta a pandemia que viria a surgir mais tarde. Surgiu também em 2020 a nova
estratégia europeia para a indústria que enfatizou a transformação digital, a
transformação verde, a competitividade e a resiliência para resistir à disrupção nas
cadeias de valor. Todas estas tendências e estratégias vão necessitar de novas
tecnologias de produção e de uma estreita colaboração entre os setores utilizadores,
que potencie o desenvolvimento de novas tecnologias que venham a diferenciar a
oferta nacional.
Existem, no entanto, várias barreiras à adoção de tecnologias avançadas. Por um lado,
existem motivações claras como a redução de custos; o aumento da qualidade dos
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serviços e produtos; e a redução de tempos. Por outro existem barreiras que se
aplicam às indústrias utilizadoras de tecnologia mas também às empresas
fornecedoras, que se podem agrupar em quatro grandes desafios: em primeiro lugar,
a dificuldade em avaliar a performance das novas tecnologias e o retorno do
investimento nas mesmas; em segundo lugar, os elevados montantes de investimento
associados; em terceiro, a falta de pessoal qualificado para gerir e utilizar as novas
tecnologias; e por último as questões relacionadas com a incerteza do futuro.
Também as empresas que desenvolvem as novas tecnologias de produção encontram
barreiras na interligação aos clientes, para compreender as suas necessidades e as
traduzir em soluções. Estas dificuldades colocam a necessidade de existir uma
cocriação entre os fornecedores e os seus próprios clientes no desenvolvimento de
soluções. Existe também a necessidade de se qualificar os recursos humanos para ser
possível adotar as tecnologias na indústria, mas também para as desenvolver.
Consciente dos desafios e barreiras citados, a Produtech atua no reforço da
cooperação estratégica interclusters, entre fornecedores e clientes, e entidades do
sistema científico e tecnológico. Por outro lado, atua numa segunda área relacionada
com a mobilização para a investigação e desenvolvimento, com visibilidade para a
internacionalização. Atua também numa terceira área relacionada com a informação
estratégica.
Apresentou depois alguns exemplos de iniciativas desenvolvidas, com destaque para o
Produtech Open (Solutions) Days, iniciativa em que as empresas são desafiadas a
dedicarem uma tarde do seu tempo, na qual identificam os seus principais desafios,
constrangimentos ou requisitos que anteveem para os seus processos produtivos.
Nestes eventos estão também presentes fornecedores de tecnologias de produção e
entidades do sistema científico e tecnológico, os quais podem efetivamente dar uma
resposta aos desafios colocados. Desta iniciativa resultam acordos de cooperação,
desenvolvimento, e até negócios. A Produtech identificou também 10 eixos de I&D +I
+D, que constituem linhas de desenvolvimento perpendiculares a todas as atividades
da indústria, as quais representam áreas que confluem em projetos.
Uma segunda iniciativa, que teve início em 2011, tem a ver com a realização de
projetos de larga escala em que são reunidas empresas da fileira das tecnologias de
produção e empresas de setores utilizadores. Em dois dos projetos colaboraram 42
organizações e foram investidos 12,5 milhões de euros das empresas para o
desenvolvimento de novas tecnologias de produção, que resultaram em 50 novas
soluções – produtos e tecnologias de produção. Resultaram também 5 instalações em
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empresas dos mais diversos setores e 10 novos projetos de I&D. Sublinhou que as
tecnologias de produção serão peça nuclear a sustentabilidade das operações das
empresas. Com base nos resultados lançaram um projeto europeu designado MAESTRI
direcionado para indústrias de processo e também um projeto regional direcionado
para o setor das embalagens. Referiu ainda que determinadas tecnologias são
desenvolvidas para determinadas indústrias, sendo mais tarde utilizadas em outras
distintas, através de um processo de “fertilização cruzada”.
Referiu ainda uma última iniciativa conhecida por Digital Innovation Hub, uma one stop
shop que reúne 19 entidades, um ponto central ao qual as empresas podem recorrer
para obter auxílio na transição digital, permitindo saber mais antes de investir e obter
formação específica em novas tecnologias.

Joaquim Gonçalves (APDL)
(vídeo 06:51:50 – 07:09:40 | 18 minutos)
Joaquim Gonçalves é vogal do conselho de administração, na Administração dos
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).
Joaquim Gonçalves referiu que, atualmente, o grande desafio das estruturas portuárias
é o ambiente. Escolheu a via navegável do Douro como exemplo a explorar na sua
apresentação, sublinhando a sua importância para o crescimento do setor marítimoturístico e o impacto positivo para os estaleiros de Viana do Castelo, dada a procura de
novas embarcações. Este crescimento deveu-se muito à qualificação da via navegável
do Douro que integrou a rede transeuropeia de transportes, passando a ter cartas
náuticas oficiais produzidas em 2015, reconhecidas pelo Instituto Hidrográfico. Este foi
o primeiro grande investimento da APDL na via navegável do Douro, que inclui ainda a
respetiva sinalização e balizagem, tendo sido já investidos 110 milhões de euros pelo
Estado, mas existindo ainda muito trabalho e investimento a fazer. Existe já uma lista
de empresas estrangeiras que pretendem navegar no Douro e que aguardam estes
investimentos em infraestruturas. Sublinhou que existem 24 embarcações de grande
porte a trabalhar na área do turismo no Douro, mas que poderiam ser 30 se não fosse
a pandemia.
Relativamente às lacunas nas infraestruturas para a náutica de recreio, justifica que
estas derivam do abandono a que muitas foram condenadas e a falta de gestão
profissional das mesmas. Considera que estas infraestruturas não devem ser geridas
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pelo Estado, classificando a mesma como perversa, dado que o Estado não tem os
recursos e os meios para poder prestar o serviço que a náutica de recreio exige. A
melhor solução consiste na concessão a médio e longo prazo, para que as empresas
privadas possam assumir as operações e realizar os investimentos adequados.
A nível de estaleiros, considera-se que o Douro precisa de uma infraestrutura deste
tipo para a manutenção de embarcações, sendo difícil compatibilizar as exigências
ambientais, nomeadamente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), com as
necessidades desta indústria.
Atualmente a APDL ainda gere muitos cais da via navegável do Douro, mas considera
que a médio prazo terá de se retirar dessa função, passando-a a municípios ou a
concessionários privados, que terão melhores condições de proximidade para gerir 208
quilómetros de via. Está em curso um projeto com a EDP, no montante de 24 milhões
de euros, para modernizar as eclusas e ampliar o horário de funcionamento em
períodos noturnos.
Sobre a APDL, revelou que esta entidade tem um volume de negócios de cerca de 55
milhões de euros, emprega 262 trabalhadores diretos e que 20% do comércio externo
passa pelo porto de Leixões. Enfrenta atualmente um grande desafio com o tema da
descarbonização e com o encerramento da refinaria da GALP em Matosinhos.
Atualmente o porto de Leixões movimenta 703 000 contentores TEU’s, sendo visitado
por 2575 navios, com tendência para crescerem em termos de capacidade de carga, o
que obriga a investimentos nas infraestruturas. Está já em curso a melhoria da
capacidade operacional do porto, através de um investimento de 147 milhões de
euros, permitindo a visita de navios com maior calado.
O desenvolvimento do porto passa pela otimização e digitalização de processos,
procurando reduzir o tempo de espera de camiões no porto. Pretende-se também
integrar o porto ferroviário no porto de Leixões, estando prevista esta operação em
2022. Relativamente ao Terminal de Cruzeiros de Leixões, este regista cerca de 110
movimentos de navios por ano, que transportam cerca de 125 000 passageiros. A APDL
celebrou um acordo de parceria e cooperação entre o porto de Viana do Castelo e os
estaleiros WestSea, investindo 20 milhões de euros e gerando um investimento
privado da mesma ordem, com a construção de uma nova doca seca.
O foco estratégico de desenvolvimento futuro passa por 3 eixos: descarbonização,
transição energética e digitalização. Relativamente ao primeiro eixo, foi definido o
objetivo de alcançar a neutralidade carbónica em 2035. Para a transição energética

53

–

RELATÓRIO FINAL #2 COOPERAR

existem planos e negociações para iniciar a produção de energia renovável a partir das
ondas e energia eólica. Em termos de transição digital, vai ser criado um Data Center
para melhorar a eficiência portuária e disponibilizar serviços para as empresas, um
investimento que poderá atingir 20 milhões de euros.

Espaço de Perguntas
(vídeo 07:10:00 – 07:14:10| 4 minutos)
A primeira e única questão foi colocada por Álvaro Sardinha, relacionada com a
fabricação aditiva também conhecida por impressão 3D. Referiu que são atualmente
produzidas embarcações recorrendo a esta tecnologia, dispensando ferramentas e
moldes e produzindo produtos de geometria complexa a partir de modelos digitais,
sem intervenção humana. Referiu também a produção de hélices metálicas no porto
de Roterdão nos Países Baixos, utilizando esta tecnologia. Qual o impacto desta
tecnologia na economia do mar em Portugal?
Pedro Rocha respondeu referindo que a questão vale milhares de milhões de euros.
Relembrou que há cerca de duas décadas foi constituída em Portugal a Rede Nacional
de Prototipagem Rápida, tendo-se já nesse tempo a visão de que a fabricação aditiva
iria transformar-se numa tecnologia disruptiva. Prevê que este tipo de tecnologia
venha a assumir cada vez maior preponderância, mas não terá a curto ou médio prazo
um forte impacto nas tecnologias convencionais e designadas como subtrativas.
Referiu ainda que em Portugal existem já empresas a desenvolver tecnologias deste
tipo.

5.7 KEYNOTE SPEAKER
Paloma Rueda Crespo (CETMAR)
(vídeo 07:39:20 – 08:15:30 | 36 minutos)
Paloma Rueda Crespo é diretora geral do Centro Tecnológico del Mar – Fundación
CETMAR.
Paloma Rueda apresentou o Centro Tecnológico del Mar, relembrando que este foi
constituído em 2001, localizando-se em Vigo na Galiza, a comunidade autónoma
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espanhola com mais mar, tendo sido criar para responder aos desafios e diretrizes
provenientes da União Europeia. A sua estrutura inclui autarquias, governação, centros
de investigação e associações empresariais.
O CETMAR tem por missão contribuir para um setor marítimo e das pescas sustentável
e competitivo, através da promoção da I+D+i em todos os setores ligados ao mar,
afirmando-se como uma plataforma de encontro interinstitucional e interdisciplinar,
promovendo a cooperação entre governação, centros de investigação e empresas da
economia do mar. Como objetivo final, pretende incrementar a eficiência no uso e
exploração do mar e dos seus recursos, tendo em conta o crescimento azul, a
sustentabilidade e a economia circular. Referiu a importância da economia azul na
União Europeia que, de acordo com o último relatório publicado, emprega 4,5 milhões
de pessoas e representa um volume de negócios de 650 mil milhões de euros.
O CETMAR é uma instituição pública, mas não tem financiamento do Estado, pelo que
vive apenas dos projetos em que se envolve, colaborando com parceiros em mais de
70 países. A estrutura do Centro é essencialmente cooperativa a nível nacional e
internacional, ligando vários tipos de organizações e promovendo a transferência de
tecnologia, realizando também ações de formação. Sublinhou a importância da ligação
da Galiza à região norte de Portugal, referindo que muitos dos projetos desenvolvidos
incluem entidades portuguesas, existindo um intercâmbio natural.
Antecipou que o setor da energia eólica offshore se encontra em desenvolvimento
tanto em Portugal como em Espanha, envolvendo vários setores de atividade
relacionados com a produção dos equipamentos e de embarcações para a sua
colocação e manutenção, sendo expetável a criação de um elevado números de
empregos qualificados, para os quais não existem ainda centros de formação. Será
necessário investir a curto prazo para antecipar as necessidades futuras. Sublinhou
também que existe apenas um oceano e que é fundamental ter uma visão holística,
tendo em conta que os impactos locais podem ter origem em outros locais do planeta.
Tal como previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações
Unidas, o trabalho colaborativo é fundamental para que se alcancem os resultados
pretendidos. Apresentou de seguida um conjunto de plataformas e redes colaborativas
em que o CETMAR está envolvido.
A Plataforma Tecnológica para la Protección del Medio Marino (pt-PROTECMA), reúne
um conjunto alargado de entidades ligadas à governação, empresas e centros de
investigação, apoiadas por uma secretaria técnica efetiva e eficiente. Sublinhou a
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importância do trabalho desenvolvido nas águas de transição, ecossistemas
extremamente sensíveis. A plataforma agrupa atualmente 478 membros e 286
organizações.
A plataforma colaborativa intitulada “High Frequency Radars in the RAIA Observatory”
(RADAR ON RAIA) está integrada no Iberian Margin Ocean Observatory (RAIA), criado
em 2009, no qual a região norte de Portugal também participa. O objetivo consiste na
observação e recolha de dados marinhos, que alimentam modelos matemáticos,
colocando a informação de meteorologia e a oceanografia operacional ao serviço das
comunidades costeiras e dos agentes económicos que exercem a sua atividade no
litoral. Para o efeito foi instalada uma rede de radares de alta frequência e várias
estações meteorológicas ao longo da costa, assim como várias plataformas fixas com
boias oceanográficas no mar, que recolhem dados para os referidos modelos
matemáticos, sendo a informação resultante partilhada com os utilizadores finais
(cidadãos). Entre a informação partilhada incluem-se previsões meteorológicas;
condições do mar, nomeadamente ondas; e condições ambientais dos ecossistemas
que permitem, por exemplo, analisar a qualidade da água e prever marés vermelhas.
A Red Iberoamericana de Investigación para el uso Sostenible de los Recursos Pesqueros
(INVITEC), uma rede criada em 2009 e que inclui universidades e centros de
investigação ibéricos e da América do Sul, promovendo a colaboração e o intercâmbio
de conhecimento relacionado com as pescas e aquicultura. Agrupa atualmente 91
investigadores e 30 instituições de mais de 14 países.
O Observatorio Europeo de la Pesca y la Acuicultura (EUMOFA), da Direção-Geral dos
Assuntos Marítimos e das Pescas da Comissão Europeia (DG MARE), é uma ferramenta
de inteligência de mercado que promove a transparência e eficiência, analisando a
dinâmica dos mercados comunitários, apoiando as empresas e a criação de políticas.
Na prática, este serviço permite realizar o seguimento dos volumes, valores e preços
dos produtos do mar, desde a primeira venda até à rede de retalho.
Concluiu a apresentação apresentando a estrutura de recursos humanos do CETMAR,
convidando todos os presentes a visitar a iniciativa Business2Sea, realizada em
colaboração com organizações portuguesas.
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5.8 PLANO DE AÇÃO INOVSEA
57

Álvaro Sardinha (INOVSEA)
(vídeo 08:15:30 – 08:48:40 | 33 minutos)
Álvaro Sardinha é fundador e CEO da iniciativa EconomiaAzul e consultor especializado
em economia azul e economia do mar, colaborando com a CH Business Consulting no
desenvolvimento do projeto INOVSEA. https://www.linkedin.com/in/alvarosardinha/
Álvaro Sardinha dividiu a sua apresentação em três temas principais: a apresentação
do plano de ação INOVSEA e o respetivo cronograma de implementação; “Duas
tragédias e uma doença”; e “Cooperar para desenvolver”.
No primeiro tema salientou que o plano de ação INOVSEA é constituído por três partes:
o sistema operativo azul; a análise prospetiva por fileira; e as 16 medidas de ação
transversais e por fileira. Sublinhou que este plano de ação tem alma, identidade e
cultura, que se evidenciam através da sua visão (porquê) – um oceano saudável e
próspero: um só oceano que nos liga a todos; sustentabilidade em cada medida de
ação; e ninguém é excluído. Está também definida a missão (como) – aproximar
pessoas e oceano: através da sustentabilidade, conhecimento, desporto, cultura,
profissões, indústria, etc. A implementação das medidas do plano de ação apoia-se no
conceito SMART, ou seja, as medidas de ação previstas são específicas, mensuráveis,
atingíveis, relevantes e temporizadas. Sublinhou ainda que cada uma das medidas tem
identificada a liderança, as metas, os potenciais apoios e a origem do financiamento.
Referiu ainda a importância do agrupamento das medidas em domínios de ação, como
forma de organização e potenciadora de melhor gestão.
Foi de seguida apresentado o cronograma de implementação das 16 medidas
transversais, a começar pela realização da Jornada INOVAR e da Jornada COOPERAR –
enquadradas no domínio da capacitação de empresários, que inclui ainda mais 2
jornadas ligadas aos temas da competitividade e exportação, que se irão realizar em
2022. Seguir-se-ão outras medidas pela seguinte ordem: implementação do Centro de
Inteligência Azul; publicação do plano de comunicação estratégica; início da realização
de Dias Azuis; realização de iniciativas de âmbito cultural incluindo desporto; medidas
relacionadas com a burocracia e modernização; a realização da 1ª Feira de Carreiras e
Negócios em Economia Azul; eventos de ignição de ideias; iniciativas de
empreendedorismo qualificado; lançamento do observatório do mar; lançamento do
atlas regional do mar; participação empresarial em eventos nacionais e internacionais;
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organização de visitas e estabelecimento de parcerias; realização do 1º Encontro
Nacional de Estudantes da Economia Azul; lançamento da Escola do Oceano; e
lançamento de programas de ensino politécnico azul.
No segundo tema – duas tragédias e uma doença – foi abordada a tragédia dos
comuns, um forte inimigo da cooperação. Esta teoria estabelece que agindo de forma
racional e independente, de acordo com os seus próprios interesses, as pessoas
comportam-se contra o interesse de todos e o bem comum, esgotando recursos
essenciais à sua sobrevivência e à das gerações futuras.
A tragédia do horizonte, com origem no tema das alterações climáticas, mas que se
aplica de forma transversal, sublinhando que os líderes devem agir coletivamente hoje,
para obter resultados que só ocorrerão além do seu tempo. Os impactos do que
fazemos serão sentidos além dos horizontes tradicionais da maioria dos atores –
impondo um custo às gerações futuras que a geração atual não tem incentivo direto
para resolver. Além dos horizontes significa além do ciclo de negócios; além do ciclo
político; e além do horizonte das autoridades tecnocráticas, como os bancos centrais.
A doença holandesa é atualmente um tema de gestão e que acontece em muitos países
e regiões, quando há uma forte concentração num recurso natural ou numa indústria,
ou quando há demasiada especialização. A teoria da doença holandesa surgiu nos
Países Baixos entre as décadas de 1960 e 1970, quando foram feitas grandes
descobertas de reservas de gás no mar. O foco na nova riqueza provocou uma
valorização que prejudicou outras atividades produtivas, negligenciando as mesmas. A
concentração diminuiu a diversidade da economia e prejudicou o desenvolvimento,
levando ao crescimento do desemprego e tornando a economia mais sensível a crises.
No terceiro tema – cooperar para desenvolver – foi apresentada a teoria desenvolvida
por Ricardo Hausmann, Diretor do Growth Lab no Center for International
Development da Universidade de Harvard, que afirma que a produtividade é o segredo
do desenvolvimento. Sublinha ainda que não se aumenta a produtividade a fazer mais
do mesmo, e que a produtividade cresce quando se produzem novos produtos, mais
complexos, aplicando novas tecnologias. Revela também que o know-how e a sua
difusão, são os segredos da produtividade. A tecnologia não chega para aumentar a
produtividade. É preciso existir know-how, ou seja, “saber como” ou “saber fazer”. E
existindo o know-how, é preciso facilitar e acelerar os processos para a sua difusão,
melhorando a conectividade das redes de cooperação. Considerando palavras como
produtos ou serviços; e letras como bits de know-how; quanto mais letras diferentes
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estiverem disponíveis, mais palavras é possível construir e mais longas e complexas
estas serão (produtos e serviços complexos). A diversidade de know-how contribui
assim para a complexidade económica; quando maior esta for, maior é o potencial para
aumentar a produtividade.
Referiu a inovação aberta como fundamental, permitindo olhar para o exterior e
procurar a colaboração entre empresas, start-ups, indivíduos, organizações e
entidades, na criação de novos produtos e serviços. Apresentou ainda um conjunto de
iniciativas que promovem a capacitação e colaboração, nomeadamente o Programa
INTERFACE (valorização dos produtos portugueses, através da inovação); base dos
Centros de Interface Tecnológico CIT (entidades de ligação entre as instituições de
ensino superior e as empresas); dos Clusters de Competitividade (plataformas
agregadoras de conhecimento e competências); dos Laboratórios Colaborativos CoLAB
(associações ou consórcios de unidades de investigação e outras organizações); e dos
Clubes de Fornecedores (promoção da integração e participação de empresas
portuguesas em cadeias de valor internacionais). Foi ainda referenciada a Rede EEN
(Enterprise Europe Network).
A apresentação foi concluída relembrando a visão a seguir para fomentar a cooperação
e o desenvolvimento da economia do mar, sendo recomendada a leitura do plano de
ação e estratégia publicadas, assim como o relatório da Jornada INOVAR, realizada na
Figueira da Foz.

5.9 ENCERRAMENTO
O painel de encerramento da Jornada COOPERAR contou com a presença de Nuno
Lopes, Presidente da Direção da ACIF; de Manuel Cunha Júnior Presidente da Direção
da AEVC, e de Luís Nobre, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Nuno Lopes e Manuel Cunha
(vídeo 08:50:20 – 08:53:50 | 4 minutos)
Nuno Lopes agradeceu a presença de todos os participantes e sublinhou o sucesso do
projeto INOVSEA, demonstrado pelo êxito das Jornadas realizadas. Relembrou o
trabalho das associações empresariais na dinamização da economia, juntando
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empresas, autarquias e outras organizações para que – em conjunto – possam
contribuir para a implementação das medidas de ação previstas, não deixando que se
perca o impulso inicial.
Manuel Cunha Júnior agradeceu igualmente ao público presente e aos oradores que
trouxeram conhecimento, visão e experiências, que generosamente partilharam com
a comunidade de Viana do Castelo, da Figueira da Foz e não só, mostrando a sua
satisfação pela forma como o evento decorreu.

Luís Nobre (Presidente da Câmara de Viana do Castelo)
(vídeo 08:54:00 – 08:59:00 | 5 minutos)
Luís Nobre é Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
https://www.linkedin.com/in/lu%C3%ADs-nobre-9b1a958b/

http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/presidencia

Luís Nobre iniciou a sua apresentação, agradecendo o convite endereçado pelos
organizadores do evento, estendendo o mesmo às personalidades e entidades
participantes. Agradeceu ainda calorosamente a apresentação de Álvaro Sardinha à
qual assistiu com muito interesse e que considera ter trazido o entusiasmo e a
intensidade que o tema da cooperação necessita. Salientou que de facto existe uma
energia muito positiva em Viana do Castelo, que deriva do facto dos seus agentes
económicos, decisores e demais atores ativos do território, terem sabido avançar e
estar à frente, demonstrando que acreditam na economia do mar e que estão
disponíveis para contribuir para o seu desenvolvimento.
Salientou que as ideias têm de sair dos papéis para que realmente aconteçam ações
concretas e que se obtenham resultados. O Município de Viana do Castelo tem já
trabalho feito, mas sentiu na presente Jornada que é possível complementar e talvez
seja esse o grande desafio: termos todos a capacidade de falar e de criar momentos
como este, para dessa forma apresentarmos o que está feito e desenhar estratégias e
colaboração futura.
Hoje tudo acontece à escala global, porém, conhecendo onde estamos e sabendo onde
pretendemos chegar, podemos transformar em realidade as oportunidades a nível
local. O Município de Viana do Castelo tem também uma agenda para o mar muito
clara relativamente ao que se pretende alcançar, um documento que foi construído
começando pela base, com a auscultação de todos os atores, incluindo empresas, e
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tendo em conta as condições e as infraestruturas existentes. Deste trabalho resulta
uma visão que permitiu definir um grande investimento que se pretende concretizar,
nomeadamente pela WestSea.
Referiu também a questão das dificuldades administrativas, sublinhando que não
podemos condicionar os investidores e os atores económicos do território, que têm
prazos limitados e tempos muito curtos para concretizarem os seus planos de
investimento. Estes não devem esperar tempos indeterminados por uma orientação
de como é possível fazer e de como se pode chegar a uma decisão – a “licença” – que
até pode ser rápida.
É de facto necessário, construir um verdadeiro ecossistema à volta da economia do
mar – não só local – consolidando o que já existe e abrindo oportunidades em áreas
emergentes, como por exemplo as energias renováveis em offshore, contribuindo
assim para o desenvolvimento da economia do país.
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6. ANÁLISE DO EVENTO
62

A organização da Jornada INOVAR na Economia do Mar foi exigente, mobilizando uma
vasta equipa de pessoas. O seu trabalho foi, como é normal, invisível para a maior parte
dos participantes, mas percebido pelos mais atentos. Na opinião generalizada, o
evento correu bem e ultrapassou mesmo expetativas. Uma examinação mais
detalhada mostra, porém, que é possível melhorar alguns aspetos através de medidas
a aplicar nas próximas 2 jornadas.

O que correu bem
1. O valor e transparência da informação apresentada pelos oradores, com partilha de
insights valiosos e exclusivos;
2. Os contactos realizados no âmbito dos espaços de networking;
3. A aproximação entre entidades e organizações presentes;
4. A perceção generalizada da capacidade instalada e do nível de excelência das
organizações, empresas e associações, nacionais e internacionais;
5. A perceção da capacidade e nível de inovação das empresas que apresentaram casos
de estudo.

O que correu menos bem
1. O tempo atribuído (10 minutos) para as apresentações de cada orador nos quatro
painéis, foi calculado para se manter um evento vivo e dinâmico, incluindo um espaço
de perguntas e respostas por parte do público presente e em acesso online. Cada
orador convidado foi informado e sensibilizado previamente, para respeitar o tempo
atribuído a cada apresentação. Tal não aconteceu na generalidade, com derrapagens
– em alguns casos – superiores a 10 minutos. Esta situação obrigou a encurtar os
espaços de perguntas e respostas, perdendo-se assim a oportunidade de dar resposta
a questões pertinentes e de “escutar” a experiência de muitos participantes.
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7. CONCLUSÕES
63

Como já referido, a Jornada COOPERAR na Economia do Mar revelou-se um evento de
enorme sucesso e riqueza de partilha de conhecimentos, experiências e de contactos.
Todos os contributos foram valiosos e contribuíram para o enriquecimento e
motivação de todos os participantes, para uma atitude mais colaborativa.
Vários oradores abordaram a importância da cooperação e o valor que esta gera, sendo
de sublinhar a intervenção de Luís Nobre, Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, na qual expressou que “o município tem já trabalho feito, mas sentiu na
presente Jornada que é possível complementar e talvez seja esse o grande desafio:
termos todos a capacidade de falar e de criar momentos como este, para dessa forma
apresentarmos o que está feito e desenhar estratégias e colaboração futura.”
Efetivamente, o Município de Viana do Castelo desenvolveu recentemente uma
agenda estratégica para a economia do mar a 10 anos, compatível com as estratégias
regional, nacional e europeia, com a finalidade de detetar os principais eixos
estratégicos para Viana do Castelo, para posterior elaboração de planos de ação
detalhados e quantificados. Do trabalho desenvolvido resultou a Agenda do Mar 2030, tendo a mesma sido apresentada publicamente em 26 de julho 20211.
A Agenda do Mar 20-30 preconiza seis eixos para alavancar a economia e o equilíbrio
social e ambiental de Viana do Castelo: (1) Centro Tecnológico Internacional das
Energias Renováveis Offshore; (2) Plataforma Integrada de Desenvolvimento
Sustentável e de Aceleração da Inovação Azul Ancorada no Porto Marítimo; (3)
Alavanca da Re-industrialização Azul através da construção, reparação e conversão
naval; (4) Destino de excelência de experiências náuticas sustentáveis de alto valor
acrescentado; (5) Maternidade de vida marina com Aquacultura e Pesca Sustentáveis;
e (6) Rede de promotores da Economia do Mar em Viana do Castelo.
Após análise da informação partilhada, os promotores do projeto INOVSEA concluíram
– com enorme agrado e satisfação – que os 6 eixos estratégicos apresentados na
Agenda do Mar 20-30 estão totalmente alinhados com o desenvolvimento da

1

http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/noticias/agenda-do-mar-20-30-apresentada-ao-conselho-empresarialestrategico-de-viana-do-castelo

–

RELATÓRIO FINAL #2 COOPERAR

estratégia do projeto INOVSEA, em particular com o respetivo Plano de Ação e as 16
Medidas Transversais definidas.
64

Sendo por todos entendido o valor e a importância da cooperação, conclui-se que é
pertinente e relevante promover a aproximação formal de ambas as estratégias –
Agenda do Mar 20-30 e INOVSEA – procurando potenciar sinergias e evitar a
duplicação de esforços e a redundância de ações.
Para o efeito, foram identificados os pontos notáveis de alinhamento entre os 6 eixos
estratégicos da Agenda do Mar 20-30 e as 16 Medidas de Ação Transversais INOVSEA,
sendo os mesmos caracterizados através de dois classificadores:
INTEGRAÇÃO – Situação em que o alinhamento entre estratégias é de tal forma
elevado que se sugere uma integração das mesmas, com colaboração ativa nas
ações a desenvolver, extensível a integração de ações e delegação de
responsabilidades;
APOIO – Situação em que se verifica um alinhamento entre estratégias
relevante, existindo potencial de geração de sinergias através da colaboração e
cooperação.
Apresentam-se as conclusões do estudo realizado nas páginas seguintes, em formato
de tabela, para facilidade de leitura e interpretação.
Urge agora promover a análise da informação pelas partes interessadas, e a reflexão
sobre a definição de iniciativas que possam agilizar a preconizada aproximação,
integração e cooperação entre estratégias.
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EIXO 1. Centro
Tecnológico
Internacional das
Energias Renováveis
Offshore

EIXO 2. Plataforma
Integrada de
Desenvolvimento
Sustentável e de
Aceleração da Inovação
Azul Ancorada no Porto
Marítimo

EIXO 3. Alavanca da
Reindustrialização
Azul através da
construção, reparação
e conversão naval

APOIO

APOIO

APOIO

2. PLANO DE COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGICA

APOIO

APOIO

APOIO

3. OBSERVATÓRIO DE ECONOMIA DO
MAR

APOIO

APOIO

APOIO

4. ATLAS REGIONAL DA ECONOMIA
DO MAR

APOIO

APOIO

APOIO

APOIO

APOIO

APOIO

MEDIDA DE AÇÃO INOVSEA

D1. Gestão
1. CENTRO DE INTELIGÊNCIA AZUL
D2. Comunicação

D3. Mercados
5. FEIRA DE CARREIRAS & NEGÓCIOS
6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
D4. Qualificação
7. ESCOLA DO OCEANO

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO

8. ENSINO POLITÉCNICO AZUL

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO

9. CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS

INTEGRAÇÃO

APOIO

INTEGRAÇÃO

D5. Ideias
10. IGNIÇÃO DE IDEIAS

INTEGRAÇÃO

D6. Empreendedorismo
11. EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO

INTEGRAÇÃO

D7. Colaboração
12. ENCONTRO NACIONAL DE
ESTUDANTES

APOIO

APOIO

APOIO

13. VISITAS E PARCERIAS

APOIO

APOIO

APOIO

APOIO

APOIO

APOIO

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO

D8. Identidade
14. DIAS AZUIS
15. CULTURA E DESPORTO
D9. Governação
16. BUROCRACIA E MODERNIZAÇÃO
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EIXO 4. Destino de
excelência de
experiências
náuticas
sustentáveis de alto
valor acrescentado

EIXO 5. Maternidade de
vida marinha com
Aquacultura e Pesca
Sustentáveis

EIXO 6. Rede de
promotores da
Economia do Mar em
Viana do Castelo.

APOIO

APOIO

INTEGRAÇÃO

2. PLANO DE COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGICA

APOIO

APOIO

INTEGRAÇÃO

3. OBSERVATÓRIO DE ECONOMIA DO
MAR

APOIO

APOIO

INTEGRAÇÃO

MEDIDA DE AÇÃO INOVSEA

D1. Gestão
1. CENTRO DE INTELIGÊNCIA AZUL
D2. Comunicação

4. ATLAS REGIONAL DA ECONOMIA
DO MAR

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO

D3. Mercados
5. FEIRA DE CARREIRAS & NEGÓCIOS

APOIO

APOIO

6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

INTEGRAÇÃO
INTEGRAÇÃO

D4. Qualificação
7. ESCOLA DO OCEANO

APOIO

INTEGRAÇÃO

8. ENSINO POLITÉCNICO AZUL

APOIO

INTEGRAÇÃO

APOIO

INTEGRAÇÃO

9. CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS

APOIO

D5. Ideias
10. IGNIÇÃO DE IDEIAS

INTEGRAÇÃO

D6. Empreendedorismo
11. EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO

INTEGRAÇÃO

D7. Colaboração
12. ENCONTRO NACIONAL DE
ESTUDANTES

APOIO

APOIO

INTEGRAÇÃO

13. VISITAS E PARCERIAS

APOIO

APOIO

INTEGRAÇÃO

APOIO

APOIO

INTEGRAÇÃO

D8. Identidade
14. DIAS AZUIS
15. CULTURA E DESPORTO

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO

D9. Governação
16. BUROCRACIA E MODERNIZAÇÃO

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO
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8. AVALIAÇÃO DO EVENTO
67

PARTICIPAÇÃO

Inscrições: Registou-se a inscrição de 85 pessoas na Jornada COOPERAR, 28 em
formato presencial e 57 em formato online.
Participações efetivas: Participaram no evento 56 pessoas, 35 em formato presencial
e 21 em formato online. Das pessoas fisicamente presentes no evento, 20 não se
encontravam previamente inscritas.

AVALIAÇÃO

No final do evento foram recolhidos 14 questionários de avaliação, entregues
previamente a todos os participantes. A análise dos mesmos permitiu obter as
conclusões que se apresentam de seguida.

No geral, como classifica o evento?

Muito Fraco Fraco Razoável
Bom
Muito Bom
0,00%
0,00%
0,00%
31,25%
68,75%

À pergunta sobre se saíram da Jornada com vontade de introduzir processos de
inovação nas organizações, a resposta foi um claro “Sim”.

Após a participação neste evento pondera vir a
introduzir processos de inovação na sua empresa?

SIM

NÃO

N/R

78,57%

7,14%

14,29%

Nos restantes itens a avaliar, os participantes atribuíram sempre “Bom” ou “Muito
Bom” a todos, com a exceção da variável Divulgação do Evento, a única a merecer a
classificação de Razoável para 7,14% das respostas.
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Item a avaliar

Muito
Fraco

Fraco

Razoável

Bom

Muito
Bom

Divulgação do Evento

0,00%

0,00%

7,14%

35,71%

50,00%

Data e Horário

0,00%

0,00%

0,00%

42,86%

57,14%

Local de Realização

0,00%

0,00%

0,00%

28,57%

71,43%

Organização do Evento

0,00%

0,00%

0,00%

28,57%

71,43%

Programa do Evento

0,00%

0,00%

0,00%

28,57%

71,43%

Pertinência dos Temas Abordados

0,00%

0,00%

0,00%

35,71%

71,43%

Quatro das variáveis em análise – Local, Organização, Programa e Temas – mereceram
mesmo avaliações máximas, para 71,43% dos participantes que responderam a este
questionário.

Como classifica a informação, as
metodologias e as ferramentas
apresentadas?

Muito
Fraco

Fraco

Razoável

Bom

Muito
Bom

0,00%

0,00%

0,00%

57,14%

42,86%

A informação, as metodologias e as ferramentas apresentadas durante o evento
receberam total aprovação por parte dos participantes, os quais atribuíram a
classificação de “Bom” ou “Muito Bom”.
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9. FOTOGRAFIAS DO EVENTO
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