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SIGLAS E ACRÓNIMOS
ABS

American Bureau of Shipping

AI

Artificial Intelligence

IA

Inteligência Artificial

AMP
MPA

Área Marinha Protegida
Marine Protected Area

AIMS

Australian Institute of Marine Science

CBD

The Convention on Biological Diversity
Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica

CCS

Carbon Capture and Storage

CIAM

Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar

CLCS

Commission on the Limits of the Continental Shelf

CLPC

Comissão de Limites da Plataforma Continental

CoLAB

Laboratório Colaborativo

CIT

Centro de Interface Tecnológico

COTEC

Associação Empresarial para a Inovação

CSM

Conta Satélite do Mar

DG MARE

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas

DGPM

Direção-Geral de Política do Mar

DGRM

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos

DQEM

Diretiva-Quadro Estratégia Marinha

EC

European Commission

CE

Comissão Europeia

EASME

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises

EEE

Espaço Económico Europeu

EIU

The Economist Intelligence Unit

EMODnet

European Marine Observation and Data Network
Rede Europeia de Observação e Dados Marinhos
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ENCNB

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

ENM

Estratégia Nacional para o Mar

ETS

Emissions Trading System

EU

European Union

UE

União Europeia

EUA

Estados Unidos da América

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

FEAMP

Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Pescas

FEAMPA

Fundo Europeu de Assuntos Marítimos, Pescas e Aquicultura

GHG
GEE

Greenhouse Gas
Gases com Efeito de Estufa

GOC

Global Ocean Comission

IEA

International Energy Agency
Agência Internacional de Energia

INE

Instituto Nacional de Estatística

IMO
OMI

International Maritime Organization
Organização Marítima Internacional

IOC/UNESCO

The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO
Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO

ISA

International Seabed Authority
Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos

ITLOS

International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS
Tribunal Internacional do Direito do Mar

IUU
INN

Illegal, Unreported and Unregulated fishing
Pesca Ilegal, Não reportada e Não regulamentada

I&I

Investigação e Inovação

I&DI

Investigação e Desenvolvimento e Inovação

IoT

Internet of Things
Internet das Coisas

IRENA

International Renewable Energy Agency
Agência Internacional de Energia Renovável
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LBOGEM

Lei de Bases do Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo

LNG
GNL

Liquefied Natural Gas
Gás Natural Liquefeito

MARPOL

The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

MASS

Maritime Autonomous Surface Ships

MoS

Motorways of the Sea

MSP

Marine Spatial Planning

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration

NOx

Nitrogem Oxides

OECD
OCDE

Organization for Economic Cooperation and Development
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico

ODS
SDG

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
UN Sustainable Development Goals

ONG

Organização Não-Governamental

ONU

Organização das Nações Unidas

ORGP
RFMO

Organizações Regionais de Gestão da Pesca
Regional Fisheries Management Organisations

PCP

Política Comum das Pescas

PME

Pequena ou Média Empresa

PMI

Política Marítima Integrada

PM

Particulate material

PNEC

Plano Nacional integrado Energia Clima

PRR

Plano de Recuperação e Resiliência

PSOEM

Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo

QFP

Quadro Financeiro Plurianual

RNC

Roteiro para a Neutralidade Carbónica

RSC

Responsabilidade Social Corporativa

RYA

Royal Yachting Association

SMRC

Ship Maintenance, Repair & Conversion
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SOx

Sulfur Oxides

TEN-T

Trans-European Transport Network

TUPEM

Títulos de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional

UNCLOS
CNUDM

United Nations Convention on the Law of the Sea
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

UNWTO

World Tourism Organization
Organização Mundial do Turismo

VAB

Valor Acrescentado Bruto

ZEE

Zona Económica Exclusiva
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“Um plano de ação é como um mapa – oferece um ponto de partida
e faz-nos sentir menos perdidos”
Carter Mercher

1. INTRODUÇÃO

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. São estes os pilares em que assenta a edificação de um
percurso de desenvolvimento e fortalecimento, das atividades associadas à
economia do mar nas duas regiões.
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 ecossistema de
inovação é constituído por um segmento científico que inclui entidades de
ensino, universidades e instituições de investigação; e por um segmento
institucional que inclui associações, clusters, fundações, municípios e entidades
públicas.
É ainda promovida a aproximação a entidades com recursos e competências
específicas, nomeadamente incubadoras, centros tecnológicos, redes de
empresas e de internacionalização, fontes de capital e habitats de captação de
talento.
Focalização
O projeto INOVSEA foca-se em cinco fileiras da economia do mar das duas
regiões, nomeadamente a (1) pesca, aquicultura, transformação e
comercialização dos seus produtos; (2) construção, manutenção e reparação
naval; (3) portos, transporte e logística; (4) recreio, desporto e turismo; e (5)
novos usos e recursos do mar.
O projeto tem como objetivos estratégicos (1) dinamizar o respetivo tecido
empresarial; (2) aumentar a geração de valor acrescentado e o emprego
qualificado; (3) aumentar a capacidade de inovação; (4) promover o
desenvolvimento de atividades emergentes; e (5) apoiar a internacionalização e
captação de investimento.
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Foram ainda identificados quatro fatores críticos de competitividade que incluem
(1) a economia circular; (2) a transformação digital; (3) a literacia financeira; e (4)
a internacionalização, pelo que serão desenvolvidas ações que promovam o
incremento de competências das empresas nestes domínios e a cooperação
entre todos os atores.
Estratégia e plano de ação
O projeto INOVSEA preconiza, entre outras atividades, a definição de uma
estratégia para as regiões costeiras, a qual inclui a elaboração de um plano de
ação para a economia do mar, para apoiar o posicionamento estratégico de cada
uma das fileiras e para antecipar oportunidades de negócio e de cooperação.
O plano de ação tem como pano de fundo a análise ao conjunto de iniciativas
relevantes, que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito da economia do mar,
estando alinhado com a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 e iniciativas
internacionais, nomeadamente das Nações Unidas e da União Europeia.
O plano de ação é desenvolvido em parceria com os principais atores
representativos das fileiras da economia do mar elencadas, visando
consensualizar as prioridades de desenvolvimento a concretizar pelos vários
setores de atividade, num horizonte de curto a médio prazo.
Estrutura do plano de ação
Análise Prospetiva
O plano de ação sustenta-se numa base de conhecimento transversal,
relacionada com o desenvolvimento de uma economia do mar sustentável,
apresentando uma visão prospetiva atualizada dos atores, dos factos, das
tendências, das oportunidades e dos desafios que esta enfrenta.
Evolui de seguida em especialização, com foco nas cinco fileiras da economia do
mar referidas, em termos da sua relevância e dinâmica recente, do seu
posicionamento no contexto nacional e europeu, das prioridades de políticas que
se lhes aplicam e dos seus desafios e perspetivas para o futuro.
Medidas de Ação
Finalizada a fundamentação do plano de ação, através da apresentação da
prospetiva transversal e da prospetiva especializada em cada umas fileiras
preconizadas, o plano evolui para a apresentação de medidas de ação
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orientadoras e específicas, abrindo caminho para o desenho de projetos e
programas de implementação.
Públicos-alvo do plano de ação
O plano de ação foi construído com foco em dois públicos-alvo principais,
localizados nas duas regiões definidas: (1) as PMEs com atividade na economia
do mar; e (2) as PMEs ainda sem atividade desenvolvida na economia do mar.
A estes públicos-alvo juntam-se, naturalmente, como partes fundamentais da
cooperação preconizada no âmbito do projeto, os atores incluídos no
ecossistema de inovação, na governação e na administração central e local.
Porém, o trabalho desenvolvido pretende ser relevante e útil para todos os
públicos interessados na sustentabilidade do planeta e da humanidade, na
promoção de um oceano saudável e no desenvolvimento de uma verdadeira
economia azul – uma economia do mar sustentável.
Recomendação de leitura
A conceção e redação do presente documento adotou a seguinte ordem:
primeiro a análise prospetiva; depois as medidas de ação. Naturalmente, alguns
leitores serão tentados a consultar a segunda parte, descurando a primeira. Este
não é o caminho correto – a economia do mar sustentável e próspera que se
ambiciona não se alcança com atalhos – é preciso percorrer todo o caminho.

Sejam bem-vindos(as)!
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2. PESSOAS, VISÃO E MISSÃO

Um plano de ação promove uma mudança, com o objetivo de atingir resultados
quantitativos e tangíveis (outputs); e qualitativos, nomeadamente na alteração
de comportamentos (outcomes).
Porém, na forma como se apresenta, um plano de ação pode ser considerado
uma mera afirmação escrita, uma vontade ou declaração de intenções. Para que
se revele um sucesso na prática, ou seja, para que promova o alcance dos
objetivos estabelecidos, necessita de servir, de ajudar, inspirar, motivar e captar
a energia (drive) dos verdadeiros agentes da mudança – as pessoas.
Pessoas - agentes de mudança
Pessoas são todas as pessoas. Sem exceção. Temos apenas um planeta, um
oceano, uma humanidade, pelo que as nossas ações e os seus impactos estão
interligados. Apenas um oceano – um futuro comum.
Nesta perspetiva, o desenvolvimento de uma economia do mar sustentável
precisa das ideias, do talento e da motivação de todos, jovens e menos jovens,
estudantes, empreendedores, gestores, empregados, colaboradores,
governação, entre outros. De facto, numa era de relativa abundância de capital e
de escassez de ideias, de automatização e de robotização, são as pessoas que
fazem a diferença.
Para que serve um plano de ação
Os planos de ação são feitos para as pessoas e implementados pelas pessoas –
todas as pessoas. Socorremo-nos da visão expressa no plano de ação da nova
Estratégia Marítima para a Região Atlântica1, a qual clarifica que “O presente
plano de ação constitui um convite às regiões costeiras, ao setor privado, aos
investigadores, aos organismos públicos nacionais e a outros intervenientes no
sentido de conceberem projetos que permitam alcançar os objetivos pretendidos
(…) Devem ser envolvidas as principais partes interessadas, incluindo as
autoridades nacionais, regionais e locais, os agentes económicos e sociais, a
sociedade civil, o meio académico e as organizações não governamentais. Esta
1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0329&from=PT
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participação será igualmente promovida através de eventos públicos (por
exemplo, fóruns anuais, eventos orientados para as empresas e sessões de
apresentação/ financiamento rápidos).”
Também a visão do Pacto Ecológico Europeu2 expressa que "Tendo em conta as
mudanças substanciais que acarretará, esta transição deve contar com a
participação ativa e a confiança do público, fatores fundamentais para o êxito e
a aceitação das políticas. É necessário um novo pacto que reúna os cidadãos, em
toda a sua diversidade, com as autoridades nacionais, regionais e locais, a
sociedade civil e a indústria (...) O envolvimento e o empenho do público e de
todas as partes interessadas é crucial para o êxito do Pacto Ecológico Europeu.
Os recentes acontecimentos políticos mostram que as políticas inovadoras só
funcionam se os cidadãos estiverem plenamente envolvidos na sua elaboração.
Para que o Pacto Ecológico tenha sucesso e conduza a mudanças duradouras, as
instituições da UE terão de estar em sintonia com as preocupações dos cidadãos
sobre o emprego, o aquecimento das suas casas e o dinheiro para as suas
necessidades. Os cidadãos são e devem continuar a ser uma força motriz da
transição."
Pragmatismo
Um bom plano de ação deve ser pragmático, criando as condições para que as
coisas aconteçam efetivamente. A ação não deve ficar no papel, devendo inspirar
as pessoas a agirem, por sua livre vontade e no seu próprio interesse. A este
respeito não pretendemos inventar a roda, pelo que copiamos para o presente
plano de ação, quatro excelentes princípios (4 'As) publicados na Maritime UK
Skills Strategy 20183:
“We have set the following principles (4 ‘A’s) for the Skills Strategy to
underpin our approach:
Authoritative: we should say how things really are, and nail myths
Add value: and be careful neither to duplicate, nor get in the way of, what
others are already doing
Address problems: not just describe a problem or opportunity, but do
something about it
2
3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640
https://www.maritimeuk.org/media-centre/publications/maritime-uk-skills-strategy/
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Focus on Action: no fat reports; no huge steering group (but open
communication)
We are also clear that this strategy needs to work for all parties: employers,
employees and Government.
Now that we are clear where we want to be, we will establish where we
are against each ambition, agree what needs to happen – more specifically,
who needs to do what – to close the gap between here and there, and
(where we can) set targets and performance indicators.”
Comunicação estratégica
O que não se comunica não existe. O plano de ação desenvolvido deve ser
comunicado aos respetivos públicos-alvo, na perspetiva de envolver todos os
seus atores, nas fases de conceção e de implementação. O plano de ação deve
ser sentido como pertença e responsabilidade de todos e não apenas de alguns.
A comunicação estratégica deve ter uma visão e uma missão, uma identidade
inspiradora e mobilizadora que, mais que comunicação, estabeleça conexão –
drive – ação.
Identidade
Um plano de ação é uma obra viva e, tal como as pessoas e as organizações,
possui identidade que se afirma na sua visão (o seu porquê) e na sua missão (o
seu como).
A visão do plano de ação INOVSEA é clara e mobilizadora: um oceano saudável e
próspero. Este é o denominador comum a todas as ações, a garantia de que a
sustentabilidade está presente em cada medida ou projeto e que ninguém é
excluído. De facto, assegurar a sustentabilidade do planeta e da humanidade é
responsabilidade de todos. Sem esquecer que, cada ação preconizada, deve
contribuir para a sustentabilidade ambiental, económica e social. Onde entra o
oceano nesta afirmação? A resposta é simples: a sustentabilidade depende de
um oceano saudável. Como afirma Sylvia Earle, “No water, no life. No blue, no
green”.
A missão do plano de ação INOVSEA define a forma como se pretende seguir na
direção da visão estabelecida e é também clara e mobilizadora: aproximar
pessoas e oceano, promovendo o porquê, com propósito, paixão, motivação e
inspiração.
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Finalmente, o plano de ação INOVSEA define o quê, o conjunto de iniciativas
associadas e a sua implementação, os responsáveis e os prazos, o agir, fazer
acontecer, medir e avaliar.
O compasso do percurso estabelecido não precisa ser acelerado, mas a
implementação deve ser efetiva. Copiando a assinatura da empresa de
exploração espacial Blue Origin, fundada por Jeff Bezos da Amazon, o caminho
faz-se “Step by Step, Ferociously”.

21

3. SISTEMA OPERATIVO AZUL

Um plano de ação deve, tendo em conta toda a informação disponível, definir
eixos de desenvolvimento sustentável, identificando as principais ações e
detalhando medidas prioritárias, para que as coisas aconteçam a curto prazo.
Porém, para fazer acontecer a médio e longo prazo, torna-se fundamental pensar
e construir um plano de ação como se fosse um sistema operativo aberto4, uma
plataforma onde múltiplas visões e talentos podem contribuir para o seu
desenvolvimento e “cultivar” as suas aplicações.
Este sistema operativo azul oferece uma linguagem comum, uma uniformização
de terminologia e o nível de literacia do oceano fundamental, libertando as
pessoas para que se possam focar nas suas ideias e colocar o seu talento em ação.
Um bom sistema operativo deve ser transparente, aberto, partilhado e sem
proprietário – pertence a todos. Não limita nem condiciona e acolhe com alegria
as ideias e as aplicações sustentáveis. Não tem paredes nem fronteiras; não está
condicionado a particularidades locais ou regionais – é independente do meio e
do estado de desenvolvimento da região, pelo que tem um elevado potencial de
escalabilidade, ou seja, pode ser utilizado em qualquer geografia.
O plano de ação INOVSEA é, simultaneamente, uma aplicação e um sistema
operativo. Por um lado, é uma aplicação com ambições no curto prazo,
estabelecendo caminhos a percorrer para alcançar o futuro que se pretende. Por
outro, é um sistema operativo evolutivo, pensado para acolher as ideias de novas
gerações e criando condições propícias ao desenvolvimento, para que o futuro
que queremos, mesmo o ainda não imaginado, possa acontecer.

4

Como, por exemplo, o sistema operativo Linux, cujo núcleo foi desenvolvido pelo programador
finlandês Linus Torvalds,
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4. DÉCADA DO OCEANO E SÉCULO AZUL

O oceano vai ser uma força económica este século, oferecendo vastas
oportunidades de emprego, inovação e investimento. O século XXI é já conhecido
como o Século Azul, dado o potencial de crescimento da economia do mar e as
vantagens competitivas que pode oferecer.
São identificadas oportunidades nos sectores tradicionais já estabelecidos,
incluindo a pesca, a aquicultura e as indústrias de processamento; o transporte
marítimo de carga e de passageiros; as instalações portuárias e a logística; as
infraestruturas e obras marítimas; a construção naval e reparação; o fabrico de
estruturas marítimas; o turismo de cruzeiros, o turismo costeiro, a náutica de
recreio, o desporto e a cultura; e o ensino, formação e investigação científica.
São também vastas as oportunidades nos sectores emergentes, incluindo as
energias renováveis do oceano (eólica, ondas e marés); a biotecnologia marinha
(biocombustíveis, recursos genéticos, farmacêuticos); a mineração em águas
profundas; a defesa das áreas marítimas, a segurança de pessoas e de bens, a
vigilância marítima, entre outras.
Porém, em paralelo com as oportunidades, existem também muitas ameaças.
Sublinhamos neste caso a sobrepesca e a perda de biodiversidade, expressa pela
redução de espécies e a destruição de habitats; o deficiente ordenamento das
zonas costeiras; a poluição por plástico e outros contaminantes; e o impacto das
alterações climáticas.
É tempo da “nova” economia azul, a qual adiciona sustentabilidade à “velha”
economia do mar. A economia azul junta o mar e os seus atuais e futuros usos,
às regiões, à indústria e às pessoas, alinhando interesses e conciliando
expectativas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das
comunidades. O futuro passa, inquestionavelmente, por perceber e aproveitar o
mar – com sabedoria, respeito e proveito. Conhecer, cuidar e utilizar o oceano de
forma inteligente, são os pilares da relação que importa desenvolver.
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PARTE A

ANÁLISE PROSPETIVA

5. PROSPETIVA TRANSVERSAL

5.1. ENQUADRAMENTO
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Como referido previamente, o plano de ação sustenta-se, inicialmente, numa
base de conhecimento fundamental e transversal a todas as fileiras da economia
do mar preconizadas. Este conhecimento constitui o sistema operativo azul, a
plataforma e linguagem que todos os atores deverão ter em conta, para que
possam visionar e maximizar os objetivos de cada medida de ação apresentada.
O conhecimento fundamental que se apresenta de seguida, foi selecionado de
acordo com três princípios orientadores:
Vetores de desenvolvimento futuro
. Assegurar a sustentabilidade do planeta e da humanidade
. Um oceano saudável é condição necessária e prioritária
. Sustentabilidade ambiental, económica e social
Desafios Transversais
. Alterações climáticas e transição energética (descarbonização)
. Circularidade da economia (economia circular)
. Transição digital (digitalização)
Denominador comum
. Pessoas – aproximar pessoas e oceano

5.2. SISTEMA OPERATIVO AZUL
5.2.1. Factos do oceano
Apesar da sua importância, o oceano é ainda ignorado ou desconhecido por
muitos. No entanto, o oceano foi o berço da vida e continua a ser absolutamente
fundamental para a sustentabilidade da vida no planeta. Prova suficiente é
evidenciada pelos seguintes factos5:
. A Terra tem (apenas) um oceano global e muito diverso;
. Existe apenas um oceano com várias bacias oceânicas;
. O oceano cobre aproximadamente 70% da superfície da Terra e contém
97% da água do planeta;
. O oceano é um meio mais tridimensional que a parte terrestre do planeta;
. O oceano produz pelo menos 50% do oxigénio do planeta;
. O oceano absorve cerca de 30% do dióxido de carbono produzido por
humanos, amortecendo os impactos do aquecimento global;
. O oceano também absorveu mais de 90% do excesso de calor do sistema
climático;
. Aproximadamente 80% da poluição marinha e costeira tem origem em
terra - incluindo escoamento agrícola, pesticidas, plásticos e esgoto não
tratado;
. Mais de três mil milhões de pessoas dependem da biodiversidade
marinha e costeira para a sua subsistência;
. A pesca, direta ou indiretamente, emprega mais de 200 milhões de
pessoas;
. Globalmente, o valor de mercado dos recursos marinhos e costeiros e
indústrias é estimado em US $ 3 triliões por ano ou cerca de 5 por cento
do PIB global.

5

https://oceanliteracy.unesco.org/; https://oceanliteracy.unesco.org/principles/;
https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/; https://oceanliteracy.unesco.org/wpcontent/uploads/2020/09/OceanLiteracyGuide_V3_2020-8x11-1.pdf; e
https://www.un.org/en/observances/oceans-day
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5.2.2. Desafios ambientais do oceano
De forma simples e direta: o homem é o maior inimigo do oceano.
O atual modelo económico de desenvolvimento contínuo e linear, o crescimento
contínuo da população, a concentração de pessoas em grandes centros urbanos
e no litoral, a burocracia e a corrupção, são alguns dos principais fatores que
ameaçam a sustentabilidade ambiental e social do oceano e do planeta – sem
azul não há verde.
Os impactos sobre o oceano manifestam-se em quatro ameaças principais:
🌍 Alterações climáticas, provocando aquecimento, acidificação,
aumento do nível da água do mar;
🌍 Lixo marinho, incluindo o plástico;
🌍 Poluição por efluentes industriais e domésticos; resíduos agrícolas; e
🌍 Sobrepesca; pesca ilegal, não reportada e não regulamentada;
práticas de pesca destrutivas (como a pesca de arrasto de fundo).
Todas as ameaças citadas conduzem à degradação dos ecossistemas costeiros e
marinhos e à perda de biodiversidade.

5.2.3. Literacia do oceano
Literacia do oceano (ou cultura do oceano) significa compreender a importância
do oceano para a humanidade, entender a influência do oceano em nós e a nossa
influência no oceano, desenvolver uma relação cívica com o oceano.
As primeiras iniciativas que deram origem à definição do conceito de literacia do
oceano nasceram nos EUA, em 2002. Na sequência do seu desenvolvimento são
hoje reconhecidos sete princípios essenciais6:
1. A Terra tem um oceano global e muito diverso.
2. O oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da Terra.
3. O oceano exerce uma influência importante no clima.
4. O oceano permite que a Terra seja habitável.

6

https://oceanliteracy.unesco.org/principles/
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5. O oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas.
6. O oceano e a humanidade estão fortemente interligados.
7. Há muito por descobrir e explorar no oceano.
A Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020) 7 inclui uma seção
intitulada Mar e Litoral, onde partilha:
"O Mar representa uma área que corresponderá, brevemente, a cerca de
97% do território português. Portugal possui a terceira maior Zona
Económica Exclusiva (ZEE) da Europa (1.661.000 km2), prevendo-se, ainda
nesta década, a extensão do território imerso sob jurisdição nacional para
uma área com quase 4 milhões de km2, como resultado da proposta de
Extensão da Plataforma Continental, apresentada às Nações Unidas em
2009. Dada a sua dimensão marítima é prioritário mobilizar a sociedade
para compreender o oceano promovendo a literacia oceânica. O mar tem
uma importância vincada nos mais diversos setores: saúde, economia,
emprego, política e no Ambiente e como tal, contribuir para a valorização
do oceano e do ordenamento do espaço marítimo, enquanto fator
diferenciador do país, é imprescindível. O oceano é o local do nosso
planeta onde existe a maior biomassa e suporta grande diversidade de
ecossistemas. É o principal regulador do clima, permite que a terra seja
habitável e é uma das nossas principais fontes de recursos alimentares e
energéticos. Embora vasto, é finito, e os seus recursos também.
É por isso fundamental a promoção do conhecimento sobre o oceano e/ou
sobre a correta interação entre as sociedades e o oceano, por forma a
educar e motivar as atuais e futuras gerações para a importância e impacto
deste enorme recurso no nosso quotidiano e no futuro da humanidade.
(...) Numa sociedade mais informada e ativa os cidadãos devem ser
capazes de traduzir os seus conhecimentos em mudanças de atitude
efetivas e conscientes."

5.2.4. Economia do mar
De acordo com a definição apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), na Conta Satélite do Mar, define-se economia do mar como o “Conjunto de
7

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/enea-2020-pdf.aspx e https://enea.apambiente.pt/
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atividades económicas que se realizam no mar e de outras que, não se realizando
no mar, dependem do mar, incluindo o capital natural marinho e os serviços não
transacionáveis dos ecossistemas marinhos.”
Não existe, ainda, uma definição universalmente aceite sobre o conceito de
economia do mar. A diferente terminologia associada ao oceano e utilizada nos
vários países, não ajuda, sendo comum confundirem-se termos como “oceano”,
“mar”, “marítimo”, “marinho”. Porém, apesar das diferentes definições, é aceite
de forma generalizada que a economia do mar se refere a atividades económicas,
indústrias e produtos que recebem outputs do oceano; a atividades económicas,
indústrias e produtos que fornecem bens ou serviços para o oceano; e a
atividades económicas que ocorrem no oceano.
Em abril de 2016, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (Organization for Economic Cooperation and Development OCDE),
publicou um relatório intitulado “The Ocean Economy in 2030”8, no qual adotou
a seguinte definição: “The ocean economy can be defined as the sum of the
economic activities of ocean-based industries, and the assets, goods and services
of marine ecosystems.“
Relativamente aos setores de atividade da economia do oceano, neste relatório
foram consideradas vinte atividades agrupadas em dois blocos:
Bloco 1 - Atividades estabelecidas: (1) pesca de captura; (2)
processamento de produtos do mar; (3) transporte marítimo (não
incluindo navios de cruzeiros); (4) portos; (5) construção e reparação
naval; (6) petróleo e gás offshore em águas pouco profundas; (7) fabrico e
construção marítima; (8) turismo marítimo e costeiro (inclui turismo em
cruzeiros); (9) serviços de negócios marítimos; (10) I&D marinho e
educação; e (11) dragagens.
Bloco 2 - Atividades emergentes: (1) aquicultura marinha; (2) petróleo e
gás offshore em águas profundas e ultra-profundas; (3) energia eólica
offshore; (4) energia renovável oceânica; (5) mineração marinha; (6)
segurança e vigilância marítima; (7) biotecnologia marinha; (8) produtos e
serviços marinhos de alta tecnologia; e (9) outros.

8

https://geoblueplanet.org/wp-content/uploads/2016/05/OECD-ocean-economy.pdf e
https://www.oecd.org/environment/the-ocean-economy-in-2030-9789264251724-en.htm
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No relatório “EU Blue Economy Report 2020”9, publicado pela Direção Geral dos
Assuntos Marítimos e das Pescas da União Europeia (Directorate-General for
Maritime Affairs and Fisheries DG MARE), são também considerados dois blocos
de atividades, mas as atividades incluídas não seguem o modelo apresentado
pela OCDE (nem o modelo utilizado em Portugal na Conta Satélite do Mar), como
se conclui abaixo:
30

Bloco 1 - Atividade estabelecidas: (1) recursos vivos marinhos (inclui
pescas, aquicultura e indústrias de processamento); (2) recursos marinhos
não vivos (extração de minerais, petróleo e gás offshore); (3) energia
renovável marítima (eólica offshore); (4) atividades portuárias; (5)
construção e reparação naval; (6) transporte marítimo; e (7) turismo
costeiro (inclui cruzeiros).
Bloco 2 - Atividade emergentes: (1) energia do oceano (eólica offshore
flutuante, marés, ondas, solar flutuante, produção de hidrogénio); (2)
bioeconomia azul e biotecnologia; (3) mineração marinha; (4)
dessalinização; (5) defesa marítima; e (6) cabos submarinos.

5.2.5. Conta Satélite do Mar
A existência de instrumentos de medição e de informação regular, sobre o
contributo da economia do mar para a economia nacional, é crucial como
ferramenta nuclear de apoio às políticas públicas nestes domínios. A Conta
Satélite do Mar (CSM) para Portugal foi criada como instrumento de medição e
aferição da economia do mar, resultando de uma parceria celebrada em 2013,
por protocolo entre o Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Direção-Geral de
Política do Mar (DGPM). Neste domínio, Portugal foi pioneiro e inovador, tendo
sido o primeiro país da Europa a lançar uma Conta Satélite do Mar. Em 2017, foi
determinado o estabelecimento da Conta Satélite do Mar com periodicidade de
três em três anos, integrando as Estatísticas Oficiais Portuguesas10.
Objetivos
A Conta Satélite do Mar para Portugal tem como principais objetivos (1) medir a
relevância da economia do mar; (2) apoiar a decisão em matéria de coordenação
9

https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINALcorrected-web-acrobat-pro.pdf e https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
10
https://dre.pt/home/-/dre/107648934/details/maximized

de políticas públicas para o mar; (3) apoiar a monitorização da Estratégia Nacional
para o Mar na componente económica; e (4) dispor de informação credível e
adequada no contexto da Política Marítima Integrada (PMI) da União Europeia e
de outros processos relevantes.
Agrupamentos de atividades económicas
Os agrupamentos de atividades considerados na Conta Satélite do Mar para
Portugal incluem:
1. Pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus
produtos;
2. Recursos marinhos não vivos;
3. Portos, transportes e logística;
4. Recreio, desporto, cultura e turismo;
5. Construção, manutenção e reparação navais;
6. Equipamento marítimo;
7. Infraestruturas e obras marítimas;
8. Serviços marítimos; e
9. Novos usos e recursos do mar.
Resultados
Os resultados da Conta Satélite do Mar para Portugal, no quadriénio 2010 - 2013,
foram publicados num destaque do INE em 201611. Este documento apresenta,
entre outros, os resultados dos principais indicadores económicos,
nomeadamente o valor acrescentado bruto (VAB); o emprego e remunerações; o
consumo privado e o consumo público; a formação bruta de capital fixo; e as
importações e exportações. Os resultados da Conta Satélite do Mar para Portugal,
no triénio 2016 - 2018, foram publicados num destaque do INE no final de 202012,
seguindo a mesma metodologia dos resultados publicados em 2016.

11

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=26196562
9&DESTAQUESmodo=2
12
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=45980321
2&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
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Apresentam-se nas páginas seguintes tabelas ilustrativas da evolução dos
resultados ao longo do tempo, tendo em conta os valores partilhados em ambas
os destaques da Conta Satélite do Mar13.
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13

Nota importante: as cores utilizadas identificam a evolução quantitativa de cada agrupamento,
comparando, em cada ano, o seu valor com o alcançado pelo Total da Conta Satélite do Mar no mesmo
ano. Por exemplo, em 2018, o VAB do agrupamento “Serviços marítimos” ganhou maior importância
relativamente ao VAB total gerado na economia do mar nacional (755 / 7177 = 10,5%). Os valores
evidenciados em caixa amarela apresentam um sinal de decrescimento; os valores apresentados em
caixa verde apresentam sinais de crescimento; os valores apresentados em caixa laranja apresentam
sinais de estabilização.

CONTA SATÉLITE DO MAR - VALOR ACRESCENTADO BRUTO (VAB)
2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

VAB (milhões €)

%

VAB (milhões €)

%

VAB (milhões €)

%

VAB (milhões €)

%

VAB (milhões €)

%

VAB (milhões €)

%

VAB (milhões €)

%

1 176

25,5%

1 200

25,5%

1 213

25,9%

1 223

25,9%

1 590

26,2%

1 652

24,7%

1 758

24,5%

2. Recursos marinhos não vivos

50

1,1%

66

1,4%

56

1,2%

25

0,5%

53

0,9%

58

0,9%

60

0,8%

3. Portos, transportes e logística

572

12,4%

667

14,2%

722

15,4%

744

15,8%

693

11,4%

684

10,2%

745

10,4%

1 618

35,0%

1 662

35,4%

1 655

35,3%

1 704

36,1%

2 442

40,3%

2 951

44,1%

3 187

44,4%

128

2,8%

115

2,4%

118

2,5%

115

2,4%

151

2,5%

154

2,3%

164

2,3%

193

4,2%

161

3,4%

142

3,0%

140

3,0%

196

3,2%

205

3,1%

217

3,0%

71

1,5%

61

1,3%

78

1,7%

50

1,0%

240

4,0%

286

4,3%

284

4,0%

801

17,3%

763

16,2%

703

15,0%

700

14,9%

686

11,3%

691

10,3%

755

10,5%

7

0,2%

4

0,1%

3

0,1%

14

0,3%

8

0,1%

8

0,1%

8

0,1%

4 616

100%

4 699

100%

4 689

100%

4 715

100%

6 059

100%

6 688

100%

7 177

100%

SETOR DE ATIVIDADE
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1. Pesca, aquicultura, transformação e
comercialização dos seus produtos

4. Recreio, desporto, cultura e turismo
5. Construção, manutenção e reparação
navais
6. Equipamento marítimo
7. Infraestruturas e obras marítimas
8. Serviços marítimos
9. Novos usos e recursos do mar
Total da Conta Satélite do Mar
Economia Nacional
% VAB da Economia do Mar / VAB da
Economia Nacional

158 326

154 243
2,92%

147 362
3,05%

149 768
3,18%

161 993
3,15%

169 642
3,74%

177 466
3,94%

4,04%

CONTA SATÉLITE DO MAR - EMPREGO
SETOR DE ATIVIDADE

2010

2011

2012

2013

2016

2017
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Nº empregados

%

Nº empregados

%

Nº empregados

%

Nº empregados

%

Nº empregados

%

Nº empregados

%

61 670

37,9%

62 200

38,5%

63 389

39,3%

62 395

39,7%

60 933

34,9%

62 257

32,9%

2. Recursos marinhos não vivos

2 419

1,5%

2 740

1,7%

2 442

1,5%

1 729

1,1%

1 550

0,9%

1 720

0,9%

3. Portos, transportes e logística

14 575

8,9%

15 173

9,4%

15 501

9,6%

15 096

9,6%

12 440

7,1%

12 173

6,4%

4. Recreio, desporto, cultura e turismo

46 201

28,4%

46 803

28,9%

45 396

28,2%

45 401

28,9%

66 099

37,8%

78 195

41,3%

5 077

3,1%

4 276

2,6%

4 134

2,6%

4 129

2,6%

4 854

2,8%

4 883

2,6%

6. Equipamento marítimo

9 938

6,1%

9 614

5,9%

8 344

5,2%

8 216

5,2%

6 317

3,6%

6 955

3,7%

7. Infraestruturas e obras marítimas

3 033

1,9%

2 673

1,7%

3 426

2,1%

2 267

1,4%

5 951

3,4%

6 455

3,4%

8. Serviços marítimos

19 855

12,2%

18 110

11,2%

18 495

11,5%

17 998

11,4%

16 283

9,3%

16 247

8,6%

9. Novos usos e recursos do mar

132

0,1%

105

0,1%

59

0,0%

56

0,0%

328

0,2%

351

0,2%

Total da Conta Satélite do Mar

162 900

100%

161 694

100%

161 186

100%

157 287

100%

174 755

100%

189 236

100%

1. Pesca, aquicultura, transformação e
comercialização dos seus produtos

5. Construção, manutenção e reparação
navais

Economia Nacional
% Emprego no Mar / Emprego na
Economia Nacional

4 644 624

4 527 650
3,51%

4 285 672
3,57%

4 178 797
3,76%

4 426 856
3,76%

4 579 158
3,95%

4,13%

Limitações da Conta Satélite do Mar
A Conta Satélite do Mar apresenta um conjunto de limitações e características
que importa evidenciar:
. Limitação ambiental: a Conta Satélite do Mar não considerou a chamada
contabilidade ecológica, ou seja, não tomou em consideração o valor dos
ativos do capital natural marinho e o valor dos serviços não
transacionáveis dos ecossistemas marinhos, embora a definição de
economia do mar adotada em Portugal os inclua;
. Limitação temporal: a informação partilhada pela Conta Satélite do Mar
é rigorosa, mas atrasada no tempo, dado que mostra sempre dados com
desfasamento temporal de cerca de 3 anos;
. Instrumento de médio e longo prazo: a Conta Satélite do Mar é um
instrumento útil numa perspetiva de médio e longo prazo, particularmente
para avaliar uma política pública e para apoiar a decisão em termos de
mudanças estruturais. Embora válida e extremamente útil numa
perspetiva estratégica, a informação partilhada pela Conta Satélite do Mar
é insuficiente para uma gestão corrente, particularmente nos tempos
dinâmicos em que vivemos.

5.2.6. Desafios da economia do mar
A nível global, o tema da economia do mar tem vindo a conquistar enormes
audiências, que discutem as oportunidades e a necessidade de uma gestão
integrada do oceano, mas que reconhecem, em simultâneo, a fragilidade dos
ecossistemas e da saúde marinha. Se não for travada a degradação do oceano,
poderá ser atingido um nível de constrangimentos que afetarão o crescimento
das atividades económicas neste meio.
São sublinhadas as ameaças resultantes da sobrepesca e a perda de
biodiversidade, expressa pela redução de espécies e a destruição de habitats; o
deficiente ordenamento das zonas costeiras; o lixo marinho e a poluição por
plástico e outros contaminantes (despejo de efluentes industriais e domésticos;
resíduos agrícolas); e o impacto das alterações climáticas (aumento da
temperatura, acidificação, desoxigenação, aumento do nível da água do mar).
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A escassez de recursos humanos qualificados constitui também um desafio, para
se poder aproveitar os benefícios do emprego e desenvolvimento do
investimento em setores inovadores da economia azul, pelo que existe a
necessidade de investir no capital humano necessário. Por outro lado, a
tradicional separação de poderes, de conhecimento e de práticas, ergue barreiras
entre a academia e o mercado empresarial. O valor do conhecimento
desenvolvido na academia é inquestionável, mas muitas vezes não chega às
empresas em forma útil e com a agilidade necessária.
Em 2014, a Global Ocean Comission (GOC) publicou o relatório “From Decline to
Recovery - A Rescue Package for the Global Ocean”14, no qual identificou cinco
drivers de declínio da sustentabilidade do oceano e oito drivers para a sua
recuperação:
. Drivers de declínio do oceano: (1) aumento da procura de recursos; (2)
avanços tecnológicos; (3) declínio de stocks de peixe; (4) alterações
climáticas, perda de biodiversidade e de habitats; (5) fragilidade na
governação do alto-mar.
. Drivers de recuperação do oceano: (1) Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas para o Oceano; (2) governação do alto-mar;
(3) eliminar a sobrepesca e os subsídios a esta atividade; (4) combater a
pesca ilegal, não declarada e não regulamentada; (5) manter os plásticos
longe do oceano; (6) segurança na exploração de petróleo e gás offshore;
(7) monitorização do oceano; (8) criar zonas de regeneração do alto-mar.
Em 2017, o Banco Mundial em parceria com várias organizações das Nações
Unidas, publicou o relatório “The potential of the blue economy” 15. No seu
sumário executivo são resumidos os principais desafios da economia azul, pelo
que se justifica a sua transcrição:
“In spite of all its promises, the potential to develop a blue economy is
limited by a series of challenges. First and foremost is the need to overcome
current economic trends that are rapidly degrading ocean resources
through unsustainable extraction of marine resources, physical alterations

14

http://www.some.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2016/03/GOC_Summary_2015_AUG-1.pdf e
https://www.some.ox.ac.uk/research/global-ocean-commission/download-reports/
15
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15434Blue_EconomyJun1.pdf
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and destruction of marine and coastal habitats and landscapes, climate
change, and marine pollution.
The second set of challenges is the need to invest in the human capital
required to harness the employment and development benefits of investing
in innovative blue economy sectors.
The third set of challenges relates to strengthening the concept and
overcoming inadequate valuation of marine resources and ecosystem
services provided by the oceans; isolated sectoral management of activities
in the oceans, which makes it difficult to address cumulative impacts;
inadequate human, institutional, and technical capacity; underdeveloped
and often inadequate planning tools; and lack of full implementation of the
1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and
relevant conventions and instruments.”

5.2.7. Capital natural
Capital natural é um conceito que contabiliza, sob a ótica dos custos de produção,
o valor dos recursos naturais em relação a um produto ou serviço. A ideia é deixar
de considerar tais insumos como ativos gratuitos e passar a fazer uma espécie de
valorização/ atribuição de preço aos mesmos, tratando-os como capital, nos
mesmos moldes em que são tratadas as outras formas de capital (por exemplo
humano, financeiro, manufaturado, intelectual e social). Se uma empresa
depende da natureza para o seu sucesso, então deve pensar nesses bens naturais
como parte do seu capital. Afinal de contas, uma eventual escassez desses
recursos irá afetar diretamente a produtividade e a saúde financeira dos
negócios, acarretando também riscos para os investidores.
As empresas são perfeitamente capazes de identificar e reconhecer a importância
dos seus ativos financeiros, mas o capital natural é frequentemente excluído do
sistema económico e contabilístico e, desta maneira, rejeitado nos processos de
tomada de decisão em contexto empresarial. A Gulbenkian Oceanos estabelece
as seguintes definições (2015)16:

16

https://content.gulbenkian.pt/wpcontent/uploads/2016/03/29194627/CapitalNaturalAzul_EumagestaoEmpresarialSustentavel_2017.pdf
e https://gulbenkian.pt/programas/gulbenkian-oceanos/plataforma-capital-natural-azul/
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“O capital natural é o stock de ativos naturais (florestas, rios, praias,
mares, oceanos, solo, ar, água, entre outros) de onde fluem, direta ou
indiretamente, uma série de benefícios, a que chamamos serviços dos
ecossistemas.”
“O capital natural azul é o stock de todos os ativos naturais marinhos e
costeiros, tais como as praias, os mares e os oceanos. Para além de ser
fundamental para o bem-estar humano, é imprescindível para o
crescimento sustentável da economia do mar.”

5.2.8. Serviços dos ecossistemas
A Gulbenkian Oceanos estabelece (2015) que “Os serviços dos ecossistemas
marinhos e costeiros incluem alimentos (p.e. peixe), recursos farmacológicos,
recursos naturais renováveis para produção de energia (p.e. vento, ondas),
combustíveis fósseis, a possibilidade de realizar atividades desportivas, turísticas
ou de aventura (p.e. surf, vela, mergulho, observação de aves marinhas ou
cetáceos), uma vista para o mar, entre outros. Embora menos percetíveis, os
ecossistemas marinhos e costeiros fornecem uma série de serviços de regulação,
tais como a proteção das zonas costeiras contra condições meteorológicas
adversas, a regulação da temperatura do ar, a capacidade de sequestro de
dióxido de carbono da atmosfera e a produção de oxigénio.”
De forma simplificada, os serviços dos ecossistemas são os benefícios que as
pessoas obtêm destes, tornando-se evidente que qualquer alteração tem
impacto no bem-estar humano. Os serviços dos ecossistemas são apresentados
em quatro agrupamentos:
. Serviços de produção, entendidos como os bens produzidos ou
aprovisionados pelos ecossistemas, nomeadamente alimentos, água doce,
lenha, fibra, bioquímicos ou recursos genéticos, entre outros;
. Serviços de regulação, entendidos como os benefícios obtidos da
regulação dos processos de ecossistema, nomeadamente a regulação do
clima, de doenças, de cheias ou a destoxificação, entre outros;
. Serviços culturais, entendidos como os benefícios não materiais obtidos
dos ecossistemas, nomeadamente ao nível espiritual, recreativo, estético
ou educativo, entre outros;
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. Serviços de suporte, entendidos como os serviços necessários para a
produção de todos os outros serviços, nomeadamente a formação do solo,
os ciclos dos nutrientes ou a produtividade primária, ente outros.
Robert Costanza, conceituado economista ecológico, apresentou em 1997, em
conjunto com outros autores, a seguinte reflexão sobre os ativos do capital
natural e os serviços dos ecossistemas:
“The services of ecological systems and the natural capital stocks that
produce them are critical to the functioning of the Earth’s life-support
system. They contribute to human welfare, both directly and indirectly, and
therefore represent part of the total economic value of the planet.”
Serviços transacionáveis dos ecossistemas
Os serviços transacionáveis dos ecossistemas têm quantificação física e valor
atribuído, podendo ser integrados nas atividades económicas, ou seja, têm valor
de mercado que pode ser transacionado. No caso do oceano, estes serviços dos
ecossistemas marinhos e costeiros incluem, por exemplo, o peixe capturado ou
proveniente de aquicultura, os recursos minerais, as algas, etc.
Serviços não transacionáveis dos ecossistemas
Em paralelo com os benefícios tangíveis, o oceano oferece também benefícios
não tangíveis, pelo que geralmente não são quantificados e valorados. Por essa
razão são designados por serviços não transacionáveis dos ecossistemas
marinhos, ou seja, que não se transacionam nos mercados. Estes serviços
incluem, por exemplo, o sequestro de carbono pelo oceano, a proteção da costa,
os habitats para peixes e vida marinha, os processos oceânicos que influenciam o
clima e a biodiversidade, etc.
Para gerir e garantir uma economia azul, sustentável em termos ambientais,
sociais e económicos, torna-se imperioso considerar tanto o valor acrescentado
pelas atividades económicas, como o valor atribuído ao capital natural e aos
serviços não transacionáveis dos ecossistemas marinhos associados. É também
essencial atribuir valor em unidades monetárias aos serviços não transacionáveis
dos ecossistemas, para comunicar a importância destes e da biodiversidade do
planeta aos formuladores de políticas e à população em geral, chamando a
atenção para a sua importância na economia global.
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5.2.9. Economia azul
Economia azul é uma economia do mar sustentável, em termos ambientais,
económicos e sociais. O termo sustentável aqui usado deve ser entendido na sua
forma completa ou triangular, ou seja, garantindo o equilíbrio ou
sustentabilidade simultaneamente nos domínios ambiental, económico e social.
A economia azul é, em parte, a contrapartida oceânica da economia verde, um
modelo económico baseado no oceano, construído com base em infraestruturas,
tecnologia e práticas social e ambientalmente conscientes, que apoiam e
incentivam o desenvolvimento sustentável. Economia do mar tem a ver com PIB,
com exploração do oceano; economia azul tem a ver com conhecer, viver do
oceano, viver com o oceano, proteger o oceano.
De acordo com a Partnerships in Environmental Management for the Seas of East
Asia (PEMSEA)17, para uma determinada atividade ser considerada parte da
economia azul, deve incluir e respeitar quatro elementos chave18:
1. Proteger, restaurar e manter sustentáveis os serviços dos ecossistemas
costeiros e marinhos;
2. Gerar benefícios económicos sustentáveis e equitativos, e crescimento
inclusivo;
3. Integrar abordagens entre várias indústrias e o governo; e
4. Inovar, apoiada pela melhor ciência disponível.
Esta organização adopta como definição de economia azul, o disposto na
Declaração de Changwon (Coreia do Sul, 2012)19:
“We understand the Blue Economy to be a practical ocean-based economic
model using green infrastructure and technologies, innovative financing
mechanisms, and proactive institutional arrangements for meeting the
twin goals of protecting our oceans and coasts and enhancing its potential
contribution to sustainable development, including improving human wellbeing, and reducing environmental risks and ecological scarcities.”

17

http://pemsea.org/
http://www.pemsea.org/sites/default/files/PEMSEA%20Blue%20Economy%20Report%2011.10.15.pdf
19
http://pemsea.org/sites/default/files/1475203802713042.pdf
18
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Segundo a Economist Intelligence Unit (2015)20, “Economia azul é uma economia
do mar sustentável, resultante do equilíbrio entre a atividade económica e a
capacidade de longo prazo dos ecossistemas oceânicos para suportar essa
atividade, permanecendo resilientes e saudáveis.”
No estudo realizado pelo Banco Mundial em parceria com várias organizações das
Nações Unidas (2017)21, é apresentada a seguinte definição para economia azul:
“The “blue economy” concept seeks to promote economic growth, social
inclusion, and the preservation or improvement of livelihoods while at the
same time ensuring environmental sustainability of the oceans and coastal
areas.” Acrescenta ainda que "The Blue Economy is sustainable use of
ocean resources for economic growth, improved livelihoods and jobs, and
ocean ecosystem health.”22

5.2.10. Oportunidades da economia azul
De acordo com o relatório publicado pelo The Economist Intelligence Unit (2015),
o oceano vai ser uma força económica este século. O potencial de crescimento
da economia do mar é vasto, perspetivando-se, de acordo com o relatório da
OCDE (2016), a duplicação do seu valor até 2030.
Economia azul significa aproximar pessoas e oceano, numa relação produtiva e
saudável, o que exige avultados investimentos em investigação, educação,
construção e partilha de conhecimento, inovação, e a aposta em atividades
sustentáveis e amigas das pessoas e do ambiente.
As indústrias têm espaço para inovar e investir, criando intensa procura de
recursos humanos qualificados, tornando a economia do mar um setor com
crescente empregabilidade direta. A academia encontra uma oportunidade de
atualizar e desenvolver novos programas de ensino, considerando a visão da
indústria. A literacia do oceano tem potencial para ocupar um lugar com
progressivo destaque na educação e formação profissional, o primeiro passo para
mobilizar pessoas e recursos para uma economia do mar sustentável.

20

https://transportemaritimoglobal.files.wordpress.com/2021/04/2015-eiu-the-economist-intelligencestate-of-the-blue-economy.pdf
21
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15434Blue_EconomyJun1.pdf
22
https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy
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A ordem de pensamento correta para investir na economia azul deve estar
alinhada com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável23, adotada pela
Organização das Nações Unidas, nomeadamente o ODS 14. Este Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável visa proteger e assegurar a utilização sustentável
do oceano, através da redução da poluição marinha e dos impactos da
acidificação dos oceanos devido aos gases com efeito de estufa, o fim da
sobrepesca e a conservação das zonas e ecossistemas marinhos e costeiros. Deve
também estar alinhada com os objetivos estabelecidos na Década das Nações
Unidas da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável (Década do
Oceano).
Se forem seguidos ambos os alinhamentos, conclui-se que qualquer investimento
na economia do mar deve garantir a sustentabilidade ambiental, social e
económica. A prioridade das ações começa nas pessoas, na ciência e no
conhecimento, nomeadamente na educação e na literacia do oceano, abrindo
portas à captação de talento e inspirando a inovação e a colaboração,
comunicando e amplificando a consciência de que existe apenas um oceano que
nos liga a todos e do qual a sustentabilidade do planeta depende.

5.2.11. Tendências azuis
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14 foca-se na proteção da vida
marinha. As metas definidas neste importante e global objetivo, estabelecem
claras tendências do mercado para os próximos anos. São assim de esperar fortes
desenvolvimentos nos domínios da prevenção e redução da poluição; na
proteção dos ecossistemas marinhos e costeiros; na regulação da extração de
recursos vivos; na conservação de pelo menos 10% das zonas costeiras e
marinhas; e no aumento do conhecimento científico.
Por outro lado, a OCDE (2016) apresenta também vários “trends”, expressando
que o potencial de longo prazo para inovação, criação de emprego e crescimento
económico oferecido é elevado. São esperados fortes desenvolvimentos a nível
científico e tecnológico e será particularmente relevante o fomento de uma
maior cooperação internacional, estabelecida a nível intergovernamental, e
através da criação de redes internacionais de colaboração e partilha de
informação. Será também fortalecida a gestão integrada do oceano. É
23

https://sdgs.un.org/2030agenda
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reconhecida a necessidade de estabelecer uma nova cultura na formação e
ensino nas áreas marinha e marítima. Efetivamente, o desejado crescimento azul
não será alcançado sem competências, conhecimento e pessoas qualificadas,
pelo que este tema se posiciona, claramente, como uma importante tendência
para o futuro.
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5.2.12. Conhecimento do oceano
De acordo com a OCDE (2016) “Science has been, and will continue to be, a
powerful driver of economic development in the seas and oceans”. O que não se
conhece não se gere e o oceano não é exceção. Potenciar o desenvolvimento
sustentável da economia do mar exige a compreensão do estado do oceano e
mares, agora e no futuro.
O conhecimento do oceano resulta do investimento em pesquisa científica,
incluindo equipamentos, instalações, sistemas de colaboração e de partilha de
informação e, claro, equipas multidisciplinares preparadas para recolher,
interpretar e processar dados. O conhecimento resultante, se devidamente
articulado entre a academia, a indústria e a governação, é o motor da inovação
marinha, mas também o garante da proteção do oceano, potenciando a geração
de riqueza e a criação de postos de trabalho.
A OCDE (2016) identificou que apenas 5% do leito do oceano estava mapeado em
alta resolução. No entanto, o mapeamento mais detalhado é uma ferramenta
crítica para observar com precisão o relevo e a composição do fundo do mar;
adquirir informação de ecossistemas marinhos; proteger e rastrear a vida
marinha; identificar recursos naturais e regular a exploração e extração de
recursos; apoiar a localização de parques eólicos offshore e instalações de
aquicultura; entre outros.

5.2.13. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
O processo de desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), teve início na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável: O Futuro que Queremos - Brasil (Rio +20), que ocorreu em 2012. Em
2015, na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (United
Nations Sustainable Development Summit 2015) realizada em Nova Iorque, os
líderes de 193 Estados-Membros das Nações Unidas aprovaram, por

unanimidade, o documento “Transformando o Nosso Mundo: Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável” (Transforming our world: the 2030 Agenda for
Sustainable Development)24.
A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade,
que visa promover a paz universal com mais liberdade, reconhecendo que a
erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a
pobreza extrema, é o maior desafio global ao desenvolvimento sustentável. A
Agenda 2030 consiste em uma Declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e 169 metas. Os Objetivos definidos visam resolver as
necessidades das pessoas tanto nos países desenvolvidos como em
desenvolvimento, enfatizando que ninguém deve ser deixado para trás. Os ODS
aprovados são integrados e indivisíveis, e juntam, de forma equilibrada, as três
dimensões do desenvolvimento sustentável: a económica, a social e a ambiental,
assim como importantes questões relacionadas com a paz, a justiça e instituições
eficazes. Os ODS foram desenvolvidos sobre as bases estabelecidas pelos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)25, de maneira a completar o seu
trabalho e responder a novos desafios.
Objetivo 14: Proteger a Vida Marinha
O Objetivo 1426 visa proteger e assegurar a utilização sustentável do oceano,
através da redução da poluição marinha de todos os tipos, especialmente a que
advém de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por
nutrientes; gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e
costeiros; minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos; regular
a extração de recursos, acabar com a sobrepesca e a pesca ilegal, não reportada
e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas; eliminar os subsídios que
contribuam para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada; conservar
as zonas costeiras e marinhas; aumentar o conhecimento científico, desenvolver
capacidades de investigação e transferir tecnologia marinha a fim de melhorar a
saúde do oceano e proteger a biodiversidade; e assegurar a conservação e o uso
sustentável do oceano e dos seus recursos pela implementação do direito
internacional, como refletido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar (CNUDM).

24

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/objectivos_desenvolv_milenio.pdf
26
https://unric.org/pt/objetivo-14-proteger-a-vida-marinha/
25
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5.2.14. Década do Oceano
De 2021 a 2030, o oceano ocupará lugar de destaque na agenda global. Este
período de tempo foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), como
a Década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento
Sustentável – ou, simplesmente, a Década do Oceano27. Na origem desta
iniciativa está o entendimento de que o planeta e a humanidade têm uma forte
dependência do oceano, bem como uma forte influência sobre ele.
A Década do Oceano foi proposta sob a coordenação da Comissão Oceanográfica
Intergovernamental (COI) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), a fim de ampliar os esforços para reverter a
tendência de degradação do oceano. A ideia nasceu numa reunião de
responsáveis da COI e quadros superiores do Secretariado, que teve lugar no
início de janeiro de 2016. O Plano de Implementação teve a sua génese nas
discussões de um grupo provisório de planeamento, nos primeiros meses de
2018. Entre junho de 2019 e maio de 2020, foram convocados mais de 1900
participantes da comunidade científica, dos governos, de entidades da ONU, de
ONGs e do setor privado, para reuniões de planeamento a nível global, temático
e regional. A atual versão do Plano de Implementação da Década do Oceano
beneficiou de uma revisão exaustiva em junho e julho de 2020.
Porquê uma Década do Oceano?
A saúde e o bem-estar dos seres humanos, incluindo o desenvolvimento
económico sustentável e equitativo, dependem da saúde e da segurança do
oceano em todo o mundo. Porém, existem muitos aspetos do oceano que
permanecem um mistério. Em 2020, apenas 19% do fundo do oceano estava
cartografado e existem vastas áreas do oceano profundo, bem como nas regiões
árticas e polares, sobre as quais não se conhece praticamente nada relativamente
à distribuição das espécies, aos ecossistemas, aos processos oceânicos e aos
fatores de stress existentes.
A visão da Década do Oceano é “a ciência de que precisamos para o oceano que
queremos”; a missão da Década do Oceano é “catalisar soluções transformadoras
baseadas na ciência dos oceanos para o desenvolvimento sustentável,
conectando as pessoas ao nosso oceano”.

27

https://www.oceandecade.org/
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A Década do Oceano propõe a concretização de sete objetivos interconectados,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável do oceano e do planeta como
um todo, o “oceano que queremos”:
1. Um oceano limpo onde as fontes de poluição estejam identificadas e
sejam reduzidas ou removidas;
2. Um oceano saudável e resiliente onde os ecossistemas marinhos sejam
compreendidos, protegidos, recuperados e devidamente geridos;
3. Um oceano produtivo que apoie uma cadeia alimentar sustentável e
uma economia oceânica sustentável;
4. Um oceano previsível que a sociedade compreenda para que possa
responder às alterações das suas condições;
5. Um oceano seguro em que a vida e os meios de subsistência são
protegidos contra os riscos relacionados com os oceanos;
6. Um oceano acessível com acesso livre e equitativo aos dados, à
informação, à tecnologia e à inovação;
7. Um oceano inspirador e envolvente que a sociedade possa
compreender e valorizar na sua relação com o bem-estar humano e o
desenvolvimento sustentável.
A ambição da Década do Oceano ultrapassa a capacidade de uma única nação, de
um único grupo de intervenientes, de uma única geração ou de uma única
disciplina científica. A Década dos Oceano convidará um vasto grupo de
intervenientes a alinhar coletivamente os seus esforços de investigação, de
investimento e as suas iniciativas, em torno de um conjunto de prioridades
comuns. A Década do Oceano não definirá uma política para o oceano, mas
permitirá desenvolver competências científicas e gerar conhecimentos que
contribuirão diretamente para os objetivos da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável e para outros enquadramentos jurídicos e políticos
globais relevantes.
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5.2.15. Estratégia Nacional para o Mar
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (ENM 2021-2030)28 assenta no
reconhecimento de que, na década 2020-2030, o oceano será recentrado nas
dimensões ambiental, social, económica e geopolítica. É constituída por duas
Partes: a Parte I, que inclui a apresentação da visão, objetivos estratégicos e áreas
de intervenção prioritárias; e a Parte II, que apresenta um plano de ação com
várias medidas.
A visão
A visão expressa na Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 assenta na
promoção de um oceano saudável, para potenciar o desenvolvimento azul
sustentável, apoiado no conhecimento científico.
Os objetivos estratégicos
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 apresenta 10 objetivos estratégicos,
que se copiam de seguida:
OE1. Combater as alterações climáticas e a poluição e restaurar os
ecossistemas
OE2. Fomentar o emprego e a economia azul circular e sustentável
OE3. Descarbonizar a economia e promover as energias renováveis e
autonomia energética
OE4. Apostar na garantia da sustentabilidade e segurança alimentar
OE5. Facilitar o acesso a água potável
OE6. Promover a saúde e o bem-estar
OE7. Estimular o conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico e
inovação azul
OE8. Incrementar a educação, formação, a cultura e literacia do oceano
OE9. Incentivar a reindustrialização e capacidade produtiva e digitalizar o
oceano

28

Documento final https://www.dgpm.mm.gov.pt/enm-21-30 e DRE https://dre.pt/home//dre/164590045/details/maximized; Consulta pública 2020, https://www.dgpm.mm.gov.pt/consultapublica-enm2030
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OE10. Garantir a segurança, soberania, cooperação e governação
As áreas de intervenção prioritárias
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 apresenta 13 áreas de intervenção
prioritárias, que se copiam igualmente de seguida:
AI1. Ciência e inovação
AI2. Educação, formação, cultura e literacia do oceano
AI3. Biodiversidade e áreas marinhas protegidas
AI4. Bioeconomia e biotecnologia azul
AI5. Pescas, aquicultura, transformação e comercialização
AI6. Robótica e tecnologias digitais
AI7. Energias renováveis oceânicas
AI8. Turismo, náutica de recreio e desporto
AI9. Portos, transportes marítimos, logística e comunicações
AI10. Estaleiros, construção e reparação naval
AI11. Gestão do litoral, obras e infraestruturas
AI12. Recursos não-vivos
AI13. Segurança, defesa e vigilância marítima
O plano de ação
O Plano de Ação da ENM 2021-2030 pretende ser, simultaneamente, um roteiro
para a implementação da Estratégia e dos seus objetivos estratégicos e metas,
assim como uma base para a sua monitorização e avaliação.
O plano de ação completo contém um conjunto de cerca de 185 medidas e ações
distribuídas de forma matricial, pelos 10 objetivos estratégicos e pelas 13 áreas
de intervenção prioritárias. Estas medidas são ainda agrupadas de acordo com os
dez objetivos estratégicos preconizados, sendo apresentadas na forma de tabela
simples. Adicionalmente, são isoladas 30 medidas consideradas emblemáticas
com base na sua abrangência e elevado potencial multiplicador de efeitos, sendo
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as mesmas agrupadas em função dos objetivos estratégicos e igualmente
apresentadas na forma de tabela simples.
Modelo de governação
O modelo de governação da ENM 2021-2030 inclui uma coordenação política e
uma coordenação técnica. A coordenação política é assegurada pela Comissão
Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM), que é a estrutura de reflexão,
coordenação e decisão estratégica sobre o mar. A coordenação técnica é
responsabilidade da Direção-Geral de Política do Mar (DGPM), que assegura o
apoio logístico, administrativo e técnico necessário ao bom funcionamento da
CIAM.

5.2.16. Direito do mar
O Direito do mar é parte importante do Direito Internacional Público. Está
centrado nos espaços marítimos, sendo baseado em Tratados, acordos e
regulamentos de carácter internacional público, tendo como referência os
Estados e as organizações internacionais. Tem como objetivo regular, em todos
os aspetos, os recursos do mar e os usos do oceano, incluindo os direitos de
navegação, limites do mar, jurisdição económica, conservação e gestão de
recursos marinhos vivos, proteção do meio marinho, recursos não vivos,
segurança marítima e ilícitos, pesquisa marítima, litígios entre Estados, achados
arqueológicos, entre outros.
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM)
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) 29, foi adotada
em Montego Bay, Jamaica, em 30 de abril de 1982, fruto da 3ª Conferência das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
Esta Convenção define os direitos e responsabilidades dos Estados, no que diz
respeito à utilização e exploração dos mares e oceano, estabelecendo diretrizes
para as empresas, o ambiente e a gestão dos recursos naturais marinhos, que
pretendem facilitar as comunicações internacionais e promover o uso pacífico
dos mares e oceano, a utilização equitativa e eficiente dos seus recursos, a
conservação dos recursos vivos e o estudo, a proteção e a preservação do meio
marinho. A Convenção entrou em vigor em 16 de novembro de 1994, tendo
29

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
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substituído os quatro Tratados celebrados em Genebra em 1958. Com a
aprovação da Convenção em 1982, foram criados 3 órgãos para vigiar o seu
cumprimento, encontrando-se os mesmos em pleno funcionamento:
. A Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos (International
Seabed Authority ISA)30, sediada em Kingston, Jamaica;
. O Tribunal Internacional do Direito do Mar (International Tribunal for the
Law of the Sea ITLOS)31, sediado em Hamburgo, Alemanha; e
. A Comissão de Limites da Plataforma Continental (Commission on the
Limits of the Continental Shelf CLCS)32, instalada na Sede das Nações
Unidas em Nova Iorque.
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) trouxe
inovações em matéria de Direito do mar, consolidando costumes internacionais
e textos esparsos, clarificou situações controversas, modernizou conceitos e,
entre os muitos avanços, estabeleceu a largura máxima para o mar territorial em
12 milhas, criou a chamada Zona Económica Exclusiva (ZEE) e introduziu o
conceito de “Área”, entre muitos outros pontos importantes. A CNUDM foi já
ratificada por 167 países e pela União Europeia. Foi aprovada para ratificação por
Portugal em 199733.

5.2.17. Espaços e fronteiras marítimas
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) definiu os
diferentes espaços marítimos de forma precisa. Atualmente, mesmo os países
não signatários da Convenção, adotam e respeitam os seus conceitos e definições
que, dada a sua importância, se apresentam de seguida.
Águas interiores
As águas interiores incluem as águas dos rios, lagos, lagoas e canais do território
nacional, interiores às linhas de origem da medição do mar territorial, sendo a
soberania do Estado costeiro plenamente exercida nestas águas.

30

https://www.isa.org.jm/
https://www.itlos.org/en/
32
https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm
33
https://dre.pt/pesquisa/-/search/152897/details/maximized
31
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Mar territorial
O mar territorial é definido como uma zona de mar adjacente ao território e além
das águas interiores e, no caso do Estado arquipélago (como por exemplo Cabo
Verde), das águas arquipelágicas, sobre as quais se estende a soberania do Estado
costeiro. O seu limite é fixado em 12 milhas náuticas a partir da linha de baixamar ao longo da costa. A soberania do Estado é exercida não só sobre o mar
territorial, mas também sobre o espaço aéreo, o leito e vida marinha e o subsolo
desse mar. Entretanto, os navios de qualquer bandeira, terão o direito de
passagem inocente (a passagem é considerada inofensiva desde que não seja
prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Estado costeiro), podendo
atravessar as águas do mar territorial desde que o façam de maneira rápida e
ininterrupta.
A zona contígua
A zona contígua estende-se a até 12 milhas náuticas além do limite exterior do
mar territorial, tendo o Estado costeiro o direito de adotar medidas de
fiscalização, de forma a evitar e reprimir as infrações às leis e regulamentos
aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários no seu território ou no seu mar
territorial.
A Zona Económica Exclusiva (ZEE)
A Zona Económica Exclusiva (ZEE) constitui uma zona situada além do mar
territorial e a ele adjacente, que se estende até 200 milhas náuticas, da linha da
costa a partir da qual se mede a largura do mar territorial. De realçar que, nos
Estados que dispõem de uma zona económica exclusiva, esta abrange
normalmente a zona contígua. Na zona económica exclusiva, o Estado costeiro
tem direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação
e gestão dos recursos biológicos e minerais, das águas sobrejacentes ao leito do
mar, do leito do mar e no seu subsolo. Tem também direitos de soberania no que
se refere a outras atividades relacionadas com a exploração e aproveitamento da
zona para fins económicos, como a produção de energia a partir da água, das
correntes e dos ventos. Tem ainda jurisdição, no que se refere à colocação e
utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas; investigação científica
marinha; proteção e preservação do meio marinho; e outros direitos e deveres
previstos na Convenção.
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A pesca deve ser praticada dentro dos limites de captura exigidos para a
preservação das espécies, cuja reprodução esteja gravemente ameaçada,
cabendo-lhe a autorização, mediante licença, para que outros países completem
o nível de captura recomendada pelos organismos internacionais, estabelecendo
as quotas, o período de tempo em que a pesca ocorrerá e as espécies que
poderão ser capturadas. De sublinhar que, nesta área, qualquer outro Estado
goza do direito de navegação e sobrevoo, cabendo-lhe ainda, a liberdade de
instalação de cabos e dutos submarinos. Sobre o direito de liberdade de
navegação na ZEE, a Convenção deixou uma lacuna interpretativa, pois não
esclareceu se essa liberdade, perfeitamente definida pelo artigo 58.º, permite ou
não a realização de manobras e exercícios militares por outros Estados que não o
costeiro.
Plataforma Continental
A plataforma continental de um Estado costeiro, conforme previsto no n.º 1 do
artigo 76.º da Convenção:
“(...) compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se
estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do
prolongamento natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior
da margem continental ou até uma distância de 200 milhas marítimas das
linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos
casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa
distância."
No domínio das ciências da terra, a plataforma continental corresponde, no
essencial, à parte submersa dos continentes. O Estado costeiro exerce direitos de
soberania sobre a plataforma continental para efeitos de exploração e
aproveitamento dos seus recursos naturais, incluindo os minerais e outros
recursos não vivos do leito do mar e subsolo, bem como os organismos vivos
pertencentes a espécies sedentárias, isto é, aquelas que no período de captura
estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo ou só podem mover-se em
constante contacto físico com esse leito ou subsolo. Estes direitos são exclusivos,
no sentido de que, se o Estado costeiro não explora a plataforma continental ou
não aproveita os recursos naturais da mesma, ninguém pode empreender estas
atividades sem o expresso consentimento desse Estado. Os direitos do Estado
costeiro sobre a plataforma continental não afetam o regime jurídico das águas
sobrejacentes ou do espaço aéreo acima dessas águas.
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O exercício dos direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental, não
deve afetar a navegação ou outros direitos e liberdades dos demais Estados,
previstos na Convenção, nem ter como resultado uma ingerência injustificada
neles. Todos os Estados têm o direito de colocar cabos e ductos submarinos na
plataforma continental. Sob reserva do seu direito de tomar medidas razoáveis
para a exploração da plataforma continental, o aproveitamento dos seus recursos
naturais e a prevenção, redução e controlo da poluição causada por ductos, o
Estado costeiro não pode impedir a colocação ou a manutenção dos referidos
cabos ou ductos. O traçado da linha para a colocação de tais ductos na plataforma
continental fica sujeito ao consentimento do Estado costeiro. Tem ainda
jurisdição, no que se refere à colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações
e estruturas sobre a plataforma continental. Adicionalmente, o Estado costeiro
tem o direito exclusivo de autorizar e regulamentar as perfurações na plataforma
continental, quaisquer que sejam os fins.
Alto-mar
O alto-mar é um conceito de Direito do mar e compreende todas as partes do
mar não incluídas na zona económica exclusiva, no mar territorial ou nas águas
interiores de um Estado, nem nas águas arquipelágicas de um Estado
arquipélago. Por outras palavras, alto-mar é o conjunto das zonas marítimas que
não se encontram sob jurisdição de nenhum Estado. Foi reafirmado o princípio
da liberdade de navegação para os navios de todos os Estados, tenham ou não
litoral, sendo inaceitável, nos termos da Convenção, que este ou aquele Estado
pretenda submeter qualquer parte do alto-mar à sua soberania. O alto-mar está
assim aberto a todos os Estados, quer costeiros quer sem litoral e nos termos da
Convenção, incluindo liberdade de navegação; liberdade de sobrevoo; liberdade
de pesca; liberdade de colocar cabos e ductos submarinos; liberdade de construir
ilhas artificiais e outras instalações permitidas pelo direito internacional;
liberdade de pesca; e liberdade de investigação científica.
Área
Para a Área, definida na Convenção com o significado de “leito do mar, os fundos
marinhos e o seu subsolo além dos limites da jurisdição nacional”, foi
estabelecido um regime jurídico distinto:
“(...) os fundos marinhos e oceânicos e o seu subsolo para além dos limites
da jurisdição nacional, bem como os respetivos recursos, são património
comum da humanidade e que a exploração e o aproveitamento dos
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mesmos fundos serão feitos em benefício da humanidade em geral,
independentemente da situação geográfica dos Estados.”
Assim, enquanto para o alto-mar foi estipulado o regime de liberdade, uma
mudança fundamental ocorreu em relação à Área. Embora situados além das
áreas de jurisdição nacional, o leito do mar, os fundos marinhos e o seu subsolo
não são livres, tendo sido considerados património comum da humanidade.
Assim, nenhum Estado pode reivindicar ou exercer soberania ou direitos de
soberania sobre qualquer parte da Área ou dos seus recursos; nenhum Estado ou
pessoa jurídica, singular ou coletiva, pode apropriar-se de qualquer parte da área
ou dos seus recursos; não serão reconhecidos tal reivindicação ou exercício de
soberania ou direitos de soberania nem tal apropriação.
A este espaço marítimo, um dos mais controversos na aceitação da Convenção,
devido às oportunidades de extração dos seus minerais (recursos minerais
sólidos, líquidos ou gasosos in situ na Área, no leito do mar ou no seu subsolo,
incluindo os nódulos polimetálicos), foi dedicada a Parte XI da Convenção,
estabelecendo uma Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA) para
autorizar a exploração do fundo do mar e a mineração, recolhendo e distribuindo
royalties. Segundo definição apresentada nesta Parte, as atividades na Área
devem ser realizadas em benefício da humanidade em geral, independentemente
da situação geográfica dos Estados, costeiros ou sem litoral, e tendo
particularmente em conta os interesses e as necessidades dos Estados em
desenvolvimento e dos povos que não tenham alcançado a plena independência
ou outro regime de autonomia reconhecido pelas Nações Unidas. A Autoridade,
através de mecanismo apropriado, numa base não discriminatória, deve
assegurar a distribuição equitativa dos benefícios financeiros e dos outros
benefícios económicos resultantes das atividades na Área.

5.2.18. Política marítima integrada
A política marítima integrada (PMI)34 é uma abordagem holística de todas as
políticas da UE relacionadas com o mar. Fundada na ideia de que, através da
coordenação das suas políticas, a União pode colher mais benefícios dos mares e
do oceano com um menor impacto ambiental, a PMI abrange domínios tão
diversos como as pescas e a aquicultura; os transportes e os portos marítimos; o
34

https://eurocid.mne.gov.pt/mares-e-oceanos/politica-maritima-da-uniao-europeia
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ambiente marinho; a investigação marinha; as energias offshore; a construção
naval e as indústrias relacionadas com o mar; a vigilância marítima; o turismo
costeiro e marítimo; o emprego; o desenvolvimento das regiões costeiras; e as
relações externas em matéria de assuntos do mar.
A PMI visa garantir uma abordagem mais coerente dos assuntos marítimos, com
uma coordenação reforçada entre diferentes domínios políticos, incidindo em
questões que (1) não são cobertas por uma política setorial específica como, por
exemplo, o “crescimento azul” (crescimento económico com a contribuição de
vários setores marítimos); e que (2) exigem uma coordenação entre vários
setores e intervenientes como, por exemplo, o conhecimento do meio marinho.
Em termos históricos, o desenvolvimento da política marítima integrada remonta
a março de 2005, quando a Comissão Europeia apresentou uma comunicação
relativa a uma PMI para a UE. Em junho de 2006, a Comissão publicou um Livro
Verde sobre os diferentes aspetos de uma futura política marítima europeia, uma
visão europeia para o oceano e os mares. Em outubro de 2007 a Comissão
apresentou uma proposta de uma PMI para a UE conhecida como Livro Azul e o
correspondente plano de ação, tendo sido acolhido favoravelmente pelo
Conselho Europeu.
A política marítima integrada abrange especificamente as seguintes políticas
transversais: (1) “crescimento azul”; (2) conhecimento e dados sobre o meio
marinho; (3) ordenamento do espaço marítimo; (4) vigilância marítima integrada;
e (5) estratégias para as bacias marítimas. A política marítima integrada tem
como objetivo coordenar (e não substituir) as políticas aplicáveis a setores
marítimos específicos.
A estratégia “Crescimento azul”
A estratégia Crescimento azul35 foi lançada pela Comissão Europeia em 2012. Tem
por objetivo apoiar a longo prazo o crescimento sustentável, no conjunto dos
setores marinho e marítimo, reconhecendo a importância dos mares e oceano
enquanto motores da economia europeia, com grande potencial para a inovação
e o crescimento. A estratégia tem três vertentes:
. Medidas específicas em matéria de política marítima integrada: incluindo
(1) o conhecimento do meio marinho para melhorar o acesso à informação
sobre o mar; (2) o ordenamento do espaço marítimo a fim de garantir uma
35

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52012DC0494
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gestão eficaz e sustentável das atividades no mar; e (3) a vigilância
marítima integrada para dar aos responsáveis uma melhor imagem do que
se passa no mar;
. Abordagens específicas por bacia marítima, a fim de assegurar a
combinação de medidas mais adequadas para promover um crescimento
sustentável, tendo em conta os fatores climáticos, oceanográficos,
económicos, culturais e sociais locais (incluindo a região Atlântica); e
. Abordagens específicas por atividade, incluindo (1) a energia azul; (2) a
aquicultura; (3) o turismo costeiro e marítimo; (4) a exploração mineira
dos fundos marinhos; e (5) a biotecnologia marinha.

5.2.19. Estratégia marítima para a Região Atlântica
Em 2011, a Comissão Europeia definiu a Estratégia Marítima para a Região
Atlântica, incluída nas estratégias regionais para as bacias marítimas e, em 2013,
adotou um plano de ação para a sua implementação, com o objetivo de revitalizar
a economia marinha e marítima nesta região. Este plano mostrou como os
Estados-Membros do Atlântico, as suas regiões e a Comissão Europeia, podem
contribuir para o crescimento sustentável nas regiões costeiras e para
impulsionar a economia azul, preservando, simultaneamente, o equilíbrio
ambiental e ecológico da região Atlântica. O plano de ação incentivou os EstadosMembros a trabalhar em conjunto, em domínios onde no passado cada um tinha
a sua própria estratégia, procurando encontrar novos domínios de cooperação
em matéria de atividades marítimas, desde as tradicionais até às emergentes.
A avaliação intercalar do plano de ação, publicada em 2018, concluiu que este
possibilitou o desenvolvimento de mais de 1 200 novos projetos marítimos e
investimentos de quase 6 mil milhões de euros. Com o objetivo de contribuir para
a recuperação da Europa face à crise socioeconómica desencadeada pela
pandemia de Covid-19, a União Europeia adotou um novo plano de ação para
uma economia azul sustentável, resiliente e competitiva na região atlântica,
intitulado “Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região Atlântica
- Plano de ação para o Atlântico 2.0”36.
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O novo plano de ação visa os Estados-Membros da UE na região do Atlântico:
Portugal, Espanha, França e Irlanda. Tem como objetivo geral libertar o potencial
da economia azul na região Atlântica, preservando simultaneamente os
ecossistemas marinhos e contribuindo para a atenuação das alterações climáticas
e a adaptação aos seus efeitos. O plano de ação reflete os compromissos globais
em matéria de desenvolvimento sustentável e as prioridades políticas da
Comissão Europeia para 2019-2024, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu.
O novo plano de ação procura cumprir 7 objetivos específicos, distribuídos por 4
pilares interdependentes e transregionais, centrados nas questões em que a
cooperação potencia os resultados ou que, por si só, um Estado ou uma região
costeira terá mais dificuldade em agir. Para cada um dos objetivos são definidas
ações concretas:
PILAR I: Os portos do atlântico enquanto pontos de entrada e placas
giratórias da economia azul
Objetivo 1: Os portos enquanto pontos de entrada para o comércio no
Atlântico; Objetivo 2: Os portos enquanto catalisadores da atividade
económica.
PILAR II: Competências Azuis do Futuro e Literacia Oceânica
Objetivo 3: Qualidade da educação, formação e aprendizagem ao longo
da vida; Objetivo 4: Literacia do oceano.
PILAR III: Energias Renováveis Marinhas
Objetivo 5: Promoção da neutralidade carbónica graças às energias
renováveis marinhas.
PILAR IV: Um Oceano saudável e zonas costeiras resilientes
Objetivo 6: Zonas costeiras mais resilientes; Objetivo 7: Luta contra a
poluição marinha.

5.2.20. Ordenamento do espaço marítimo
Falar de espaços e dos recursos relacionados, nos domínios económico, social e
ambiental, exige falar da gestão dos mesmos. Para gerir espaços e recursos é
fundamental possuir conhecimento do meio e utilizar processos e ferramentas
que permitam identificar, classificar e planear ações. Gerir significa garantir que
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estas ações deverão ser admissíveis e sustentáveis em todos os domínios,
evitando conflitos ou sobreposição indevida de usos e de interesses.
Esta prática de gestão é, desde há muito, amplamente realizada no território
terrestre sendo exigida ação equivalente no espaço marítimo. Existindo apenas
um oceano e mares partilhados por vários países, o impacto de cada ação
individual tem potencial para ultrapassar as fronteiras marítimas estabelecidas
(CNUDM), afetando todos, a curto ou longo prazo. Esta consciência é manifestada
no preâmbulo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar:
“Conscientes de que os problemas do espaço oceânico estão estreitamente interrelacionados e devem ser considerados como um todo.”
O primeiro evento relacionado com a gestão do espaço marítimo foi organizado
pela IOC/UNESCO, tendo sido realizado em 2006. Embora nesta data já vários
países tivessem iniciado o seu ordenamento de espaço marítimo (Marine Spatial
Planning MSP), não existia um modelo normalizado que pudesse ser usado
internacionalmente.
Ordenamento do espaço marítimo na União Europeia
O tema do ordenamento do espaço marítimo constitui uma das cinco políticas
transversais previstas na política marítima integrada (PMI) da União Europeia (as
outras quatro incluem o “crescimento azul”; o conhecimento e dados sobre o
meio marinho; a vigilância marítima integrada; e as estratégias para as bacias
marítimas).
A importância de garantir o ordenamento do espaço marítimo foi também
prevista na Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (Diretiva 2008/56/CE)37, que
estabeleceu um quadro de ação comunitária no domínio da política para o meio
marinho. Nesta diretiva foi desenvolvida uma estratégia para a utilização
sustentável dos mares e a proteção e conservação dos ecossistemas marinhos,
numa abordagem que incluiu as áreas marinhas protegidas e todas as atividades
humanas com impacto no meio marinho.
Seria preciso esperar mais seis anos, para se registar um maior desenvolvimento
do tema. Tal verificou-se com a publicação da Diretiva 2014/89/UE38 do
Parlamento Europeu e do Conselho, que estabeleceu um quadro para o
ordenamento do espaço marítimo. Nesta diretiva foi reconhecida que as
37
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múltiplas pressões exercidas sobre os recursos costeiros e a crescente procura de
espaço marítimo para diferentes fins, exigiam uma abordagem integrada do
ordenamento e da gestão do espaço marítimo. Esta abordagem previa o
estabelecimento e a aplicação de planos de ordenamento do espaço marítimo
pelos Estados-Membros de forma a “promover a coexistência das diferentes
utilizações e, se necessário, a repartição adequada do espaço marítimo entre as
utilizações relevantes”. O ordenamento do espaço marítimo contribuiria assim
para a gestão eficaz das atividades marinhas e para a utilização sustentável dos
recursos marinhos e costeiros, sustentado num “processo de decisão coerente,
transparente, sustentável e fundamentado.” No seu artigo 3.º número 2, foi
apresentada a seguinte definição:
“Ordenamento do espaço marítimo: um processo através do qual as
autoridades competentes dos Estados-Membros analisam e organizam as
atividades humanas nas zonas marinhas para alcançar objetivos
ecológicos, económicos e sociais.”
A diretiva estabeleceu também que o processo de ordenamento deveria
promover a cooperação entre os Estados-Membros, obrigando-os a preparar
planos de ordenamento do espaço marítimo até 31 de março de 2021 (exceto os
que não possuem litoral). Para apoiar este processo foi lançada a Plataforma
Europeia de Ordenamento do Espaço Marítimo (European MSP Platform)39, um
serviço para os Estados-Membros partilharem conhecimento e experiências
relevantes sobre o ordenamento do espaço marítimo.
Ordenamento do espaço marítimo nacional
Portugal antecipou-se à União Europeia na abordagem legislativa à necessidade
de ordenamento do espaço marítimo nacional. Efetivamente, a diretiva que
estabeleceu um quadro para o ordenamento do espaço marítimo (2014/89/UE)
foi lançada em 23 de julho de 2014. Cerca de três meses antes, em 10 de abril,
Portugal publicava a Lei n.º 17/2014 40, que estabeleceu as bases da política de
ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional, conhecida por Lei de
Bases do Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo (LBOGEM). O seu artigo
4.º expressa claramente:
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“O ordenamento e a gestão do espaço marítimo nacional têm como
objetivo a promoção da exploração económica sustentável, racional e
eficiente dos recursos marinhos e dos serviços dos ecossistemas,
garantindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos diversos usos e das
atividades nele desenvolvidos, atendendo à responsabilidade inter e
intrageracional na utilização do espaço marítimo nacional e visando a
criação de emprego.”
Esta Lei viria a ser desenvolvida através do Decreto-Lei n.º 38/201541, que definiu:
(1) o regime de elaboração, aprovação, alteração, revisão e suspensão dos
instrumentos de ordenamento do espaço marítimo nacional; (2) o regime jurídico
aplicável aos títulos de utilização privativa do espaço marítimo nacional; (3) o
regime económico e financeiro associado à utilização privativa do espaço
marítimo nacional; e (4) o regime de acompanhamento permanente e de
avaliação técnica do ordenamento do espaço marítimo nacional. O Decreto-Lei
n.º 38/2015 transpôs também para a ordem jurídica interna a Diretiva
2014/89/UE.
A Lei n.º 17/2014 e o Decreto-Lei n.º 38/2015 constituem assim legislação
fundamental para a criação de normas aplicáveis à utilização de todo o espaço
marítimo adjacente ao território continental e ao dos arquipélagos dos Açores e
da Madeira, incluindo a plataforma continental estendida para além das 200
milhas marítimas.
Plano de situação do ordenamento do espaço marítimo
A elaboração do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo
(PSOEM) obedece ao Decreto-lei n.º 38/2015, e ao Despacho n.º 11494/2015,
onde consta a indicação das entidades responsáveis pela sua elaboração, o
âmbito espacial e as disposições relativas à comissão consultiva que apoia a
elaboração do plano. O Plano de Situação é um instrumento de ordenamento do
espaço marítimo nacional que constitui uma ferramenta essencial para a política
do mar, assegurando o desenvolvimento da economia do mar e a
sustentabilidade do meio marinho, tal como definido pela Diretiva-Quadro
“Estratégia-Marinha” e pela Estratégia Nacional para o Mar. Trata-se de um plano
estruturante e fundamental, que abrange todo o espaço marítimo nacional,
desde as linhas de base até ao limite exterior da plataforma continental,
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integrando as águas interiores marítimas, o mar territorial, a zona económica
exclusiva e a plataforma continental, incluindo para além das 200 milhas náuticas.
O PSOEM caracteriza a distribuição espacial e temporal dos usos e atividades
existentes e potenciais, identificando também as áreas relevantes para a
conservação da natureza, biodiversidade, os valores correspondentes ao
património cultural subaquático e as redes e estruturas indispensáveis à defesa
nacional, à segurança interna e à proteção civil e combate à erosão costeira. O
plano promove a compatibilização entre usos ou atividades concorrentes, tendo
em vista contribuir para um melhor aproveitamento económico do meio marinho
e minimizar o impacto das atividades humanas no meio marinho. É ainda o
instrumento que permite a atribuição de títulos de utilização privativa do espaço
marítimo nacional (TUPEM).
O PSOEM tem os seguintes objetivos: (1) executar os objetivos da Estratégia
Nacional para o Mar; (2) promover a exploração económica sustentável, racional
e eficiente dos recursos marinhos; (3) contribuir para a coesão nacional e reforço
da posição geopolítica e geoestratégica de Portugal na bacia do Atlântico; (4)
contribuir para o ordenamento da bacia do Atlântico; (5) assegurar o bom estado
ambiental das águas marinhas; (6) ordenar os usos e atividades, prevenindo e
minimizando conflitos entre usos e atividades concorrentes; (7) contribuir para o
conhecimento do oceano e reforçar a capacidade científica e tecnológica
nacional; e (8) garantir a segurança jurídica e a transparência na atribuição dos
títulos de utilização privativa do espaço marítimo nacional.
O ordenamento do espaço marítimo é efetuado, em primeira linha, pelo plano de
situação. Os planos de afetação são um instrumento de ordenamento
complementar ao PSOEM, procedendo à afetação de áreas e/ou volumes do
espaço marítimo nacional, a usos e atividades não identificados no plano de
situação. Os planos de afetação, assim que aprovados, ficam automaticamente
integrados no plano de situação.
Em abril de 2018, a Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimos (DGRM), deu início ao período de discussão pública do Plano de
Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM), tendo este decorrido
entre 30 de abril e 31 de julho do mesmo ano. Suscitou, porém, críticas de várias
entidades, pelo que a DGRM anunciou a elaboração de um novo projeto. A 2.ª
versão do projeto de PSOEM, correspondente à subdivisão do continente e à
subdivisão da plataforma continental estendida, viria a ser apresentada para
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consulta pública entre 12 de dezembro e 31 de janeiro de 2019, tendo sido
aprovado no mesmo ano. A respetiva documentação e cartografia encontra-se
disponível para consulta na plataforma do PSOEM42.

5.2.21. Áreas marinhas protegidas
Áreas marinhas protegidas (AMP) são zonas geograficamente delimitadas em
águas oceânicas, geridas através de meios legais, destinados à gestão e
conservação da biodiversidade, dos habitats e dos ecossistemas marinhos, assim
como dos serviços dos ecossistemas e dos valores culturais associados. Estas
áreas são geralmente designadas para regulamentar e limitar as atividades
humanas com impacto negativo no local protegido, procurando salvaguardar
espécies e ecossistemas, contribuindo para uma utilização sustentável dos
recursos naturais associados ao mar. As AMP constituem uma importante
ferramenta de conservação e gestão marinha, com o objetivo de mitigar a perda
de biodiversidade e dos serviços de ecossistemas associados.
A classificação das AMP é feita em função de critérios de proteção distintos, que
resultam de legislação e regulamentação diversa. Esta decorre sobretudo dos
princípios incorporados na Estratégia Nacional para o Mar e de compromissos
internacionais assumidos por Portugal, quer no âmbito da UE, quer no âmbito de
Convenções internacionais, nomeadamente a Convenção OSPAR. Compete à
DGRM propor a criação de áreas marinhas protegidas, em articulação com a
Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNF
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas). Compete ainda à DGRM
assegurar a gestão das AMP de interesse nacional e colaborar na gestão das que
são de âmbito regional ou local, nomeadamente através da elaboração, avaliação
e revisão de planos de ordenamento específicos. Para entender o conceito de
AMP, justifica-se uma análise histórica incluindo a legislação relacionada, onde se
desenvolve e define terminologia relevante.
A Rede Natura 200043 é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União
Europeia (também se aplica ao meio marinho), que tem como finalidade
assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais
ameaçados da Europa, contribuindo para travar a perda de biodiversidade.
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Constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União
Europeia.
Em 2008 foi publicada a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM), uma ação
da União Europeia no domínio da política para o meio marinho, com o objetivo
de estabelecer uma abordagem comum e objetivos de prevenção, proteção e
conservação do meio contra atividades humanas nocivas. Esta diretiva exige que
os países da União Europeia desenvolvam estratégias, destinadas alcançar o bom
estado ambiental até 2020, devendo estas incluir medidas destinadas a proteger
os ecossistemas marinhos e a assegurar a sustentabilidade das atividades
económicas associadas ao meio marinho.
Em 2018 foi aprovada a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da
Biodiversidade (ENCNB 2030)44. Em termos estruturais, a ENCNB 2030 é
composta por seis capítulos. No primeiro capítulo encontra-se uma leitura atual
sobre o país, a sua biodiversidade e o seu capital natural; no segundo apresentase um diagnóstico e a situação de referência do património natural português; e
no terceiro enuncia-se a ambição e a visão para a conservação da natureza e da
biodiversidade. A componente estratégica é desenvolvida no capítulo quarto e as
componentes operacionais estão contidas nos capítulos cinco e seis, onde são
apresentados, respetivamente, os financiamentos e os recursos, bem como a
governação e o acompanhamento da implementação da Estratégia.
No domínio internacional, é fundamental referir a Convenção OSPAR 45, da qual
Portugal é parte contratante. A OSPAR é uma convenção marinha regional que
foi constituída com o objetivo de proteger o meio marinho do Atlântico Nordeste.
É assim um mecanismo legal, cujas partes contratantes constituem a Comissão
OSPAR. São partes contratantes da OSPAR além de Portugal: a Bélgica,
Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Holanda, Noruega,
Espanha, Suécia, Reino Unido, Luxemburgo, Suíça e também a União Europeia. A
Comissão teve o seu início em 1972, através da Convenção de Oslo que debatia o
problema do alijamento de lixo no mar (dumping). Mais tarde, em 1974, na
Convenção de Paris, foram discutidas questões relacionadas com as fontes de
poluição marinha de origem terrestre e da indústria offshore. Essas duas
convenções foram unificadas, atualizadas e prorrogadas pela Convenção OSPAR
em 1992. O nome OSPAR provém assim das duas convenções originais ("OS" de
44
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Oslo e "PAR" de Paris). No âmbito da Convenção OSPAR, as Áreas Marinhas
Protegidas (AMP) são espaços designados pelas partes contratantes, que têm
como objetivo proteger e conservar as espécies e habitats marinhos, os
ecossistemas e os processos ecológicos do ambiente marinho. Nas AMP são
aplicadas medidas específicas de proteção e de conservação, ou medidas de
recuperação e de restauro das áreas degradadas, sendo também consideradas
medidas de precaução destinadas a prevenir a ocorrência de danos ambientais
no ambiente marinho.

5.2.22. Plataformas azuis
Existem várias plataformas que disponibilizam informação relevante relacionada
com a economia do mar, muitas delas recorrendo a plataformas de informação
geográfica com apresentação da informação sobre mapas. Apresenta-se de
seguida uma seleção das mais relevantes.
Atlas Europeu dos Mares
O Atlas Europeu dos Mares46 é uma aplicação geográfica interativa que
disponibiliza dados sobre o meio marinho e informações marítimas de ordem
geral, a par de estatísticas sobre o oceano, os mares e as costas da Europa. O Atlas
apresenta visualmente os dados estatísticos, tornando-os acessíveis a um público
alargado e apoiando a política marítima e a economia azul.
AtlanticStrategy.eu – Maritime DataHub
O Maritime DataHub47 da Agência Executiva para a Competitividade e a Inovação
(EASME), é uma ferramenta interativa que produz informação relativa a projetos
e empresas financiadas por programas da UE e dos Estados-Membros, no quadro
da Estratégia para o Atlântico e do respetivo Plano de Ação. A ferramenta permite
que o utilizador aceda a um vasto leque de informação, utilizando filtros de forma
interativa.
EMODnet
A Rede Europeia de Observação e Dados Marinhos (European Marine
Observation and Data Network EMODnet)48 apoia todos os utilizadores de dados
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marinhos, incluindo formuladores de políticas, cientistas, indústria e o público,
potenciando oportunidades de inovação e de crescimento. A EMODnet fornece
acesso a dados marinhos europeus em sete temas baseados em disciplinas:
batimetria 2D e 3D, geologia, habitats do fundo do mar, química, biologia, física
e atividades humanas.
Marine Regions.org
A plataforma MarineRegions.org49 constitui um sistema de informação
geográfica, indispensável para a gestão dos espaços marítimos, permitindo a
pesquisa e apresentação de dados relacionados com o mar territorial, zona
económica
exclusiva,
águas
arquipelágicas,
entre
outros.
A informação é disponibilizada na forma de mapas e de dados alfanuméricos,
resultando da partilha de conhecimento de fornecedores de dados globais,
europeus, regionais e nacionais e de especialistas relevantes. A plataforma
MarineRegions.org é gerida pelo Flanders Marine Institute.
ENOW Explorer
A plataforma ENOW Explorer50 é disponibilizada pela National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA). Permite obter e comparar dados
económicos de forma interativa, dos vários distritos e Estados, para os seis
setores considerados representativos pelos EUA para a respetiva economia do
mar: recursos vivos, construção marinha, transporte marítimo, recursos minerais
offshore, construção de navios e barcos, e turismo e lazer.

5.2.23. Economia circular
A economia circular51 é um modelo económico focado em sistemas de produção
e consumo em circuito fechado (circular), como alternativa ao modelo linear
(aberto). Procura extrair valor económico e utilidade dos materiais,
equipamentos e bens pelo maior tempo possível, em ciclos energizados por
fontes renováveis. Ultrapassa o âmbito e foco estrito das ações de gestão de
resíduos e de reciclagem, visando uma ação mais ampla, desde o redesenho de
processos, produtos e novos modelos de negócio, até à otimização da utilização
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de recursos. Visa assim o desenvolvimento de novos produtos e serviços
economicamente viáveis e ecologicamente eficientes.
Numa sociedade caracterizada pelo crescimento da população e por elevados
níveis de consumo, a economia circular procura substituir o conceito de fim-devida dos produtos, típico da economia linear sequencial, por fluxos circulares de
reutilização, restauração e renovação. Os materiais são preservados, restaurados
ou reintroduzidos no sistema de modo cíclico, com vantagens ambientais
decorrentes da menor extração e importação de matérias-primas, redução na
produção de resíduos e redução de emissões associadas.
Este conceito estratégico assenta em vários “Rs” que incluem, entre outros, o
repensar, a redução, a reutilização, a recuperação e a reciclagem de materiais e
de energia. A economia circular é vista como um elemento-chave para promover
a dissociação entre o crescimento económico e o aumento no consumo de
recursos, com elevado impacto na natureza e na sustentabilidade do planeta.
Economia Circular na União Europeia
No dia 2 de dezembro de 2015, a Comissão Europeia publicou uma comunicação
intitulada “Fechar o ciclo – plano de ação da UE para a economia circular“52,
reconhecendo que:
“A transição para uma economia mais circular, em que o valor dos
produtos, materiais e recursos se mantém na economia o máximo de
tempo possível e a produção de resíduos se reduz ao mínimo, é um
contributo fundamental para os esforços da UE no sentido de desenvolver
uma economia sustentável, hipocarbónica, eficiente em termos de
recursos e competitiva. Essa transição é a oportunidade para
transformarmos a nossa economia e criarmos vantagens competitivas,
novas e sustentáveis, para a Europa.”
Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal
No dia 23 de novembro de 2017, foi aprovado o Plano de Ação para a Economia
Circular em Portugal (PAEC)53, tendo como objetivo definir uma estratégia
nacional para a economia circular. Este plano consubstancia a estratégia nacional
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visando a mudança do paradigma económico de linear para circular, englobando
um conjunto de sete ações concretas.
Plano de Ação para a Economia Circular
No dia 11 de março de 2020, a Comissão Europeia adotou um novo Plano de Ação
para a Economia Circular54, constituindo o mesmo um dos principais alicerces do
Pacto Ecológico Europeu.

5.2.24. Pacto Ecológico Europeu
O Pacto Ecológico Europeu55 foi apresentado pela Comissão Europeia em 11 de
dezembro de 2019. O Pacto redefine o compromisso de enfrentar os desafios
climáticos e ambientais, com a consciência de que, a cada ano que passa, a
atmosfera fica mais quente, o clima muda um pouco mais, espécies correm o
risco de extinção e as florestas e o oceano estão a ser poluídos e destruídos.
O Pacto Ecológico Europeu tem como objetivo principal transformar a economia
da UE para um futuro sustentável. Consciente de que os desafios globais das
alterações climáticas e da degradação ambiental exigem uma resposta global, a
UE pretende assumir um papel de líder mundial na promoção da transformação
da economia. A estratégia do Pacto Ecológico Europeu assenta em três domínios:
Estratégia de crescimento – O Pacto Ecológico Europeu pretende dar resposta
aos desafios apresentados, afirmando-se como uma nova estratégia de
crescimento que visa transformar a UE numa sociedade equitativa e próspera,
eficiente na utilização dos recursos e competitiva, e que, em 2050, tenha zero
emissões líquidas de gases com efeito de estufa (GEE). A estratégia irá ajudar a
reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, a promover a inovação, o investimento
e a criação de emprego.
Transição ecológica – O Pacto pretende igualmente proteger, conservar e
reforçar o capital natural da UE e proteger a saúde e o bem-estar dos cidadãos
contra riscos e impactos relacionados com o ambiente.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_420 e https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
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Transição justa, equitativa e inclusiva; não deixar ninguém para trás – A
transição deve dar prioridade às pessoas, melhorando o seu bem-estar e
garantindo que as gerações futuras vivam num planeta saudável.
O Pacto Ecológico Europeu assenta num conjunto de políticas que se pretendem
profundamente transformadoras:
1. Ambição em matéria de clima para 2030 e 2050
2. Energia limpa, segura e a preços acessíveis
3. Mobilizar a indústria para a economia circular e limpa
4. Construir e renovar de forma eficiente em energia e recursos
5. Acelerar a transição para a mobilidade sustentável e inteligente
6. “Do prado ao prato”: conceber um sistema alimentar ecológico
7. Preservar e recuperar ecossistemas e a biodiversidade
8. Ambição de poluição zero por um ambiente livre de substâncias tóxicas
Pretende ainda integrar a sustentabilidade em todas as políticas da UE, apoiandose nas seguintes linhas de ação:
1. Financiar a transição e o investimento ecológico
2. Consciência ecológica nos orçamentos nacionais
3. Mobilizar a investigação e promover a inovação
4. Apoiar a educação e a formação
5. Um juramento ecológico: «não prejudicar»
A economia do mar sustentável está preconizada em várias das políticas
apontadas no Pacto Ecológico Europeu, nomeadamente ao nível das emissões do
transporte marítimo, das ameaças aos ecossistemas e à biodiversidade marinha,
da poluição do oceano e mares nas suas diversas formas, da produção de energia
renovável no oceano, e no contributo do meio aquático para uma produção
alimentar saudável e sustentável.
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Pacto Europeu para o Clima
Conforme previsto no Pacto Ecológico Europeu, no dia 9 de dezembro de 2020 a
Comissão Europeia lançou o Pacto Europeu para o Clima 56, visando envolver os
cidadãos e as comunidades nas ações em prol do clima e do ambiente,
trabalhando em conjunto. Como já referido, a Comissão Europeia reconhece que
o envolvimento e o empenho do público são cruciais para o êxito do Pacto
Ecológico Europeu – “as políticas inovadoras só funcionam se os cidadãos
estiverem plenamente envolvidos na sua elaboração” – as instituições devem
estar em sintonia com as preocupações dos cidadãos e as suas necessidades. O
Pacto Europeu para o Clima centra-se em três formas de colaboração com os
cidadãos em matéria de ação climática:
. Em primeiro lugar, incentiva a partilha de informação e promove a
compreensão dos cidadãos sobre as ameaças e os desafios das alterações
climáticas e da degradação do ambiente;
. Em segundo lugar, preconiza a existência de espaços reais e virtuais para
que as pessoas possam exprimir as suas ideias e trabalhar em conjunto; e
. Em terceiro lugar, promove as capacidades que favorecem as iniciativas
em matéria de alterações climáticas e de proteção do ambiente.
Pacto Ecológico Europeu e Economia Azul
Em 17 de maio de 2021, a Comissão Europeia publicou uma comunicação relativa
a uma nova abordagem para uma economia azul sustentável na UE: transformar
a economia azul da UE para assegurar um futuro sustentável 57. Neste documento
é reconhecida a importância da economia azul para o alcance dos objetivos
estabelecidos no Pacto Ecológico Europeu:
“Uma economia azul sustentável oferece muitas soluções para alcançar os
objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Há que reduzir a pegada carbónica
de muitas das atividades atuais e, ao mesmo tempo, colocar a tónica nas
atividades novas e neutras em carbono. A economia azul pode contribuir
para a neutralidade carbónica desenvolvendo a energia renovável
marítima e tornando mais ecológicos os transportes marítimos e os portos.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:788:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0240
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A UE visa reduzir até 2030 as emissões de gases com efeito de estufa para,
pelo menos, 55% dos níveis de 1990 e alcançar a neutralidade climática até
2050. A energia renovável marítima pode ajudar a alcançar estas metas e
gerar um quarto da eletricidade da UE em 2050, sobretudo (embora não
exclusivamente) através da energia eólica marítima. Um cabaz de energia
marítima sustentável deveria incluir (para além da energia eólica marítima
fixa) energia eólica flutuante, energia térmica, energia ondomotriz e
energia das marés – tecnologias emergentes que deverão chegar à fase
comercial nos próximos dez anos. Para acelerar o seu desenvolvimento, a
Comissão publicou, em 2020, a nova estratégia da UE para a energia
renovável marítima, que visa multiplicar por cinco a capacidade de energia
marítima renovável até 2030 e por 30 até 2050.
O Pacto Ecológico Europeu preconiza uma redução de 90% nas emissões
de gases com efeito de estufa provenientes de todos os modos de
transporte, incluindo o transporte marítimo. Os nossos corredores
marítimos são elos fundamentais do sistema de comércio mundial.
Embora, comparativamente, gere menos emissões do que o transporte
rodoviário ou aéreo, o transporte marítimo gera emissões de carbono e
outras emissões poluentes devido aos grandes volumes de combustíveis
fósseis que utiliza e ao facto de estar deles fortemente dependente. A
descarbonização do transporte marítimo (e das operações de pesca)
reduzirá as emissões de gases com efeito de estufa, mas também a
poluição atmosférica e aquática e o ruído submarino, e ao mesmo tempo
criará novas oportunidades económicas.”

5.2.25. Hidrogénio verde
Vale a pena repetir: os vetores de desenvolvimento futuro estão alinhados em
três percursos paralelos: (1) assegurar a sustentabilidade do planeta e da
humanidade; (2) garantir um oceano saudável é condição necessária e prioritária;
e (3) a sustentabilidade é um triângulo ambiental, económico e social. O presente
e o futuro descrito são atualmente separados por três desafios transversais: (1)
alterações climáticas e transição energética focada na descarbonização; (2)
evolução para uma economia circular; e (3) a promoção da transição digital.
Relativamente às alterações climáticas, a descarbonização é a palavra-chave. E
um dos principais veículos para a descarbonização é o hidrogénio. É interessante
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notar que o hidrogénio não é um tema novo. Em 1875, o visionário autor de ficção
científica Júlio Verne escreveu no seu romance A Ilha Misteriosa:
“Sim, meus amigos, creio que um dia a água será empregue como
combustível, que o hidrogénio e o oxigénio que a constituem, usados
isoladamente ou em conjunto, fornecerão uma fonte inesgotável de calor
e luz de uma intensidade que o carvão não é capaz.”
O hidrogénio foi identificado pela primeira vez em 1766, pelo cientista Henry
Cavendish. Viria a ser utilizado de forma comercial cerca de 25 anos depois, na
iluminação de ruas e em aquecimento, na forma de gás de carvão (coal gas ou
town gas), uma mistura de gases (principalmente hidrogénio, metano e
monóxido de carbono) produzida a partir de carvão. A primeira pilha de
combustível (fuel cell) a hidrogénio, que produziu eletricidade a partir de oxigénio
e de hidrogénio, foi desenvolvida em 1838 por Sir William Grove. Porém, a
primeira pilha de combustível de aplicação comercial foi desenvolvida apenas em
1932.
Em muitos aspetos, o hidrogénio é o combustível perfeito. É o que apresenta a
combustão mais limpa e o mais eficiente. O hidrogénio pode produzir eletricidade
e a eletricidade pode produzir hidrogénio, criando um ciclo energético renovável
e inócuo para o ambiente. Importa desde já realçar que o hidrogénio não é tóxico
e que a sua combustão na presença de oxigénio produz apenas água limpa.
Como referido, a tecnologia necessária para promover a separação da água em
hidrogénio e oxigénio está disponível desde há muito. Porém, até à data, o
processo é caro e exige o consumo de eletricidade para alimentar o processo de
eletrólise, normalmente gerada a partir de combustíveis fósseis. Só
recentemente, com o desenvolvimento de soluções de energias renováveis como
a energia solar e a energia eólica, se tornou possível pensar na produção de
hidrogénio limpo, conhecido por hidrogénio verde ou renovável. Este hidrogénio
é assim designado porque a sua produção recorre, exclusivamente, a eletricidade
gerada por energias renováveis, sem a libertação de CO₂ para a atmosfera, ou
seja, descarbonizando a economia. Não está excluída a produção de hidrogénio
com outras cores amigas do ambiente, nomeadamente o hidrogénio azul ou
hipocarbónico (baixo carbono - low carbon economy), produzido a partir de gás
natural (um combustível fóssil), mas com sequestro do CO₂ libertado.
O hidrogénio assim produzido pode ser armazenado na forma gasosa, sob
pressão e à temperatura ambiente; ou na forma líquida, a uma temperatura
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inferior a 253 graus negativos. A maior barreira para o sucesso e rápida difusão e
abastecimento de hidrogénio no mercado, consiste exatamente no seu
transporte e distribuição. Mas as soluções estão a ser desenvolvidas e não faltam
protótipos com resultados positivos. O hidrogénio poderá ser distribuído na sua
forma pura ou na forma de amoníaco (NH3 - com temperatura de liquefação de
32,6 graus negativos). Em ambos os casos sem carbono envolvido.
72

O hidrogénio é uma fonte de energia versátil. Como gás, pode utilizar a
infraestrutura existente de distribuição de gás natural e alimentar turbinas de
geração de eletricidade. Na forma líquida ou gasosa, pode ser usado como
combustível em meios de transporte, apresentando-se como a solução de
energia limpa mais disruptiva do setor da energia. De facto, a tendência atual de
eletrificar a frota de veículos automóveis cria problemas ambientais, desde a
mineração de terras raras, a reciclagem de baterias e até a potencial mineração
marinha em busca dos nódulos polimetálicos. O hidrogénio tem potencial para
desacelerar os processos referidos. Disrupção, sem dúvida.
De sublinhar ainda que, em veículos, o hidrogénio pode ser utilizado para
produzir eletricidade através de uma pilha de combustível (fuel cell) - a opção
mais ecológica; ou num motor de combustão interna, onde as emissões são,
ainda assim, significativamente mais reduzidas do que com outros combustíveis.
O hidrogénio, no estado gasoso ou líquido, será uma fonte de energia importante
para a indústria, os automóveis, os navios e até mesmo as habitações e os
consumos privados, coexistindo, no entanto, com outras formas de energia já
conhecidas ou a desenvolver no futuro.

5.2.26. Estratégias do hidrogénio
Estratégia do hidrogénio na União Europeia
A Estratégia do Hidrogénio da União Europeia (EU Hydrogen Strategy) 58 foi
comunicada em 8 julho de 2020 e revela forte ambição na liderança da transição
energética da Europa, com forte aposta na descarbonização e rumo ao objetivo
de zero emissões líquidas em 2050. De facto, a Comissão Europeia, através do
Pacto Ecológico Europeu, afirma que a descarbonização constitui uma nova
estratégia de crescimento sustentável para a União Europeia, que visa uma
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sociedade equitativa e próspera, eficiente na utilização dos recursos e
competitiva, que, em 2050, tenha zero emissões líquidas de gases com efeito de
estufa (GEE).
O hidrogénio verde e o hidrogénio azul podem contribuir para reduzir as emissões
de gases com efeito de estufa já antes de 2030, sendo uma peça essencial para
uma economia com impacto neutro no clima e sem poluição em 2050. O
hidrogénio verde oferece ainda uma oportunidade única para a investigação e a
inovação, potenciando a criação de crescimento económico e de emprego. Para
alcançar os objetivos pretendidos na Estratégia do Hidrogénio, são estabelecidas
várias ações agrupadas em cinco iniciativas: (1) estabelecer uma agenda de
investimento para a União Europeia; (2) estimular a procura e aumentar a
produção; (3) conceber um quadro favorável, incluindo regimes de apoio, regras
de mercado e infraestruturas; (4) promover a investigação e a inovação em
tecnologias de hidrogénio; e (5) atuar em dimensão internacional.
Um roteiro para a UE
A prioridade da UE é promover o hidrogénio verde ou renovável, utilizando
principalmente energia eólica e solar para a sua produção. A longo prazo, o
hidrogénio verde é a opção mais compatível com a meta de neutralidade
climática e poluição zero da UE e a mais coerente com um sistema energético
integrado. Contudo, a curto e a médio prazo, são necessárias outras formas de
hidrogénio – azul ou hipocarbónico, para reduzir rapidamente as emissões da
atual produção de hidrogénio e apoiar a adoção paralela e futura do hidrogénio
verde. Naturalmente, o desenvolvimento do ecossistema do hidrogénio na
Europa irá ocorrer de forma gradual, a diferentes velocidades entre setores e,
possivelmente, entre regiões59.
Na primeira fase, de 2020 a 2024, o objetivo estratégico é instalar uma potência
eletrolítica (eletrolisadores para promover a separação da água em hidrogénio e
oxigénio) de, pelo menos 6 GW, para produção de até 1 milhão de toneladas de
hidrogénio verde. Numa segunda fase, de 2025 a 2030, o objetivo estratégico é
instalar uma potência eletrolítica de, pelo menos 40 GW até 2030, para produção
de até 10 milhões de toneladas de hidrogénio verde. Numa terceira fase, a partir
de 2030 e até 2050, espera-se que as tecnologias de hidrogénio verde atinjam a
maturidade e sejam implantadas em grande escala.
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Estratégia do hidrogénio em Portugal
O Plano Nacional do Hidrogénio60, que inclui como anexo a Estratégia Nacional
para o Hidrogénio (EN-H2), foi aprovado em 14 de agosto de 2020. Esta estratégia
visa contribuir para o objetivo de descarbonização nacional e da UE, promovendo
a introdução gradual de hidrogénio como pilar sustentável e integrado, na
transição para uma economia descarbonizada. Tem como objetivo garantir, até
2050, a descarbonização de toda a rede de gás natural e das centrais elétricas e
contribuir significativamente para a descarbonização dos setores do transporte e
indústria.
A estratégia estabelece as seguintes metas de incorporação de hidrogénio, a
cumprir até 2030: 10% a 15% de injeção de hidrogénio verde nas redes de gás
natural; 2% a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do setor da
indústria; 1% a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do transporte
rodoviário; 3% a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do transporte
marítimo doméstico; e 1,5% a 2% de hidrogénio verde no consumo final de
energia. Estabelece ainda como metas, a cumprir até 2030, a instalação de
eletrolisadores com potência de 2 GW a 2,5 GW e a criação de 50 a 100 postos
de abastecimento de hidrogénio. Determina ainda que o acompanhamento da
estratégia compete à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
Face ao exposto, importa desde já sublinhar que esta estratégia irá exigir
avultados investimentos em investigação, inovação, formação de pessoas e
criação de infraestruturas, criando um mercado de investimento, tecnologia,
conhecimento e de desenvolvimento de carreiras único, que terá um impacto
transversal em toda a sociedade, incluindo os setores de atividade da economia
do mar.

5.2.27. Estatística
As boas decisões são fundamentadas em boa informação. É fundamental que
todos tenham acesso a dados fidedignos, que possam analisar segundo
diferentes prismas e interesses. Por essa razão, apresentamos algumas
plataformas de dados estatísticos na forma alfanumérica e também plataformas
para consulta de informação baseada em mapas.
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PORDATA
A PORDATA, Base de Dados de Portugal Contemporâneo61, é organizada e
desenvolvida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, criada em 2009 por
Alexandre Soares dos Santos e sua família, descendentes de Francisco Manuel
dos Santos. Esta plataforma recolhe, organiza, sistematiza e divulga a informação
sobre múltiplas áreas da sociedade, para Portugal, municípios e países europeus.
As estatísticas divulgadas são provenientes de fontes oficiais e certificadas, com
competências de produção de informação nas áreas respetivas.
DGPM
A Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) publica e partilha valiosa informação
sobre a economia do mar. Destaca-se o Observatório da Economia Azul62, no qual
são apresentados indicadores resumidos sobre economia; educação, ciência e
tecnologia; identidade e cultura; proteção e salvaguarda; oceano, atmosfera e
sistema integrado; pesca e indústria do pescado, aquicultura; recursos não vivos;
portos, transporte e logística; recreio, desporto e turismo; e obras marítimas. O
Observatório da Economia Azul partilha ainda vários documentos de
monitorização, nomeadamente os Relatórios Técnicos da Economia do Mar em
Portugal e os Relatórios do ITIMar (Investimento Territorial Integrado Mar)
Destaque também para o projeto SEAMInd - Indicadores e Monitorização
Económica, Social e Ambiental63, cujo objetivo consiste em identificar um
conjunto restrito de indicadores relevantes, para aferir os resultados da política
do mar, numa lógica de desenvolvimento sustentável, e torná-los visíveis e
disponíveis de uma forma integrada, fácil e de forma continuada.
União Europeia – Indicadores da Economia Azul
A Comissão Europeia publica vários relatórios e infográficos com dados da
economia azul de cada um dos Estados-Membros e valiosa informação prospetiva
e estratégica. O relatório “EU Blue Economy Report”64 é publicado anualmente,
sendo elaborado pela Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e Pescas da
Comissão Europeia (Directorate-General Maritime Affairs and Fisheries DG
MARE) em conjunto com o Centro Comum de Investigação (Joint Research
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Centre). A informação estatística é ainda apresentada de forma dinâmica e
gráfica num portal interativo.
União Europeia – Pescas e aquicultura
O setor das pescas e aquicultura tem um portal próprio – Ocean and fisheries65,
no qual partilha factos e números sobre a política comum da pesca. Os dados
baseiam-se principalmente em dados compilados pelo Eurostat - o Gabinete de
Estatísticas da União Europeia, mas também em números recolhidos pela
Comissão Europeia e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
a Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO).
EUROSTAT
O Eurostat66 é o serviço de estatística da União Europeia. Produz estatísticas
europeias em parceria com os institutos nacionais de estatística e outras
autoridades nacionais dos Estados-Membros da UE. Esta parceria é conhecida
como Sistema Estatístico Europeu (ESS). Também inclui as autoridades
estatísticas dos países do Espaço Económico Europeu (EEE) e da Suíça.
UNCTAD STAT
A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (United
Nations Conference on Trade and Development UNCTAD) 67 publica informação
estatística sobre vários temas relevantes para a economia do mar, dos quais
merece destaque a caracterização do perfil marítimo de cada país e o centro de
dados do transporte marítimo68.
OCDE DATA
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (Organization
for Economic Cooperation and Development OECD)69 é uma organização
económica intergovernamental com 37 países membros, fundada em 1961 para
estimular o progresso económico e o comércio mundial. Publica dados
estatísticos organizados por temas e por países. A informação é apresentada na
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forma de gráficos, mapas, tabelas e publicações, oferecendo uma poderosa
ferramenta de comparação de dados70.
FAO STAT
A Organização para a Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture
Organization FAO)71 é uma agência especializada das Nações Unidas que lidera os
esforços internacionais para combater a fome. Tem por objetivo alcançar a
segurança alimentar para todos e garantir que as pessoas tenham acesso regular
a alimentos de alta qualidade em quantidade suficiente para levar uma vida ativa
e saudável. Com mais de 194 Estados-Membros, a FAO trabalha em mais de 130
países em todo o mundo. Tem uma divisão dedicada apenas às pescas e
aquicultura, a qual partilha informação estatística global nestes domínios
específicos72. Publica a cada dois anos, um relatório de referência intitulado “The
State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)”73, o qual inclui informação
estatística de referência.
World Bank Open Data
O Banco Mundial (The World Bank) 74 é uma instituição financeira internacional
que financia projetos de países em desenvolvimento. É o maior e mais conhecido
banco de desenvolvimento no mundo. Oferece uma ampla gama de produtos
financeiros e assistência técnica, e apoia os países a partilhar e a aplicar
conhecimentos e soluções inovadores para os desafios que enfrentam. Com 189
países membros, funcionários de mais de 170 países e escritórios em mais de 130
locais, o Banco Mundial é na realidade um grupo de cinco instituições, que
trabalham em soluções sustentáveis que reduzem a pobreza e criam
prosperidade nos países em desenvolvimento. A sua plataforma World Bank
Open Data disponibiliza uma plataforma de pesquisa, análise e comparação de
informação estatística global, organizada por temas e por países. Partilha ainda
informação relativa aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na
plataforma Atlas of Sustainable Development Goals75.
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IRENA – Energias Renováveis
A Agência Internacional de Energia Renovável (International Renewable Energy
Agency IRENA)76, é uma organização intergovernamental que apoia os países na
sua transição para um futuro de energia sustentável, promovendo a ampla
adoção e uso sustentável de todas as formas de energia renovável, incluindo
bioenergia, geotérmica, hidroelétrica, oceânica, solar e eólica, na busca do
desenvolvimento sustentável. Disponibiliza uma ferramenta de consulta
dinâmica (Query Tool)77 que permite analisar e comparar os dados de capacidade
de geração de eletricidade renovável, selecionando países, anos e tecnologias.
UNWTO – Turismo
A Organização Mundial do Turismo (World Tourism Organization UNWTO) 78 é a
agência das Nações Unidas responsável pela promoção do turismo sustentável e
universalmente acessível. Reúne sistematicamente estatísticas de países e
territórios de todo o mundo, num vasto banco de dados com a informação
estatística mais abrangente sobre o setor do turismo.

5.2.28. Financiamento transversal
Existem muitas e variadas fontes de financiamento de projetos na economia do
mar, mais do que a maior parte das pessoas pensa. Na realidade não existe
escassez de capital, mas sim de ideias e da disponibilidade de ambientes em que
as mesmas se possam desenvolver. Conhecer os diferentes instrumentos
financeiros e os seus objetivos estratégicos, identificando as diferentes linhas de
apoio e o respetivo foco, pode ajudar a selecionar oportunidades, promovendo o
alinhamento com estratégias e tendências globais. Apresenta-se de seguida
informação relacionada com fundos internacionais, europeus, nacionais e
também plataformas relevantes e inovadoras.
Plano de recuperação para a Europa
Para ajudar a reparar os danos económicos e sociais causados pela pandemia de
Covid-19, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e os dirigentes da UE
chegaram a acordo sobre um plano de recuperação para a Europa, o qual inclui o
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maior pacote de medidas de estímulo de sempre. Juntos, o orçamento de longo
prazo da UE (QFP Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027) e o Next Generation
EU – um instrumento temporário concebido para impulsionar a recuperação,
englobam um total de 1 824,3 mil milhões de euros79 (1 074,3 mil milhões de
euros previstos no QFP + 750 mil milhões de euros previstos no Next Generation
EU).
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O Next Generation EU é um instrumento temporário de recuperação, destinado
a ajudar a reparar os danos económicos e sociais imediatos provocados pela
pandemia de Covid-19. O Mecanismo de Recuperação e Resiliência é o elemento
central do Next Generation EU, com 672,5 mil milhões de EUR em empréstimos
e subvenções para apoiar as reformas e os investimentos realizados pelos países
da UE. Estes fundos são disponibilizados aos Estados-Membros, tendo em conta
os planos de recuperação e resiliência elaborados e apresentados por cada um
deles. O Next Generation EU inclui igualmente 47,5 mil milhões de euros para a
iniciativa REACT-EU (Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da
Europa) e fundos adicionais para outros programas ou fundos europeus, como o
Horizonte 2020, o InvestEU, o desenvolvimento rural ou o Fundo para uma
Transição Justa (FTJ)80. Importa salientar que o Mecanismo de Recuperação e
Resiliência constitui um processo único e inédito na história da União Europeia e
tem como objetivo assegurar que todos os Estados-Membros beneficiam de
apoios e de estratégias capazes de alavancar a recuperação económica da União
Europeia.
Portugal deverá beneficiar de 45,1 mil milhões de euros em transferências entre
2021 e 2027, verba que inclui 15,3 mil milhões de euros em subvenções (a fundo
perdido) e 29,8 mil milhões de euros em subsídios do orçamento da UE a longo
prazo 2021-2027. No anterior Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020, no
qual não estava incluído o fundo de recuperação criado por causa da pandemia,
Portugal dispôs de 32,7 mil milhões de euros, registando-se agora um acréscimo
de 37% nos apoios81.
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
A elaboração do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) teve como base um
documento enquadrador das opções e prioridades para potenciar a recuperação
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dos efeitos económicos e sociais adversos causados pela pandemia de Covid-19
– a Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 20202030, datada de 21 de julho de 202082, que foi elaborada pelo Professor Doutor
António Costa Silva. Esta Visão Estratégica foi aberta a consulta pública e, em 15
de setembro de 2020, foram apresentadas publicamente as conclusões do
processo de auscultação83.
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O esboço do PRR foi apresentado publicamente em 29 de setembro de 2020 e a
versão preliminar foi entregue à Comissão Europeia em 15 de outubro de 2020.
Uma síntese atualizada foi apresentada em 15 de fevereiro de 2021, abrindo-se
novo processo de consulta pública entre 16 de fevereiro e 1 de março de 2021. A
versão final do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - Recuperar Portugal
construindo o futuro, foi finalizada em 16 de abril de 2021 e submetida à
Comissão Europeia alguns dias depois – 21 de abril. Portugal foi o primeiro
Estado-Membro da UE a concretizar esta entrega.
Os domínios de intervenção do Plano de Recuperação e Resiliência estão
estruturados em seis Pilares Relevantes de Política da EU: (1) transição ecológica;
(2) transição ou transformação digital; (3) crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo; (4) coesão social e territorial; (5) saúde e resiliência económica, social
e institucional; e (6) políticas para a próxima geração, crianças e jovens.
O Plano de Recuperação e Resiliência beneficia de um envelope financeiro total
de 16 643 milhões de euros (M€), composto por 13 944 M€ em subvenções e por
2 699 M€ em empréstimos. O investimento está centrado em três grandes
dimensões: (1) Resiliência; (2) Transição climática; e (3) Transição digital. Cada
uma delas é composta por diversas componentes, subdivididas em reformas que,
por sua vez, são consubstanciadas através de projetos.
- A Dimensão Resiliência é a que mais recursos absorve, concentrando 61% do
montante de subvenções do PRR, contribuindo para a concretização das metas
de investimento propostas pela Comissão Europeia nos seis Pilares Relevantes de
Política da UE.
- A Dimensão Transição Climática concentra 21% do montante das subvenções do
PRR, e constitui-se como uma ambiciosa agenda de sustentabilidade, focada na
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mobilidade, descarbonização e eficiência energética, acelerando a transição para
a utilização de energias limpas e renováveis, desenvolvendo a economia circular.
- A Dimensão Transição Digital concentra 18% do montante global de subvenções
do PRR e acentua a importância do investimento nas pessoas e na capacitação
como motores para o desenvolvimento de uma economia cada vez mais assente
no digital.
O PRR prevê um montante de 252 milhões de euros especificamente relacionados
com a economia do mar, distribuído por quatro áreas: hub azul, rede de
infraestruturas para a economia azul (87 milhões de euros); transição verde e
digital e segurança nas pescas (21 milhões); centro de operações de defesa do
atlântico e plataforma naval (112 milhões); e desenvolvimento do Cluster do Mar
dos Açores (32 milhões).
De sublinhar, no entanto, que apesar do PRR não identificar um grande
investimento nos setores da economia do mar comparativamente aos valores
totais envolvidos, de facto muitas das atividades económicas especificamente
ligadas ao mar aparecem no PRR sob designações mais genéricas. Por exemplo,
as medidas destinadas às energias renováveis também incluem as energias
renováveis oceânicas. E as medidas destinadas ao investimento e inovação
incluem muitas atividades ligadas às ciências oceânicas. Em conclusão, o conjunto
do PRR é acessível às atividades dedicadas ao mar com projetos integrados nas
três dimensões previstas: resiliência, transição climática e transição digital. O
desenvolvimento do PRR pode ser acompanhado em detalhe na plataforma Mais
Transparência84.
Importa ainda salientar que o PRR se insere no âmbito da Estratégia Portugal
2030, o referencial estratégico para as opções estruturais.
Horizonte Europa (2021 - 2027)
O Programa Horizonte Europa85 constitui a principal iniciativa da UE destinada a
apoiar a investigação e inovação (I&I), desde a conceção inicial até à
comercialização, complementando os financiamentos nacionais e regionais e
dando continuidade ao programa Horizonte 2020 no novo QFP 2021-27. Dispõe,
no total, de um orçamento de 95,5 mil milhões de euros. O novo programa
reconhece que o futuro crescimento e prosperidade da Europa dependem do
84
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aumento da sua capacidade no domínio da investigação e inovação, fornecendo
os meios necessários para atingir esse objetivo. Espera-se que, como tal, o
Horizonte Europa reforce os setores científico e tecnológico da UE, a fim de fazer
face aos grandes desafios globais em áreas cruciais como a saúde, o
envelhecimento, a segurança, a poluição e as alterações climáticas.
No caso de Portugal, a coordenação e divulgação da estratégia de reforço da
participação nacional neste programa é feita através da Rede PERIN (Portugal in
Europe Research and Innovation Network). Esta rede inclui as principais agências
financiadoras e promotoras, em estreita articulação com os gabinetes de
promoção dos programas europeus nas instituições académicas e de
investigação, assim como em empresas, associações empresariais e centros de
incubação de empresas e instituições de interface.
Programa COSME
O Programa para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias
Empresas (COSME - EU Programme for the Competitiveness of Small and
Medium-Sized Enterprises - SMEs)86 é um programa da União Europeia que tem
como objetivo reforçar a competitividade e sustentabilidade das PME do espaço
europeu, com particular incidência nos seguintes domínios: (1) facilitação do
acesso ao financiamento; (2) apoio à internacionalização e ao acesso aos
mercados; (3) criação de um ambiente favorável à competitividade; e (4)
promoção de uma cultura empresarial.
Um dos principais objetivos do programa consiste em melhorar o acesso ao
financiamento para as PME em diferentes fases do seu ciclo de vida: criação,
expansão ou transferência de atividades. A fim de alcançar este objetivo a UE,
através de instituições financeiras, mobiliza empréstimos e investimentos de
capital destinados às PME, sustentados pelo Mecanismo de Garantia de
Empréstimo (garantias e contragarantias a instituições financeiras) e pelo
Mecanismo de Capital Próprio para o Crescimento (capital de risco).
Programa Erasmus+ 2021-2027
O Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University
Students)87 é o programa europeu que apoia a educação, formação, juventude e
o desporto. O programa para 2021-2027 dispõe de um orçamento estimado de
86
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26,2 mil milhões de euros, quase o dobro do financiamento do programa anterior
(2014-2020). Coloca uma forte tónica na inclusão social, nas transições ecológica
e digital e na promoção da participação dos jovens na vida democrática, apoiando
as prioridades e atividades estabelecidas no Espaço Europeu da Educação, no
Plano de Ação para a Educação Digital e na Agenda de Competências para a
Europa. O Erasmus+ oferece oportunidades de mobilidade e cooperação no
ensino superior, ensino e formação profissionais, educação escolar (incluindo
educação e acolhimento na primeira infância), educação de adultos, juventude e
desporto.
EEA Grants 2014-2021
Através dos EEA Grants88, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega estabelecem o
objetivo de reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa, reforçando
as relações bilaterais com os Estados beneficiários. Portugal beneficiará de uma
verba de 102,7 M€. No âmbito dos EEA Grants e relativamente à economia do
mar, destaca-se o Programa Crescimento Azul89, cujo principal objetivo consiste
em aumentar a criação de valor e o crescimento sustentável na economia azul
portuguesa. Para além disso, a intenção é aumentar a investigação e promover
a educação e a formação nas áreas marinha e marítima.
Fundo Azul
Criado pelo Decreto-Lei n.º 16/2016, o Fundo Azul90 constitui um mecanismo de
incentivo financeiro destinado a: (1) potenciar o desenvolvimento da economia
do mar; (2) apoiar a investigação científica e tecnológica; (3) incentivar a proteção
e monitorização do meio marinho; e (4) incrementar a segurança marítima.
Gabinete Empreendedor Mar (DGPM)
O Gabinete Empreendedor do Mar91 é uma iniciativa da DGPM, que visa apoiar a
identificação de oportunidades de financiamento para projetos relacionados com
o mar.
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GoParity
A GoParity92 é uma plataforma de investimento crowdlending que promove
projetos sustentáveis, incluindo a economia do mar, facilitando o acesso a novas
oportunidades e partilhando os seus proveitos de forma clara e acessível a todos.
A organização afirma que apoia investimentos com impacto, que ajudam a tornar
o mundo num lugar melhor. Os investidores podem apoiar estes projetos
financeiramente, recebendo pagamento de juros.
Capital de risco (venture capital)
As pequenas empresas inovadoras e orientadas para o crescimento precisam
adquirir capital (investimento de capital) de fontes externas, porque não têm
capital próprio ou não conseguem obter empréstimos. As empresas
normalmente usam capital de risco93 para se expandir, entrar em novos mercados
e crescer mais rápido. Os fundos de capital de risco obtêm grande parte do seu
financiamento a partir de investidores institucionais e geralmente investem
grandes quantias em empresas com potencial de crescimento rápido. No
entanto, muitos investidores são relutantes em investir em start-ups e empresas
inovadoras, devido aos altos riscos e custos de transação. Podem também
considerar que o retorno esperado não vale o risco.
Business Angels
Business angel é um indivíduo, normalmente com elevado património líquido e,
geralmente, com experiência empresarial, que investe diretamente parte dos
seus ativos em negócios privados novos e em crescimento. Os business angels94
podem investir individualmente ou como parte de um sindicato em que um
“anjo” assume o papel principal. Além de capital, os business angels
proporcionam ao empreendedor experiência em gestão de negócios,
competências e contatos, constituindo uma boa fonte de capital "inteligente e
paciente". Os business angels desempenham um papel importante na economia.
Em muitos países, constituem a segunda maior fonte de financiamento externo
em empreendimentos recém-estabelecidos, depois da família e dos amigos.
Assumem um papel cada vez mais importante como fornecedores de capital de
risco e contribuintes para o crescimento económico e avanços tecnológicos.
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Crowdfunding
Crowdfunding ou financiamento coletivo95, é uma fonte de financiamento
emergente que envolve anúncios públicos (open calls), geralmente via Internet,
para financiar projetos por meio de contribuições monetárias em troca de uma
recompensa, pedido antecipado de produto, empréstimo ou investimento. Para
as pequenas empresas, o acesso a esta forma de financiamento representa uma
alternativa (ou um complemento) às fontes mais tradicionais de financiamento,
como o crédito. As plataformas de crowdfunding são sites onde angariadores de
fundos, como PMEs e start-ups, podem obter apoio financeiro de uma multidão.
Existem vários tipos de crowdfunding - os tipos mais comuns são os empréstimos
entre particulares (peer-to-peer); o financiamento coletivo com participação no
capital próprio; e o financiamento coletivo com recompensas.
Informação adicional
A plataforma Eurocid96 partilha informação detalhada e agregada sobre apoios
financeiros, procurando dar resposta, de forma centralizada, às seguintes
questões:
“Quais são os fundos estruturais e de investimento europeus? Porquê
2021-2027 e 2020-2024? O que é o Quadro Financeiro Plurianual? Onde
posso encontrar o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR)? E o
Próxima Geração UE? E os programas europeus? E o Portugal 2030? Onde
estão as oportunidades de financiamento?”

5.2.29. Estratégia Portugal 2030
A Estratégia Portugal 203097, aprovada na reunião do Conselho de Ministros de
29 de outubro de 2020, constitui o referencial estratégico para a elaboração do
Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais (PO) a implementar no ciclo de
programação 2021-2027, na sequência do anterior Acordo de Parceria
denominado Portugal 2020.
A Estratégia Portugal 2030 traça as linhas orientadoras para aplicação do Quadro
Financeiro Plurianual e dos novos instrumentos financeiros criados pela União
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Europeia para dar resposta à crise de Covid-19, abrangendo o período que
começa em 2021 e vai até 2029, último ano de execução dos fundos, cujo
envelope financeiro totaliza cerca de 50 mil milhões de euros.
A Estratégia Portugal 2030 está estruturada em torno de quatro agendas
temáticas centrais para o desenvolvimento da economia, da sociedade e do
território de Portugal no horizonte de 2030:
1. As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior
inclusão, menos desigualdade;
2. Digitalização, inovação e qualificações como motores do
desenvolvimento;
3. Transição climática e sustentabilidade dos recursos, e
4. Um país competitivo externamente e coeso internamente.
Cada uma das quatro agendas temáticas centrais incorpora intervenções focadas
em vários domínios estratégicos, materializadas em múltiplos eixos de
intervenção. Por exemplo, a agenda “transição climática e sustentabilidade dos
recursos” inclui o domínio estratégico “Economia do mar sustentável” 98,
extremamente relevante para a fileira da pesca, aquicultura, transformação e
comercialização dos seus produtos. Este domínio estratégico é desenvolvido no
capítulo da prospetiva desta fileira.
Os princípios orientadores e a estrutura operacional do período de programação
de fundos europeus da política de coesão relativo a 2021-2027, foram
estabelecidos através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/202099. A
Estratégia Portugal 2030 será financiada através de diversos instrumentos 100:
. Os fundos europeus do novo Acordo de Parceria (Fundos da Política de
Coesão) e do PEPAC (Fundos da Política Agrícola Comum e do
Desenvolvimento Rural);
. Os fundos adicionais do pacote do Next Generation EU, principalmente
do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (que financiará o PRR), do
REACT e do Fundo de Transição Justa;
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. Os fundos europeus de gestão centralizada, principalmente, do Horizonte
Europa e do CEF (Connecting European Facility);
. Outros fundos nacionais: Orçamento do Estado e fundos específicos,
nomeadamente, o Fundo Ambiental;
. Empréstimos de instituições financeiras nacionais ou internacionais,
como por exemplo o Banco Europeu de Investimento; e
. Fontes de financiamento do setor privado.
Vale a pena sublinhar que a Política de Coesão é executada através de três
fundos: o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo de
Coesão (FC) e o Fundo Social Europeu (FSE). Estes fundos trabalham em conjunto
com o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADR) e o novo
Fundo Europeu de Assuntos Marítimos, Pescas e Aquicultura (FEAMPA). Estes
cinco fundos, conjuntamente, formam os Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI).

5.2.30. Inovação
A inovação é uma palavra-chave nas estratégias internacionais e nacionais, sendo
considerado o principal agente de mudança para que se alcancem o crescimento
e sustentabilidade necessários que a sociedade, o ambiente e a economia
precisam. Apesar de normalmente associarmos o conceito de inovação ao
desenvolvimento de novos produtos, a inovação pode ser aplicada a processos,
marketing e estruturas organizacionais. Em comum, sabemos que a inovação não
nasce no conforto, antes na inquietude. Sabemos também que não existe
inovação se a mesma não for útil e sustentável.
Conforme referido previamente, 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 inclui entidades de
ensino, universidades, instituições de investigação, associações, clusters,
fundações, municípios e entidades públicas. No seu âmbito, é ainda promovida a
aproximação a entidades com recursos e competências específicas,
nomeadamente incubadoras, centros tecnológicos, redes de empresas e de
internacionalização, fontes de capital e habitats de captação de talento.
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Dada a importância deste tema, merecem destaque alguns conceitos, estratégias
e plataformas relacionados com inovação, conhecimento e redes de cooperação,
as quais se apresentam de seguida.
Inovação aberta versus inovação fechada
Segundo o Guia de Inovação Aberta101 "inovar é uma maneira de crescer e ter
mais eficiência". Acrescenta ainda que:
“Por mais moderna e relevante que uma companhia seja, não vai
conseguir reunir todas as melhores condições para inovar sozinha. Isso
porque o conceito tradicional de inovação – em que as pesquisas e o
desenvolvimento de produtos e serviços são realizados internamente limita as empresas aos seus próprios recursos e não explora o potencial
que o ecossistema de inovação pode promover.”
A inovação fechada é baseada na visão de que as inovações são desenvolvidas
pela própria organização, desde a geração de ideias ao desenvolvimento e
marketing, estando o processo fechado e isolado do exterior.
A inovação aberta (open innovation) olha para o exterior e procura a colaboração
entre empresas, start-ups, indivíduos, organizações e entidades, na criação de
novos produtos e serviços. Entre as suas vantagens destacam-se: (1) a redução
do tempo de desenvolvimento; (2) a redução de custos; (3) a criação de novos
mercados; a diminuição de riscos; (4) a geração de ideias e de conhecimento; (5)
o alargamento das perspetivas; (6) a promoção de networking; e (7) a
democratização do acesso ao conhecimento.
Graus de inovação
Também de acordo com o Guia de Inovação Aberta referido, a inovação
diferencia-se em três tipos:
Inovação Incremental: Consiste numa série de pequenas melhorias ou
atualizações feitas nos produtos, serviços, processos ou métodos
existentes. São inovações sustentáveis que ajudam as organizações a
permanecerem no mercado, mas não geram necessariamente um grande
impacto.
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Inovação Radical: É um processo complexo, não um evento discreto.
Normalmente propõe uma abordagem diferente para o crescimento de
um negócio e envolve um grande avanço tecnológico. Ao invés da empresa
lutar por uma quota de mercado, ela explora novos horizontes e
transforma a indústria, frequentemente criando uma nova unidade de
negócio.
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Inovação Disruptiva: Trata-se de um processo em que uma tecnologia,
produto ou serviço atual é transformado ou substituído por uma solução
inovadora superior. O impacto dessa inovação é de tal dimensão, que
promove uma disrupção num mercado já existente e acaba por gerar
mudanças no comportamento de consumo do público em geral.
Portal da Inovação
O Portal da inovação102 partilha informação sobre os atores do Sistema Nacional
de Inovação (SNI)103, sendo possível pesquisar competências especificas dos
investigadores, entidades que trabalham com tecnologias especificas, encontrar
parceiros de negócio, entre muitas outras funcionalidades. O conceito de SNI é
hoje amplamente utilizado pela maioria dos países da OCDE e pela Comissão
Europeia e tem vindo a ser o referencial teórico para a definição de políticas
públicas nacionais de inovação.
Estratégia de Inovação Tecnológica e Empresarial 2018-2030
Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2018104, a Estratégia
de Inovação Tecnológica e Empresarial 2018-2030 constitui o principal referencial
para a política de inovação em Portugal. Inclui oito vetores estratégicos de ação:
(1) aumento do investimento em investigação e desenvolvimento; (2)
empreendedorismo; (3) valorização e transferência de tecnologia; (4)
internacionalização; (5) melhorar a aplicação dos fundos europeus estruturais e
de investimento; (6) reforço dos Centros de Interface; (7) promoção de
valorização da inovação; e (8) monitorização.
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Programa INTERFACE
O Programa INTERFACE105 tem como objetivo a valorização dos produtos
portugueses, através da inovação; do aumento da produtividade; da criação de
valor; e da incorporação de tecnologia nos processos produtivos das empresas
nacionais. Este programa vem neste sentido acelerar a transferência de
tecnologia das universidades para as empresas; potenciar a certificação dos
produtos; e aumentar a competitividade da economia portuguesa e das empresas
nos mercados nacional e internacional. As grandes iniciativas do Programa
INTERFACE incluem:
. Apoio aos Centros de Interface Tecnológico (CIT)106
. Clusters de Competitividade (inclui o Cluster do Mar Português)107
. Laboratórios Colaborativos (CoLAB)108
. Clube de Fornecedores (capacidade e internacionalização)109
Os Centros de Interface Tecnológico (CIT) são entidades de ligação entre as
instituições de ensino superior e as empresas, que se dedicam à valorização de
produtos e serviços e à transferência de tecnologia. Os Clusters de
Competitividade são plataformas agregadoras de conhecimento e competências,
constituídas por parcerias e redes que integram empresas, associações
empresariais, entidades públicas e instituições de suporte relevantes. Os
Laboratórios Colaborativos (CoLAB) são associações ou consórcios de unidades
de investigação, instituições de ensino superior, empresas, instituições
intermédias e de interface, centros tecnológicos, empresas, associações
empresariais e outros parceiros relevantes do tecido produtivo, social ou cultural.
A iniciativa Clube de Fornecedores visa a promoção da integração e participação
de empresas portuguesas, sobretudo as PME, em cadeias de valor internacionais.
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Enterprise Europe Network (EEN)
A Enterprise Europe Network110 ajuda as empresas a inovar e crescer à escala
internacional. É a maior rede de apoio do mundo para pequenas e médias
empresas (PMEs) com ambições internacionais. Esta Rede está ativa em mais de
60 países em todo o mundo. Reúne 3 000 especialistas de mais de 600
organizações membros. Em Portugal, a Rede111 é assegurada por um consórcio
de entidades públicas e associativas, distribuídas regionalmente por todo o
território nacional. Através da Rede os empresários podem aceder facilmente a
um conjunto de serviços, que podem ajudar a valorizar as suas estratégias de
inovação e investimento, no mercado europeu e fora dele, nomeadamente: (1)
informação e aconselhamento; (2) ajuda na internacionalização dos negócios; (3)
apoio à inovação e parcerias tecnológicas; e (4) incentivo à cooperação na
Europa.
Tech Visa
O Tech Visa112 tem como objetivo garantir que quadros altamente qualificados,
estrangeiros à União Europeia, possam aceder de forma simplificada aos
empregos criados pelas empresas portuguesas. O programa dirige-se a empresas
inseridas no mercado global, com sede ou estabelecimento estável no território
nacional, que pretendam atrair para Portugal quadros técnicos qualificados e
especializados, oriundos de Estados terceiros e residentes fora da União
Europeia.
Laboratórios de Fabricação Digital
Os Laboratórios de Fabricação Digital (FabLab) são espaços oficina que utilizam
tecnologias da indústria 4.0 – incluindo modelação 3D, robótica, IoT, realidade
virtual e fabricação digital, apoiando a validação de ideias inovadoras e a
produção de protótipos funcionais. Os FabLabs estão ligados em redes
internacionais de colaboração, atraindo uma comunidade de pessoas com
características diferenciadas e com espírito criativo e “fazedor”. Através deles é
possível ter acesso a uma enorme quantidade de talento disponível globalmente,
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que pode contribuir para soluções inovadoras. Existe uma rede global deste tipo
de entidades, muitas delas instaladas em Portugal113.

5.2.31. Digitalização e transformação digital
Por definição, digitalização consiste na utilização e interconexão de tecnologias e
dados digitais, que pode dar origem a novas atividades ou alterar as atividades
existentes, promovendo a transformação digital da economia e da sociedade. O
ecossistema de tecnologia digital produz e relaciona uma grande quantidade de
dados, que se tornaram uma importante fonte de valor económico e social – os
dados são o novo petróleo. A digitalização está a mudar a maneira como as
pessoas vivem, trabalham e viajam, impactando muitos setores de atividade, na
economia em geral e na economia do mar em particular.
Transformação digital
As tecnologias e dados digitais são transformacionais. Pessoas, empresas e
governos vivem, interagem, produzem e trabalham de forma diferente da
conhecida no passado e o ritmo destas mudanças está a acelerar rapidamente.
Um ecossistema de tecnologias digitais interdependentes - inteligência artificial
(IA), Internet das Coisas (IoT), redes da próxima geração (5G), computação em
nuvem, blockchain e computação quântica - sustentam a transformação digital e
evoluirão para impulsionar futuras mudanças económicas e sociais, muitas vezes
disruptivas.
Sete dimensões da transformação digital
A plataforma Going Digital114 lançada pela OCDE, disponibiliza valiosa informação
e caracteriza a transformação digital através de sete dimensões, que se
interrelacionam e moldam o futuro digital. Estas sete dimensões incluem: (1)
acesso a infraestruturas de comunicações, serviços e dados; (2) utilização eficaz
de dados e tecnologias digitais; (3) inovação digital; (4) emprego; (5)
prosperidade e inclusão social (6) confiança na era digital; e (7) abertura de
mercado. A plataforma oferece um “Going Digital Toolkit” que mapeia um
conjunto básico de indicadores para cada uma das sete dimensões mencionadas,
permitindo a análise interativa dos dados para avaliar o estado de
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desenvolvimento digital de um país. Permite ainda realizar benchmarking com
outros países.

5.2.32. Indústria 4.0
A Quarta Revolução Industrial ou indústria 4.0, é caracterizada pelo rápido
desenvolvimento de novas tecnologias que promovem a fusão dos mundos físico,
digital e biológico, impactando todas as disciplinas, economias e indústrias. Esta
combinação de tecnologias está a mudar de forma exponencial a forma como
vivemos, trabalhamos e interagimos, desafiando mesmo as ideias que temos
sobre o que significa ser humano.
De uma forma simples, a Quarta Revolução Industrial refere-se à forma como
tecnologias como a inteligência artificial (AI), veículos autónomos e a Internet das
Coisas (IoT) se estão a fundir na vida física das pessoas, levando a uma
transformação social semelhante às revoluções industriais anteriores. Outras
tecnologias estão associadas a esta revolução, incluindo a supercomputação
móvel, os robots inteligentes, a impressão 3D, a edição genética, a neurotecnologia, a computação quântica; a realidade virtual e a realidade aumentada,
a blockchain, os materiais inteligentes, os navios autónomos e os portos
automáticos, a produção de alimentos em laboratório, entre outros.
Referindo-se à Quarta Revolução Industrial, Klaus Schwab, fundador e presidente
executivo do Fórum Económico Mundial, afirmou que "As mudanças são tão
profundas que, da perspetiva da história humana, nunca houve um momento de
maior promessa ou perigo potencial. A minha preocupação, no entanto, é que os
tomadores de decisões estão tantas vezes presos ao tradicional, linear (e não
disruptivo) ou muito absorvidos com preocupações imediatas, para pensar
estrategicamente sobre as forças de rutura e inovação que estão a moldar o
nosso futuro."115
As três primeiras revoluções industriais
Existe um tema comum entre cada uma das revoluções industriais: a invenção de
uma tecnologia específica que mudou fundamentalmente a sociedade. A
Primeira Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha por volta de 1760, tendo
sido impulsionada por uma grande invenção: a máquina a vapor. Esta tecnologia
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possibilitou novos processos de produção, levando à criação de fábricas. A
Segunda Revolução Industrial chegou cerca de um século mais tarde, tendo sido
caracterizada pela produção em massa em novas indústrias como o aço, o
petróleo e a eletricidade. A lâmpada (1879), o telefone (1860) e o motor de
combustão interna (1866) foram algumas das principais invenções desta época.
A Terceira Revolução Industrial teve início em 1960 e ficou conhecida como a
revolução digital ou informatização, trazendo invenções como o semicondutor, o
computador pessoal e a internet. A Quarta Revolução Industrial é diferente da
terceira devido à velocidade e abrangência da evolução das tecnologias e ao
impacto dos sistemas. Também devido à forte ligação entre os mundos digital,
físico e biológico.
Consequências da Quarta Revolução Industrial
A Quarta revolução Industrial tem um fortíssimo impacto na vida das pessoas,
exigindo uma rápida adaptação à mudança e muita agilidade nas decisões. Nada
é estático, os empregos tradicionais podem desaparecer a qualquer momento e,
em simultâneo, nascem novas profissões que nunca ninguém imaginou. A
indústria acelera o ritmo de desenvolvimento e os sistemas de educação e ensino
têm de se adaptar para preparar as pessoas para a flexibilidade e as para as novas
competências que serão fundamentais no futuro local de trabalho.
Um estudo recente intitulado “The next era of human - machine partnerships”116,
refere que “85% das profissões que os alunos de hoje irão encontrar em 2030
ainda não foram inventadas”. Mais qualificação, requalificação, aprendizagem ao
longo da vida serão palavras-chave. Educação, formação e ensino transformamse simplesmente em aprendizagem. As “hard skills” são leves; as “soft skills” são
pesadas. Uma combinação de raciocínio complexo (pensamento crítico,
raciocínio dedutivo, aprendizagem ativa), criatividade e inteligência socioemocional (escuta ativa, perceção social, persuasão, negociação e orientação ao
serviço) serão cada vez mais relevantes. Naturalmente, as desigualdades sociais
e económicas tenderão a agravar-se e aumentará a diferença entre as PMEs e as
grandes empresas. Ficar parado não é opção - o futuro será “passo a passo,
ferozmente”.
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5.2.33. Disrupção
A evolução pode ser incremental, acrescentando e desenvolvendo estruturas
existentes e ciência desenvolvida – é o que tem acontecido com a indústria
automóvel e muitas outras. Este tipo de evolução é caracterizado por mudança
contínua e com ciclos de desenvolvimento cada vez mais curtos.
A evolução pode também ser disruptiva, não necessariamente incremental,
optando por criar um futuro ainda não conhecido ou repensando o que está feito,
com forte apoio da digitalização de processos, construindo ao lado do existente
de forma inovadora e impactante. Este tipo de evolução é caracterizado por
mudanças aparentemente rápidas, embora os ciclos de preparação sejam por
vezes longos e silenciosos, mas que podem ganhar projeção rápida, alterando
radicalmente a paisagem social, ambiental e económica. A digitalização tem
possibilitado a emergência de inúmeras tecnologias e processos disruptivos,
cunhando o termo “uberização” do trabalho e dos serviços.
Também a economia do mar está exposta a processos de inovação disruptivos.
Constitui, aliás, um território com muitas oportunidades em termos de inovação,
dado que alguns dos seus setores têm sido, tradicionalmente, conservadores.
Uma estratégia de desenvolvimento da economia do mar deve ter em conta
cenários disruptivos e aparentemente ameaçadores, dado que estes apresentam
também valiosas oportunidades. Apresentam-se assim algumas tecnologias e
fenómenos sociais que podem condicionar processos e o sucesso de
investimentos futuros.
Fabricação aditiva e impressão 3D
Normalmente, nos processos de fabrico convencionais, a produção parte de um
bloco de material (por exemplo o aço) ao qual se aplicam processos de
maquinação (subtração de material) – caso dos moldes para plásticos ou
componentes metálicos para automóveis. Pode-se também partir de um
determinado material (por exemplo chapas de aço) ao qual se aplicam processos
de transformação mecânica (corte ou prensagem) para chegar ao componente
final. Em outros casos, o produto final é alcançado através da integração e
montagem de múltiplos componentes, cada um deles obtido em processos de
fabrico convencional.
A fabricação aditiva (FA) ou impressão 3D (3D Print) é disruptiva, dado que
permite produzir novas peças funcionais com geometrias complexas (inclusive
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ocas), adicionando sucessivas camadas de materiais. De forma simples, na
fabricação convencional partimos de algo ao qual aplicamos processos de
transformação; na fabricação aditiva partimos do nada para alcançar o todo. A
fabricação aditiva ou impressão 3D permite fabricar componentes para
integração em outros produtos e a fabricação de peças finais. A sua aplicação é
transversal a todos os setores de atividade, incluindo os cuidados de saúde117, os
bens de consumo, a arte e design, a as indústrias aeroespacial, naval, automóvel,
entre muitas outras. A tecnologia já existente permite a construção de pequenas
embarcações completas118 e até habitações119, registando-se casos de sucesso
em várias áreas. Para a fabricação podem ser utilizados diferentes processos e
vários materiais, que incluem o plástico, terra, aço e até materiais orgânicos120.
Mas o potencial da fabricação aditiva vai muito mais longe, ameaçando a
globalização da indústria e as cadeias logísticas como as conhecemos. De facto,
no futuro não teremos a necessidade de transportar tantos produtos e
equipamentos por mar, terra ou ar, dado que os mesmos serão produzidos
localmente em estações de fabricação aditiva. À medida que a digitalização ganha
terreno, com a construção de bibliotecas digitais de tudo o que precisamos, a
fabricação é feita a pedido, sem sequer a necessidade de armazenamento. A
comprovar o potencial desta inovação disruptiva, projeções recentes apontam
para a quadruplicação do valor da mesma até 2030 – mais de 50 mil milhões de
US$121. Um artigo recente publicado na plataforma Interplast, descreve e ilustra
bem o potencial da fabricação aditiva122. A plataforma 3D Printing Industry
partilha informação atualizada e merece também uma visita atenta123.
Drones
Drone é um termo que se refere a um veículo aéreo não tripulado (Unmanned
Aerial Vehicles UAV). Existem vários tipos de drones: de rotor único (pequenos
helicópteros); de rotores múltiplos; e drones de asa fixa que se assemelham a
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aviões. A sua dimensão varia muito podendo ser grandes como aeronaves ou
caber na palma da mão. Este tipo de equipamento foi inicialmente desenvolvido
para a indústria da defesa, mas serve atualmente vários tipos de indústrias em
áreas como a agricultura, gestão florestal, construção, minas, infraestruturas,
distribuição e logística, vigilância, entre outras, realizando inspeções,
mapeamento 3D, rastreio de produtos em armazéns, captação de imagens, etc.
Estão também já a ser utilizados comercialmente em algumas regiões dos EUA,
Austrália e Finlândia, para fazer entregas de produtos e medicamentos porta-a
porta124.
Os drones são também já utilizados no domínio da economia do mar, para realizar
inspeções em geradores eólicos e plataformas offshore, em vigilância marítima e
até mesmo para a entrega de produtos, medicamentos e documentos críticos a
navios nas zonas de portos e ancoragem, evitando os custos e o tempo associados
à entrega por embarcações. Depois do sucesso com o transporte de pequenas
cargas, pretende-se agora, a curto prazo, possibilitar o transporte de cargas de 5
kg até uma distância de 50 km. Mas a ambição de longo prazo consiste em
desenvolver um drone em maior escala, capaz de entregar cargas de até 100 kg,
em navios até 100 km de distância. Os serviços prestados por drones aos navios
incluem também a inspeções de tanques e monitorização de carga. Porém a sua
utilização não se restringe aos navios, podendo ser aplicados em múltiplas
atividades azuis, com potencial para revolucionar muitas atividades existentes e
apoiar a aplicação de ideias inovadoras.
Alimentos produzidos em laboratório
Alimentos com aspeto e sabor a carne e a ovos, mas produzidos a partir de
vegetais, são já comuns em todo o mundo. Sucedem-se as empresas e start-ups
que respondem a uma procura crescente por parte de pessoas que se preocupam
com a sua saúde, com a saúde do planeta e a forma como são tratados os animais
de consumo. O Beyond Burger125, por exemplo, é uma mistura de (entre outras
coisas) ervilhas, arroz e proteína de feijão mungo mais óleo de coco. O JUST Egg 126
parece e sabe a ovo, mas é produzido a partir de uma leguminosa rica em
proteínas, chamada feijão mungo.

124

https://wing.com/ e https://flyzipline.com/
https://www.beyondmeat.com/products/the-beyond-burger/
126
https://www.ju.st/
125

97

No entanto, uma abordagem totalmente diferente está a desenvolver-se e a
ganhar território um pouco por todo o mundo. Falamos de carne animal real
cultivada em laboratório. O processo aplica-se também já a peixes e a crustáceos.
A receita é aparentemente simples, assentando em três “ingredientes”: células
animais; um meio líquido denso em nutrientes para alimentar as células; e um
bioreator que fornece as condições certas para as cultivar. Este tema é
desenvolvido em pormenor na prospetiva da fileira da pesca, aquicultura,
transformação e comercialização dos seus produtos.
Dinheiro digital e criptomoedas
Com a popularização da internet no final dos anos 90, o fenómeno da
digitalização entrou pelas empresas e sociedade em geral, de forma galopante,
mudando muitos hábitos e processos. Os bancos, meios de pagamento e o
comércio em geral não ficaram excluídos, tendo diminuído a utilização do
dinheiro na sua forma física, passando a ser utilizado na sua forma digital. Porém
o dinheiro é o mesmo, não é ainda uma moeda digital. De facto, moeda digital é
uma forma de moeda disponível apenas em formato digital.
Mas a situação está a mudar, com o crescente interesse e desenvolvimento das
primeiras moedas digitais e das criptomoedas. É importante sublinhar que estes
dois conceitos são diferentes, dado que a moeda digital é criada pelos próprios
países, que a gerem de forma soberana e centralizada, mantendo o controlo
sobre as operações e a sua transparência. Como exemplo de uma moeda digital
podemos referir o Yuan digital (eYuan ou DCEP - Digital Currency Electronic
Payment), desenvolvida e controlada pelo Banco Central da China, de forma a
reduzir a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal e outros atos criminosos. Vários
outros países ponderam atualmente o lançamento de moedas digitais. O Banco
Central Europeu (BCE) está também a desenvolver estudos nesta área.
As criptomoedas são dinheiro baseado em tecnologia blockchain, transacionado
de forma descentralizada, não existindo um banco central ou controlo de um país
ou soberania, privilegiando-se o anonimato nas operações. A Bitcoin, lançada em
2009, é um bom exemplo de uma criptomoeda. De sublinhar ainda que nem
todas as “criptos” são moedas. De facto, com a utilização da tecnologia
blockchain tornaram-se possíveis vários projetos disruptivos para diferentes
utilizações (por exemplo os tokens de contratos, tokens de corretoras e tokens
de créditos), o que antecipa que muita coisa está para acontecer neste domínio.

98

Qual o impacto do dinheiro digital e das criptomoedas na economia do mar? O
mesmo que tem em todas as indústrias e sociedade como a conhecemos –
disrupção.
Hidrogénio
O tema do hidrogénio como combustível foi já abordado, mas talvez o seu
potencial disruptivo não tenha sido analisado em extensão, relativamente ao
futuro da economia do mar. Por exemplo, fala-se muito do potencial da
mineração do oceano em busca de nódulos polimetálicos e outras fontes de
metais, usados na produção de baterias para automóveis e outros equipamentos.
Porém, se o hidrogénio se tornar o combustível do futuro, o mercado dos veículos
elétricos que conhecemos, alimentado por baterias, irá decrescer, assim como a
procura dos referidos metais. Este efeito está aliás já a tornar-se realidade na
exploração mineira em terra, em que vários projetos de extração estão a ser
travados face ao investimento na produção de hidrogénio verde. O hidrogénio
tem assim potencial disruptivo num setor potencialmente emergente da
economia do mar - poderá deixar de ser interessante minerar o fundo do oceano.

5.2.34. Comunicação estratégica
Estratégia organizacional significa o pensar contínuo, a antecipação de cenários
e a construção de diferenciação de posicionamento (a forma como a organização
é vista), que assegure vantagens competitivas a longo prazo.
A comunicação estratégica está alinhada com a estratégia organizacional e
procura reforçar o seu posicionamento estratégico. A comunicação estratégica
está centrada nos públicos-alvo (os recetores das mensagens) previamente
definidos, procurando atingir um objetivo global da organização. Porém, a
comunicação estratégia não é um canal unívoco, não se limita a falar para um
público; faz antes parte de um diálogo permanente em que escuta e valoriza
todas as vozes, procurando preservar uma cultura e identidade organizacional
única, e impulsionar as transformações que considera adequadas. A comunicação
estratégica ultrapassa as fronteiras do marketing e da comunicação de marketing,
escapando à visão redutora destas últimas, normalmente orientada a marcas,
produtos, objetivos comerciais, resultados de vendas e com apenas um públicoalvo: os clientes. Efetivamente a comunicação estratégica é uma função de gestão
de topo, assumida e vivida pela equipa de liderança e estreitamente ligada à
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estratégia da organização, orientada a todos os stakeholders (partes
interessadas) e comunidade onde opera, não podendo nem devendo ser
delegada a um departamento de comunicação. A comunicação estratégica inclui
assim comunicação de marketing, mas não de forma exclusiva. De facto, a
comunicação estratégica pode ser considerada o somatório de todas as
estratégias de comunicação parciais, uma comunicação integrada entre as quais
se inclui a comunicação externa (relações-públicas, comunicação de marketing,
comunicação financeira, comunicação para imprensa, etc.), e a comunicação
interna (recursos humanos, parceiros, etc.).
As organizações dependem totalmente do ambiente interno e externo, em
termos políticos, culturais, concorrenciais e sociais, pelo que a comunicação
estratégica deve ter em conta e interagir com todos os seus stakeholders,
internos e externos, e não apenas com os tradicionais públicos-alvo.
Efetivamente, a organização é vista por audiências que ela mesmo pode
desconhecer e cujos interesses, interpretações e dinâmicas são diferenciadas e
mutáveis, podendo influenciar a organização de forma positiva ou negativa. A
comunicação estratégica deve assim procurar construir uma imagem positiva e
única, assim como uma elevada notoriedade e sólida reputação junto de todos os
stakeholders. Entre estes podemos incluir os clientes, os colaboradores, os
fornecedores, a concorrência, a comunidade, e muitos outros. Importa evidenciar
que a imagem institucional ou empresarial não é propriedade da organização,
antes pertence aos seus stakeholders. Efetivamente, a imagem da organização é
a interpretação que estes fazem da mesma, o que sentem, o que opinam e o que
creem que a organização é. E as perceções são construídas não apenas pelo que
a organização comunica e pela utilização dos produtos ou serviços que
comercializa, mas também pela expressão e influência da comunidade, dos
amigos, dos influenciadores, dos peritos, da concorrência, e de outros meios de
comunicação.
Por esta razão, se a organização não assegurar e cuidar da sua comunicação
estratégica, deixa um espaço livre para a proliferação de outras mensagens e
imagens, e eventualmente caminho livre para a ocupação do seu território de
estratégia por parte de outras organizações, que poderão assim aproveitar
pontos fracos por omissão.
Como referido previamente, a comunicação estratégica engloba várias
estratégias de comunicação parciais, uma comunicação integrada que é, afinal,
sinónimo de comunicação estratégica. A comunicação estratégica deve assegurar

100

que todas comunicam de forma harmoniosa a “uma só voz”, integrada e
consistente, contando a mesma e única história, suportando a estratégia única
da organização e com uma perspetiva de longo prazo, mais proactiva e menos
reativa.
Objetivos de comunicação
Importa definir objetivos claros para a comunicação. Sem o estabelecimento de
objetivos não pode existir liderança, controlo e otimização de operações. Peter
Drucker (2006) clarifica que “Os objetivos não são o destino; são a direção. Não
são ordens; são compromissos. Não determinam o futuro; são uma forma de
mobilizar os recursos e energia do negócio para a construção do futuro.”
A comunicação estratégica da economia do mar, tendo em conta a atual
Estratégia Nacional para o Mar, deve ter, pelo menos, os seguintes objetivos
gerais de comunicação: (1) reforçar a identidade marítima, cultura e valores; (2)
promover a imagem de marca Portugal é mar; (3) informar, divulgar, dar a
conhecer o mar; (4) sensibilizar, inspirar, mobilizar pessoas e organizações; (5)
partilhar experiências, factos, evidências; (6) dinamizar atividades coletivas
(eventos); (7) promover oportunidades de investimento; e (8) apoiar iniciativas e
empreendedorismo.
O alcance dos objetivos de comunicação pode ser facilitado se forem pensadas e
construídas uma marca e uma estratégia de gestão da marca (branding), cuja
ideia central esteja perfeitamente alinhada com o desígnio, a missão, a visão, e o
propósito da organização ou política pública. A marca está sempre presente, no
centro de cada comunicação, seja qual for o canal utilizado. Porém, a marca não
pertence à organização – pertence ao público-alvo que impacta. Não é o que
pensamos dela que importa, mas antes a interpretação que lhe é dada pelo
recetor. De facto, a marca é identidade, cultura, história, posicionamento,
imagem, autenticidade, emoção, longevidade, personalidade.

5.2.35. Benchmarking
Benchmarking é uma iniciativa de gestão e um motor de inovação, que tem como
objetivo fundamental identificar as melhores práticas e processos de diferentes
organizações, copiando e adaptando criativamente as mesmas. Não se trata de
espionagem, antes de um processo de colaboração ou competição saudável, que
potencia a evolução e no qual todos ganham.
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De acordo com o American Productivity & Quality Center (APQC) 127,
benchmarking é “O processo de comparar e medir uma organização
relativamente a outras, em qualquer lugar do mundo, para obter informação
sobre filosofias, práticas e medidas que ajudam as organizações a tomar medidas
para melhorar seu desempenho.” Uma outra definição publicada pelo Business
Dictionary e citada pela Customer Relationship Management Institute (CRMI)128,
explicita que benchmarking é:
“Uma medida da qualidade das políticas, produtos, programas, estratégias
etc. de uma organização, e a sua comparação com medidas padrão ou
medidas similares dos seus pares. Os objetivos do benchmarking são: (1)
determinar quais e onde as melhorias são necessárias, (2) analisar como
outras organizações atingem os seus altos níveis de desempenho e (3) usar
essas informações para melhorar o desempenho.”
O desenvolvimento da economia do mar é um caso particular em que o
benchmarking pode ser particularmente útil. Comparar estratégias do oceano de
diferentes países; avaliar como diferentes organizações desenvolvem o seu
trabalho e em que áreas está a ser desenvolvida investigação, pode revelar
caminhos seguros e inspirar boas decisões.
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6. PROSPETIVA PESCAS E AQUICULTURA

A população do nosso planeta ultrapassou já os 7,8 mil milhões de pessoas,
estimando-se que ultrapasse os 10 mil milhões de pessoas em 2060 129, situação
que levanta enormes desafios – nomeadamente em termos de nutrição,
colocando elevada pressão sobre os ecossistemas.
A pesca e a aquicultura são indústrias indispensáveis para criar um sistema
alimentar sustentável para o futuro, assumindo já hoje um papel significativo e
crescente no fornecimento de alimentos e criação de emprego. Porém, apesar
dos avanços, permanecem vários desafios. De acordo com informação publicada
no relatório “The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 (SOFIA)”130,
publicado pela Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), existe
evidência crescente de que quando as pescas são geridas de forma adequada, os
stocks permanecem consistentemente acima dos níveis mínimos estabelecidos e,
em alguns casos, verifica-se mesmo recuperação. No entanto, os sucessos
alcançados em alguns países e regiões não foram suficientes para reverter a
tendência global de pesca excessiva, com deterioração de stocks e ameaça à
biodiversidade, dado que em muitos locais não existe gestão ou a mesma é
ineficaz.
Embora a pesca de captura permaneça relevante, a aquicultura tem demonstrado
um papel crucial na segurança alimentar global, registando-se um crescimento
médio da sua produção de 7,5% em cada ano, desde 1970. Existe atualmente
vasta capacidade para aumento da produção, mas também desafios ambientais,
pelo que se exigem novas estratégias de aquicultura sustentável, aproveitando
os desenvolvimentos técnicos em alimentos, seleção genética, biossegurança,
controlo de doenças e inovação digital.
Os peixes e os produtos do mar são reconhecidos como alguns dos alimentos
mais saudáveis do planeta e com menos impactos no ambiente natural, pelo que
este setor merece uma atenção redobrada na sustentabilidade que se procura e
exige. A fileira do pescado, que inclui as atividades relacionadas com a pesca,
aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos, tem uma base
129
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histórica muito significativa em Portugal. Esta fileira é marcada por uma forte
dinâmica ao nível das entidades representativas, tanto de âmbito setorial (isto é,
das atividades económicas que a compõem), como ao nível regional e local,
refletindo o seu estatuto enquanto área prioritária para o futuro. A fileira do
pescado tem também uma importante e estratégica componente internacional,
registando-se a captura em águas internacionais para a maioria das frotas
pesqueiras. A importação e exportação de produtos do mar é também uma
atividade dinâmica, com impacto na economia de muitos países. Por estas razões,
a abordagem à fileira do pescado deve ter em conta temas que afetam a indústria
a nível global.

6.1. Cadeia de valor
A fileira da pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus
produtos agrega uma vasta cadeia de valor, que pode ser repartida em duas
grandes áreas, consoante a origem dos recursos:
PESCA
Pesca artesanal ou tradicional: atividades de pesca marítima (inclusive costeira)
para fins comerciais (captura de peixes, moluscos, crustáceos marinhos, etc.);
Pesca industrial: atividades de embarcações dedicadas tanto à pesca marítima
como à preparação e conservação do pescado;
Transformação: atividades de processamento que incluem a produção de
produtos congelados, ultracongelados ou refrigerados a partir de peixe e outros
recursos marinhos; a produção de conservas de peixe, incluindo a conservação
por diferentes métodos (secagem, salga, salmoura, enlatados, fumagem, etc.); a
produção de produtos derivados da pesca e outros recursos marinhos (filetes,
ovas, sucedâneos, etc.); e a fabricação de produtos à base de peixe para consumo
humano ou alimentação animal;
Comércio: comércio por grosso de peixes, crustáceos e outros produtos
alimentares baseados nos recursos pesqueiros.
AQUICULTURA
Produção de peixes: criação de peixes para engorda, desde alevinos (recémsaídos do ovo) até ao tamanho adulto e comercial. Em Portugal destaca-se a
produção de trutas, dourada, robalo e pregado;
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Produção de crustáceos e moluscos: criação de crustáceos como o camarão e
moluscos como a amêijoa, ostra e mexilhão;
Comércio: a comercialização das espécies de aquicultura é realizada
principalmente em supermercados e grandes superfícies comerciais. As peixarias
tradicionais são a terceira forma de venda. Verifica-se também a comercialização
crescente através de hotéis, restaurantes e catering;
Atividades complementares: atividades auxiliares que completam a cadeia de
valor, incluindo o fabrico e fornecimento de equipamentos, serviços sanitários,
embalagens, logística e transporte.

6.2. Sustentabilidade da indústria da pesca
Entre outras iniciativas relacionadas com a proteção da saúde do oceano e dos
ecossistemas, relativamente à sustentabilidade da indústria da pesca global,
merece particular destaque o papel desempenhado pelas organizações regionais
de gestão das pescas – ORGP (Regional Fisheries Management Organization
RFMO)131. Estas entidades internacionais são constituídas por países e por
organizações internacionais (por exemplo, a UE) com interesses de pesca numa
mesma região ou na mesma espécie (ou grupo de espécies).
No âmbito destas organizações são fixados coletivamente medidas vinculativas
baseadas em dados científicos, que incluem a definição de limites das capturas e
do esforço de pesca, medidas técnicas e obrigações de controlo para assegurar a
conservação, bem como uma gestão sustentável e equitativa dos recursos
marinhos partilhados. O oceano e a maioria dos mares do mundo, encontram-se
atualmente abrangidos por ORGPs, algumas das quais se ocupam apenas de
espécies altamente migradoras, como o atum, enquanto outras têm a seu cargo
unidades populacionais de outras espécies.
Relativamente à União Europeia, a implementação da política comum das pescas,
em particular após a sua reformulação em 2013, transformou radicalmente o
panorama da indústria da pesca na UE, evoluindo-se de uma situação em que se
verificava sobrepesca de muitas unidades populacionais, para uma situação
sustentável. De acordo com informação publicada no relatório “Facts and figures
on the common fisheries policy”132, publicado em 2020 pela Direcção-Geral dos
Assuntos Marítimos e das Pescas da União Europeia (DG MARE), em 2019 quase
131
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100% dos desembarques de unidades populacionais geridas exclusivamente pela
UE estavam dentro do nível de rendimento máximo sustentável (nível de captura
que não compromete a reconstituição das unidades populacionais). Para garantir
este compromisso são fixados limites globais de captura, com base em pareceres
científicos. Esses totais admissíveis são depois divididos em quotas nacionais, que
fixam limites para a quantidade de peixe que pode ser desembarcada.
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6.3. Pesca ilegal, não declarada e não regulamentada
A pesca ilegal, não declarada e não regulamentada - INN (Illegal, unreported and
unregulated IUU fishing), é um termo que abrange uma ampla variedade de
atividades de pesca. A pesca IUU é encontrada em todos os tipos e dimensões de
capturas; ocorre tanto em alto-mar como em áreas sob jurisdição nacional. Diz
respeito a todos os aspetos e etapas da captura e utilização do pescado, podendo
por vezes estar associada ao crime organizado. Em 2001, a FAO apresentou um
plano de ação internacional para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não
declarada e não regulamentada (IPOA-IUU)133, no qual apresenta definições
claras:
Pesca ilegal: atividades de pesca realizadas por (1) embarcações nacionais
ou estrangeiras em águas sob jurisdição de um Estado, sem a permissão
desse Estado, ou em violação das suas leis e regulamentos; (2) navios que
arvoram a bandeira de Estados que são partes de uma organização
regional de gestão das pescas competente, mas que operam em violação
das medidas de conservação e gestão adotadas por essa organização e
pelas quais os Estados estão vinculados, ou às disposições relevantes do
direito internacional aplicável; ou (3) atividades exercidas por
embarcações de pesca em violação das leis nacionais ou obrigações
internacionais, incluindo as assumidas pelos Estados cooperantes com
uma organização regional de gestão das pescas competente.
Pesca não declarada: atividades de pesca que (1) não foram declaradas,
ou foram relatados incorretamente à autoridade nacional relevante, em
violação das leis e regulamentos nacionais; ou (2) são realizados na área
de competência de uma organização regional de gestão das pescas
competente, que não foram declaradas ou foram declaradas
133
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erroneamente, em violação dos procedimentos de declaração dessa
organização.
Pesca não regulamentada: atividades de pesca exercidas (1) na área de
competência de uma organização regional de gestão das pescas,
conduzidas por navios sem nacionalidade, ou que arvoram a bandeira de
um Estado não parte dessa organização ou por uma entidade de pesca, de
uma forma que não é consistente com ou contraria as medidas de
conservação e gestão dessa organização; ou (2) em áreas ou relativamente
a unidades populacionais de peixes em relação às quais não existem
medidas de conservação ou gestão aplicáveis, de modo incompatível com
as responsabilidades que, por força do direito internacional, incumbem ao
Estado em matéria de conservação dos recursos marinhos vivos.
A pesca INN prejudica os esforços nacionais, regionais e internacionais para
conservar e gerir as unidades populacionais de peixes e, como consequência,
inibe o progresso no sentido de alcançar os objetivos de sustentabilidade a longo
prazo, ameaçando a biodiversidade marinha, a segurança alimentar para
comunidades que dependem dos recursos pesqueiros, e a subsistência de todos
os envolvidos no setor. Adicionalmente, a pesca INN prejudica e discrimina os
pescadores que agem de forma responsável, de acordo com os termos das suas
autorizações de pesca. A União Europeia combate ativamente a pesca ilegal, não
declarada e não regulamentada (INN) em todo o mundo - um flagelo para a
biodiversidade marinha, tendo subscrito o plano de ação IPOA-IUU elaborado
pela FAO em 2001. A fim de assegurar o combate à pesca INN, os produtos da
pesca só podem ser importados para a União Europeia se forem acompanhados
de um certificado de captura, emitido pela autoridade competente do Estado de
pavilhão do navio de pesca (Estado em que o navio está registado).

6.4. Política comum das pescas
As pescas realizadas pelas frotas de países da União Europeia são hoje regidas por
uma política comum, com regras comuns aplicadas em todos os EstadosMembros. A política comum das pescas (PCP)134 foi formulada pela primeira vez
no Tratado de Roma (1957). Os objetivos iniciais da PCP consistiam em conservar
os recursos haliêuticos (relacionados com a pesca), proteger o ecossistema
134
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marinho, assegurar a viabilidade económica das frotas europeias e fornecer aos
consumidores alimentos de qualidade. A política comum das pescas fazia parte
inicialmente da política agrícola comum, mas foi, entretanto, desenvolvendo uma
identidade distinta, na sequência da evolução da Comunidade a partir de 1970,
com a adoção das zonas económicas exclusivas (ZEE) pelos Estados-Membros e a
adesão de novos países detentores de frotas importantes.
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Em 1970, o Conselho da União Europeia adotou legislação relativa à instituição
de uma organização comum de mercado para os produtos da pesca e definiu uma
política estrutural comunitária da pesca. A política comum das pescas entrou em
vigor em 25 de janeiro de 1983. Os Estados-Membros aceitaram confiar a gestão
dos recursos de pesca à Comunidade Europeia. Quando Portugal aderiu à CEE em
1 de janeiro de 1986, já a política comum das pescas estava em vigor.
A PCP foi alvo de várias alterações desde a sua origem. Em 2002, foi realizada
uma importante reforma com o objetivo de assegurar um futuro sustentável para
o setor das pescas, procurando garantir rendimentos e empregos estáveis aos
pescadores, preservando o frágil equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Esta
reforma introduziu uma abordagem de longo prazo na gestão das atividades de
pesca. A fim de garantir um acompanhamento mais eficaz, transparente e justo,
foi criada a Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP)135, baseada em Vigo
(Espanha). A reforma de 2002 permitiu uma maior participação dos pescadores
nas decisões que os afetam, através da criação de Conselhos Consultivos
Regionais (CCR), compostos por pescadores, peritos, representantes de outros
setores relacionados com a pesca e a aquicultura, bem como autoridades
regionais e nacionais, grupos ambientalistas e consumidores.
Porém, a reforma de 2002 não respondeu às expetativas de curto prazo e, em
2013, foi alcançado um novo acordo sobre as atividades de pesca e de
aquicultura, assente em três pilares principais: uma nova PCP (Regulamento (UE)
n.º 1380/2013); a organização comum dos mercados dos produtos da pesca e da
aquicultura (Regulamento (UE) n.º 1379/2013); e a criação de um novo
instrumento financeiro, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(FEAMP) (Regulamento (UE) n.º 508/2014). A nova PCP visou garantir a
sustentabilidade das atividades de pesca e de aquicultura em termos ambientais
a longo prazo, e uma gestão das mesmas capaz de alcançar benefícios
económicos, sociais e de emprego. Neste acordo ficou definido que a zona de
135
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exclusão de 12 milhas náuticas estabelecida para as frotas tradicionais continuará
em vigor até 2022.
Acesso às águas e aos recursos
Com vista à conservação dos recursos relativos à pesca (recursos haliêuticos), a
União Europeia adotou legislação que regulamenta o acesso às águas da UE, a
atribuição e a utilização dos recursos, os totais admissíveis de captura, as
limitações do esforço de pesca e outras medidas técnicas. O acesso às águas da
União é regido por um princípio geral, que estipula a igualdade de acesso dos
navios de pesca da UE às águas e aos recursos de toda a União. Existe, porém,
uma exceção a este princípio de igualdade, relacionado com restrições na zona
das 12 milhas náuticas do mar territorial. Os Estados-Membros podem conservar
direitos de pesca exclusivos nestas zonas. Esta derrogação decorre da
necessidade de preservar as zonas mais sensíveis, limitando o esforço de pesca e
protegendo as atividades de pesca tradicional de que depende o
desenvolvimento social e económico de determinadas comunidades costeiras.
A atribuição de recursos é regida pelo princípio da estabilidade relativa. Segundo
este, as oportunidades de pesca são distribuídas entre os Estados-Membros de
modo a garantir a estabilidade relativa das atividades de pesca de cada EstadoMembro para cada unidade populacional em causa. Este princípio, baseado
sobretudo em níveis de captura históricos, implica a manutenção de uma
percentagem fixa do esforço de pesca autorizado relativamente às principais
espécies comerciais para cada Estado-Membro.
A conservação dos recursos através do ajustamento da capacidade de pesca às
possibilidades de captura, constitui uma das prioridades da PCP. Para alcançar
uma exploração sustentável, as unidades populacionais de peixe são geridas
segundo o princípio do nível de rendimento máximo sustentável (RMS). Para este
efeito, a PCP baseia as suas decisões no melhor aconselhamento científico
disponível. A exploração sustentável implica também a aplicação progressiva da
abordagem assente nos ecossistemas à gestão da pesca. Para garantir a
conservação dos recursos haliêuticos podem ser impostas limitações aos totais
admissíveis das capturas (TAC), baseados nos pareceres científicos do Conselho
Internacional de Exploração do Mar (CIEM) e do Comité Científico, Técnico e
Económico da Pesca (CCTEP). Podem também aplicar-se limitações ao esforço de
pesca, nomeadamente através da autorização da atividade de captura num
número de dias determinado em cada mês. Podem ainda ser implementadas
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medidas técnicas visando evitar capturas de juvenis, de espécies não comerciais
e de outros animais marinhos. A implementação de planos plurianuais de gestão
das unidades populacionais e a gestão da frota de pesca, são também
instrumentos utilizados para contribuir para uma exploração sustentável e para
a conservação dos recursos.
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6.5. Sobre a aquicultura
Define-se aquicultura como a criação ou cultura de organismos aquáticos,
recorrendo a técnicas concebidas para aumentar, para além das capacidades
naturais do meio, a produção dos referidos organismos. Estes organismos podem
ser animais, como os peixes e moluscos, ou plantas como as algas. A aquicultura
assenta em três regimes de produção (extensiva, intensiva ou semi-intensiva),
cuja classificação tem por base os níveis de controlo da produção e a necessidade
de fornecimento de rações e suplementos alimentares:
O regime de produção extensivo faz uso exclusivo das condições naturais
disponíveis. Neste regime, a espécie a cultivar é capturada no meio natural
ou tem origem em unidades de reprodução. A produção efetua-se com
recurso a alimentação exclusivamente natural;
No regime de produção semi-intensivo recorre-se à reprodução artificial
para a obtenção de ovos e juvenis, e durante a fase de engorda efetuamse amostragens e calibragens frequentes para otimizar o crescimento e
aumentar o rendimento, recorrendo a alimento natural e a suplementos
alimentares artificiais;
No regime de produção intensivo todos os parâmetros de produção
encontram-se sob observação permanente. Para aumentar o rendimento
recorre-se a calibragens e amostragens sucessivas, controlando-se a
reprodução e o crescimento. Neste regime a espécie é alimentada
recorrendo exclusivamente a alimento artificial.
Os diferentes regimes de produção aquícola podem ter lugar em ambientes
distintos: em águas marinhas/salobras e em águas doces.
Devido a limitações naturais dos ecossistemas, o volume de peixe proveniente de
captura não deverá aumentar, de forma a garantir a sustentabilidade da pesca a
longo prazo. No entanto, a população mundial continuará a crescer. Para manter

o mesmo nível de consumo de peixe atual, a atividade de aquicultura terá de se
desenvolver, assumindo prioridade nas estratégias e no investimento.

6.6. Factos e números
6.6.1. Perspetiva internacional
Estima-se que a produção global de peixe atingiu cerca de 179 milhões de
toneladas em 2018. Do total geral, 156 milhões de toneladas foram usadas para
consumo humano, o equivalente a um abastecimento anual estimado de 20,5 kg
per capita. A aquicultura foi responsável por 46% da produção total e 52% do
pescado para consumo humano. Relativamente à pesca de captura, em 2018 a
sua produção total atingiu o nível mais alto já registado - 96,4 milhões de
toneladas - um aumento de 5,4% em relação à média dos três anos anteriores.
De acordo com as estatísticas do Banco Mundial, em 2018 os principais países
produtores foram a China, Indonésia, Perú, Estados Unidos da América, Índia,
Federação Russa, Vietname, Japão, Noruega, Chile e Filipinas.
A produção da aquicultura mundial atingiu um recorde histórico de 114,5 milhões
de toneladas em 2018. A produção total consistiu em 82,1 milhões de toneladas
de animais aquáticos; 32,4 milhões de toneladas de algas aquáticas; e 26 000
toneladas de conchas e pérolas ornamentais. A produção mundial de aquicultura
de animais aquáticos cresceu em média 5,3% ao ano, no período 2001-2018,
tendo sido liderada pela Ásia com 89% de participação na produção nas últimas
duas décadas. De acordo com as estatísticas do Banco Mundial, em 2018 os
principais países produtores foram a China, Indonésia, Índia, Vietname,
Bangladeche, Filipinas, Coreia, Egito, Noruega, Chile, Mianmar e Japão.
Em relação à sustentabilidade e manutenção da biodiversidade as notícias não
são positivas. De facto, a fração dos stocks de peixes que estão dentro de níveis
biologicamente sustentáveis diminuiu de 90% em 1974 para 65,8% em 2017,
situação reveladora da sobrepesca generalizada.
Relativamente à utilização dos produtos da pesca e aquicultura, em 2018, cerca
de 88% dos 179 milhões de toneladas da produção total de peixes foram
utilizados para consumo humano direto, enquanto os 12% restantes foram
usados para fins não alimentares. Uma proporção significativa da produção
pesqueira mundial é processada em farinha e óleo de peixe, sendo estes
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ingredientes ainda considerados os mais nutritivos e digeríveis para peixes de
viveiro. No entanto, as suas taxas de inclusão em alimentos compostos para
aquicultura mostraram uma tendência clara de queda. Outros organismos
aquáticos, incluindo algas e plantas aquáticas, são objeto de experiências
promissoras e projetos-piloto para uso em medicina, cosméticos, tratamento de
água, indústria alimentar e como biocombustíveis. A produção total de peixes
deverá crescer de 179 milhões de toneladas em 2018 para 204 milhões de
toneladas em 2030. A produção da aquicultura está projetada para atingir 109
milhões de toneladas em 2030, um aumento de 32% (26 milhões de toneladas)
em relação a 2018. A Ásia continuará a dominar o setor de aquicultura e será
responsável por mais de 89% do aumento da produção até 2030. Prevê-se que a
produção de pesca de captura permaneça em níveis elevados, atingindo cerca de
96 milhões de toneladas em 2030.
Relativamente ao consumo de peixe, no período 1961-2017 a taxa média de
crescimento anual do consumo total aumentou 3,1%, ultrapassando a taxa anual
de crescimento populacional (1,6%). Os peixes fazem parte atualmente da
alimentação de 3,3 mil milhões de pessoas em todo o mundo. A nível global e
desde 2016, a aquicultura tem sido a principal fonte de pescado disponível para
consumo humano. Em 2018, essa participação era de 52%, um número que pode
continuar a aumentar no longo prazo.
Estima-se que, em 2030, o consumo mundial de peixes seja 18% maior do que em
2018. Em termos per capita, o consumo mundial de pescado deverá atingir 21,5
kg em 2030. Também neste ano é esperado que cerca de 59% do peixe disponível
para consumo humano seja proveniente de aquicultura. Em termos de preços no
setor da pesca e da aquicultura, prevê-se que estes aumentem no longo prazo
até 2030.

6.6.2. União Europeia e Portugal
A aposta na saúde do oceano e na sustentabilidade das espécies, aliada ao
investimento na formação, controlo de capacidade e atualização tecnológica de
embarcações, transformaram a rentabilidade da indústria da pesca da União
Europeia, como se conclui dos números que se apresentam de seguida.
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Frota
De acordo com informação publicada no relatório “Facts and figures on the
common fisheries policy” (DG MARE, 2020), em 2019 a frota de pesca da UE era
muito variada, com navios de menos de seis metros a mais de 75 metros. De
sublinhar que, por força do direito da UE, a capacidade total da frota de pesca
deve permanecer abaixo dos máximos estabelecidos. Quaisquer abates de navios
ou reduções da capacidade da frota obtidos com apoio financeiro público devem
ser definitivos. Nos últimos anos a capacidade da frota de pesca da UE tem
diminuído, tanto em termos de arqueação (dimensão das embarcações em
termos de volume), como de potência dos motores. Em 2019, a UE contava com
81 253 navios (7 791 dos quais portugueses – 9,6% da frota da UE), ou seja, menos
5 505 do que em 2013. No entanto, cita o mesmo relatório, em 2009 a frota de
pesca da UE era pouco rentável; porém, em 2019, os lucros líquidos estimados
atingiram 1,3 mil milhões de EUR.
Produção da pesca e aquicultura
Em 2017 a UE foi o quinto maior produtor mundial dos setores da pesca e da
aquicultura, representando cerca de 3,3% da produção. Oitenta por cento desta
produção proveio da pesca e 20% da aquicultura. A Espanha, a Dinamarca, o
Reino Unido e a França foram os maiores produtores da UE em termos de volume.
Em termos de pesca, em 2017 a UE foi responsável por cerca de 6% da produção
total global, percentagem semelhante à dos anos anteriores. Embora a frota da
UE opere em todo o mundo, as capturas são efetuadas principalmente no
Atlântico Nordeste. Os principais Estados-Membros pescadores, em termos de
volume, são a Espanha, a Dinamarca, o Reino Unido e a França, que, em conjunto,
representam mais de metade das capturas da UE. De acordo com os dados do
Banco Mundial136, a produção da pesca na UE cresceu de 1960 a 1988, tendo
depois entrado em declínio até 2008. Atualmente a produção encontra-se
relativamente estabilizada (de acordo com os dados disponíveis até 2018). De
acordo com a mesma fonte, em Portugal a produção da pesca entrou em declínio
a partir de 1964, invertendo para crescimento a partir de 1979 e até 1986. Entrou
depois novamente em declínio, tendo reduzido a sua produção para mais de
metade em 2018137. Em 2017, Portugal ocupava o 12º lugar no ranking de
produção de pesca na União Europeia.
136
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https://data.worldbank.org/indicator/ER.FSH.CAPT.MT?locations=EU
https://data.worldbank.org/indicator/ER.FSH.CAPT.MT?locations=PT
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Em termos de aquicultura, atividade significativa em muitos Estados-Membros,
em 2017 foram produzidos cerca de 1,3 milhões de toneladas em volume e mais
de 5 mil milhões de euros em valor. No total da produção aquícola mundial, a
parte da UE representou 1,23% em termos de volume e 2,29% em termos de
valor. No mesmo ano, os principais Estados-Membros produtores aquícolas em
termos de volume foram a Espanha, o Reino Unido, a França, a Itália e a Grécia.
De sublinhar que a produção de aquicultura da Espanha foi 26 vezes superior à
produção em Portugal. Em termos de tipo de produto os moluscos e crustáceos
lideraram a produção (46%), seguidos dos salmonídeos (30%), peixes de água
salgada (16%) e peixes de água doce (88%).
Em termos de exploração, a aquicultura da União Europeia tem também
registado desenvolvimento em termos de valor, tendo os lucros no setor
duplicado entre 2014 e 2016, verificando-se oportunidades de negócio
significativas sustentadas pelo potencial de crescimento. De acordo com os dados
do Banco Mundial138, a produção de aquicultura na EU cresceu de 1960 a 2000,
tendo entrado em declínio até 2013, voltando a crescer de forma consistente até
2018 (último ano com dados). De acordo com a mesma fonte, em Portugal a
produção da aquicultura cresceu de 1960 a 1987, caindo a produção depois e até
1990. Iniciou depois uma recuperação com crescimento até 2018, ano em que
quase duplicou a produção relativamente a 2009139. Em 2017, Portugal ocupava
o 13º lugar no ranking de produção de aquicultura na União Europeia.
Consumo
Os produtos da pesca e da aquicultura são uma importante fonte de proteína e
um elemento fundamental de um regime alimentar saudável, particularmente
para o habitante da UE médio, que consome 24,4 kg de peixe ou marisco por ano
(mais 4 kg em relação ao resto do mundo). O consumo, no entanto, varia muito
na EU – de 5,6 kg por pessoa por ano na Hungria, a 56,8 kg em Portugal. Três
quartos do peixe e marisco consumidos na UE são capturados no meio selvagem,
sendo o restante quarto proveniente da aquicultura. As espécies mais populares
são o atum, o bacalhau e o salmão. A União Europeia importa mais peixe do que
produz, não sendo autossuficiente no abastecimento de peixe. Em 2017, as
pessoas que vivem na União Europeia consumiram aproximadamente o dobro do
peixe que produziram.
138
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Emprego
A pesca é crucial para o emprego e a atividade económica em várias regiões da
EU - em algumas comunidades costeiras europeias, o setor das pescas chega a
representar metade dos postos de trabalho locais. O emprego no setor das pescas
tende a concentrar-se num pequeno número de países. A Espanha representa,
por si só, um quarto do emprego total, e os três países com os níveis mais
elevados de emprego (Espanha, Grécia e Itália) representam cerca de 65% do
total. Em 2017, a aquicultura empregou cerca de 75 000 pessoas, incluindo o
trabalho a tempo parcial e a tempo inteiro na aquicultura marítima e de água
doce.
Indústria transformadora
Em 2017, a indústria transformadora da EU era constituída por cerca de 3 500
empresas, estando a sua produção centrada nos produtos enlatados e pratos
preparados de peixe, crustáceos e moluscos. O volume de negócios global foi
superior a 32 mil milhões de EUR, sendo a Espanha, a França, o Reino Unido, a
Polónia e a Dinamarca os principais contribuidores.

6.7. Estratégia
6.7.1. Estratégia Portugal 2030
Como referenciado previamente, a Estratégia Portugal 2030 traça as linhas
orientadoras para aplicação do Quadro Financeiro Plurianual e dos novos
instrumentos financeiros criados pela União Europeia para dar resposta à crise de
Covid-19, abrangendo o período que começa em 2021 e vai até 2029. Inclui o
domínio estratégico “Economia do mar sustentável”, de enorme importância
para a fileira da pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus
produtos. Transcreve-se o texto publicado na Resolução do Conselho de
Ministros n.º 98/2020 (novembro), a qual aprovou a Estratégia Portugal 2030:
“3.3.5 - Economia do mar sustentável - A agenda, neste domínio, tem por
objetivo assegurar a sustentabilidade ambiental dos recursos marinhos,
articulando-a com o reforço do potencial económico estratégico da
economia do mar prosseguido no âmbito da agenda temática 2. (…) Tendo
em conta estes objetivos, serão prosseguidos os seguintes eixos de
intervenção:
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. Apoiar a reestruturação da pesca artesanal e as artes de pesca seletivas
para uma pesca sustentável e contribuir para a valorização do pescado;
. Promover a modernização das frotas de pesca com embarcações com
eficiência energética, digital e rendimento justo;
. Promover a I&I e a prospeção de novos recursos e novas aplicações;
. Promover a utilização sustentável dos recursos e a biodiversidade
marinha;
. Promover uma pesca e uma aquicultura eficientes em termos de
recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento.
Estas intervenções terão como metas a renovação / modernização de 25%
da frota ativa de pequena pesca, o aumento em 5% do número de postos
de trabalho nas principais comunidades piscatórias, o aumento do nível de
qualificação nos setores da pesca e aquicultura nacionais, a redução a zero
dos segmentos da frota em desequilíbrio, o incremento da produção
aquícola até às 25 000 t, a diminuição da importação de pescado e o
aumento das exportações, a classificação de 30% do espaço marítimo
como áreas marinhas protegidas até 2030 e atingir o bom estado
ambiental das águas marinhas até 2024.
Quanto ao apoio à pesca artesanal, às artes de pesca sustentáveis e à
valorização do pescado, as intervenções visam a manutenção em atividade
deste segmento orientado para a exploração sustentável dos recursos,
com a adaptação da frota e a modernização dos portos de pesca, das
primeira e segunda vendas do pescado a níveis adequados de segurança,
habitabilidade, eficiência energética, melhoria das condições de trabalho
e de conservação, higiene e segurança alimentar, contribuindo para uma
maior valorização do pescado no produtor. As intervenções neste eixo
visam ainda a promoção do desenvolvimento de atividades económicas
complementares e/ou alternativas à pesca, criando postos de trabalho
dirigidos para os profissionais do setor.
Relativamente à promoção da I&I e da exploração de novos recursos e
novas aplicações, as intervenções serão articuladas com as prosseguidas
no quadro da agenda temática 2, que privilegiam os tópicos determinantes
para a valorização da cadeia de valor da economia do mar, alicerçados em
clusters de base produtiva e tecnológica, envolvendo o desenvolvimento
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de sistemas de alerta precoce de perigos naturais no quadro da mudança
climática, a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento de novos
modelos de exploração e financiamento sustentável e assentes em
tecnologias inovadoras de impacto carbónico positivo, a promoção da
sustentabilidade das funções e serviços dos ecossistemas marinhos e a
contribuição para a base científica do ordenamento do espaço marinho, a
investigação de novos produtos alimentares e nutricionais sustentáveis de
origem marinha, seguros, com valor nutricional e segurança alimentar,
garantindo a rastreabilidade dos produtos, e desenhados à medida das
necessidades dos consumidores, e o desenvolvimento de novas
ferramentas de monitorização dos subsistemas terrestres, com foco na
região med-atlântica.
No que se refere à promoção da utilização sustentável dos recursos e da
biodiversidade marinha, as intervenções visam garantir o bom estado
ambiental das águas marinhas do Atlântico Nordeste, constituindo-se
como um oceano dinâmico e ecologicamente diverso, limpo, são e
produtivo nas suas condições intrínsecas, envolvendo o funcionamento
dos seus ecossistemas, o aumento da capacidade científica e técnica para
um melhor e maior conhecimento do oceano, o incentivo à redução do lixo
marinho no espaço Atlântico, envolvendo a participação cívica e das
comunidades diretamente afetadas, a execução do Plano de Situação do
Ordenamento do Espaço Marítimo e o reforço da Bioeconomia Azul e da
Literacia do Oceano.
Por último, no que respeita à promoção de uma pesca e uma aquicultura
ambientalmente sustentáveis e eficientes em termos de recursos, as
intervenções visam prosseguir o objetivo de recuperar e manter as
espécies ao nível do «Rendimento Máximo Sustentável» e o bom
funcionamento dos ecossistemas, em linha com a Política Comum das
Pescas, envolvendo uma gestão da frota articulada com a conservação e
exploração sustentável dos recursos biológicos marinhos, assegurando a
modernização e competitividade do setor, a garantia de acesso a
infraestruturas e equipamentos de apoio adequados, a disponibilidade de
dados e de conhecimento científico imprescindíveis à gestão sustentável
das pescarias e ao melhor aproveitamento dos recursos e apoiar o
desenvolvimento de sistemas eficientes de controlo, a promoção e o
desenvolvimento de uma aquicultura sustentável e competitiva, capaz de
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fornecer aos consumidores produtos seguros e de elevado valor
nutricional, e melhorar a informação ao consumidor e a rastreabilidade
dos produtos da pesca e da aquicultura.”

6.7.2. Estratégia Nacional para o Mar
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 preconiza uma área de intervenção
prioritária relacionada com esta fileira – AI5. Pescas, aquicultura, transformação
e comercialização, da qual se partilha parte relevante:
Pesca: “Temos, atualmente, uma frota de pesca com idade elevada, que
apresenta algumas insuficiências a nível de habitabilidade, mas é
importante referir que grande parte das embarcações foi objeto de
modernização e são detentoras de equipamentos de tecnologia moderna.
Importa, no entanto, continuar a apostar na inovação, na melhoria das
condições de trabalho a bordo, na segurança e na eficiência energética,
bem como nas condições de acondicionamento do pescado, de modo a
fomentar a sua valorização pela qualidade. Para além da qualidade, a
sustentabilidade dos recursos pesqueiros deve ser um fator de
diferenciação e valorização dos produtos da pesca no mercado, que está
cada vez mais sensibilizado para a componente ambiental. Igualmente
deverá incentivar-se a rastreabilidade do pescado promovendo o que é
produzido em Portugal, recorrendo a tecnologias como o rastreio
molecular de identificação ou a blockchain, bem como a utilização de
meios de vigilância e fiscalização no mar e em terra, prevenindo, assim, a
pesca ilegal não declarada e não regulamentada e a comercialização
errónea de pescado.
Importa também dignificar a profissão e promover a capacitação dos
pescadores e seus representantes, apostando na formação e certificação
técnico-profissional, que deverá incluir conceitos de sustentabilidade
ambiental. Em particular, a formação deve incidir na redução de
desperdícios e na valorização das capturas, associada à relação
preço/quantidade. É essencial a racionalização das capturas baseada em
necessidades de mercado, evitando desperdícios e devoluções ou
reduções de preço significativas, com prejuízos para os operadores e
organizações representativas, que ficam sem capacidade de intervir na
cadeia de valor. A formação de pescadores deve também contribuir para
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captar mais jovens para a atividade da pesca e facilitar a mobilidade entre
profissões do mar, criando sinergias com os setores turístico, dos
transportes e da aquicultura.
Deve ser ainda dada prioridade ao estudo do impacto das pescas nas
espécies mais vulneráveis e nos ecossistemas marinhos e costeiros e dar
continuidade à denominada transição ecológica da pesca, promovendo o
abandono de práticas e métodos mais destrutivos em prol de outros mais
sustentáveis, e a redução do lixo marinho produzido na pesca. Este é um
contexto em que o envolvimento das organizações de produtores na
gestão sustentável de cada manancial de pesca deve ser reforçado,
promovendo -se uma efetiva cogestão da pesca com os diferentes
interessados. Importa, também, promover a criação de circuitos curtos de
comercialização de pescado, de proximidade, servindo todos os centros de
consumo, independentemente da sua dimensão, valorizando tecnologias
de conservação e processamento de pescado e a monitorização da sua
qualidade. Neste sentido, é de realçar o papel determinante das
organizações de produtores no incremento da valorização do pescado,
incluindo por processos de acondicionamento e de transformação com
posterior reentrada no mercado para o consumo humano.”
Aquicultura: “A aquicultura ganha cada vez mais peso num contexto em
que a produção pesqueira nacional é insuficiente para abastecer o
consumo e as capturas de peixes marinhos são limitadas, num quadro de
gestão e exploração sustentável dos recursos marinhos vivos. A
aquicultura nacional constitui assim uma importante alternativa às formas
tradicionais de abastecimento de pescado e dispõe de um grande
mercado, de uma longa tradição de produção de moluscos e peixes em
água doce e água salgada, que nos últimos anos tem recorrido a tecnologia
avançada e moderna. Neste contexto, deve promover-se o
desenvolvimento sustentável da aquicultura, em áreas previstas no Plano
de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional e no Plano
para a Aquicultura em Águas de Transição, fomentando elevados padrões
de qualidade ambiental, quer nas estruturas produtivas em mar aberto,
quer nas unidades de produção situadas em águas de transição ou
onshore.
A estratégia de desenvolvimento deve passar também pela promoção da
aquicultura multitrófica integrada, de forma a aumentar a capacidade
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produtiva e diversificar a produção, diminuindo os impactos no meio
marinho. Devem investigar-se novas metodologias de cultivo e novas
espécies para consumo humano e para outros fins. Adicionalmente, deve
ser fomentado o cultivo de algas e de outras espécies autóctones de baixo
nível trófico, de forma a reduzir a dependência da pesca, o
desenvolvimento de produtos de aquicultura de origem local numa ótica
da cadeia de valor, apostando em soluções que privilegiem a economia
circular e a utilização de subprodutos e recursos pouco explorados de
origem local, apoiando também novos conceitos de embalagem,
rotulagem e produto sustentáveis. O reforço da aquicultura offshore, já
realizada na Região Autónoma da Madeira com maturidade, é uma das
linhas de atuação a prosseguir, valorizando e capitalizando o
conhecimento adquirido e promovendo efeitos de arrastamento para
outros setores, como o turismo e outras atividades offshore. Estas são
linhas orientadoras que vão ao encontro da intenção revelada na
Estratégia «Do Prado ao Prato», da Comissão Europeia, que visa um
sistema alimentar sustentável e seguro.”

6.8. Financiamento específico

FEAMP 2014 - 2020
O Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) 140 é o fundo das
políticas marítimas e das pescas da UE para o período de 2014 a 2020, um dos
cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI).
O FEAMP foi desenhado com os objetivos de (1) apoiar os pescadores na
adaptação à pesca sustentável; (2) apoiar as comunidades costeiras na
diversificação das suas economias; (3) financiar projetos que criam novos
empregos e melhoram a qualidade de vida ao longo das costas europeias; (4)
apoiar o desenvolvimento sustentável da aquicultura; (5) facilitar o acesso ao
financiamento; e (6) apoiar a implementação da política marítima integrada. Os
Estados-Membros beneficiam de um orçamento global de 5 696 milhões de euros
a gerir através de programas operacionais, tendo sido atribuído a Portugal o
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montante de 392,5 milhões de euros, gerido pelo programa operacional Mar
2020141.
FEAMPA 2021 - 2027
O Fundo Europeu de Assuntos Marítimos, Pescas e Aquicultura (FEAMPA) 142 faz
parte do quadro financeiro plurianual (QFP) para 2021‑2027 e dá continuidade
ao anterior FEAMP. Cofinanciará projetos (juntamente com fundos nacionais) até
70%, devendo em particular (1) apoiar a pesca costeira de pequena escala e os
navios até 24 metros; e (2) promover a aquicultura143. Os Estados-Membros
beneficiam de um orçamento global de 5 311 milhões de euros a gerir através de
programas operacionais, tendo sido atribuído a Portugal o montante de 378,5
milhões de euros.

6.9. Benchmarking
Muitos países e organizações estão a desenvolver trabalho notável no domínio
da pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos.
Escolhemos a Islândia como caso de estudo, dado que é um país focado no mar
e no seu aproveitamento sustentável, sendo um país líder global em tudo o que
se relaciona com a pesca. Destaca-se pelas iniciativas para fazer um uso
responsável dos seus recursos marinhos vivos, através de estratégias de captura
responsáveis e sustentáveis, baseadas na ciência e em conformidade com os
compromissos internacionais.
A Islândia tem tudo a ver com peixes e navios. A história da Islândia não pode ser
contada sem mencionar peixes e navios – os peixes têm sido uma fonte confiável
de nutrição num país com condições adversas, sendo a pesca parte integrante da
vida na Islândia há séculos. A Islândia é considerada o Sillicon Valley do
“whitefish”. A alegação é justificada pela observação da abundância de
empreendedorismo, cooperação e especialização que levou a uma vantagem
competitiva única do setor pesqueiro islandês. Destacamos de seguida algumas
das suas iniciativas inovadoras.
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UNU-FTP - United Nations University Fisheries Training Program in Iceland
O International Centre for Capacity Development, Sustainability and Societal
Change (GRÓ)144 opera sob os auspícios da UNESCO, tendo desenvolvido cursos
de curta duração e um programa de pós-graduação com a duração de seis meses
que inclui quatro áreas de especialização: (1) política e gestão de pesca; (2)
avaliação e monitorização de recursos hídricos marinhos e interiores (3) gestão
da qualidade do manuseio e processamento de peixes; e (4) aquicultura
sustentável.
Marine and Freshwater Research Institute
O Marine and Freshwater Research Institute (MFRI) 145 é um instituto
governamental que opera dois navios de pesquisa, e inclui dez filiais em todo o
país e uma estação experimental de aquicultura. O MFRI é ativo a nível
internacional e conceituado na comunidade científica sendo, portanto, um
valioso parceiro de pesquisa.
Icelandic Food and Biotech R&D Institute
O Icelandic Food and Biotech R&D Institute (MATÍS)146 é uma organização focada
na inovação em produção alimentar, biotecnologia e segurança alimentar, com
particular destaque para a criação de valor na indústria das pescas. Possui uma
sólida experiência internacional em pesquisa e desenvolvimento, oferecendo
consultoria em todo o mundo para institutos, formuladores de políticas e
empresas da indústria de alimentos, especialmente no setor marítimo. O seu
trabalho assenta na pesquisa, inovação, criação de valor e transferência de
conhecimento e know-how da academia para a indústria, realizando vários cursos
para a indústria das pescas e da aquicultura.
Fontes de informação adicional
Recomenda-se a consulta de informação adicional nas seguintes plataformas:
. Statistics Iceland - Fisheries147
. Government of Iceland - Ministry of Industry and Innovation - Fisheries148
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. Fiskistofa, the Directorate of Fisheries149
. Iceland Responsible Fisheries Certification150

6.10. Inovação: organizações
Relativamente a organizações inovadoras, seguimos mais uma vez o exemplo da
Islândia. Destacamos neste caso o Iceland Ocean Cluster151, uma organização cuja
missão consiste em criar valor e descobrir novas oportunidades, conectando
empreendedores, empresas e conhecimento nas indústrias marítimas.
Sublinham-se algumas das suas iniciativas.
Iceland Fish & Ships
O projeto Iceland Fish & Ships promovido pelo Iceland Ocean Cluster é
desenvolvido para promover a gama de serviços e produtos oferecidos no setor
marinho islandês. Tem como objetivo explicar o sucesso da indústria pesqueira
islandesa e divulgar tudo o que a Islândia faz no que diz respeito à pesca.
100% Fish
O projeto 100% Fish tem como objetivo inspirar a indústria da pesca e atividades
associadas a utilizar mais de cada peixe, aumentando o valor de cada unidade
desembarcada, apoiando novas oportunidades de negócios e de emprego,
reduzindo o desperdício. O projeto apresenta uma vasta gama de produtos à base
de peixe da Islândia, incluindo o tradicional pescado, suplementos, proteínas,
cosméticos, produtos farmacêuticos e de design, e outros produtos de alto valor
produzidos a partir de diferentes partes do peixe.
The Ocean Academy
A Ocean Academy realiza um programa de formação em economia azul,
oferecendo aos alunos uma visão geral da inovação e oportunidades em
indústrias relacionadas com produtos do mar e atividades marítimas
sustentáveis. O programa foca-se na inovação, em start-ups e em como aumentar
o valor de vários tipos de espécies de peixes.
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6.11. Inovação: casos de estudo
A inovação nem sempre é complexa e muitos casos de sucesso não utilizam
sequer ciência ultrassofisticada. Por vezes, basta a observação atenta dos
processos que nos rodeiam, a curiosidade e o questionar do que se faz e porque
sempre se fez assim. A digitalização é uma ferramenta poderosa nestes casos,
como ilustra o caso de sucesso que apresentamos de seguida.
Blue Lobster: Turning the tide to fix the sustainable fish market
A aplicação Blue Lobster152 foi desenvolvida por duas jovens na Dinamarca, que
observaram a indústria da pesca de perto e, em particular, a vida dos pescadores.
Constataram que, em média, existem seis etapas de manuseio do peixe entre o
desembarque e o momento em que chega ao prato. O processo é complexo e
com demasiados intermediários, pelo que as pessoas não conseguem nunca
comer peixe com menos de quatro dias após o desembarque. Em alguns casos,
as pessoas compram peixe “fresco” já com 16 dias. Não é por acaso que nos
mercados o peixe nunca indica a data em que foi capturado. Decidiram então
desenvolver uma aplicação para telemóvel que permite que os pescadores
eliminem os intermediários e vendam diretamente aos restaurantes e
consumidores. A qualidade do peixe é garantida, conseguindo-se em muitos
casos a entrega do peixe ao consumidor em menos de 24 horas após
desembarque.
Na sua afirmação de missão expressam que “A Blue Lobster é uma empresa com
a missão de levar frutos do mar frescos e sustentáveis para a mesa de todos. O
nosso objetivo de longo prazo é criar as condições para uma melhor indústria
pesqueira. Dividimos esta enorme tarefa em 4 áreas onde vemos potencial de
melhoria: eficiência, sustentabilidade, justiça e transparência.” Segundo
afirmam, a sua aplicação é “o primeiro lugar digital para comprar e vender
produtos do mar com baixo impacto e justiça. A nossa aplicação liga chefs e
consumidores privados a pescadores de baixo impacto - entregamos frutos do
mar da melhor qualidade diretamente do porto e pagamos aos pescadores de
forma justa.”
A Blue Lobster trabalha diretamente com pescadores que utilizam técnicas de
baixo impacto ambiental (não trabalham com pesca industrial), pelo que o
consumidor faz assim parte de uma comunidade preocupada com a
152
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sustentabilidade e saúde do oceano. A iniciativa trabalha apenas com pescadores
costeiros de pequena escala, operando em embarcações com menos de 17
metros. Adicionalmente contribui para uma remuneração justa aos pescadores,
que recebem 2 a 4 vezes mais pela captura. Segundo afirmam, normalmente os
pescadores ficam apenas com 20% do valor do peixe que pescam, situação que a
aplicação melhora substancialmente.
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Como funciona
O comprador abre a aplicação, verifica que peixes estão a ser desembarcados,
seleciona a espécie que pretende comprar, a quantidade, o tamanho preferido,
escolhe a data de entrega e finaliza a encomenda. Se não encontrar o que procura
pode fazer uma encomenda a que os pescadores tentarão dar resposta quando
forem para o mar. A notificação será automática. A entrega é assegurada pela
Blue Lobster que gere uma rede de distribuição personalizada. De sublinhar que
o preço do peixe pago por quilo aos pescadores é fixado mensalmente, não
existindo flutuações ou surpresas.
O pescador sabe também o que os clientes querem, mesmo antes de ir para o
mar, pesquisando as encomendas na aplicação, podendo cativar as mesmas caso
tenham sucesso na pescaria.
Projeto Karapau
O projeto Karapau153 foi desenvolvido em Portugal e tem algumas semelhanças
com o projeto Blue Lobster. Mas uma análise mais detalhada revela que os
projetos são diferentes, embora ambos tenham enorme impacto social.
O projeto Karapau afirma-se como uma “plataforma que junta pescadores e
consumidores”, oferecendo “peixe fresco na sua cozinha” e procurando “garantir
ao consumidor as melhores práticas ao longo de toda a cadeia de distribuição
agilizando a relação comercial entre os pescadores e os seus clientes.”
Revela um carácter disruptivo na indústria da pesca dado que altera o atual
paradigma do setor, permitindo que os pescadores possam vender o produto da
pesca diretamente aos clientes / consumidores, sem intermediários. Desta forma
o pescador deixa de estar dependente / refém do modelo atual de venda do
pescado.

153

https://karapau.pt/

A legislação portuguesa (Decreto-Lei n.º 81/2005154) impõe um conjunto de
regras aos pescadores / armadores para a venda do pescado em primeiro
mercado – a lota. Aqui, em ações concertadas de pequenos e grandes
compradores (indústria conserveira, grande distribuição, etc.), o pescado é
arrematado em leilão a preços baixos. A título de exemplo, em agosto de 2021 o
preço médio da sardinha (de acordo com o site oficial da Docapesca), rondou os
0,90€/kg no primeiro mercado (a lota). No entanto, o preço de comercialização
junto dos consumidores oscilou entre 6€ e 8€. Num caso concreto relacionado
com marisco, um "apanhador" devidamente licenciado de berbigão que utilize a
plataforma Karapau pode vender o produto do seu trabalho não a 0,60€/Kg, mas
porventura a um preço duas ou 3 vezes superior. Os promotores do projeto
Karapau reconhecem a "dificuldade" sentida ao interferir num setor que está
fortemente regulado e assente num modelo cada vez mais obsoleto e de base
predominantemente consuetudinária.
Inovação e impacto social
O projeto Karapau assenta numa plataforma tecnológica onde é feito o registo
diário das espécies que vão sendo pescadas (registo esse feito ainda no mar),
ficando imediatamente disponível para compra por parte dos clientes. O
pescador informa o preço que pretende receber por Kg e/ou unidade, e o sistema
calcula – em função do valor indicado – uma taxa percentual que se traduz no
ganho do promotor. Desta forma, a plataforma permite ao pescador decidir o
preço que considera justo pelo seu esforço de pesca.
A inovação introduzida pelo projeto Karapau reside essencialmente no "modus
operandi". A montante, a plataforma oferece ao pescador uma estrutura logística
e comercial que lhe permite vender melhor o seu pescado. Ao mesmo tempo e a
jusante, os clientes / consumidores podem comprar peixe fresco a preços mais
competitivos. Em conclusão, com recurso à plataforma Karapau é agilizada a
relação entre os pescadores / armadores e os clientes / consumidores, sendo
expectável que os primeiros passem a ganhar um pouco mais e os segundos
comecem a pagar um pouco menos. Todos os aspetos relacionados com a
legislação vigente em matéria de compra e venda de pescado em primeiro e
segundo mercado, foram tidas em linha de conta. A cadeia de distribuição /
logística foi criada para que o peixe seja entregue ao consumidor em tempo
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recorde, garantindo a frescura do peixe por via da rastreabilidade e
monotorização "just in time" de todos os procedimentos.
O projeto Karapau revela um elevado potencial em termos sociais, melhorando a
vidas dos pescadores e incrementando a atratividade da indústria em termos de
emprego. Contribui também para a distribuição de pescado mais fresco,
contribuindo para a saúde e satisfação dos clientes. A plataforma tem registado
uma sólida adesão de pescadores e de clientes / consumidores, revelando a sua
importância, a viabilidade do projeto e o seu contributo para assegurar uma
pesca mais sustentável e uma retribuição mais justa e equitativa ao esforço de
pesca.

6.12. Disrupção
Como referido previamente, a evolução pode ser incremental, acrescentando
inovação a estruturas e processos existentes. A evolução pode também ser
disruptiva, não necessariamente incremental, optando por criar um futuro ainda
não conhecido ou repensando o que está feito, com forte apoio da digitalização
de processos, construindo ao lado do existente de forma inovadora e impactante.
A fileira da pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus
produtos está também sujeita a cenários disruptivos e aparentemente
ameaçadores, mas que podem também representar oportunidades.
Apresentamos de seguida dois destes cenários, que são já uma realidade em
algumas geografias.
Alimentos produzidos em laboratório
Multiplicam-se as iniciativas em todo o mundo para produzir carne, peixe e
crustáceos cultivados em laboratório. Conforme referido previamente, a receita
é aparentemente simples, assentando em três “ingredientes”: células animais,
um meio líquido denso em nutrientes para alimentar as células; e um bioreator
que fornece as condições certas para as cultivar. De sublinhar que o
“ingrediente” célula não requer o abate de um animal vivo, dado que pode ser
obtido por mera biópsia.
O sucesso deste método de produção foi anunciado em 2013 pela empresa
holandesa Mosa Meat155, que criou um hamburger cultivado em laboratório, mas
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com custos proibitivos. Mas o mundo mudou desde então e as economias de
escala conseguem hoje oferecer o referido hamburger, a preços competitivos e
comercialmente viáveis. A mesma empresa anuncia o seu produto como “amigo
das pessoas, amigo da sociedade, amigo das vacas e outros animais, e amigo do
planeta”.
A empresa israelita Future Meat Technologies156 anuncia a produção de carne
smart tech a preços “amigos”, sustentando a sua inovação em factos:
“A carne tem sido parte integrante de nossa cultura desde o início da
humanidade. Desejamos carne, festejamos, mas a sua produção está a
tornar-se insustentável. A agricultura animal utiliza mais de 80% das terras
habitáveis do mundo e 30% do consumo de água doce, sendo uma das
principais razões do desmatamento de florestas.”
Afirma ainda que a sua tecnologia disruptiva é sustentável e escalável, podendo
substituir quintas de criação de gado, aviários e fábricas de processamento de
carne (frango, cordeiro e carne bovina) – os seus produtos são indistinguíveis da
carne de origem animal.
Todos estes casos podem parecer futuro, mas a start-up Eat Just157 obteve, no
final de 2020, a aprovação da autoridade reguladora de Singapura (Singapore
Food Agency SFA) – a primeira aprovação regulatória do mundo, para
comercializar a sua carne de frango desenvolvida em laboratório. Este é já
considerado uma marca assinalável na nova indústria de produção de carne.
Falámos até agora de carne produzida em laboratório. Mas o peixe não fica fora
da equação. A empresa WildType Foods158 apresenta-se como pioneira na
agricultura celular de frutos do mar – pretende construir um novo sistema
alimentar começando pelo salmão, contribuindo para a saúde das pessoas e do
oceano. Ao cultivar frutos do mar diretamente a partir de células, deixa de existir
dependência da captura de peixe selvagem e até mesmo de aquicultura.
Adicionalmente, o peixe produzido por esta via é livre de mercúrio,
microplásticos, antibióticos e compostos farmacêuticos, e outros contaminantes.
A empresa Finless Foods159 está a aplicar a mesma fórmula à produção celular de
156
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atum; a Avant Meats160 de Hong-Kong afirma que “Inovamos para a produção
com segurança de peixes de alta qualidade, saborosos e sustentáveis. Usando a
tecnologia celular, poderemos desfrutar de iguarias premium do mar sem
sacrificar o nosso oceano.” A empresa afirma ainda que o cultivo de biomassa de
peixes em laboratório é mais rápido do que a aquicultura convencional,
reduzindo ciclos de um a dois anos para dois meses.
A Shiok Meats161 de Singapura segue a mesma linha de pensamento, mas foca-se
na produção à base de células de crustáceos como camarões, caranguejos e
lagostas. Esperam iniciar a comercialização em 2022.

Alimentos produzidos por Impressão 3D
Existem já muitos alimentos que se assemelham a carne, no aspeto e sabor,
produzidos a partir de proteínas de origem vegetal. Mas persistia a dificuldade
em oferecer a sensação de mastigar a carne original. A tecnologia de impressão
3D (3D Print) oferece a solução, permitindo “imprimir” bifes, camada a camada,
simulando as fibras e composição.
Destacam-se neste caso as empresas RedefineMeat162 de Israel, com produtos já
em comercialização em restaurantes e hotéis; a NovaMeat163 de Espanha; e a
SavorEat164, também de Israel.
Conclusões
A economia do mar relacionada com a pesca de captura e a aquicultura, pode vir
a ser muito diferente do que esperamos nos próximos anos. A pressão das
alterações climáticas e do crescimento da população irão acelerar a mudança.

6.13. Informação adicional e estatística
Além das fontes de dados estatísticos apresentadas previamente, a fileira das
pescas beneficia de portais de informação específicos, que vale a pena
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referenciar como forma de apoio a estudos mais desenvolvidos e apoio a projetos
de investimento.
Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas (DG MARE):
https://ec.europa.eu/info/departments/maritime-affairs-and-fisheries_pt
Oceano e Pescas: http://ec.europa.eu/fisheries
Atlas Europeu dos Mares: http://ec.europa.eu/maritimeatlas
Eumofa - Observatório do mercado europeu de produtos da pesca e da
aquicultura: http://www.eumofa.eu/home
Eurostat Pescas: https://ec.europa.eu/eurostat/web/fisheries/data
Política comum das pescas: criação e evolução:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/114/politica-comum-daspescas-criacao-e-evolucao
Gestão das pescas da EU:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/115/gestao-das-pescasda-ue
Controlo e aplicação da regulamentação no domínio das pescas:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/116/controlo-eaplicacao-da-regulamentacao-no-dominio-das-pescas
Ajudas estruturais ao setor das pescas:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/117/ajudas-estruturaisao-setor-das-pescas
Produção da aquicultura na União Europeia:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/120/producao-daaquicultura-na-uniao-europeia
Política marítima integrada da União Europeia:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/121/politica-maritimaintegrada-da-uniao-europeia
As pescas europeias em números:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/122/as-pescaseuropeias-em-numeros
OCDE Fishing: https://data.oecd.org/searchresults/?q=fishing
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FAO The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 (SOFIA):
http://www.fao.org/fishery/en e http://www.fao.org/fishery/statistics/en
REA - Portal do Estado do Ambiente - Produção em aquicultura:
https://rea.apambiente.pt/content/produ%C3%A7%C3%A3o-em-aquicultura
Aquaculture: Is it just fish farming and why are billionaires investing in the
industry? https://www.abc.net.au/news/rural/2021-08-13/aquaculture-bluesexplainer/100370392
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7. PROSPETIVA CONSTRUÇÃO NAVAL

A fileira da construção, manutenção e reparação naval inclui atividades
económicas que podem ser enquadradas em três grupos: (1) construção de
embarcações e estruturas flutuantes; (2) construção de embarcações de recreio
e de desporto; e (3) reparação, manutenção e conversão de embarcações.
Esta fileira inclui ainda um diversificado número de empresas que operam em
áreas afins, nomeadamente arquitetura naval; engenharia; serviços de formação
e consultoria; fornecedores de sistemas e equipamentos diversos; e prestadores
de serviços. Destacam-se atualmente nesta fileira e a nível nacional, as atividades
de construção de navios de cruzeiros; a conversão de navios existentes
(modificação e incorporação de novas tecnologias); a reparação e manutenção
de grandes navios da marinha mercante; a construção de embarcações
complexas; a manutenção da frota da marinha militar; e a construção e
manutenção de embarcações de pesca e embarcações de recreio.
A indústria marítima situa-se na dianteira de novos desafios como a digitalização
do transporte marítimo, a automação, os novos materiais e métodos de
produção, pressionada pelos exigentes requisitos regulamentares internacionais
e pela necessidade de aumento da eficiência operacional (incluindo fatores de
âmbito ambiental e energético). A aposta na qualificação dos recursos humanos
e uma maior incorporação de inovação, permitirão uma maior presença das
empresas nacionais na cadeia de valor global da indústria marítima. O
desmantelamento e a reciclagem de navios merecem também atenção
estratégica face à regulamentação da União Europeia. De sublinhar que a
indústria da construção naval é uma atividade económica de natureza mundial,
ou seja, dependente do comportamento de mercados globalizados, com forte
dependência dos ciclos económicos e sujeita a forte concorrência internacional.
Por estas razões, este setor deve ser pensado de forma global, mesmo que as
iniciativas se restrinjam a âmbito local.
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7.1. Cadeia de valor
A cadeia de valor da fileira da construção, manutenção e reparação naval inclui o
setor comercial (marinha mercante e náutica de recreio) e o setor da defesa
(marinha militar). Em ambos os setores, abrange as atividades de conceção
(design, arquitetura e engenharia naval); construção, manutenção, reparação e
conversão de todos os tipos de navios, embarcações e estruturas flutuantes; e
uma vasta cadeia de fornecedores de sistemas marítimos, equipamentos e
prestação de serviços. Esta fileira está também ligada a uma vasta gama de
atividades que incluem o transporte marítimo; navegação interior; serviços
portuários; abastecimento offshore; investigação e desenvolvimento; ensino e
formação; classificação e inspeção de navios; abastecimento de combustíveis;
obras marítimas; seguros marítimos; financiamento marítimo; corretagem
marítima; direito marítimo; gestão de tripulações; associações; serviços
governamentais; salvação marítima; mergulho; e suprimentos para navios.
Esta fileira pode ser analisada sob duas perspetivas distintas, em dois grandes
grupos de atividade económica: (1) construção naval; e (2) manutenção,
reparação e conversão de navios e estruturas. Cada um destes grupos apresenta
características próprias e desafios específicos. As tendências de evolução de
mercado de cada um destes grupos são também distintas, justificando a análise
de forma individualizada.
Construção naval
As embarcações de grande dimensão, normalmente designadas por navios, são
bens de capital de alto valor agregado, produzidos por encomenda e recorrendo
intensivamente a recursos humanos qualificados, com complexas redes de
fornecedores especializados em vários setores de atividade. Os equipamentos
incorporados incluem, além do aço e tintas, motores, turbinas, bombas,
caldeiras, ar condicionado, hélices, âncoras, compressores, sistemas de
automação e controlo, quadros elétricos, sistemas de navegação, entre muitos
outros. Os navios de cruzeiros são um bom exemplo da complexidade construtiva
e da sofisticação em termos tecnológicos e de design, incorporando sistemas e
equipamentos estruturais do próprio navio, mas também equipamentos de
hotelaria, entretenimento, turismo e lazer. A construção de um novo navio pode
prolongar-se pelo período de até dois anos e, em alguns casos, mais.
Dado o elevado número de incorporação de insumos intermédios, a construção
naval pode considerar-se uma indústria de montagem, semelhante à indústria

133

automóvel, mas muito mais complexa. De facto, enquanto um automóvel pode
incorporar 3 000 componentes, um grande navio de cruzeiros incorpora mais de
900 000165. Para fazer face a esta complexidade, os estaleiros recorrem a sistemas
eficazes e a competências organizacionais rigorosas, que lhes permitem gerir a
informação, desenvolver planos de produção, controlar materiais e atingir altos
padrões de qualidade na produção de componentes. De acordo com o relatório
“Global value chains and the shipbuilding industry”166, publicado em 2019 pela
OCDE, nas principais economias da construção naval, o valor adicionado direto
representa entre 20 e 30% do valor da produção da construção naval. Por sua vez,
70 a 80% – a maior parte do valor da produção, provém de insumos intermédios.
Também de acordo com o referido relatório, as últimas duas décadas
testemunharam uma concentração crescente da construção naval na China,
Coreia do Sul e Japão. Juntos, estes três países entregam mais de 80% dos navios
em termos de arqueação compensada (Compensated Gross Tonnage CGT) 167.
Embora estas três economias dominem o mercado de navios de carga,
nomeadamente graneleiros, navios-tanque e porta-contentores, os navios de
cruzeiros são construídos principalmente em estaleiros europeus. De facto, a
Europa evoluiu, nas últimas duas décadas, para a especialização na construção de
navios e estruturas complexas, em clusters focados em determinados nichos de
mercado. Incluem-se aqui os navios de passageiros (cruzeiros, mega-iates e
ferries), embarcações especializadas (Other Non Cargo-Carrying Vessels ONCCV)
e estruturas offshore. Em 2019, este tipo de construção naval representou 95%
das encomendas dos estaleiros europeus; apenas 5% da capacidade dos
estaleiros foi utilizada na construção de navios mercantes de carga, com uso
intensivo de aço, como os navios-tanque, graneleiros e porta-contentores.
No entanto, nem sempre foi assim. Em 2004, a construção de navios de
passageiros, ONCCV e estruturas offshore, representou apenas 65% das
encomendas dos estaleiros europeus, expressando bem a dramática mudança
registada em duas décadas168. De facto, por força da concorrência agressiva dos
estaleiros da Ásia Oriental, nos últimos anos registou-se uma especialização
progressiva dos estaleiros europeus em estruturas e navios complexos, com
incorporação de alta tecnologia. Esta especialização resultou de um investimento
165
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contínuo em investigação, inovação e desenvolvimento, bem como na aposta em
mão-de-obra qualificada, o que permitiu ao setor manter-se à frente da
concorrência global e acirrada de estaleiros não comunitários. Atualmente, os
estaleiros europeus são líderes mundiais na construção de navios de cruzeiros e
atores principais na produção dos mais avançados ferries, navios de
abastecimento offshore, navios de pesquisa, navios de pesca, dragas,
rebocadores e outros navios não cargueiros (ONCCV), incluindo navios militares
sofisticados. A título de exemplo e a nível mundial, a maior parte dos navios de
cruzeiros é construída na Itália, Alemanha, França e Finlândia. A Europa lidera
também na tecnologia de máquinas, equipamentos e sistemas marítimos.
De acordo com informação partilhada pela CESA169 (organização que representa
a indústria da construção naval e a sua cadeia de fornecedores nos EstadosMembros da UE, Noruega e Turquia), a indústria de construção naval europeia é
atualmente composta por cerca de 300 estaleiros navais, especializados na
construção e reparação de navios mercantes, plataformas e navios militares,
complexos e tecnologicamente avançados, e outro equipamento de aplicação
marítima. Os estaleiros europeus geram hoje um valor de produção de
aproximadamente 42 mil milhões de euros por ano e empregam mais de 300 000
pessoas na Europa.
Manutenção, reparação e conversão
A indústria de manutenção, reparação e conversão de navios (Ship Maintenance,
Repair & Conversion SMRC), apresenta características diferentes da indústria de
construção de novas embarcações. Este é um mercado volátil em que os navios
entram em doca seca durante alguns dias para uma reparação rápida, ou nela
permanecem durante meses, no caso de uma grande conversão ou renovação
(retrofitting). As atividades realizadas incidem, na maior parte dos casos, na
remoção de revestimentos, revisão e manutenção periódica de equipamentos,
alongamento de navios, instalação de novos sistemas, etc., justificando, em
muitos casos, um tipo de gestão especializado e diferenciado. De acordo com a
informação partilhada pela SEA Europe170, a indústria europeia de SMRC emprega
cerca de 125 000 pessoas, em cerca de 60 estaleiros SMRC na Europa. Existem
ainda muitos estaleiros de pequenas dimensões, especializados em atividades
SMRC para pesca, navegação em águas interiores, etc. que não estão incluídos
169
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nos números apresentados. A faturação anual deste setor é de cerca de 3,5 mil
milhões de euros.
A importância da indústria de SMRC está a aumentar, com o foco crescente no
impacto da indústria do transporte marítimo no meio ambiente e nas alterações
climáticas, em particular devido às emissões dos navios. Foca-se na adaptação de
dispositivos de economia de energia; na conversão de navios para combustíveis
alternativos; na instalação de sistemas de tratamento de água de lastro; e na
instalação de sistemas para tratamento de gases de evacuação. Além da
capacidade para lidar com projetos complexos em navios, a indústria SMRC tem
também (ou pode ter) a capacidade para lidar com outros grandes ativos, como
por exemplo a conversão de estruturas offshore para estruturas de aquicultura,
e a manutenção de estruturas de energia eólica offshore. Com a crescente
importância da economia azul e cada vez mais atividades offshore, o trabalho da
indústria SMRC tem um enorme potencial de diversificação.
Ameaças à fileira
A construção naval na UE continua a enfrentar uma forte concorrência
internacional de países como a China e a Coreia do Sul. Devido à redução do
número de encomendas de novos navios de carga a nível global, os estaleiros da
China e da Coreia do Sul estão ativamente a perseguir os nichos de mercado
europeus, de forma agressiva em termos de preços, apoiados pelos respetivos
governos e políticas.
De facto, estes países recebem já encomendas de ferries, navios de cruzeiros e
outras estruturas complexas, que são construídas na Ásia, mas operam na Europa
ou outros destinos. Os preços com que os estaleiros asiáticos competem não
deixam espaço para os estaleiros europeus. O setor da construção naval é
considerado estratégico na China, na Coreia do Sul e em outros países fora da
Europa, pelo que é fortemente apoiado com subsídios pelos seus governos.
Um relatório apresentado em março de 2021 pelo Deutscher Bundestag171, na
sequência de uma audiência parlamentar sobre a economia marítima, revela a
dimensão do problema alertando para um risco crescente de concorrência
apoiada pelo Estado chinês: “Concorrentes agressivos da Ásia ameaçam não
apenas a Alemanha como um centro marítimo, mas a Europa como um todo. Em
particular, a estratégia chinesa de atribuir subsídios às empresas ameaça o
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segmento de mercado de construção de navios de cruzeiros - como aconteceu no
passado com os navios de carga (…) com a estratégia “Made-In-China 2025”, a
China procura também a primeira posição na competição global em construção
naval de alta tecnologia."172
As preocupações da União Europeia estão também relacionadas com o propósito
e ambição do Pacto Ecológico Europeu173, nomeadamente para garantir a
redução das emissões de carbono do transporte marítimo até 2050,
reconhecendo o papel desempenhado pela indústria de construção naval e de
equipamentos marítimos na consecução de objetivos de longo prazo, através da
promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação. Neste sentido, perder
estaleiros europeus poderia significar a dependência da UE perante as nações
asiáticas para atingir os seus objetivos.

7.2. Iates e embarcações de recreio
Como referido previamente, a fileira da construção, manutenção e reparação
naval inclui as atividades económicas de construção de embarcações de recreio
e de desporto e a respetiva reparação e manutenção. Este mercado apresenta
características próprias que merece uma análise independente.
Embarcações de recreio
De acordo com informação publicada pela União Europeia 174, o setor de
embarcações de recreio refere-se a embarcações com comprimento de casco de
2,5 a 24 metros, que se destinam ao uso recreativo ou desportivo. As
embarcações recreativas são produtos de alto valor e muito móveis, destinadas
principalmente aos utilizadores finais. Têm um ciclo de vida longo, o que significa
que podem estar no mercado durante muito tempo.
Na União Europeia, a indústria de fabricação de embarcações de recreio consiste
principalmente em pequenas e médias empresas (97% das empresas são PME),
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algumas grandes empresas (com mais de 1 000 funcionários), bem como várias
microempresas (até 10 pessoas). O setor é dinâmico e apresenta grande potencial
de crescimento, apesar de ter registado uma retração temporária entre 2009 e
2013.
Embarcações de recreio com mais de 24 metros
As embarcações de recreio privadas com mais de 24 metros de comprimento de
casco e tripulação contratada, são normalmente classificadas como iates, superiates ou mega-iates (yachts, superyachts, megayachts). Estas embarcações são
construídas em estaleiros com elevado nível de especialização e, regra geral,
incorporam equipamentos topo de gama, tecnologias avançadas e equipamentos
de luxo.
De acordo com informação partilhada pela plataforma SuperYachtTimes 175,
existem atualmente 8 171 iates em operação. O iate mais longo do mundo é o
Azzam, construído em 2013 nos estaleiros alemães Lürssen Yachts176, com um
comprimento de 180,61 metros. O maior iate do mundo é o Fulk Al Salamah,
construído em 2016, com uma arqueação de 20 361 GT. Em média, os iates têm
36 metros de comprimento e arqueação de 359 GT. Em 2020 foram construídos
e entregues 256 novos iates. De acordo com a sua plataforma de inteligência
SuperYacht Times iQ177, em julho de 2020 encontravam-se em construção 594
iates.

7.3. Green Shipping
O transporte marítimo internacional é responsável pela emissão de quase 3% das
emissões globais de gases com efeito de estufa, transportando cerca de 90% do
comércio global. Para se atingirem as metas globais de descarbonização
estabelecidas para 2050, torna-se fundamental que, até 2030, entrem em
operação navios comercialmente viáveis com zero emissões, aumentando estes
o seu número de forma acentuada ao longo das décadas de 2030 e 2040. Este
objetivo exigirá inovação tecnológica no desenvolvimento dos navios e da futura
cadeia de abastecimento de combustíveis amigos do ambiente, nomeadamente
o hidrogénio. As primeiras soluções começam já a surgir, em particular na
175
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navegação em águas interiores e no transporte marítimo de curta distância (short
sea shipping), onde se multiplica o recurso a propulsão elétrica por baterias ou
energia solar. Entretanto a opinião pública e a ação de várias organizações, têm
dado enorme visibilidade ao impacto da poluição gerada por navios, em
particular por navios de cruzeiros, o que reforça ainda mais a necessidade de se
encontrarem e implementarem soluções que promovam um transporte marítimo
“verde”. A descarbonização do transporte marítimo é uma prioridade,
afirmando-se já como um motor de desenvolvimento económico que as
empresas da fileira da construção, manutenção e reparação naval não podem, de
forma alguma, desprezar.

7.4. Regulamentação internacional
A fileira da construção, manutenção e reparação naval é fortemente influenciada
pela regulamentação internacional, estabelecida pela Organização Marítima
Internacional (International Maritime Organization IMO)178 e por outras
organizações. Verifica-se hoje um alinhamento de políticas e estratégias
nacionais, regionais e internacionais, no que respeita aos temas da poluição do
oceano e da atmosfera; e das alterações climáticas e da proteção dos
ecossistemas marinhos e da biodiversidade – que introduzem vários desafios
para esta fileira, mas também oportunidades de mercado para fornecedores de
equipamentos marítimos e estaleiros. O tema “green shipping” é uma prioridade
global e irá merecer forte investimento. Analisamos de seguida o impacto da
regulamentação internacional na fileira, na perspetiva das alterações climáticas
e na perspetiva da proteção do ambiente e biodiversidade marinha.

7.4.1. Alterações climáticas
Emissões de gases com efeito de estufa
De acordo com a informação partilhada pela German Shipowners’s Association
(VDR)179, baseada em dados publicados pela IMO e consultoras, o transporte
marítimo é o meio de transporte com menos emissões de CO₂ por tonelada de
carga deslocada por quilómetro, comparativamente ao transporte ferroviário,
178
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rodoviário e aéreo (navios: 8g CO₂/tKm; ferrovia: 35g CO₂/tKm; rodovia: 110g
CO₂/tKm; aéreo: 665g CO₂/tKm). No entanto, sendo o transporte marítimo
responsável pelo transporte de 90% da carga global e existindo mais de 100 000
navios a operar, este setor é responsável por cerca de 3% das emissões de gases
com efeito de estufa (GEE). De acordo com o relatório “Fourth Greenhouse Gas
Study 2020”180 publicado pela IMO, em 2018 a participação das emissões do
transporte marítimo nas emissões globais foi de 2,89%.
Para fazer frente a este desafio, a IMO 181 tem-se empenhado ativamente numa
abordagem global para aumentar ainda mais a eficiência energética dos navios e
desenvolver medidas para reduzir as emissões de GEE dos navios. A estratégia
inicial estabelecida em 2018, definiu como objetivos (1) reduzir as emissões de
CO₂ no transporte marítimo internacional, em média por viagem em pelo menos
40% até 2030 e 70% até 2050, em comparação com 2008; e (2) reduzir as
emissões anuais totais de GEE em pelo menos 50% até 2050 em comparação com
2008. A estratégia procura atingir zero emissões de CO₂, de forma consistente
com a meta do Acordo de Paris de, até 2050, manter o aumento na temperatura
média global abaixo de 2°C e desenvolver esforços para limitar o aumento da
temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.
Este esforço tem despoletado intensa atividade de pesquisa e desenvolvimento,
a nível de alternativas em termos de combustíveis e instalação de sistemas
melhoradores da eficiência energética dos navios. Irá, quaisquer que sejam as
opções técnicas selecionadas, obrigar à conversão de muitos equipamentos e
estruturas nos atuais navios, o que significa muito trabalho para a indústria de
manutenção, reparação e conversão de navios (SMRC). Muitos navios ficarão
também técnica e economicamente obsoletos, o que irá alimentar a indústria de
desmantelamento e reciclagem de navios.
Eficiência energética dos navios
Independentemente dos combustíveis utilizados, a eficiência energética dos
navios pode ser melhorada pela incorporação de soluções técnicas estruturais ou
pela adoção de tecnologias de otimização da navegação. As tecnologias de
melhoria de eficiência energética relevantes para os navios existentes incluem (1)
o revestimento do casco dos navios, otimização, limpeza e manutenção; (2)
180
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sistemas de propulsão alternativos, nomeadamente o vento; (3) novas hélices e
lemes, manutenção e otimização; (4) a substituição ou atualização de motores; e
(5) a otimização da gestão de potência.
As operações de navegação com impacto na eficiência energética incluem (1) a
redução de velocidade (slow steaming); (2) a otimização do calendário de entrada
em porto (virtual arriving ou just-in-time arrival); (3) a otimização de rotas
considerando condições meteorológicas; e (4) a utilização de energia fornecida
pelos portos (shore-to-ship-power ou cold ironing).

7.4.2. Ambiente e biodiversidade marinha
Emissões de óxidos de enxofre, óxidos de azoto e partículas
Além das emissões de gases com efeito de estufa, o transporte marítimo é
também responsável pela emissão para a atmosfera de óxidos de enxofre, óxidos
de azoto e material em partículas, prejudiciais à saúde das pessoas e ao ambiente,
nomeadamente através das chuvas ácidas que prejudicam florestas, plantações
e os ecossistemas marinhos, contribuindo para a acidificação do oceano.
Também aqui a regulação internacional tem imposto restrições, nomeadamente
através do Anexo VI da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição
por Navios (MARPOL)182.
De acordo com a última revisão do anexo citado, o teor de enxofre nos
combustíveis dos navios em navegação global foi reduzido de 3,5% para 0,5%,
desde 1 de janeiro de 2020. No caso dos navios que operam em áreas de emissões
controladas (ECAs), a redução foi ainda maior, de 1% para 0,1% em 2015. Os
armadores podem optar por diferentes métodos para atingirem a conformidade
e respeitarem a regulamentação: (1) consumir fuel com baixo teor de enxofre; (2)
em alternativa ao fuel, optar por consumir gás natural liquefeito (LNG) ou outro
combustível nos motores e geradores; ou (3) reduzir as emissões de enxofre,
equipando os navios com lavadores (scrubbers) ou outras tecnologias de limpeza
de gases de evacuação. As duas últimas opções trouxeram vastas oportunidades
de negócio para os fabricantes de motores marítimos e de equipamentos, e
também para os estaleiros onde foram e são realizadas as conversões.
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Gestão da água de lastro (ballast water management)
A introdução e estabelecimento de espécies aquáticas invasoras (Invasive Aquatic
Species IAS) é considerada uma das maiores ameaças aos ecossistemas de água
doce, costeiros e marinhos do mundo. A questão das espécies introduzidas em
meios marinhos, vulgarmente designadas por exóticas ou invasoras, através das
águas de lastro dos navios, tem sido alvo de grande preocupação. De facto, por
questões de estabilidade, muitos navios enchem os tanques de lastro com água
do mar no ponto de destino da sua carga e libertam esta água na zona do porto
de carga, o que potencia a migração de espécies marinhas, incluindo bactérias,
micróbios, pequenos invertebrados, ovos, etc.
Para dar resposta e prevenir os efeitos negativos desta situação, a IMO adotou,
em 2004, a Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas de
Lastro e Sedimentos dos Navios (conhecida por Ballast Water Management
Convention BWM Convention)183, tendo a mesma entrado em vigor em setembro
de 2017. A Convenção visa prevenir o risco de introdução e proliferação de
espécies não nativas, após a descarga de água de lastro não tratada dos navios.
A partir desta data, os navios passaram a ser obrigados a gerir a sua água de lastro
para atender aos padrões definidos na Convenção184: D-1 que exige que os navios
troquem e libertem pelo menos 95% da água de lastro longe da costa; e D-2 que
aumenta a restrição a uma quantidade máxima especificada de organismos que
podem ser libertados, exigindo a instalação de sistemas de tratamento de água
adicionais. Também aqui existe uma grande oportunidade para a fileira, dado
que, até setembro de 2024, todos os navios existentes devem cumprir os
requisitos D-2, ou seja, têm de instalar sistemas de tratamento de água de lastro.
Incrustação biológica marinha no casco de navios (biofouling)
A bioincrustação ou incrustação biológica (biofouling) é definida como a
acumulação de microrganismos, plantas, algas ou pequenos animais em
superfícies húmidas das embarcações (zona submersa do casco), que possuem
uma função mecânica, causando deficiências estruturais ou outras deficiências
funcionais. A bioincrustação foi identificada como uma das principais vias para a
transferência de espécies aquáticas invasoras (IAS). De facto, quando os navios
ou estruturas se deslocam para novas áreas, essas espécies podem libertar-se,
adaptar-se ao novo habitat, superar a fauna local e tornar-se invasoras, com
183
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efeitos negativos no ecossistema hospedeiro. Do ponto de vista mecânico, os
efeitos negativos da bioincrustação manifestam-se pelo aumento da rugosidade
da superfície dos cascos e hélices dos navios, resultando em perda de eficiência
energética com aumento do consumo de combustível. Para prevenir e evitar os
efeitos negativos da bioincrustação, os cascos são pintados com tintas com
propriedades antivegetativas (anti-fouling). Porém alguns dos seus componentes
podem ser prejudiciais, atuando como biocidas com substâncias tóxicas, pelo que
é proibida a sua utilização.
A Convenção Internacional relativa ao Controlo dos Sistemas Antivegetativos
Nocivos nos Navios, adotada em 2001 (International Convention on the Control
of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships AFS Convention)185 foca-se na
prevenção dos impactos adversos devido ao uso de biocidas nos revestimentos
de tintas, tratamentos de superfícies, equipamentos ou dispositivos usados em
navios para controlar ou prevenir a fixação de organismos indesejáveis (sistemas
anti-fouling). Entrou em vigor em 2008, proibindo a aplicação de compostos
organoestânicos (organotin compounds) nos referidos sistemas. Entretanto está
em estudo a proposta de uma emenda à Convenção para adicionar o controlo
sobre um outro biocida (chemical compound cybutryne), que apresenta efeitos
adversos sobre os ecossistemas aquáticos. Esta e outras revisões em estudo (IMO
Biofouling Guidelines), podem conduzir à necessidade de proceder a operações
em estaleiros, para remoção das referidas substâncias, uma oportunidade para a
indústria da manutenção e reparação naval.

7.5. Desmantelamento e reciclagem de navios
Os navios e as estruturas marítimas (por exemplo as plataformas offshore)
também têm fim de vida. As causas são fundamentalmente de natureza
económica, com origem nas flutuações do mercado de transporte marítimo,
recursos fósseis, implementação de nova regulamentação que torna os navios
obsoletos, e até pandemias como a Covid-19 que afetou particularmente a
indústria de cruzeiros, enviando muitos navios para desmantelamento
(scrapping). Esta operação inclui a remoção de líquidos, detritos e matérias
perigosas, a desmontagem de equipamentos e o desmantelamento estrutural. A
reciclagem consiste no aproveitamento e transformação de materiais. Os
estaleiros de construção naval possuem a capacidade para realizar estas
185
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atividades, mas deve ser ponderado o seu interesse económico – dependente da
procura de materiais reciclados e dos custos do seu transporte e a necessidade
de utilizar áreas com condições dedicadas, dado o impacto sonoro e a produção
de poeiras, entre outros aspetos.
Atualidade
De acordo com o relatório “Review of Maritime Transport 2020” 186, publicado
pela UNCTAD, as encomendas globais de novos navios para a marinha mercante
têm mostrado sinais de abrandamento desde 2009. Em comparação, a
reciclagem de navios oferece perspetivas mais positivas, tendo-se registado, em
2020, um aumento do volume de reciclagem de navios porta-contentores e de
navios graneleiros. O relatório refere ainda que se perspetiva um aumento do
volume de reciclagem de navios, já que a indústria do transporte marítima
apresenta excesso de oferta e planeia desmantelar os navios mais antigos (com
mais de 15 anos), que não são eficientes em termos de combustível.
O Bangladeche continua a ser o país com a maior parcela global de volume de
reciclagem, tendo sido responsável por mais de metade da reciclagem de navios
em 2019. Em conjunto com a Índia e a Turquia, estes três países representaram
90,3% da atividade de reciclagem de navios no mesmo ano. O Paquistão e a China
ocupam também um lugar relevante nesta atividade.
De 2018 para 2019, a Turquia foi o único país que aumentou o seu volume de
reciclagem de navios, beneficiando da certificação de estaleiros turcos pela União
Europeia, figurando assim na lista de instalações aprovadas para o
desmantelamento e a reciclagem de navios com bandeiras da União Europeia.
Adicionalmente, em 2019, a Turquia ratificou a Convenção Internacional de
Hong-Kong para a Reciclagem Segura e Ambientalmente Correta dos Navios,
adotada pela IMO em 2009 (The Hong Kong International Convention for the Safe
and Environmentally Sound Recycling of Ships – IMO Hong Kong Convention).
Ponto de situação
A Convenção de Hong Kong para a Reciclagem Segura e Ambientalmente Correta
dos Navios187, adotada pela IMO em 2009, visa abordar todas as questões
relativas à reciclagem de navios, procurando garantir que as embarcações ao
serem recicladas, não representem qualquer risco desnecessário para a saúde e
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segurança humana ou para o meio ambiente. Introduz requisitos obrigatórios a
nível mundial, de modo a garantir uma solução eficiente e eficaz para as práticas
perigosas e poluentes da reciclagem de navios, reconhecendo que os navios a
desmantelar podem incluir substâncias ambientalmente nocivas, como amianto,
metais pesados, hidrocarbonetos, entre outras. Aborda também as preocupações
relacionadas com as condições ambientais e de trabalho em muitas das
instalações de reciclagem de navios do mundo, reconhecendo as condições
degradantes188 em que as operações são realizadas na maior parte dos casos.
Abrange ainda o projeto, a construção, exploração e preparação dos navios, de
forma a facilitar a reciclagem segura e correta. Esta Convenção não foi ainda
ratificada pela maioria necessária dos Estados Partes (incluindo Portugal), pelo
que não entrou ainda em vigor.
O Regulamento (UE) n° 1257/2013189 relativo à reciclagem de navios (Ship
Recycling Regulation EU SRR) entrou em vigor em dezembro de 2013. Aplica-se a
navios com arqueação superior a 500 GT que arvoram a bandeira de um EstadoMembro da UE e a navios que visitam a UE que arvoram a bandeira de um Estado
não membro da UE. O regulamento da UE está em grande parte alinhado com a
Convenção de Hong Kong (IMO), destacando-se pela exigência do
estabelecimento de uma lista de estaleiros de reciclagem de navios aprovados (a
“Lista da UE”)190. Os navios que arvoram a bandeira de um Estado membro da UE
só podem ser reciclados em instalações que fazem parte da Lista da UE. Essas
instalações podem estar localizadas fora da UE. A última atualização da Lista da
UE foi publicada em novembro 2020 e inclui 43 estaleiros ou instalações
específicas, 34 em países da União Europeia e no Reino Unido (apenas uma em
Portugal), e 9 em países terceiros que incluem a Turquia e os EUA.
No relatório “Report on the European List of Ship Recycling Facilities”,
encomendado pela BIMCO191 e publicado em dezembro de 2020, são
apresentadas importantes conclusões relativamente à evolução da Lista da EU.
Também as conclusões partilhadas no evento intitulado "EU Ship Recycling Rules:
carrot, stick or illusion?"192, organizado pela European Community Shipowners
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Associations (ECSA) e realizado em maio de 2021, são extremamente relevantes
para as partes interessadas neste tema.

7.6. As oportunidades na indústria de cruzeiros
A indústria de cruzeiros cresceu de forma consistente até final de 2019, ao ritmo
de quase 8% ao ano, garantindo uma larga carteira de encomenda de navios para
dar resposta à elevada e crescente procura de viagens no meio marítimo. Apesar
da pandemia de Covid-19, continuam encomendados, até 2027, 107 novos
navios193. Entretanto, a atividade dos cruzeiros está progressivamente a ser
retomada, com forte adesão dos passageiros, ávidos pela “vingança do viajante”
após mais de um ano de limitações em termos de mobilidade e de lazer. A
construção de navios é uma oportunidade que deve ser ponderada, estando
Portugal já a construir navios com tecnologia avançada, nomeadamente em
Viana do Castelo. Praticamente todos os anos surgem novas companhias que
encomendam a construção de navios, alguns de grande dimensão, mas também
muitos de menores dimensões – os navios de expedição e os mega-iates,
passíveis de ser construídos em estaleiros de menor capacidade.
Mas a indústria de cruzeiros oferece outras oportunidades, extensivas a um leque
alargado de setores de atividade, que pouco têm a ver com a construção naval.
Referimo-nos, neste caso, a empresas que podem contribuir para o equipamento
dos navios, fornecendo mobiliário, têxteis, fardas, equipamento de hotelaria,
serviços de formação, design, arquitetura de interiores e até tripulantes. A título
de exemplo, referimos o caso do Grupo internacional ALMACO 194, uma empresa
finlandesa fundada em 1998 e que possui hoje escritórios no Brasil, China,
Finlândia, França, Alemanha, Itália, Singapura e EUA. Oferece serviços chave-namão para navios de passageiros, iates e estruturas offshore. São especialistas em
design, arquitetura de interiores e engenharia, projetando e construindo
interiores completos, incluindo cabinas, superestruturas, espaços públicos,
unidades molhadas, cozinhas, armazéns de suprimentos, equipamentos de
refrigeração e lavandarias. A indústria de cruzeiros é também acessível através
de plataformas e eventos globais, com oportunidades para designers, arquitetos,
fabricantes de vestuário e uniformes, estaleiros, fornecedores de interiores,
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entre outros. A Cruise Ship Interiors (CSI)195 é um exemplo muito relevante, com
um evento anual em Miami e outro em Londres. Oferece ainda uma plataforma
de ligação intitulada CSI Plus.

7.7. Estratégia
No que diz respeito à fileira da construção, manutenção e reparação naval,
merecem particular destaque as disposições apresentadas na Estratégia Nacional
para o Mar 2021-2030 e no respetivo Plano de Ação, sendo recomendada a
respetiva leitura integral.

7.7.1. Estratégia Nacional para o Mar
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 preconiza uma área de intervenção
prioritária relacionada com esta fileira – AI10. Estaleiros, construção e reparação
naval, da qual se partilha parte relevante:
“A indústria de construção e reparação naval portuguesa apresenta
vantagens competitivas devido à localização geoestratégica do País,
colocando-o no centro das principais rotas marítimas, às condições
climáticas e à disponibilidade de mão-de-obra qualificada. Trata-se de um
setor considerado estratégico para Portugal, que assegura emprego e
riqueza ao longo das diferentes indústrias que pertencem à respetiva
cadeia de valor, devendo, portanto, ser apoiado no desenvolvimento de
sistemas tecnológicos de otimização e controlo da produção que lhe
permitam competir dentro do mercado europeu, baseado numa imagem
de qualidade e sustentabilidade. Pode, também, beneficiar do
desenvolvimento de tecnologias como os sistemas para observação
remota da Terra, para fiscalização, controle e comunicação, apostas que
constituem um incentivo à capacidade produtiva nacional, à
reindustrialização e à redução da dependência do setor face ao exterior,
promovendo o envolvimento de empresas de outros setores no fabrico de
plataformas para uso no mar.
Os estaleiros navais, particularmente os de menor dimensão, devem
também robustecer a sua capacidade de responder à renovação e
195
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manutenção das embarcações da frota de pesca e embarcações e
estruturas de apoio à aquicultura. Devem ainda apostar na recolha e
transmissão do saber acumulado de várias gerações sobre construção e
reparação de embarcações tradicionais, enquanto nicho de negócio com
elevada procura nacional e internacional no âmbito da náutica de recreio.
As diferentes medidas definidas terão em vista o apoio à dinamização
desta atividade que, apesar de tradicional, detém um know-how nacional
acumulado e apresenta um elevado valor acrescentado de inovação e de
criação de novos produtos.
A aposta nacional na I&DI azul colocará este setor na liderança de um novo
modelo sustentável de construção naval. A produção e reconversão de
embarcações em embarcações limpas, com um menor nível de emissões
de carbono (clean ships ou green vessels), sem descargas no mar e com
menos ruído, são fatores chave no combate às alterações climáticas, à
perda de biodiversidade e à poluição. O mesmo acontece com o design e
a construção de embarcações comerciais de grande comprimento com
mais de 500 GT (cerca de 50 m de comprimento) com cascos feitos
inteiramente de materiais compósitos, que permitirá uma redução
significativa no peso estrutural e na estabilidade das embarcações, com a
consequente redução do consumo de energia, de emissões de gases com
efeito estufa e de ruído subaquático. Por outro lado, o desenvolvimento e
o aproveitamento, de plataformas offshore multiúsos, permitirá apostar
na produção e no uso de novas formas de energia de fontes renováveis,
como por exemplo o hidrogénio. Tal opção, aliada ao estabelecimento de
sinergias com a indústria de energia eólica offshore promove a autonomia
energética do País na senda da neutralidade carbónica, estando
devidamente alinhada com a Estratégia Nacional para o Hidrogénio, a
Estratégia Industrial para as Energias Renováveis Oceânicas e com o RNC
2050 [Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050]196 e o PNEC 2030
[Plano Nacional Energia e Clima 2030]197.
A reciclagem e desmantelamento de navios que, nos países ocidentais,
esteve tradicionalmente associado a uma imagem de trabalho de pouco
valor acrescentado, sem necessidade de mão-de-obra especializada, pode
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constituir uma oportunidade para os estaleiros nacionais. Com o virar do
século, o mundo começou a focar-se na forma pouco sustentável como
estes resíduos eram tratados e, em 2009, foi assinada a Convenção de
Hong-Kong, no seio da OMI, seguindo-se, em 2013, a aprovação de um
regulamento comunitário relativo à reciclagem de navios. Neste contexto,
Portugal pode ter um papel significativo através de uma conversão parcial
dos seus estaleiros, contribuindo para que esta atividade se desenrole de
forma sustentada, reforçando assim a segurança e a proteção da saúde
humana e do ambiente marinho, ao longo de todo o ciclo de vida de uma
embarcação.”
Do total de medidas apresentadas no Plano de Ação, muitas estão relacionadas
com a fileira da construção, manutenção e reparação naval, pelo que merecem
uma análise detalhada no próprio documento.

7.8. Benchmarking
Em 2018, de acordo com o relatório “EU Blue Economy Report 2020” 198, o Reino
Unido destacou-se como nação líder em termos do valor acrescentado bruto
(VAB) gerado pelo setor da construção, manutenção e reparação naval. No total
do valor gerado na União Europeia, o Reino Unido registou uma participação de
21%, sendo seguido pela Alemanha (18%), França (17%), Itália (15%) e Países
Baixos (5%). Foi também a nação que mais recursos humanos empregou no setor,
pelo que a sua estratégia merece ser analisada do ponto de vista de
benchmarking.
O Reino Unido apresenta uma visão muito clara sobre as prioridades para a sua
indústria marítima, onde estão incluídos os setores do transporte marítimo,
portos, serviços marítimos, engenharia e náutica de recreio. A fileira da
construção, manutenção e reparação naval está, de alguma forma, distribuída
por todos os setores referidos. A Maritime UK199, uma “umbrella body” para o
setor marítimo, apresenta 5 prioridades estratégicas:
Pessoas: "Desenvolver uma força de trabalho talentosa e diversificada em
todas as partes do setor, impulsionando o crescimento das empresas,
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inspirada para se juntar ao setor marítimo por meio de uma campanha de
carreiras profissionais e bem formada para usar o seu talento ao máximo."
Inovação: "Posicionar o Reino Unido como líder de inovação, em todos os
desafios enfrentados pela indústria marítima globalmente, facilitando a
colaboração em todo o setor e garantindo o investimento do governo no
novo veículo de colaboração intersectorial nacional – o Maritime Research
& Innovation UK (MarRI-UK)."
Crescimento Regional: "Impulsionar a prosperidade e as oportunidades
nas comunidades costeiras, trabalhando com o governo para criar
condições favoráveis ao investimento em negócios marítimos – como os
portos, e criando uma rede de organizações marítimas regionais para
fomentar a colaboração entre a indústria, o governo local e a academia,
para impulsionar o crescimento. "
Meio Ambiente: "Trabalhar de forma colaborativa em todo o setor e com
o governo para minimizar o impacto do setor sobre o meio ambiente, para
promover e possibilitar projetos e iniciativas eficazes que aumentem a
sustentabilidade ambiental e trabalhar para concretizar novas
oportunidades, como a navegação costeira e interior."
Competitividade: "Atrair novos negócios marítimos para o Reino Unido,
trabalhando com o governo para aumentar a competitividade do ambiente
empresarial e aumentar a exportação de produtos e serviços marítimos,
apoiando empresas a promover o setor em todo o território diplomático e
comercial do Reino Unido."
A nível governamental ou com o seu apoio, foram lançadas várias iniciativas e
estratégias, que vale a pena conhecer nas suas linhas base.
Maritime Research & Innovation UK (MarRI-UK)
Em 2019, um consórcio de empresas britânicas, universidades e governo
estabeleceram formalmente um novo centro nacional para inovação e pesquisa
marítima (Maritime Research & Innovation UK - MarRI-UK)200. O centro inclui
unidades distribuídas em rede e constitui um veículo de inovação colaborativa,
para enfrentar conjuntamente os desafios de inovação e tecnologia marítima.
Trata-se de um consórcio aberto, que visa suprir a falta de coordenação e de
200
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recursos na investigação e inovação marítima, abordando as oportunidades entre
a "descoberta e pesquisa" e a "comercialização" de tecnologias e sistemas
marítimos. As suas principais prioridades são:
(1) sistemas autónomos (navegação autónoma); (2) meio marítimo limpo
(green shipping); (3) design e construção (incluindo integração); e (4)
redução de custos de suporte.
Maritime UK Skills Strategy
Reconhecendo a importância das pessoas, em 2018 foi lançada a “Maritime UK
Skills Strategy”201 que assenta em 5 objetivos estratégicos:
“(1) recrutamos pessoas talentosas em quantidade suficiente, tanto no
início das suas carreiras como em estágios posteriores para preencher
todos os empregos e todas as oportunidades de carreira; (2) formamos as
pessoas para que sejam efetivas a desempenhar as suas funções; (3)
retemos o número suficiente de pessoas para manter os custos de
rotatividade baixos e para preencher vagas que precisem da sua
experiência; (4) gerimos as pessoas de forma a que contribuam a 100%
com os seus conhecimentos e competências para a eficácia das empresas.”
Maritime 2050: navigating the future
Em 2019 foi publicada a estratégia “Maritime 2050: navigating the future” 202, a
qual estabeleceu a visão e as ambições do governo para o futuro do setor
marítimo britânico. Os objetivos da estratégia estão focados em 7 temas:
(1) vantagem competitiva do Reino Unido; (2) tecnologia; (3) pessoas; (4)
meio ambiente; (5) infraestrutura; (6) comércio; e (7) proteção (security).
A estratégia é desenvolvida num documento base e em três documentos
adicionais, que abordam especificamente a estratégia para: (1) pessoas
(talento, competências e carreiras); (2) comércio marítimo (transporte
marítimo e serviços associados); e (3) tecnologia e inovação (focada na
navegação autónoma).
Relativamente ao tema “Construção de navios e construção de embarcações”,
são apresentadas ações agrupadas por prazo de implementação:
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“Curto prazo (1-5 anos)
˜ O governo continuará a fomentar meios apropriados de apoio para as
PMEs exportarem, participarem em feiras e explorarem oportunidades
para aumentar o seu impacto no setor da construção naval.
˜ O governo trabalhará com a náutica de recreio, os super-iates e a
pequena indústria marinha comercial, para garantir que as suas
necessidades são tidas em consideração na agenda de crescimento
estratégico para o setor marítimo, no contexto da Estratégia Industrial do
governo.
˜ O governo trabalhará com a indústria para rever e compreender
quaisquer questões que possam impedir as empresas e construtores de
navios do Reino Unido, de serem competitivos em licitações para
contratos no Reino Unido.
Médio prazo (5-15 anos)
˜ O governo espera que a indústria utilize os centros de excelência
existentes e, quando necessário, desenvolva novos centros focados em
áreas específicas da construção naval, a fim de maximizar a
competitividade internacional.
˜ O governo espera que o setor de construção naval do Reino Unido
maximize a sua flexibilidade para poder responder à abertura de nichos de
mercado, como o aumento do transporte marítimo de curta distância ou
de cabotagem, e as oportunidades que isso pode trazer a um mercado em
mudança.
˜ O governo trabalhará para aprofundar um forte relacionamento com os
principais estaleiros de navios, e com os principais proprietários de frotas
e operadores de navios de alto valor, para melhor partilhar, vender e
exportar a experiência do Reino Unido. Trabalhando em colaboração com
o governo, esperamos que a indústria concentre as suas ações e
desenvolvimento de capacidade em mercados específicos, direcionados
para alcançar o status de líder mundial e alcançar maiores oportunidades
de exportação.
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Longo prazo (15 anos e mais)
˜ O governo e a indústria trabalharão para a implementação bem-sucedida
da National Shipbuilding Strategy (construção naval militar).
˜ O governo pretende apoiar o Maritime Enterprise Working Group203 para
aumentar a produtividade e garantir um setor de construção naval
sustentável e globalmente bem-sucedido no Reino Unido.”
5-year plan promoting the UK’s world class global maritime offer
O plano de ação “5-year plan promoting the UK’s world class global maritime
offer”204 foi lançado em 2019, pelo Department for International Trade’s (DIT),
tendo sido desenvolvido com a indústria para promover o acesso a oportunidades
globais para produtos, serviços e investimentos do setor marítimo do Reino
Unido. O plano foca-se em 5 áreas principais: (1) transporte marítimo verde
(green shipping); (2) digitalização do transporte marítimo; (3) navios autónomos;
(4) ciência marinha; e (5) serviços marítimos. Estes pontos são suportados por
ações específicas desenvolvidas em colaboração com a indústria e direcionadas
para as respetivas necessidades e desafios do setor marítimo.
National Shipbuilding Strategy
A National Shipbuilding Strategy205 foi publicada em 2019 e atualizada em 2021.
Pretende dinamizar todo o setor da construção naval, mas foca-se em particular
na construção de navios militares, para utilização interna e para exportação. O
projeto e construção dos navios será realizado exclusivamente no Reino Unido.
Implica a aquisição pelo governo de vários navios militares convencionais e o
desenvolvimento de novas embarcações, apoiando a criação de emprego e a
inovação. A estratégia está em curso estando já a ser construídos navios com o
objetivo de reforçar a frota até 2030. Adicionalmente, continuarão a ser
realizados investimentos da ordem de biliões de libras, ao longo de 30 anos,
criando um ambiente estável que permite à indústria investir em capacidade a
longo prazo.
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7.9. Inovação: organizações
Saímos do Reino Unido e visitamos os Países Baixos, outra nação vincadamente
marítima onde se encontram inúmeros casos de sucesso em termos de inovação
azul. Destacamos algumas das instituições que se evidenciam e trabalham para
manter esta liderança.
Maritime Research Institute Netherlands
Melhores navios, oceano azul – é a assinatura do Maritime Research Institute
Netherlands (MARIN)206, uma organização de conhecimento avançado e pesquisa
independente para a indústria marítima. Juntamente com uma extensa rede de
inovação e pesquisa, e utilizando as melhores e mais recentes tecnologias e
instalações, apoia a indústria no desenvolvimento de navios mais limpos, seguros
e inteligentes, promovendo a utilização sustentável do oceano.
Brainport Eindhoven
Brainport Eindhoven207 não é uma empresa ou iniciativa - é uma região de
tecnologia e inovação localizada nos Países Baixos, na qual empresas, governo e
instituições de ensino e investigação trabalham juntos. A cooperação é a palavra
de ordem. Esta região é reconhecida como o lugar do mundo onde mais ideias
são geradas todos os dias, sendo considerado o local mais inteligente do mundo.
Damen Shipyards Group
“Onde existir água, existe Damen”. A Damen foi fundada por dois irmãos em 1927
sendo atualmente um grupo internacional – Damen Shipyards Group208. Emprega
mais de 12 000 colaboradores em todo o mundo, tendo conquistado uma posição
de liderança no setor da construção naval. A empresa iniciou a sua atividade
focando-se na construção de embarcações tendo introduzido, em 1969, o
conceito de construção modular. Este conceito de padronização – conhecido hoje
como Damen Standard, tornou-se imediatamente um sucesso gerando vantagens
claras, nomeadamente prazos de entrega mais rápidos, custos reduzidos e
projetos comprovados. O grupo Damen não parou de crescer, tendo adquirido
vários estaleiros especializados em nichos de mercado. Atualmente tem a
capacidade de produção de até 180 navios por ano, oferecendo também uma
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rede internacional de serviços de suporte de ciclo de vida, que inclui instalações
de manutenção, reparação e conversão.

7.10. Inovação: casos de estudo
Sucedem-se iniciativas e investimentos de alguma forma relacionados com a
fileira da construção, manutenção e reparação naval, que merecem atenção dado
que podem ser precursores de grandes mudanças e oportunidades futuras.
Apresentamos algumas de seguida.
Acesso seguro a navios e estruturas offshore - Gangway inteligente
Os Países Baixos têm uma forte relação com o mar, assumindo-se como uma
potência marítima no domínio da inovação. Um engenheiro deste país
desenvolveu um projeto inovador que é já um sucesso comercial, sendo
candidato ao prémio European Inventor Award 2021209. Preocupado com a
segurança das pessoas que trabalham e realizam manutenção em estruturas
offshore, nomeadamente plataformas e torres eólicas, desenvolveu uma
estrutura de acesso móvel e inteligente, que compensa todos os movimentos das
embarcações devido à ação do mar. Permite assim que, mesmo em mar agitado
e com acentuados movimentos das embarcações, a estrutura de acesso de
pessoas se mantenha estática. Uma ideia simples que está a revolucionar o
mercado210.
Iates com propulsão por hidrogénio
O hidrogénio promete ser o combustível do futuro no meio marítimo e não só. As
soluções já existem e a tecnologia está disponível. A empresa francesa Fountaine
Pajot Shipyard211 anunciou o lançamento do primeiro catamarã com propulsão
por hidrogénio, previsto já para 2022212. O plano estratégico de desenvolvimento
intitula-se Odyssea 2024 e visa encontrar soluções energéticas para os seus
catamarãs à vela. O primeiro projeto irá incorporar uma pilha de hidrogénio (fuel
cell) do fabricante EODev213 – modelo REXH2214, especificamente desenvolvida
209
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para o setor marítimo, num catamarã modelo Samana 59’215. Mas esta não é a
única iniciativa relativamente à utilização de hidrogénio em embarcações.
Também a reconhecida Lürssen216, um estaleiro líder na construção de grandes
iates de luxo com sede na Alemanha, anunciou que irá desenvolver super-iates
com propulsão por pilhas de combustível a hidrogénio217. Conforme publicitado,
a nova tecnologia irá permitir ancorar sem emissões durante 15 dias ou navegar
1 000 milhas náuticas em baixa velocidade. O futuro é já hoje.
Os navios residência e os hotéis flutuantes
Com uma população cada vez mais envelhecida, com tempo disponível e, em
muitos casos, com boa capacidade financeira, o futuro vai trazer cada vez mais
formas para as pessoas aproveitarem o oceano. O conceito de navios residência,
autênticos condomínios nos quais os passageiros são proprietários de frações,
tornou-se realidade em 2002, com o lançamento do navio The World (Residences
at Sea)218. Recentemente surgiram mais iniciativas para novos projetos de navios
residência, nomeadamente o navio Narrative da empresa Storylines219 e o navio
Njord, da empresa Ocean Residences220. O navio Narrative será construído nos
estaleiros Brodosplit Shipyard na Croácia. Entretanto, no Dubai é já realidade o
investimento num hotel flutuante - o Sea Palace221 – que inclui um corpo central
ligado a 6 “villas”. A construção das estruturas está a cargo do Seagate
Shipyard222, um estaleiro de construção, manutenção e reparação naval que se
especializou na construção de instalações e habitações flutuantes.

7.11. Disrupção
Construir navios e embarcações constitui um dos processos de fabricação mais
complexos do mundo, exigindo a combinação de engenharia avançada e recursos
humanos talentosos, qualificados e especializados. Tal como em outras
indústrias, os estaleiros e os seus fornecedores são desafiados a aumentar a sua
eficiência, a reduzir a pegada das suas operações e a encontrar as pessoas que
215
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precisam. De facto, a inovação resulta do encontro entre novas tecnologias e
pessoas, em ambientes colaborativos. E falando de inovação, torna-se
fundamental abordar a fabricação aditiva ou impressão 3D, um processo que irá
introduzir disrupção na fileira da construção, manutenção e reparação naval,
ainda nesta década. A fabricação aditiva pode, por um lado, melhorar
radicalmente a eficiência de algumas operações já realizadas pelos estaleiros e
pelos fornecedores de componentes; por outro, pode introduzir novas áreas de
negócio complementares às existentes, aproveitando recursos e mercado já
existente, aumentando e melhorando a oferta aos atuais clientes.
Existem diferentes tecnologias de fabricação aditiva, todas com elevado nível de
automatização, com capacidade para produzir desde pequenos componentes, a
embarcações e casas, em materiais que incluem polímeros, resinas, betão e
metais. Muitos componentes utilizados em várias indústrias, incluindo a saúde e
a indústria aeroespacial223 são já fabricados em pequenas ou grandes séries
utilizando algumas destas tecnologias. Algumas indústrias (por exemplo a
produção de implantes médicos)224 utilizam apenas processos de fabricação
aditiva, o que revela que o futuro já chegou. Algumas peças são de tal forma
complexas que apenas podem produzidas por processos de fabricação aditiva.
Olhando especificamente para a indústria marítima e como referido
previamente, a tecnologia existente já permite a construção autónoma de
pequenas embarcações225. Algumas delas são “impressas” em fibra de vidro, com
formas complexas e design apelativo, como o caso do projeto MAMBO da
empresa italiana MIO226. São também realizados testes com navios que
transportam equipamentos de fabricação aditiva227, com acesso a uma biblioteca
de componentes digitalizados, de forma que podem produzir a pedido sem
necessidade de armazenamento de componentes. Por outro lado, a tecnologia
atual permite fabricar hélices metálicas de grandes dimensões através de
fabricação aditiva228. As possibilidades são infinitas. Foi também já lançado o
223
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serviço de impressão 3D para componentes marítimos, com o objetivo de reduzir
os custos relacionados com a cadeia de abastecimento e os tempos de entrega,
oferecendo a substituição de peças como um serviço (Parts Replacement as a
Service PRaaS)229. Esta solução inovadora assenta na digitalização, impressão 3D
e entrega de peças por encomenda, com produção local na área dos portos e
zonas de ancoragem. A disrupção evidencia-se pela substituição de uma situação
de produção e distribuição de hardware tradicional, por uma situação de
armazenamento virtual, em que são enviados ficheiros digitais dos componentes
a produzir (inventário digital) e não peças. O relatório “Maritime Guide to 3D
Print” é um excelente ponto de partida para entrar no mundo da fabricação
aditiva230.
Comprovando o potencial da fabricação aditiva para a indústria marítima, em
abril de 2021 o American Bureau of Shipping (ABS) publicou o documento “Guide
for Additive Manufacturing”231, no qual sublinha que a fabricação aditiva pode
reduzir a cadeia de abastecimento e os prazos de entrega de peças especializadas
e complexas, introduzindo novas eficiências impulsionadas pela inovação do
design, redução no tempo de produção e melhoria na disponibilidade de peças.
O guia publicado define o processo de aprovação e certificação da ABS para
instalações de fabricação aditiva e peças produzidas, fornecendo padrões para o
projeto, matérias-primas, processos de construção, inspeção e testes. Ao
desenvolver este guia, a ABS reconheceu a importância da flexibilidade na
fabricação aditiva, o qual identifica como um processo que permite mudanças e
alterações rápidas sem afetar a qualidade final.
Fabricação aditiva e economia circular
A digitalização é um importante facilitador da economia circular. Constitui
também a base do processo de fabricação aditiva. Dinamizar a economia circular
implica, entre outros aspetos, melhorar a eficiência das cadeias de
abastecimento, recorrendo à digitalização de produtos e serviços. A fabricação
aditiva e a impressão 3D apresentam um elevado potencial para promover a
transição de processos lineares para circulares. A otimização das cadeias
229
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logísticas por meio da criação de centros de produção e reparação locais e
regionais, reduz a necessidade de pensar em produzir no local A e transportar
para o local B, normalmente distante. Adicionalmente, as várias tecnologias
disponíveis permitem que produtos especializados sejam personalizados e
fabricados rapidamente, permitindo tempos de execução mais curtos e
oferecendo novos serviços inovadores. A fabricação aditiva permite ter os
produtos que precisa, quando precisa, de forma rápida e eficiente. Permite
também a melhoria contínua dos mesmos, repensando o seu ciclo de vida para
um modelo circular, dispensando a produção e armazenamento de grandes
quantidades em centros de distribuição.
A questão que se coloca: se uma empresa da fileira da construção naval quiser
implementar um centro de inovação interno, poderá dispensar a integração de
processos de fabricação aditiva?
Comunidades de impressão 3D e centros portuários
Como outras tecnologias emergentes, a impressão 3D é caracterizada pela
capacidade de reunir utilizadores em comunidades de criadores, permitindo a
partilha, democratização e cocriação. Um bom exemplo são os FabLab ou
Laboratórios de Fabricação Digital232, que atraem uma comunidade de pessoas
com características diferenciadas, mas todas com espírito criativo e “fazedor”. Ou
seja, existe uma enorme quantidade de talento disponível globalmente, que pode
contribuir para soluções inovadoras. A título de exemplo, em 2013 a General
Electric (GE) anunciou o desafio 3D Printing Design Quest, através do qual
convocou a comunidade a projetar suportes mais fortes, porém mais leves, para
um motor a jato. O vencedor apresentou uma solução 80% mais leve que a
utilizada. A maior parte dos participantes não fazia parte da indústria da aviação.
Na indústria marítima, a ideia de aplicar uma abordagem colaborativa ao explorar
tecnologias emergentes faz sentido. Embora a comunidade marítima
estabelecida saiba tudo sobre a sua área de especialização, sabe muito pouco
sobre fabricação aditiva e a digitalização associada. Consciente desta situação,
em 2016 o Porto de Roterdão decidiu iniciar o desenvolvimento de uma nova
área de atividade, procurando fornecer serviços de valor acrescentado
significativo aos principais clientes dos portos. Para tal iniciou um projeto piloto
intitulado 3D Printing Marine Spares, em conjunto com vários parceiros
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empresariais e da academia, que se focou na fabricação de peças metálicas de
reposição para aplicações principalmente marítimas. Deste projeto piloto nasceu
o RAMLAB233, que produz peças metálicas de grandes dimensões por encomenda,
utilizando o processo de fabricação aditiva. De acordo com a informação
publicada na sua plataforma, a visão do RAMLAB consiste em “fabricar grandes
peças de metal certificadas por encomenda”. A sua missão consiste em “acelerar
a adoção da tecnologia de fabricação aditiva, fornecendo aos seus parceiros,
acesso fácil a toda a cadeia de valor deste processo de fabrico”. Expressa ainda
que “as peças de substituição industriais devem estar sempre disponíveis onde
forem necessárias, sempre que forem necessárias. Devem também cumprir ou
exceder os requisitos de qualidade do utilizador final a um preço competitivo. A
fabricação aditiva permitirá alcançar a disponibilidade em larga escala de peças
de metal certificadas, por encomenda. O RAMLAB irá acelerar a adoção de
tecnologia de fabricação aditiva em toda a cadeia de valor. No futuro, eliminará
completamente o tempo de entrega e a necessidade de manter peças em stock.”

7.12. Informação adicional e estatística
A fileira da construção, manutenção e reparação naval beneficia de portais de
informação específicos, que vale a pena referenciar.
UNCTADSTAT Maritime Transport:
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_Active
Path=P,11&sCS_ChosenLang=en
UNCTADSTAT Country Maritime Profile:
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/enGB/004/index.html
Green Shipping of the future: https://greenship.org/
WestSea: http://www.west-sea.pt/PT/index.html
Cruise Lines International Association: https://cruising.org/en-gb
Yacht Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2021-2028:
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/yacht-market
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8. PROSPETIVA PORTOS E TRANSPORTE

O oceano liga continentes e os mares aproximam países e culturas, assumindo,
no seu conjunto, um papel fundamental como vias de comunicação. Os números
de embarcações, de estruturas e de pessoas que deles dependem são gigantes.
Por um lado, a indústria do transporte marítimo tem sido o suporte da
globalização, com mais de 90% do comércio mundial distribuído através de
navios. Por outro, milhões de pessoas em todo o mundo utilizam a via marítima
para se deslocarem regularmente e também como meio de turismo.
Segundo dados publicados na Review of Maritime Transport 2020234 (UNCTAD),
no início de 2020 contabilizavam-se 98 140 navios com arqueação bruta igual ou
superior a 100 GT, não incluindo embarcações de navegação em águas interiores,
embarcações de pesca, navios militares, iates e plataformas offshore fixas e
móveis. Em termos de capacidade de carga (porte bruto - deadweight), a
liderança pertenceu aos navios graneleiros de carga sólida (43%), seguidos dos
navios petroleiros (29%) e dos navios porta-contentores (13%). Em termos de
propriedade dos navios (shipowning), a Grécia, Japão e China permanecem os
três principais países considerando a capacidade de transporte de carga,
representando no seu conjunto 40,3% do porte bruto mundial e 30% do valor da
frota global.
Os portos marítimos desempenham um papel central na indústria do transporte
marítimo, através da movimentação de mercadorias nas cadeias logísticas (carga,
descarga, armazenamento e transporte de mercadorias), funcionando como nós
de redes complexas, facilitando as exportações e a entrada de cargas,
posteriormente distribuídas através do transporte multimodal 235 até ao seu
destino final. Podem também funcionar como pontos de passagem de
mercadorias, em ações de transferência de carga entre navios, antes da viagem
para o destino final (transshipment).
Os portos assumem (ou podem vir a assumir) várias funções, em maior ou menor
grau, dependendo da sua dimensão e localização. Entre as tradicionais destacamse a receção de navios garantindo as conexões multimodais; a construção de
234
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infraestruturas relacionadas com energia (geração, armazenamento e
distribuição); a integração de terminais e de atividades industriais; e a integração
de portos de pesca, portos de recreio e outras infraestruturas. Assumem também
o suporte a atividades de turismo, pesca e aquicultura, construção naval, energias
renováveis marinhas, navegação autónoma, áreas marinhas protegidas, desporto
náutico, formação, entre outras. Vários operadores portuários intervêm no
regular funcionamento das unidades e comunidades portuárias, incluindo
concessionários, prestadores de serviços, agentes de navegação, transitários,
despachantes, autoridades (portuária, marítima, aduaneira, de fronteiras, de
saúde) e os respetivos terminais portuários (contentores, carga a granel, energia,
etc.).

8.1. Cadeia de valor
A fileira dos portos, transporte e logística agrega uma vasta cadeia de valor que
inclui, pelo menos, dez áreas de atividade:
Companhias de navios: armadores (pessoas ou organizações que exploram
comercialmente os navios); navios que realizam transporte de mercadorias ou de
passageiros, em linhas regulares ou discricionárias; e navios de prestação de
serviços especializados;
Segurança marítima: entidades responsáveis pela segurança da vida humana no
mar e proteção do ambiente, incluindo os serviços de resposta a emergências que
possam surgir no mar: resgates, buscas, evacuações médicas, reboque, combate
à poluição, divulgação de avisos à navegação e reforço da segurança do tráfego
marítimo;
Saúde e alfândega: inclui serviços de controlo administrativo e monitorização,
por exemplo pontos de inspeção fronteiriça e controlo de saúde;
Transportadores intermodais: intermodalidade do transporte marítimo com o
transporte terrestre rodoviário e ferroviário;
Estivadores: inclui o serviço portuário de movimentação de mercadorias,
incluindo as atividades de carga, estiva, desestiva, descarga e transbordo de
mercadorias de transporte marítimo, que permitem a sua transferência entre
navios, ou entre estes e terra ou outros meios de transporte;
Agentes alfandegários: agentes com capacidade legal para despachar
mercadorias na alfândega, por conta de terceiros, e processar documentação que
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facilite o desembaraço aduaneiro das mercadorias para que cheguem ao seu
destino;
Infraestruturas e administração portuária: planeamento de infraestruturas e
elaboração e fiscalização da execução dos planos de uso portuário;
Serviços aos navios: incluem o serviço de pilotos para assessoria técnica aos
comandantes dos navios nas manobras de entrada e saída dos portos; o serviço
de reboques para assistência física aos navios nas manobras nos portos e/ou nos
acessos a estes; o serviço de amarração dos navios ao ponto de atracação por
meio de cabos; a recolha de resíduos dos navios, incluindo os gerados pela
operação de máquinas e os resíduos de cargas e lixo em geral; e o serviço de
abastecimento de combustível, provisões, água, etc.;
Agentes de navegação: entidades que, por conta do armador, cuidam das
necessidades materiais e dos trâmites legais necessários ao despacho e demais
serviços do navio no porto;
Transitários: entidades que planeiam e coordenam todas as operações
necessárias à realização do transporte internacional de mercadorias, bem como
os serviços complementares, em qualquer meio de transporte.
Esta fileira está também ligada a uma vasta gama de serviços que incluem a
investigação e desenvolvimento, ensino e formação, classificação e inspeção de
obras marítimas, seguros marítimos, financiamento marítimo, corretagem
marítima, direito marítimo, gestão de tripulações, associações, serviços
governamentais, salvação marítima, mergulho e suprimentos para navios.

8.2. Descarbonização
O futuro da fileira dos portos, transporte e logística, tal como o futuro de todos
os setores da economia do mar – tradicionais e emergentes, está intrinsecamente
ligado a dois conceitos chave, dos quais assume forte dependência: a
descarbonização e a digitalização – os famosos 2D. Os objetivos estabelecidos no
primeiro conceito – a descarbonização, não serão alcançados sem o suporte da
digitalização.
Conforme referido previamente, o transporte marítimo internacional é
responsável pela emissão de quase 3% das emissões globais de gases com efeito
de estufa (GEE). Além destas emissões, o transporte marítimo é também
responsável pela emissão para a atmosfera de óxidos de enxofre (prejudiciais à
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saúde das pessoas e ao ambiente). A promoção do “green shipping” – um
transporte amigo do ambiente é, assim, uma prioridade estratégica para que se
atinjam os objetivos do Acordo de Paris e para que se reduza o nível de poluição
que afeta todo o planeta, potenciando a transição para uma economia do mar
sustentável – a economia azul.
Apesar do tema das emissões dos navios ser conhecido e debatido há muito
tempo, sendo reconhecida a sua contribuição de maneira significativa para as
emissões de gases com efeito de estufa globais, as ações para prevenir e mitigar
os seus efeitos têm evoluído lentamente. De facto, o transporte marítimo
internacional e o transporte aéreo não foram incluídos nos compromissos do
Acordo de Paris, assinado em dezembro de 2015 durante a Conferência das
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (Cimeira do Clima - COP21)236.
Importa relembrar que o Acordo de Paris é a referência das Nações Unidas no
âmbito do combate às alterações climáticas, através da limitação da emissão de
gases com efeito de estufa (descarbonização).

8.2.1. Estratégia IMO e mais além
Em abril de 2018, a IMO adotou uma estratégia ambiciosa de redução de GEE
(Initial GHG Strategy for international shipping)237, com a visão de descarbonizar
o transporte marítimo o mais rápido possível. Tendo 2008 como ano de
referência, esta estratégia visa reduzir em pelo menos 50% as emissões totais de
GEE do transporte marítimo até 2050, em simultâneo com a redução da
intensidade média de carbono (CO₂ por tonelada-milha), em pelo menos 40% até
2030 e 70% até 2050. Estas metas apresentam desafios para uma série de partes
interessadas, desde proprietários de navios, fretadores, proprietários de cargas,
construtores de navios, projetistas, fabricantes de motores, fornecedores de
combustíveis, portos e formuladores de políticas.
Além da IMO
Apesar da estratégia da IMO poder ser considerada histórica, muitas
personalidades, empresas e outras organizações consideram que as metas
estabelecidas por esta organização para a descarbonização do transporte
marítimo, são insuficientes ou são de adoção lenta, não estando alinhadas com o
236
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objetivo de neutralidade carbónica em 2050. Várias iniciativas intersectoriais incluindo a Getting to Zero Coalition238, visam a implantação comercial de navios
com emissões zero até 2030, evidenciando a necessidade de acelerar o processo
de descarbonização do transporte marítimo. De acordo com o documento
“Decarbonization”239, publicado em 2021 pela Lloyd’s List, outras organizações e
até países (Ilhas Marshall e Ilhas Salomão), defendem a aplicação de uma taxa
global de carbono sobre o transporte marítimo, como forma de acelerar a
descarbonização do setor.
A ambição abrangente de alcançar uma Europa neutra em carbono até 2050 é
acompanhada por uma inclusão explícita do transporte marítimo no Pacto
Ecológico Europeu:
“Os transportes são responsáveis por um quarto das emissões de gases
com efeito de estufa da UE, e esses valores continuam a aumentar. Para
alcançar a neutralidade climática, será necessária uma redução de 90% das
emissões dos transportes até 2050. Todos os modos de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, aquático - terão de contribuir para essa
redução.”
Foi também conferido um mandato claro à Comissão Europeia para incluir o
transporte marítimo no mecanismo de Comércio Europeu de Licenças de Emissão
- CELE240 (EU Emissions Trading System EU ETS)241 para as emissões de GEE, pelo
que, em breve, o transporte marítimo poderá ser incluído no princípio “poluidorpagador”. O Pacto Ecológico Europeu estabelece ainda que “Tomará medidas
relativas aos transportes marítimos, incluindo no sentido de regulamentar o
acesso dos navios mais poluentes aos portos da UE e de obrigar os navios
atracados a utilizar eletricidade da rede terrestre.” Com esta última medida
pretende-se libertar as cidades nas quais os portos se localizam, das emissões de
GEE e outros poluentes.
Em paralelo, assiste-se também à proliferação de regulamentações domésticas e
locais, conduzidas por autoridades que reconhecem a necessidade de impor
requisitos mais rígidos exigidos por comunidades locais. O maior foco na redução
das emissões de GEE e o crescente número de portos em todo o mundo que
238
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aplicam tarifas portuárias diferenciadas, poderá fortalecer o recurso a
tecnologias “verdes” e tornar mais atraente a transição para combustíveis
alternativos. Por outro lado, a amplificação da visibilidade do tema das emissões
de gases com efeito de estufa tem sido crescente, devido à ação de organizações
não governamentais, políticos e público em geral, influenciando as preferências
dos consumidores e pressionando investidores. Como resultado, as empresas e o
setor público tentam cada vez mais "ecologizar" as suas cadeias de valor,
reduzindo as suas pegadas de carbono.
A pressão para reduzir as emissões de GEE do transporte marítimo é evidenciada
pelo estabelecimento dos Princípios Poseidon – A global framework for
responsible ship finance242, anunciados em 2019, uma estrutura assinada pelos
principais bancos marítimos para avaliar o alinhamento climático das carteiras de
financiamento de navios. Além disso, os proprietários de cargas e os fretadores
começaram a ter em conta as emissões de GEE dos navios ao selecionar
fornecedores e parceiros comerciais. De acordo com o relatório “Maritime
Forecast to 2050”243 publicado em 2020 pela DNV, durante o ano de 2017 quase
25% do mercado de granéis sólidos e líquidos usaram a avaliação RightShip GHG
Rating244 – a qual classifica os navios de “A” a “G” em termos de emissões de GEE
como procedimento de apoio na seleção de navios a fretar. Como resultado,
muitas dessas empresas optam por não transportar as suas cargas em navios de
classificação F ou G, dado que são os mais ineficientes. Consequentemente, o
desempenho de emissões de GEE de um navio é agora um fator diferenciador na
celebração de contratos, dado que pode significar mais encargos com taxas
adicionais no mercado do transporte marítimo.

8.2.2. Combustíveis alternativos
Sem dúvida, o principal desafio do transporte marítimo na década atual consiste
em preparar-se para um futuro de neutralidade carbónica e impacto ambiental
reduzido, com particular foco na redução das emissões para a atmosfera. Não lhe
resta alternativa, a não ser iniciar o caminho da descarbonização e procurar
alcançar as metas estabelecidas de forma acelerada. Embora possam ser
implementadas muitas medidas para alcançar os objetivos definidos, a solução
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passa, obrigatoriamente, pela utilização de combustíveis alternativos neutros em
carbono, a introdução de novas tecnologias de propulsão e a melhoria da
eficiência energética dos navios. Todas as opções de combustíveis alternativos e
soluções tecnológicas associadas têm benefícios e desafios. Adicionalmente,
apresentam diferentes maturidades de desenvolvimento e vários graus de
disponibilidade para abastecimento de navios, em quantidade e por região, pelo
que a solução passará por um regime de transição com a utilização de vários tipos
de combustíveis comprovados e disponíveis, à medida que os combustíveis do
futuro – nomeadamente o hidrogénio ganham maturidade tecnológica e
capacidade para fornecer os mercados. No entanto, o futuro está a ser escrito já
hoje e são várias as organizações que apresentam recomendações, em termos de
investimento em infraestruturas e em cenários de evolução dos vários
combustíveis. Importa, assim, caracterizar os principais combustíveis envolvidos
na atualidade e nos cenários futuros de consumo no transporte marítimo.
Combustíveis fósseis
Os combustíveis fósseis utilizados atualmente no transporte marítimo, em maior
ou menor grau, incluem:
. O heavy fuel oil (HFO) e o intermediate fuel oil (IFO), ambos com um teor
máximo de enxofre de 3,5%, normalmente utilizados em conjunto com
lavadores de gases de evacuação (scrubbers);
. O low sulfur fuel oil (LSFO), com um teor máximo de enxofre de 1%; o very
low sulfur fuel oil (VLSFO), com um teor máximo de enxofre de 0,5%; e o
ultra-low sulfur fuel oil (ULSFO), com um teor máximo de enxofre de 0,1%;
. O marine diesel oil (MDO) e o marine gasoil (MGO), ambos disponíveis
com um teor máximo de enxofre de 0,5% ou de 0,1%; e
. O liquefied natural gas (LNG) e o liquefied petroleum gas (LPG), ambos
sem enxofre.
Todos os combustíveis fósseis têm uma característica em comum – são emissores
de gases com efeito de estufa, em maior ou menor grau, devendo ver a sua
utilização condicionada e progressivamente diminuída, chegando a um ponto em
que serão, eventualmente, banidos ou abandonados por questões económicas
ou políticas. Torna-se assim fundamental definir combustíveis alternativos,
incluindo os biocombustíveis, os combustíveis sintéticos e os combustíveis
renováveis.
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Biocombustíveis
De acordo com a Direção-Geral da Energia e Geologia245, são considerados
biocombustíveis os combustíveis líquidos ou gasosos produzidos a partir de
biomassa e utilizados nos transportes. São exemplos de alguns biocombustíveis
os seguintes produtos: (1) o biodiesel ou FAME – éster metílico produzido a partir
de óleos vegetais ou animais; (2) o bioetanol ou biogasolina – etanol produzido a
partir de biomassa e/ou da fração biodegradável de resíduos; (3) o biometanol –
metanol produzido a partir de biomassa; (4) o bio-DME – éter dimetílico
produzido a partir de biomassa; (5) o bio-ETBE – éter etil-ter-butílico produzido a
partir do bioetanol; (6) o bio-MTBE – éter metil-ter-butílico produzido com base
no biometanol; (7) o biogás – gás combustível produzido a partir de biomassa
e/ou da fração biodegradável de resíduos; (8) o gasóleo Fischer-Tropsch –
hidrocarbonetos sintéticos produzidos a partir de biomassa; (9) o biohidrogénio
– hidrogénio produzido a partir de biomassa e/ou da fração biodegradável de
resíduos; (10) o óleo vegetal puro – óleo produzido a partir de plantas
oleaginosas; e (11) o óleo vegetal tratado com hidrogénio.
Combustíveis sintéticos
Os combustíveis sintéticos246 podem classificar-se como biocombustíveis
sintéticos (synthetic biofuels) ou como combustíveis de base elétrica (electro fuels
ou e-fuels). Os combustíveis sintéticos conhecidos como electro-fuels ou e-fuels,
são combustíveis sintetizados a partir de hidrogénio obtido por eletrólise
combinado com dióxido de carbono ou azoto. Por exemplo, associando
hidrogénio com dióxido de carbono é possível produzir e-metanol; combinando
hidrogénio e azoto é possível produzir e-amoníaco247. Se a energia utilizada nos
processos de produção for proveniente de fontes renováveis, os combustíveis
produzidos são considerados verdes.
Os combustíveis sintéticos não são derivados do petróleo, pelo que podem
contribuir substancialmente para reduzir a dependência dos combustíveis
fósseis. Os combustíveis sintéticos de base elétrica apresentam vantagens sobre
os biocombustíveis sintéticos, residindo a sua principal diferença na forma como
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são produzidos. Os biocombustíveis derivam da produção de matérias-primas
como a cana-de-açúcar, milho ou beterraba. A sua produção está dependente de
fatores externos como quantidade de terra disponível ou o clima. Pelo contrário,
os combustíveis sintéticos de base elétrica podem ser produzidos sem limitação
quando associados às energias renováveis. Para serem neutros em carbono terão
de ser produzidos unicamente com recurso a energias renováveis. Ao contrário
dos combustíveis fósseis e dos biocombustíveis, os combustíveis sintéticos de
base elétrica conseguem ser neutros em carbono. De facto, tal é possível porque
o CO₂ – o gás com efeito de estufa emitido na combustão, passa a ser usado como
matéria-prima para a produção do combustível sintético, recorrendo a fontes
renováveis de energia elétrica, criando-se assim um ciclo fechado neste tipo de
emissões.
Combustíveis renováveis com zero emissões
Os combustíveis renováveis incluem o hidrogénio e o amoníaco, os quais se
caracterizam como renováveis ou verdes se tiverem como origem a energia
eólica, solar, de rios ou oceano, ou outras fontes também renováveis. O
hidrogénio e a amoníaco podem ser utilizados para produzir eletricidade através
de uma pilha de combustível (fuel cell) – a opção mais ecológica; ou utilizados
diretamente em motores de combustão interna, onde as emissões são, ainda
assim, significativamente mais reduzidas do que com outros combustíveis.
Metanol renovável
O metanol é um produto que pode ser obtido a partir de biomassa dando origem
ao combustível biometanol; ou através da combinação de hidrogénio verde
(obtido a partir de energias renováveis) com dióxido de carbono obtido por
processos de captura, dando origem ao combustível sintético conhecido como
metanol renovável, metanol verde, ou e-metanol. Comparado com os
combustíveis fósseis convencionais, o metanol renovável reduz as emissões de
dióxido de carbono em até 95%; reduz as emissões de óxidos de azoto em até
80%; e elimina completamente as emissões de óxidos de enxofre e de material
em partículas248. O relatório intitulado “Renewable Methanol” 249, publicado em
2021 pela IRENA, explica em detalhe este combustível, abordando os processos
de produção, aplicações e características em termos de sustentabilidade.
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A utilização do metanol como combustível no transporte marítimo é considerada
como uma das melhores opções atualmente, dado que está já disponível para
abastecimento em muitos portos e dado que não exige a substituição de motores
utilizados, requerendo apenas a sua atualização250. Outra das vantagens do
metanol é a sua versatilidade, dado que pode ser utilizado em motores de
combustão interna e em pilhas de combustível (fuel cells).
170

Impacto ambiental dos combustíveis
Independentemente de outras considerações, importa caracterizar os diferentes
combustíveis apresentados em termos de emissões de gases com efeito de estufa
(GEE); de óxidos de enxofre (SOx); de óxidos de azoto (NOx); e de material em
partículas (PM). A informação apresentada tem como base os relatórios
“Assessment of selected alternative fuels and technologies in shipping”251
publicado pela DNV em 2019; “Setting the Course to Low Carbon Shipping”252
publicado pela ABS em 2021; “The Potential of Zero-Carbon Bunker Fuels in
Developing Countries”253, publicado pelo Banco Mundial em 2021; e
“Decarbonising Maritime Transport”254, publicado pela ITF/OECD em 2018.
HFO, LSFO, VLSFO, ULSFO, MDO e MGO
GEE – elevado impacto na emissão de gases com efeito de estufa,
nomeadamente CO₂;
SOx – emissões dependentes do teor de enxofre do combustível; redução
de emissões através de tecnologias associadas (scrubbers);
NOx – redução de emissões dependente de tecnologias associadas
(exhaust gas recirculation EGR e selective catalytic reduction SCR);
PM – redução de emissões dependentes de tecnologias associadas
(scrubbers).
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LNG
GEE – redução de cerca de 25% das emissões de CO₂, comparativamente
ao HFO; potencial de emissão de metano (gás com efeito de estufa), se a
combustão não for total (deslize de metano methane slip);
SOx – sem emissões;
NOx – redução de 80% a 85% de emissões, comparativamente ao HFO;
PM – redução de 90% a 99% de emissões, comparativamente ao diesel.
Hidrogénio verde
GEE – zero emissões de CO₂;
SOx – zero emissões;
NOx – zero emissões se forem utilizadas pilhas de combustível;
PM – zero emissões se forem utilizadas pilhas de combustível.
Amoníaco verde
GEE – zero emissões de CO₂;
SOx – zero emissões;
NOx – zero emissões se forem utilizadas pilhas de combustível;
PM – zero emissões se forem utilizadas pilhas de combustível.
Metanol verde
GEE – redução de cerca de 95% das emissões de CO₂, comparativamente
ao HFO;
SOx – sem emissões;
NOx – redução de 80% de emissões, comparativamente ao HFO;
PM – sem emissões.

8.2.3. Navegação costeira e oceânica
A opção pelos vários tipos de combustíveis apresentados dependerá do tipo de
operação do transporte marítimo: transporte de curta distância (short sea
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shipping) ou transporte em alto-mar (deep sea shipping). As embarcações
envolvidas no transporte de curta distância operam em rotas relativamente
curtas, com escalas frequentes em portos e podem passar a maior parte do
tempo em áreas sob forte controlo ambiental, estando sujeitas a regulamentação
local e regional. Os biocombustíveis e o metanol estão disponíveis em alguns
portos; em paralelo estão já em utilização navios totalmente elétricos ou
híbridos, em serviços offshore e em transporte de carga e de passageiros.
Em comparação, os navios de alto-mar cumprem longas rotas, sendo
fundamental ter acesso aos combustíveis a nível global. O espaço ocupado a
bordo pelos combustíveis é também um fator a ter em conta. O gás natural
liquefeito (LNG) constitui uma opção atualmente, particularmente para navios
novos. Outros combustíveis como o metanol, o gás liquefeito de petróleo (GPL) e
os biocombustíveis poderão ser utilizados, se existir disponibilidade de
abastecimento global. A utilização de baterias não aparenta ser uma solução
viável neste caso. Embora a propulsão nuclear seja tecnicamente viável, existem
barreiras sociais. Várias soluções de propulsão auxiliar eólica foram
desenvolvidas e testadas, apresentando um potencial significativo de economia
de combustível, de 5 a 50%255, dependendo da tecnologia e do tipo de navio
envolvido. As pilhas de combustível (fuel cells) constituem uma tecnologia
alternativa promissora. Estes equipamentos podem utilizar vários tipos de
combustíveis, convertendo a sua energia eletroquímica em energia elétrica e
calor, através de um processo de oxidação sem envolver combustão. Tem
também a vantagem de reduzir vibrações e ruído, dado que não existem peças
móveis. O hidrogénio é a escolha mais frequente como combustível sendo esta
tecnologia já utilizada em veículos terrestres. O único produto da combustão é a
água o que torna este sistema no mais ecológico.
Muito há ainda a fazer em termos de desenvolvimento, mas o mundo não está
parado neste aspeto. De acordo com o estudo “Mapping of Zero Emission Pilots
and Demonstration Projects”256, publicado em março de 2021 pela Getting to
Zero Coalition, foram identificados 106 projetos piloto e de demonstração para
combustíveis alternativos, incluindo amoníaco, baterias elétricas,
biocombustíveis, hidrogénio, metanol e etanol, propulsão por vento e ainda
outros combustíveis.
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8.2.4. Os combustíveis do futuro
Gás natural liquefeito
O gás natural liquefeito (LNG) tem vindo a registar crescimento em termos de
infraestruturas de distribuição e adoção em novas construções de navios,
nomeadamente cruzeiros. Porém, apesar das suas vantagens ambientais face aos
restantes combustíveis fósseis, muitas vozes questionam o papel do LNG como
combustível do futuro no transporte marítimo. No relatório intitulado “The Role
of LNG in the Transition Toward Low- and Zero-Carbon Shipping”257, publicado
pelo Banco Mundial em abril de 2021, esta organização conclui que “(…) LNG is
unlikely to play a significant role in decarbonizing maritime transport.” Sugere
ainda que “(…) new public policy in support of LNG as a bunker fuel should be
avoided, existing policy support should be reconsidered, and methane emissions
should be regulated.” Sublinha ainda que “(…) LNG is likely to have a limited role
as a bunker fuel, with any demand for LNG rapidly declining after 2030. Therefore,
to minimize the potential loss of returns, industry stakeholders should consider
LNG's questionable long-term competitiveness as a bunker fuel when developing
their future business strategies.”
Entretanto a concessionária alemã Uniper258, que emprega mais de 13 000
pessoas e com operações em mais de 40 países, abandonou os planos de um
terminal de importação de gás natural liquefeito (LNG) no porto alemão de
Wilhelmshaven, planeando, em alternativa, a construção de um centro de
hidrogénio verde no local. Em comunicado de imprensa259, explicou que
“Originally, Uniper explored the idea of constructing a floating import terminal for
liquefied natural gas (LNG) at the Wilhelmshaven site. In October 2020, a market
test to show binding interest proved that there is currently not enough interest in
the LNG sector in terms of booking large, long-term capacities for LNG
regasification in Germany.”
Hidrogénio e amoníaco
O hidrogénio e o amoníaco assumem, cada vez mais, um papel principal no futuro
da descarbonização do planeta e do transporte marítimo. O relatório “Charting a
257
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Course for Decarbonizing Maritime Transport: Summary for Policymakers and
Industry”260, publicado pelo Banco Mundial em abril de 2021 não deixa dúvidas:
“The analysis identifies green ammonia and hydrogen as the most
promising zero-carbon bunker fuels within the maritime industry at
present.”
O relatório “The Potential of Zero-Carbon Bunker Fuels in Developing
Countries”261, publicado pela mesma organização, concluiu que:
“To meet the climate targets set forth in the International Maritime
Organization’s Initial GHG Strategy, the maritime transport sector needs to
abandon the use of fossil-based bunker fuels and turn toward zero-carbon
alternatives which emit zero or at most very low greenhouse gas (GHG)
emissions throughout their lifecycles.”
Acrescenta ainda que “This report (…) examines a range of zero-carbon bunker
fuel options that are considered to be major contributors to shipping’s
decarbonized future: biofuels, hydrogen and ammonia, and synthetic carbonbased fuels. The comparison shows that green ammonia and green hydrogen
strike the most advantageous balance of favorable features due to their lifecycle
GHG emissions, broader environmental factors, scalability, economics, and
technical and safety implications.”
Na mesma linha de pensamento, a Maersk apoia o plano de construção da maior
instalação de amoníaco verde da Europa262, afirmando:
“At A.P. Moller - Maersk we have announced that we will have our first
carbon neutral vessel on the water by 2023 – seven years ahead of
schedule. This vessel will be running on carbon neutral metanol [metanol
renovável]263. Nevertheless, we consider green ammonia as a promising
option for marine fuels and a dual fuel engine for ammonia is under
development. We are optimistic that ammonia, along with methanol and
alcohol-lignin blends will be powering Maersk-vessels in the future.”
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Numa carta264 enviada a responsáveis da União Europeia, um importante grupo
de organizações (incluindo a DFDS, a CMB, a Lloyd’s Register, a Viking Cruises e a
Trafigura), apontam o hidrogénio verde e a amoníaco como combustíveis
sustentáveis no transporte marítimo e passíveis de serem produzidos em
quantidades suficientes para o descarbonizar. No seu texto é expresso:
“Maritime transport is an important part of the EU economy and its
decarbonisation will directly impact the Union’s ability to achieve carbonneutrality by 2050. In order to deliver a sustainable, scalable and costeffective green transition for maritime transport, the signatories call on the
European Commission to stimulate within the framework of the FuelEU
Maritime initiative the deployment of green hydrogen and ammonia for
shipping.”
A iniciativa FuelEU Maritime265 visa aumentar a utilização de combustíveis
alternativos sustentáveis no transporte marítimo europeu e nos portos europeus,
resolvendo os problemas relacionados com as barreiras do mercado que
impedem a sua utilização e clarificando quais as opções técnicas que estão
prontas a ser comercializadas. A iniciativa faz parte de um pacote destinado a
alinhar o setor com a ambição da UE de atingir a neutralidade climática até 2050.
Face ao exposto, fica ainda muito por esclarecer relativamente ao futuro dos
combustíveis no transporte marítimo. Porém, se tivermos em conta as
disposições e objetivos estabelecidos na Estratégia de Hidrogénio da União
Europeia (EU Hydrogen Strategy)266, a qual revela uma aposta clara no recurso ao
hidrogénio verde e ao hidrogénio azul; e as disposições e objetivos estabelecidos
no Plano Nacional do Hidrogénio267, que promove a introdução gradual de
hidrogénio na transição para uma economia descarbonizada, a visão do futuro
pode ficar bastante mais clara.
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8.2.5. Portos verdes
As alterações climáticas constituem um fenómeno que a todos afeta – os portos
podem desempenhar um papel fundamental na redução dos seus impactos
atuais e futuros, alinhando as suas estratégias com os objetivos das políticas
ambientais. Perante a dimensão e a diversidade das potenciais ameaças – subida
do nível da água do mar; fenómenos meteorológicos; pandemias; ataques
cibernéticos; entre outros, os portos têm a obrigação de antecipar riscos e
construir resiliência. Devem também contribuir para a construção de uma
economia do mar sustentável, inovando e implementando medidas amigas do
ambiente, mobilizando toda a sua cadeia de valor e comunidade portuária.
Do ponto de vista da descarbonização do transporte marítimo, os portos devem
perseguir o objetivo de poluição zero em termos de emissões de gases com efeito
de estufa (GEE) e de poluentes atmosféricos, em toda a extensão da sua
infraestrutura direta e indireta, promovendo igualmente o desenvolvimento e a
implantação de soluções multimodais limpas. Reduzir o impacto das atividades
portuárias, integrar os portos no ambiente natural e urbano, promover o
desenvolvimento e distribuição de novos combustíveis e a eletrificação dos cais,
são linhas estratégicas essenciais. Por exemplo, a diferenciação de taxas a aplicar
aos navios em função do seu impacto ambiental; a oferta de fontes de
alimentação de energia em terra com eletricidade limpa (shore-to-ship power ou
cold ironing); e a oferta do serviço de troca de baterias para embarcações
elétricas; são algumas das iniciativas que os portos devem priorizar. De um ponto
de vista mais amplo, o futuro dos portos e a sua contribuição para uma economia
do mar sustentável, passa também pela promoção do desenvolvimento de
indústrias portuárias especializadas em economia circular, promovendo, entre
outras iniciativas, uma melhor utilização dos resíduos dos navios incluindo a sua
recuperação e tratamento.
A digitalização e automatização dos processos dos portos nas operações com os
navios que os visitam, assumem uma prioridade absoluta sendo reconhecida a
sua importância na equação da descarbonização. Os portos desempenham aqui
um papel fundamental, em particular através da agilização da troca de
informação com os navios, promovendo o aumento da eficiência energética das
suas operações. Por exemplo, a otimização das escalas dos navios nos portos
contribui para redução do tempo de espera destes e, portanto, das suas
emissões. Importa referir que o incremento e a disseminação da digitalização e
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da automação no setor de transporte marítimo, exigirá a preparação dos recursos
humanos que necessitarão de adquirir novas competências.
Finalmente, enquadrada na iniciativa Motorways of the Sea (MoS) 268, o pilar
marítimo da Rede transeuropeia de transportes (Trans-European Transport
Network TEN-T)269, os portos têm também um papel fundamental na promoção
do transporte marítimo de curta distância (short-sea shipping)270, como
alternativa sustentável ao transporte rodoviário e aéreo de mercadorias e
passageiros, reduzindo o congestionamento e as emissões relacionadas com os
transportes, contribuindo assim para o objetivo de neutralidade carbónica em
2050.
Certificação verde
Em geral e numa perspetiva global, os portos estão a intensificar as suas práticas
verdes e muitos alcançam certificação internacional neste sentido,
implementando medidas específicas e efetivas que comprovam o seu empenho.
O termo porto verde (green port)271 descreve as ações que os portos realizam
para transformar os seus processos, estruturas ou políticas para diminuir o seu
impacto ambiental. Neste âmbito, as principais atividades estão relacionadas
com (1) energia e combustíveis; (2) mitigação e adaptação ao clima; (3) redução
da poluição ambiental; (4) gestão de resíduos e ruído; (5) ligações de transporte
marítimo e interior; (6) vínculos com modelos de economia circular; e (6) gestão,
política e finanças. O conceito aplica-se também aos terminais de cruzeiros
verdes (green cruise port)272, aplicando-se aqui ações específicas relacionadas
com os passageiros e o impacto nas cidades e no turismo.
Entre os programas de certificação destaca-se o Green Marine273, um programa
voluntário de certificação ambiental para a indústria naval da América do Norte,
baseada em 14 indicadores de desempenho; e a plataforma EcoPorts274 – a
principal iniciativa ambiental do setor portuário europeu, a qual inclui um sistema
de certificação intitulado PERS. A adesão tem sido notável por parte dos portos
localizados em Espanha, Países Baixos e Bélgica.
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8.3. Digitalização
A digitalização é uma realidade incontornável no mundo de hoje, materializada
numa sociedade e economia cada vez mais assentes na ciência, no
desenvolvimento tecnológico e na inovação. Em 9 de março de 2021, a Comissão
Europeia apresentou uma visão e percursos para a transformação digital da
Europa até 2030, focada na “capacitação das empresas e das pessoas num futuro
digital centrado no ser humano, sustentável e mais próspero” 275. Esta visão para
a década digital da UE desenvolve-se em torno de quatro pontos fundamentais:
(1) competências; (2) infraestruturas digitais seguras e sustentáveis; (3)
transformação digital das empresas; e (4) digitalização dos serviços públicos.
Esta visão aplica-se perfeitamente ao setor do transporte marítimo, mas os
desafios adivinham-se gigantes num setor em grande transformação. Por um
lado, acelera a inovação nos domínios da navegação autónoma; comunicações
dos navios com cobertura global por satélite; combustíveis e fontes de energia
do oceano; e portos inteligentes (smart ports). Por outro, aumenta a pressão da
opinião pública e dos reguladores para limitar as emissões de gases com efeito
de estufa e outros poluentes. Por fim, aumentam os receios de fragilidade em
termos de cibersegurança em toda a fileira. As novas tecnologias digitais, como
os sistemas de inteligência artificial, a tecnologia 5G, os sensores e a Internet das
Coisas (IoT), as plataformas conectadas, os serviços baseados em nuvem, os
dispositivos e aplicativos móveis, a realidade aumentada, a tecnologia blockchain
e o big data constituem, no seu conjunto, plataformas de oportunidade, mas
também de disrupção. É sobre estas tecnologias que se irá edificar a digitalização
da fileira dos portos, transporte e logística.
Do ponto de vista das cadeias logísticas, o maior desafio não está no hardware
ou no software. Para que as tecnologias sejam realmente eficazes, as partes
interessadas devem adotar plataformas e serviços que facilitem a comunicação,
a partilha de informação e o trabalho colaborativo, promovendo a eficiência do
ecossistema marítimo como um todo. Um dos maiores obstáculos a nível global
consiste na dificuldade em estabelecer uma padronização de dados uniforme,
existindo o perigo de divisões emergentes e a evolução para um sistema de
“silos”. A padronização é, sem dúvida, a chave para grande parte da inovação
prometida pelo ecossistema digital que está a ser construído atualmente. Criar
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transparência em toda a cadeia logística e apoiar a colaboração e as parcerias é
o caminho a seguir.
Do ponto de vista dos navios e da sua operação e gestão, a digitalização irá
evidenciar-se em três áreas: (1) desempenho da frota e das embarcações; (2)
navegação autónoma; e (3) gestão de riscos e segurança. Também aqui, o maior
desafio não está no hardware ou no software. A maior dificuldade consiste em
administrar a informação e dados de múltiplos sistemas diferentes, que não
comunicam entre si.

8.3.1. Navegação autónoma
O progresso tecnológico ocorre muitas vezes de forma incremental. Muitas vezes
as empresas não percebem que uma revolução está a acontecer, correndo o risco
de ficar numa posição desfavorável no futuro. A navegação autónoma é um
destes casos – fala-se relativamente pouco e discutem-se grandes desafios de
regulamentação – mas de facto está a acontecer, não de forma disruptiva com
uma grande onda de mudança, antes por inovação incremental.
A IMO refere-se aos navios autónomos como Maritime Autonomous Surface Ship
(MASS)276, definindo-os como “navios que, em graus variáveis, podem operar
independentemente da interação humana”. A evolução da navegação autónoma
é classificada em quatro graus: (1) navios com processos automatizados e suporte
à decisão: os marítimos estão a bordo para operar e controlar os sistemas e
funções de bordo; (2) navios controlados remotamente com marítimos a bordo;
(3) navios controlados remotamente sem marítimos a bordo; e (4) navios
totalmente autónomos, tendo um sistema operativo com capacidade para tomar
decisões.
Em junho de 2019, a IMO aprovou as diretrizes provisórias para ensaios de navios
autónomos (Interim guidelines for Maritime Autonomous Surface Ships MASS),
tendo em conta a segurança e proteção do meio ambiente. Em outubro de 2020,
a União Europeia lançou a primeira versão do EU Operational Guidelines on Trials
of Maritime Autonomous Surface Ships277, estabelecendo orientações no
interesse da proteção da segurança no mar e do ambiente marinho e costeiro.
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Vantagens e desvantagens dos navios autónomos
A navegação autónoma apresenta potenciais desafios e oportunidades. Entre as
vantagens sublinham-se a redução ou eliminação de emissões poluentes; a
diminuição do risco de erro humano e os acidentes associados; a redução dos
custos com combustível; a compensação para a escassez esperada de marítimos
no futuro; a redução das despesas operacionais totais; e o incremento da
confiabilidade e eficiência no transporte marítimo futuro. Como desafios
destacam-se o facto de a tecnologia estar ainda em desenvolvimento; a possível
redução de empregos marítimos; a exigência de recursos humanos com novas
competências; os riscos de segurança e proteção ambiental; a vulnerabilidade ao
sequestro e controlo por crime organizado; e a exposição a ciberataques.
Evolução histórica
Em janeiro de 2017, foi iniciado na Noruega o desenvolvimento do Yara
Birkeland278 – um navio porta-contentores autónomo e sem tripulação, com
lançamento previsto para 2022. O projeto Yara Birkeland não consiste apenas
num navio autónomo, antes uma infraestrutura autónoma, o primeiro conceito
de logística totalmente autónoma que inclui operações industriais, operações
portuárias e operações de navios.
Em 2018 a companhia norueguesa Fjord1 iniciou a exploração de dois ferries
totalmente elétricos com zero emissões, incorporando a tecnologia
Autocrossing279 da Kongsberg. A travessia dos ferries envolve uma série distinta
de operações: (1) saída do terminal; (2) aceleração para velocidade de cruzeiro;
(3) trânsito em velocidade constante; (4) desaceleração na aproximação do
terminal; e (4) manobra antes da ligação ao terminal. Atualmente o sistema
Autocrossing gere as três operações intermédias de forma autónoma, deixando
(para já) as manobras de atracação para o comandante da embarcação. Cada
navio pode transportar 120 viaturas e 349 passageiros.
Em janeiro de 2021, a companhia finlandesa Wärtsilä280 anunciou a primeira
instalação comercial do seu sistema SmartMove no American Courage – um navio
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graneleiro de 194 metros, conferindo-lhe a capacidade de navegação semiautónoma porto a porto e a atracação e desatracação autónoma.
Em fevereiro de 2021, a Svitzer A/S, a Kongsberg Maritime e o American Bureau
of Shipping (ABS) anunciaram a assinatura de um acordo para desenvolver em
conjunto o RECOTUG281 – o primeiro rebocador comercial do mundo que irá ser
operado a partir de um centro remoto em terra. Os testes e operação são
realizados no porto de Copenhaga.
Áreas de teste para navios autónomos
A primeira área de testes de navios autónomos foi criada na Noruega, sucedendose a criação várias iniciativas semelhantes em vários pontos do mundo.
Apresentamos algumas referências que merecem destaque.
Trondheimsfjorden, Noruega282: a primeira área de testes para navegação
autónoma foi criada na Noruega, em junho de 2017, resultando de um acordo
assinado em 2016 entre as autoridades nacionais, a indústria e organizações de
investigação norueguesas, incluindo o Ocean Space Centre283; a Norwegian
University of Science and Technology’s (NTNU)284; o Center for Autonomous
Operations and Services (AMOS)285; e o SINTEF Ocean286.
Jaakonmeri, Finlândia: em agosto de 2017 a Finlândia inaugurou a sua primeira
área de teste, gerida pela DIMECC287, empresa líder da iniciativa Autonomous
Maritime Ecosystem (ONE SEA)288. Esta é a primeira área no mundo aberta a
qualquer entidade que deseje testar tráfego marítimo autónomo, embarcações
ou tecnologias relacionadas.
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Storfjord, Noruega289: em setembro de 2017, a Norwegian Maritime Authority
(NMA)290 e a Norwegian Coastal Administration (NCA)291 estabeleceram uma
segunda área em Storfjord.
Horten, Noruega292: em outubro de 2018 foi inaugurada a terceira área de testes,
resultando da cooperação entre a Kongsberg; a cidade de Horten; a DNV, a
Norwegian Defense Research Establishment (FFI)293; e a University College of
South East Norway (USN)294.
O Reino Unido tem várias áreas de teste para navios autónomos, identificadas em
mapa publicado no documento “Maritime Autonomous Surface Ships - UK Code
of Practice”295.
As estratégias
A navegação autónoma faz já parte das estratégias das maiores potências
marítimas. A Noruega tem sido um dos líderes globais na pesquisa e no
desenvolvimento da navegação autónoma. A sua estratégia é singular, dado que
conseguiu reunir autoridades, empresas de tecnologia marítima e ambientes de
pesquisa, para estudar e desenvolver as melhores soluções. A Autoridade
Marítima da Noruega (Norwegian Maritime Authority NMA) é a primeira
administração a fornecer diretrizes claras sobre a navegação autónoma,
estabelecendo as bases para permitir operações comerciais nacionais.
O Reino Unido revela também forte ambição nesta área, estando determinado a
assumir um papel de liderança, o qual se manifesta nas seguintes iniciativas,
estratégias e planos de ação:
. O plano de ação “5-year plan promoting the UK’s world class global
maritime offer”296 foca-se em 5 áreas principais: (1) transporte marítimo
verde (green shipping); (2) digitalização do transporte marítimo; (3) navios
autónomos; (4) ciência marinha; e (5) serviços marítimos;
289
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. O novo centro nacional para inovação e pesquisa marítima (Maritime
Research & Innovation UK - MarRI-UK)297 tem como prioridades: (1)
sistemas autónomos (navegação autónoma); (2) meio marítimo limpo
(green shipping); (3) design e construção (incluindo integração); e (4)
redução de custos de suporte;
. A estratégia “Maritime 2050: navigating the future” 298 inclui um
documento dedicado ao tema da tecnologia e inovação focada na
navegação autónoma; e
. O Maritime UK Autonomous Systems Regulatory Working Group 299,
grupo de trabalho ligado à regulação da navegação autónoma, que
publicou em 2020 o documento “MASS UK Industry Conduct Principles and
Code of Practice 2020 (V4)”300.
Maritime Autonomous Surface Ships and Ports (MASSPorts)
O desenvolvimento dos navios autónomos não é um processo isolado – está
intimamente ligado aos portos, aumentando a importância da comunicação, não
apenas por questões de segurança, mas também porque os portos serão
entidades prestadoras de serviços. Por exemplo, a absorção de tecnologias que
permitem testes e operações de navios autónomos implica mudanças nos
serviços de monitorização, gestão, comunicação e controlo do tráfego de
embarcações (Vessel Traffic Services VTS). A ligação é de tal forma importante
que é defendido que o termo “Maritime Autonomous Surface Ships and Ports”
deveria ser substituído por “Autonomous Infrastructure”.
Em abril de 2020 oito nações líderes globais em operações marítimas autónomas
– incluindo a China, Dinamarca, Finlândia, Japão, Holanda, Noruega, Coreia do Sul
e Singapura – lançaram a estrutura de cooperação intitulada Maritime
Autonomous Surface Ships and Ports (MASSPorts)301. O objetivo consiste em
trabalhar de forma colaborativa partilhando conhecimento, procurando criar
diretrizes comuns para futuros desenvolvimentos. A MASSPorts forma assim uma
rede que agrupa Estados e organizações com ideias semelhantes, para enfrentar
297
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os desafios e alcançar o alinhamento de padrões para os testes e operações de
navios autónomos nos portos. Os objetivos da rede são:
1. Desenvolver diretrizes e condições detalhadas para os ensaios MASS nos
portos em paralelo com a IMO e outros órgãos internacionais
competentes;
2. Estabelecer terminologia e normas de comunicação e troca de dados
para melhorar a interoperabilidade dos sistemas em diferentes portos. O
trânsito internacional de navios envolve escalas em diferentes portos onde
os navios interagem com muitas partes interessadas e sistemas. Os navios
e portos devem ser equipados com infraestrutura que possua terminologia
e padrões comuns para operação contínua; e
3. Facilitar os testes MASS porto a porto com o objetivo de validar as
diretrizes e condições propostas para os testes MASS e a
interoperabilidade dos sistemas instalados nos portos.

8.3.2. Portos do futuro
Um porto inteligente, smart port ou “porto do futuro” é uma infraestrutura de
transportes e logística, que desenvolve ativamente soluções para fazer frente aos
atuais e futuros desafios que se apresentam aos portos marítimos, incluindo
restrições espaciais, pressão sobre a produtividade, limitações fiscais, segurança,
riscos de proteção, navegação autónoma, alterações climáticas, resiliência e
sustentabilidade ambiental. O mundo encontra-se em plena e acelerada
transformação imposta pelos conceitos e ferramentas da indústria 4.0. À medida
que a tecnologia se desenvolve e as cadeias logísticas globais se tornam mais
digitais, torna-se fundamental que os portos se transformem em nós digitais
dentro dessa infraestrutura. O crescimento exponencial da tecnologia digital
pressiona o setor portuário para se adaptar. Aqueles que não o fizerem podem
rapidamente ser ultrapassados.
As inovações tecnológicas e do modelo de negócios são forças motrizes dos
portos inteligentes. Tecnologias como a blockchain, a realidade aumentada, a
inteligência artificial e o machine learning constituem pilares do porto digital,
onde a informação circula e é acessível em tempo real. A ligação de um conjunto
de tecnologias de conectividade e de tecnologias de dados dá origem à Internet
das Coisas (Internet of Things IoT), uma convergência entre os mundos físico e
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digital onde os dados são o novo petróleo – a fonte de valor. De acordo com a
Internet Society, a IoT é definida como “a extensão da conectividade de rede e
capacidade de computação para objetos, dispositivos, sensores e outros
artefactos que normalmente não são considerados computadores”. Nesta linha
de pensamento, podem fazer parte da IoT os veículos, eletrodomésticos, câmaras
de vigilância, detetores de condições ambientais, sensores de presença,
dispositivos médicos, relógios e outros equipamentos que possam comunicar
com a internet. A sua conexão à escala global torna os objetos inteligentes ou
“smart objects”, contribuindo para a criação de “smart homes”, “smart cities” e
“smart ports”. A caminhar paralelamente ao desenvolvimento futuro da IoT está
a criação de redes de dados móveis de maior resolução, capacidade de
processamento e velocidade, ao mesmo tempo que garantem menores
consumos de energia, características apresentadas pelas redes de 5ª geração
(5G).
O porto de Antuérpia302 tem um curso um programa de desenvolvimento de
“porto do futuro” que inclui ideias simples e complexas como (1) a “digital 3D
copy of the port” – um porto gémeo em formato digital, que contém uma grande
quantidade de informações em tempo real; a troca digital de certificados
fitossanitários baseada em blockchain; as “paredes de cais inteligentes” – que
utilizam câmaras digitais e sensores que permitem reduzir os tempos de espera
de navios; e câmaras inteligentes com reconhecimento automático de imagem e
identificação de objetos através de inteligência artificial. Este último sistema
permite otimizar a manutenção preventiva e aumentar a frequência das
inspeções; realizar análises de mobilidade; e aumentar a segurança por
monitorização de informação relacionada com fluxos de tráfego.

8.4. Estratégia
A fileira dos portos, transporte e logística é abordada em várias estratégias que
se complementam. Apresentam-se as mais relevantes.

8.4.1. Estratégia marítima para a Região Atlântica
A Estratégia Marítima para a Região Atlântica foi definida em 2011, tendo
adotado um plano de ação para a sua implementação em 2013. Após avaliação
302

https://www.portofantwerp.com/en/port-future

185

dos resultados alcançados foi adotado, em 2020, um novo plano de ação
intitulado “Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região Atlântica
– Plano de ação para o Atlântico 2.0”303. O novo plano de ação procura cumprir 7
objetivos específicos, distribuídos por 4 pilares interdependentes e
transregionais, centrados nas questões em que a cooperação potencia os
resultados ou que por si só um Estado ou uma região costeira terá mais
dificuldade em agir.
O PILAR I é dedicado ao tema dos portos do atlântico enquanto pontos de entrada
e placas giratórias da economia azul. Expressa que:
“O turismo costeiro, a aquicultura, a construção naval, bem como setores
em crescimento como as energias renováveis marinhas, estão centrados
nos portos ou estreitamente ligados à sua atividade. Os portos podem ter
um papel importante no desenvolvimento sustentável destes setores e na
transição para uma economia sem emissões de carbono (…)
paralelamente, há que reforçar o papel dos operadores portuários como
catalisadores para as atividades económicas da economia azul. Por outro
lado, os portos devem cooperar entre si para mobilizar o financiamento de
infraestruturas inteligentes e planear melhor o desenvolvimento da
capacidade para acompanhar o crescimento do comércio. A inovação
marítima pode contribuir para a descarbonização das fontes marítimas (…)
a instalação de infraestruturas para carregamento e abastecimento de
combustíveis alternativos nos portos e terminais de carga, nomeadamente
para os navios atracados, melhoraria significativamente a qualidade do ar
nas comunidades costeiras.”
Entre as ações concretas preconizadas sublinham-se o desenvolvimento das
autoestradas do mar da RTE-T no Atlântico; a criação de uma rede de portos
verdes até 2025; a criação de mecanismos de aceleração azul, contribuindo para
a expansão das empresas inovadoras; e o incremento da digitalização dos portos.
No âmbito das ações referidas foram já lançadas várias iniciativas internacionais.
Entre estas merece destaque o projeto "Atlantic Smart Ports Blue Acceleration
Network (AspBAN)304, que pretende lançar as bases para a construção de uma
plataforma de serviços de aceleração, atraindo centenas de start-ups,
transformando os Portos do Atlântico da UE em Blue Economy Hubs,
303
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diversificando os seus modelos de negócios e fontes de receita. De referir ainda
o projeto “MAGPIE: sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal
hubs”305, liderado pelo porto de Roterdão e que conta com uma vasta rede de
colaboração, incluindo o Porto de Sines. O projeto foca-se na avaliação de novos
combustíveis e na digitalização e automação, como forma de promover a
sustentabilidade tornando os portos mais verdes.
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O PILAR IV é dedicado ao tema de um oceano saudável e zonas costeiras
resilientes, sublinhando que “As fortes tempestades, as inundações e a erosão
têm também efeitos negativos em grandes partes da costa, que serão
provavelmente exacerbados pelas alterações climáticas (…) [relatórios] preveem
o aumento contínuo do nível do mar a um ritmo acelerado e o aumento dos
fenómenos meteorológicos extremos (ondas de calor marinhas, picos de
tempestades). São necessárias medidas de gestão dos riscos climáticos e de
adaptação aos mesmos, para proteger os habitats costeiros e a sua
biodiversidade, bem como as infraestruturas e as atividades económicas
vulneráveis.”

8.4.2. Estratégia do hidrogénio
A Estratégia de Hidrogénio da União Europeia (EU Hydrogen Strategy) 306 revela
forte ambição na liderança da transição energética da Europa, com forte aposta
na descarbonização. Estabelece claramente que o hidrogénio é essencial “para
apoiar o compromisso da UE de alcançar a neutralidade carbónica até 2050 e para
os esforços desenvolvidos a nível mundial para aplicar o Acordo de Paris, em
paralelo com os trabalhos rumo ao objetivo de poluição zero.” O roteiro incluído
na estratégia clarifica ainda que “A prioridade da UE é promover o hidrogénio
renovável, utilizando principalmente energia eólica e solar para a sua produção.”
As necessidades em termos de infraestruturas para a produção e transporte de
hidrogénio irão crescer gradualmente, assumindo os portos, o transporte
marítimo e as cadeias logísticas relacionadas (armazenamento e abastecimento),
um papel preponderante na investigação e desenvolvimento de soluções. Uma
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autêntica corrida ao hidrogénio, verificando-se já o posicionamento de
organizações internacionais, como o Porto de Roterdão307.
A estratégia refere ainda que “Para o transporte marítimo de curta distância e em
vias navegáveis interiores, o hidrogénio pode tornar-se um combustível
alternativo de baixo nível de emissões, tanto mais que o Pacto Ecológico salienta
que as emissões de CO₂ no setor marítimo devem ter um preço. O transporte
marítimo em águas profundas e de maior distância exige um aumento da
potência das pilhas de combustível de um para múltiplos megawatts, bem como
a utilização de hidrogénio renovável para a produção de combustíveis sintéticos,
metanol ou amoníaco, com maior densidade de energia. O hidrogénio pode
tornar-se, a mais longo prazo, uma opção para descarbonizar os setores da
aviação e do transporte marítimo”.
O Plano Nacional do Hidrogénio308, que inclui como anexo a Estratégia Nacional
para o Hidrogénio (EN-H2) está totalmente alinhado com a Estratégia de
Hidrogénio da União Europeia.

8.4.3. Estratégia da mobilidade
A Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente da União Europeia309 foi
comunicada em dezembro de 2020310, estando alinhada com os objetivos
estabelecidos no Pacto Ecológico Europeu, o qual apela a uma redução de 90%
das emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos transportes, para
que a UE se torne uma economia com impacto neutro no clima até 2050. A
estratégia inclui um plano de ação com 82 iniciativas orientadoras para o trabalho
a desenvolver, num horizonte de quatro anos.
A sua visão é clara, sublinhando que é fundamental que todos os modos de
transporte se tornem mais sustentáveis:
“Como primeiro pilar da nossa abordagem, temos de impulsionar a adoção
de veículos com emissões baixas ou nulas, assim como de combustíveis
renováveis e hipocarbónicos para o transporte rodoviário, náutico, aéreo
307
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e ferroviário, sem mais delongas. Temos de apoiar a investigação e a
inovação (I&I) sobre produtos e serviços competitivos, sustentáveis e
circulares, garantir que os veículos e combustíveis adequados são
fornecidos pela indústria, implantar as infraestruturas necessárias e
incentivar a procura pelos utilizadores finais.”
A Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente assenta em três princípios
base com os quais pretende transformar o sistema de transportes da União
Europeia, tornando-o (1) sustentável (verde); (2) inteligente (digital); e (3)
resiliente (a crises futuras). Estes três princípios são apoiados por dez medidas
emblemáticas, das quais se destacam as seguintes: (1) impulsionar a adoção de
veículos de emissões nulas, de combustíveis renováveis e hipocarbónicos e das
infraestruturas conexas; (2) criação de aeroportos e de portos sem emissões; (4)
tornar o transporte de mercadorias mais ecológico; (7) inovação, dados e
inteligência artificial para uma mobilidade mais inteligente; e (10) aumentar a
segurança intrínseca e extrínseca dos transportes.

8.4.4. Regulamento Taxonomia
O Regulamento Taxonomia (Regulamento (UE) 2020/852)311 foi publicado em
junho de 2020 e entrou em vigor em julho do mesmo ano. Visa disponibilizar às
empresas e investidores uma linguagem comum (taxonomia) que permita
identificar as atividades económicas que poderão ser consideradas sustentáveis,
através da implementação de seis objetivos ambientais. O estabelecimento deste
sistema de classificação único para as atividades ambientalmente sustentáveis
permitirá aos investidores reorientar os seus investimentos para tecnologias e
empresas mais sustentáveis, sendo também entendido como um passo essencial
para o impacto neutro no clima da União Europeia até 2050 e para o
cumprimento das metas do Acordo de Paris.
O Regulamento Taxonomia determina os seguintes seis objetivos ambientais
como base para aferir se uma atividade económica pode ser considerada
ambientalmente sustentável: (1) mitigação das alterações climáticas; (2)
adaptação às alterações climáticas; (3) utilização sustentável e proteção dos
recursos hídricos e marinhos; (4) transição para uma economia circular; (5)
prevenção e controlo da poluição; e (6) proteção e restauração da biodiversidade
311
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e dos ecossistemas. Para serem consideradas sustentáveis, as atividades elegíveis
terão de contribuir substancialmente para, pelo menos, um dos objetivos
ambientais e não prejudicar significativamente nenhum deles. O Regulamento
define ainda os critérios segundo os quais uma atividade económica é qualificada
como sustentável do ponto de vista ambiental, em particular em que medida
contribui substancialmente para um ou mais dos referidos objetivos ambientais.
O Regulamento Taxonomia continua em desenvolvimento, devendo ser adotados
até 31 de dezembro de 2021 a totalidade dos critérios técnicos de avaliação dos
objetivos ambientais.

8.4.5. Estratégia Nacional para o Mar
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 preconiza uma área de intervenção
prioritária relacionada com esta fileira – AI9. Portos, transportes marítimos,
logística e comunicações, da qual se partilha parte relevante:
“O ordenamento portuário deverá proporcionar uma paisagem mais
sustentável à medida que oferece oportunidades emergentes para as
populações das áreas ribeirinhas e para os pequenos negócios,
repensando o futuro à beira-mar como uma oportunidade de implementar
novos e coesos modelos de comunidades portuárias seguras, sustentáveis,
inclusivas e resilientes. Este é um setor que contribui para o sucesso de
outras áreas da economia do mar, como o turismo, as pescas, a
aquicultura, a construção e reparação naval e as energias renováveis
oceânicas.”
“Em toda a cadeia logística e, em particular, nas novas concessões e áreas
operativas, uma contínua adaptação na transição energética, na segurança
informática e na proteção do ambiente é fundamental, designadamente
na gestão de resíduos nos portos e na redução da poluição marinha e
atmosférica. Igualmente importante é uma contínua aposta no estado-da
-arte da automação, digitalização e simplificação de procedimentos. Por
esta razão, o mar ocupa um lugar de destaque nos projetos do SIMPLEX,
em matéria de simplificação, digitalização, mas também de dados abertos
e rigorosos critérios de segurança no ciberespaço. Neste quadro de
transformação digital, deve salvaguardar-se a segurança da informação e
a cibersegurança, de forma a garantir a integridade, disponibilidade e
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confidencialidade da informação, dos processos e dos negócios
subjacentes.”
“A proteção e a segurança marítima nas suas diferentes valências deverão
ser uma prioridade, conjuntamente com todas as componentes de green
shipping. Neste contexto, deve redesenhar-se a tecnologia marítima em
torno de novas alternativas de construção e manutenção, redução de
emissões e descarbonização das tecnologias de propulsão,
desenvolvimento de embarcações autónomas ou «inteligentes», bem
como de tecnologias de informação marítima e investimentos
ambientalmente sustentáveis. A este respeito, é de salientar a importância
do assinalamento marítimo, prevendo-se a migração dos atuais sistemas
de assinalamento para novos sistemas com autonomia energética,
assentes em energias renováveis. As infraestruturas portuárias são
também um complemento da rede europeia de energia, assegurando o
abastecimento das regiões insulares e estendendo o potencial
aproveitamento de energias renováveis do Atlântico ao continente
europeu.”

8.5. Benchmarking
Nada melhor que observar o que se passa nos maiores 312 e mais inovadores
portos da Europa, para alcançar a perceção do já está feito e do que vai acontecer
em breve na fileira dos portos, transporte e logística. Selecionamos o porto de
Roterdão pelo facto de ser o maior e mais inteligente porto da Europa,
analisando-o nas perspetivas de sustentabilidade e inovação. Exemplo inspirador
do caminho a seguir.
Porto de Roterdão, Países Baixos
O porto de Roterdão é reconhecido pela melhoria contínua em termos de
sustentabilidade, eficiência, segurança e inteligência, oferecendo uma ampla
gama de oportunidades para inovação e empreendedorismo. A colaboração ativa
entre empresas inovadoras, start-ups e scale-ups, aceleradores, fundos de
investimento, organizações governamentais, institutos de conhecimento e
instalações de teste e prototipagem criam um forte ecossistema de inovação. O
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seu programa PortXL313 – o primeiro acelerador de inovação marítima do mundo,
ajuda start-ups e scale-ups a acelerar os seus processos de desenvolvimento,
oferecendo aos participantes acesso a uma rede de mentores, investidores,
empresas marítimas, corporações e patrocinadores.
Em termos de digitalização, as iniciativas do porto de Roterdão dividem-se em
duas grandes áreas: (1) melhor controlo e gestão da infraestrutura portuária; e
(2) melhoria da eficiência dos processos logísticos. Neste sentido, lançou o Digital
LAB314, o qual desenvolve – de forma permanente, serviços digitais para otimizar
a operação portuária e a cadeia logística, tendo já disponibilizado várias
aplicações baseadas na partilha de dados.
Adicionalmente, a iniciativa PortForward 315 oferece soluções digitais que apoiam
toda a comunidade portuária, incentivando a colaboração e a coordenação entre
todos os utilizadores do porto, permitindo uma operação mais rápida de navios,
ferrovia e embarcações de navegação interior. Oferece também soluções para
carregadores, transitários e comerciantes que desejem aumentar a sua visão e
controlo das suas cadeias logísticas. Recentemente, foi anunciado que o porto de
Roterdão e o porto de Singapura concluíram com sucesso os testes de validação
de um conhecimento de embarque eletrónico (electronic bill of lading - eBL)316.
Os testes demonstraram que um eBL emitido por uma plataforma pode ser
verificado e processado por outra plataforma de comércio digital.
Do ponto de vista da sustentabilidade, o porto de Roterdão está também
comprometido no combate às mudanças climáticas, pretendendo desempenhar
um papel de liderança na transição energética global. A redução das emissões de
CO₂ e o uso eficiente de matérias-primas e residuais são dois objetivos
fundamentais. Neste sentido e com foco na neutralidade de carbono, foram
estabelecidas três etapas317: (1) eficiência e infraestrutura; (2) transição para um
novo sistema de energia; e (3) transição para um novo sistema de matériasprimas e de combustíveis.
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A região de Roterdão tem também a ambição de se tornar num centro (hub) de
hidrogénio318 na Europa, constatando que o atual sistema de energia e
combustível será totalmente reformado nos próximos 30 anos. O hidrogénio terá
um papel crucial pelo que estão a ser desenvolvidos vários projetos em Roterdão
que, juntos, realizam todas as partes da cadeia do hidrogénio: a produção de
hidrogénio livre de carbono e de baixo carbono (verde e azul); uma infraestrutura
de condutas na área portuária; o uso de hidrogénio na indústria, transporte
rodoviário e navegação interior; a importação, armazenamento e trânsito de
hidrogénio para outras regiões industriais; e o desenvolvimento de uma
plataforma de negociação para hidrogénio. Para a produção de hidrogénio verde
está já a ser desenvolvido um parque empresarial para instalação de
eletrolisadores. Como estes precisam de eletricidade renovável, estão a ser
desenvolvidos planos para a instalação de parques eólicos offshore, além dos já
existentes.
Estão também a ser desenvolvidos projetos de produção de hidrogénio azul a
partir de gás de petróleo e gás natural, com captura e armazenamento de
carbono no fundo do mar do Norte. A produção de hidrogénio azul e verde irão
apoiar-se mutuamente, de modo que o azul acelere a economia do hidrogénio e
reduza o preço de custo.
Para finalizar, importa referir a iniciativa FutureLand319 que promove a
descoberta do maior e mais inteligente porto da Europa, abrindo portas à
descoberta das suas operações tanto pelo lado terrestre como pelo lado
marítimo. São assim possíveis visitas em autocarro ou em embarcação exclusiva,
e ainda conhecer a inovação e estratégia do porto em termos de
sustentabilidade, energia e digitalização.
Porto de Antuérpia, Bélgica
É também surpreendente o trabalho desenvolvido pelo porto de Antuérpia – o
segundo maior porto da Europa320, pelo que se apresenta o convite para a visita
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à sua plataforma online na qual é partilhada a sua visão de portos do futuro321 e
a estratégia de Multi Fuel Port322.

8.6. Inovação: organizações
Muitas organizações merecem um lugar de destaque em termos de inovação,
sendo difícil realizar uma seleção. Existe, no entanto, uma iniciativa que se
diferencia devido ao grau de abrangência dos seus projetos e grau de colaboração
entre, aparentemente, organizações concorrentes. A Digital Container Shipping
Association (DCSA)323 foi fundada em 2019 por uma coligação de companhias de
transporte marítimo contentorizado, sendo uma organização sem fins lucrativos.
Entre os seus membros fundadores (9 das 10 maiores companhias do mundo de
transporte contentorizado), incluem-se a MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd,
One, Evergreen Line, Yang Ming, HMM e ZIM.
A DCSA tem como missão desenvolver uma estrutura normalizada aberta e de
acesso gratuito, que permita a utilização universal contribuindo para um futuro
digital transparente, confiável, seguro e ecologicamente correto. Os padrões de
código aberto da DCSA são desenvolvidos com base em informações das
companhias fundadoras, partes interessadas da indústria e especialistas em
tecnologia de outras indústrias. Entre as iniciativas desenvolvidas incluem-se:
Industry Blueprint324 – criação de uma linguagem comum no transporte de
contentores;
Data & Interfaces325 – alinhamento de definições de dados e interfaces;
IoT326 – interoperabilidade para soluções de "contentores inteligentes”;
Just-in-Time Port Call327 – melhorar a eficiência operacional e otimizar o
planeamento;
eDocumentation328 – criação duma base para o comércio sem papel; e
Cyber Security329 – mitigar riscos cibernéticos a bordo de navios.
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8.7. Inovação: casos de estudo
O projeto Green Shipping Program (GSP) 330 visa promover as estratégias
marítimas e planos estabelecidos pelo governo da Noruega. O programa nasceu
em 2015, na forma de uma parceria público-privada que envolveu 16
organizações privadas e 2 ministérios. No outono de 2020 o programa contava já
com 51 empresas e organizações privadas, e com 10 observadores do governo. O
financiamento é assegurado em parte por dotações públicas do orçamento do
Estado e em parte pelos próprios membros.
A ambição do país não é pequena: pretende desenvolver e implementar o
transporte marítimo mais eficiente e ecológico do mundo, através do
desenvolvimento de soluções logísticas sustentáveis. No âmbito da iniciativa
foram já lançados vários projetos pilotos331 em vários domínios incluindo portos,
navios e logística:
(1) Logistics 2030; (2) Maritime transport of raw building material and
grain; (3) Fleet renewal, next generation coastal bulk carrier; (4) Port
transition barometer; (5) Hydro(gen)ship; (6) Multimodal transport system
with autonomous sea drones; (7) Hydrogen by the sea; (8) Environmental
Port Index (EPI); (9) Green financing solutions; (10) Green smart vessel;
(11) Plug-in hybrid fishing vessels; (12) Sea-based transport system for
fresh fish; (13) Biodiesel-powered plug-in hybrid ferry; (14) Hydrogen
powered passenger boat; (15) Autonomous battery-powered container
ship; (16) Battery hybrid shuttle tanker; (17) Hybrid aquaculture vessel; e
(18) Green port.
O projeto Green Shipping Program tem como objetivos concretos: (1) reduzir
emissões de forma lucrativa, tendo em conta potenciais economias de escalas
baseadas na forte posição internacional da indústria marítima norueguesa; (2)
alcançar soluções logísticas sustentáveis para os proprietários de cargas; (3)
desenvolver uma indústria marítima sustentável criando empregos verdes; (4)
conquistar competitividade lançando projetos pioneiros em vários segmentos; e
(5) assumir uma posição de liderança internacional, desenvolvendo uma
plataforma de incubação de ideias e de apoio a exportações norueguesas de
tecnologia ambiental e serviços de transporte verde.
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A visão da Noruega e do projeto Green Shipping Program é apresentada em
vídeo332 de forma muito clara, permitindo rapidamente “sentir” de forma realista
o seu valor. O projeto é também apresentado na plataforma Explorer333, um
mercado oficial de tecnologia verde e sustentável da Noruega, que conecta
necessidades internacionais com soluções norueguesas. A iniciativa está também
apresentada numa plataforma dedicada intitulada Gront Skipsfartprogram334,
acessível apenas em idioma norueguês. O projeto encontra-se atualmente na
fase 5, tendo sido realizada uma reunião de membros recentemente.

8.8. Disrupção
A fileira dos portos, transporte e logística está exposta a vários fenómenos de
potencial disrupção. Uma pandemia tem, como todos sentimos recentemente,
efeitos devastadores nas pessoas e no regular abastecimento das cadeias
logísticas. Um ciberataque pode ser, de igual forma, desastroso e impactante,
numa organização, região ou país.
Cibersegurança
A transição digital apresenta enormes oportunidades, mas, em simultâneo,
apresenta também gigantes desafios. Um deles está relacionado com a
cibersegurança e a exposição das organizações a ciberataques. De facto, a
ameaça de ataques por via de tecnologias digitais é já uma realidade, tendo já
ocorrido situações extremamente danosas, que implicaram prejuízos milionários.
Os ataques podem ser realizados para diversos fins, incluindo a extorsão a
pessoas e organizações, a afirmação de ideias ou interesses, chegando até ao
terrorismo. Estudos recentes apontam para a possibilidade de ocorrência de
situações graves, tendo já sido demonstrada a possibilidade de piratas
informáticos tomarem conta de navios à distância, ou de promoverem falhas nos
seus sistemas de navegação podendo conduzir a graves acidentes. A CEO da IBM
classificou o crime cibernético como "a maior ameaça para todas as empresas do
mundo"335.
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O risco de eventos cibernéticos é definido pelo Institute of Risk Management336
como "qualquer risco de perda financeira, interrupção ou dano à reputação de
uma organização, a partir de alguma falha nos seus sistemas de tecnologia de
informação". Um ciberataque a uma companhia pode implicar vários tipos de
prejuízos, incluindo perdas de propriedade intelectual, financeiras, interrupção
de operações, impacto na reputação, custos legais e custos de intervenção e de
recuperação de sistemas, entre outros. Um ciberataque a um país pode mudar a
sua história.
Ciberataques no setor marítimo
Ao longo da última década, os navios tornaram-se mais automatizados,
informatizados e conectados em rede, com progressiva digitalização da
informação, tanto das operações dos próprios navios, como das cargas. Esta é
uma boa notícia e um sinal do progresso, permitindo a partilha de informação e
simplificação de processos, com melhorias de eficiência nunca vistas, num mundo
em constante mudança e sob enorme pressão em termos de custos, margens de
negócio e tempos de operação. A navegação autónoma está já a incrementar a
inovação e a digitalização de navios, portos e infraestruturas. O futuro é, sem
dúvida digital.
Porém, esta evolução traz também o incremento da vulnerabilidade de sistemas
críticos dos navios, que incluem os sistemas de navegação e de governo,
equipamentos de propulsão e sistemas auxiliares. Também as companhias e
organizações marítimas ficam expostas a ciberataques maliciosos. Em 27 de
junho de 2017, a companhia Maersk foi vítima de um ciberataque por parte de
um malware337 intitulado Petya, o qual provocou perdas de 200 a 300 milhões de
US$.
Em julho de 2017, a IMO publicou um documento intitulado “Guidelines on
maritime cyber risk management”338, com diretrizes e recomendações sobre
gestão de risco cibernético marítimo, para proteger o transporte de ameaças e
vulnerabilidades cibernéticas atuais e emergentes, onde estabeleceu que os
sistemas vulneráveis dos navios incluem, entre outros: (1) sistemas de ponte de
comando; (2) sistemas de gestão e movimentação de carga; (3) sistemas de
gestão de propulsão e de máquinas e sistemas de controlo de potência; (4)
336

https://www.theirm.org/what-we-say/thought-leadership/cyber-risk/
Malware - software malicioso criado para causar danos ou aceder a informação.
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https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/Cyber-security.aspx
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sistemas de controlo de acessos; (5) sistemas de gestão e serviço de passageiros;
(6) redes públicas de passageiros; (7) sistemas administrativos e de assistência da
tripulação; e (8) sistemas de comunicação. Definiu também os elementos
funcionais que suportam a gestão efetiva do risco cibernético, sublinhando que
os mesmos não são sequenciais, mas sim concorrentes e contínuos na prática,
devendo ser incorporados adequadamente numa estrutura de gestão de riscos:
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. Identificar: definir as funções e responsabilidades das pessoas e equipas,
para a gestão do risco cibernético e identificar os sistemas, ativos, dados e
capacidades que, quando interrompidos, representam riscos para as
operações do navio;
. Proteger: implementar processos e medidas de controlo de risco e planos
de contingência para proteção contra um evento cibernético, garantindo
a continuidade das operações de transporte;
. Detetar: desenvolver e implementar as atividades necessárias para
detetar um evento cibernético em tempo útil;
. Responder: desenvolver e implementar atividades e planos para garantir
resiliência, e para restaurar os sistemas necessários para operações ou
serviços de transporte, impactados por um evento cibernético;
. Recuperar: identificar medidas para manter backups e restaurar sistemas
informáticos, necessários para operações de navegação afetadas por um
evento cibernético.
Entretanto os ataques não pararam: em 2018 um ataque cibernético afetou a
empresa Chinesa COSCO Shipping; em 2020, a companhia francesa CMA CGM, foi
alvo de um ataque com o malware Ragnar Locker; no mesmo ano, também a IMO
foi vítima de um ataque cibernético sofisticado, que inativou por alguns dias os
serviços de Internet da organização. A preocupação é crescente e muitas outras
organizações desenvolvem estudos e publicam guias e recomendações. Uma das
mais importantes foi atualizada em dezembro de 2020 e tem o título “The
Guidelines on Cyber Security onboard Ships”339, tendo sido elaborada por um
importante grupo de entidades ligadas ao transporte marítimo. São também
extremamente relevantes a Norma ISO / IEC 27001340 sobre gestão e proteção de
339

https://www.bimco.org/about-us-and-our-members/publications/the-guidelines-on-cyber-securityonboard-ships
340
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html

informação; e a estrutura “Cybersecurity Framework”341 desenvolvida nos
Estados Unidos pelo National Institute of Standards and Technology (NIST).
Um documento relativamente mais simples, mas de igual forma relevante,
intitula-se "Managing Port's Cyber Risks"342 e foi publicado pela Astaara Company
Limited em parceria com a British Ports Association. Nele é reconhecido que “A
vida de uma autoridade/ operadora portuária está a tornar-se cada vez mais
complicada. O aumento da regulamentação, a perspetiva de atrair a ira do
governo por não conseguir resistir a um ciberataque, a crescente digitalização da
frota e a crescente importância da conectividade entre o interior, o porto e a
embarcação, tudo isto significa que os portos são e continuarão a ser objeto de
grande interesse para os ciberataques criminosos, bem como pontos essenciais
de resiliência para os países.” Reconhece também que “A capacidade dos portos
de resistir à maioria dos ataques cibernéticos é crítica para a prosperidade
nacional. O investimento em defesas cibernéticas permite o comércio global e
protege a soberania nacional.”
Recomenda assim que “Cada porto deve avaliar as ameaças e riscos que
enfrentam e responder de acordo. A chave é que devem responder – e
documentar sua resposta – preparando-se para o pior, enquanto esperam que
nunca tenham que demonstrar sua proficiência em planeamento de
continuidade de negócios ou recuperação de desastres.” E sublinha que “Em
última análise, as suas pessoas serão o fator determinante do sucesso. Treine-os
bem, imbua-os de senso de responsabilidade para com o coletivo, ajude-os a
entender a ameaça e a sua parte em lidar com ela, e terá uma força de trabalho
motivada, sensibilizada para a ameaça e atenta ao seu entorno. Invista menos na
sua equipa e pessoas, na sua formação e nas capacidades de que precisam para
fazer o seu trabalho, e provavelmente sofrerá uma violação, seja de dentro ou de
fora de sua organização.”
Os ciberataques representam hoje, uma das principais ameaças à indústria de
transporte marítimo. Um ciberataque já não é uma questão de "se", mas sim de
"quando".
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https://www.nist.gov/cyberframework
https://mcusercontent.com/9fa5533f9884aad39ffc18f0e/files/41c04050-8162-474c-b85a162922fcc414/BPA_Astaara_White_Paper.pdf
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8.9. Informação adicional e estatística
A fileira dos portos, transporte e logística beneficia de portais de informação
específicos, que vale a pena referenciar.
UNCTADSTAT Maritime Transport:
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_Active
Path=P,11&sCS_ChosenLang=en
UNCTADSTAT Country Maritime Profile:
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/enGB/004/index.html
Wärtsilä Dictionary of future fuels:
https://www.wartsila.com/insights/article/dictionary-of-future-fuels
Global CCS Institute (Carbon Capture and Storage):
https://www.globalccsinstitute.com/
Port infrastructure quality - Country rankings:
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/seaports_quality/
Port of Rotterdam Facts and Figures:
https://www.portofrotterdam.com/en/our-port/facts-figures-about-the-port
Port Futures: Thought Leadership in the Ports Sector:
https://www.britishports.org.uk/Port-Futures
Climate change and ports: Impacts and adaptation strategies:
https://mcusercontent.com/9fa5533f9884aad39ffc18f0e/files/4b7e86ed-cf644e14-80bea59ddf19040c/BPA_HR_Wallingford_Climate_Change_Adaptation.pdf
Aerial Drones and Ports, Managing the Risks and Opportunities:
https://www.britishports.org.uk/system/files/documents/aerial_drones_and_p
orts_bpa_briefing_paper_nov_2020.pdf
Port Cybersecurity White Paper:
https://mcusercontent.com/9fa5533f9884aad39ffc18f0e/files/41c04050-8162474c-b85a-162922fcc414/BPA_Astaara_White_Paper.pdf
British Ports Association and Port of Rotterdam launch smart ports paper:
https://www.britishports.org.uk/system/files/documents/smart_port_papers.p
df
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Port Masterplanning Planning for the Future:
https://www.britishports.org.uk/system/files/circulars/port_masterplanning__planning_for_the_future_0.pdf
Automation of ships in ports and harbours:
https://www.britishports.org.uk/system/files/documents/setfords_and_bpa_joi
nt_report_on_mass_september_2018.pdf
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9. PROSPETIVA RECREIO E TURISMO

A fileira do recreio, desporto e turismo ligado ao oceano aglutina um conjunto de
atividades, marcadas por uma grande transversalidade e forte caráter territorial,
pelo que são muitas as estratégias que direta ou indiretamente se lhe aplicam.
Tendo em consideração as regiões do projeto, onde as motivações dominantes
do turismo existente são o sol e o mar, o desenvolvimento do turismo marítimo
encerra inúmeras oportunidades que podem ser capitalizadas ao longo de toda a
costa e de forma contínua ao longo do ano. Estas atividades (náutica de recreio,
surf, pesca marítima, excursões, cruzeiros, observação de espécies, etc.), para
além de poderem representar importantes níveis de atividade per si, podem
representar um importante contributo para a diversificação e qualificação da
atividade turística destas regiões, com os consequentes resultados positivos ao
nível da competitividade e da sustentabilidade económica, ambiental e social.
Importa, assim, integrar a oferta náutica existente nos produtos turísticos das
regiões; e a oferta dos produtos turísticos das regiões na oferta náutica,
contribuindo para o seu enriquecimento e diversificação, combatendo a forte
sazonalidade que caracteriza a procura destas regiões.

9.1. Caracterização da fileira
A fileira do recreio, desporto e turismo abrange muitos setores de atividade, nos
quais se podem promover ações de desenvolvimento específicas ou transversais,
pelo que se torna fundamental realizar a sua caracterização partindo de algumas
definições apresentadas na legislação nacional.
9.1.1. Definições
Embarcação de recreio
De acordo com o disposto no diploma que estabelece o Regime Jurídico da
Náutica de Recreio343, entende-se por “Embarcação de recreio (ER), todo o
engenho ou aparelho, de qualquer natureza, utilizado ou suscetível de ser

343

https://dre.pt/home/-/dre/116950304/details/maximized

202

utilizado como meio de deslocação de superfície na água, em lazer ou desportos
náuticos.”
Atividades marítimo-turísticas
De acordo com o disposto no diploma que estabelece as condições de acesso e
de exercício da atividade das empresas de animação turística e dos operadores
marítimo-turísticos344, são consideradas atividades marítimo-turísticas “as
atividades de animação turística desenvolvidas mediante utilização de
embarcações com fins lucrativos”. Estas atividades integram as seguintes
modalidades:
a) Passeios marítimo-turísticos;
b) Aluguer de embarcações com tripulação;
c) Aluguer de embarcações sem tripulação;
d) Serviços efetuados por táxi fluvial ou marítimo;
e) Pesca turística;
f) Serviços de natureza marítimo-turística prestados mediante a utilização
de embarcações atracadas ou fundeadas e sem meios de propulsão
próprios ou selados;
g) Aluguer ou utilização de motas de água e de pequenas embarcações
dispensadas de registo;
h) Outros serviços, designadamente os respeitantes a serviços de reboque
de equipamentos de carácter recreativo, tais como bananas, para-quedas,
esqui aquático.

9.1.1. Cadeias de valor do turismo azul
A fileira do recreio, desporto e turismo (turismo azul) abrange três áreas:
(1) a náutica de recreio ou turismo náutico;
(2) o turismo costeiro ou turismo de praia e sol; e
(3) o turismo marítimo ou turismo de cruzeiros.
344

https://dre.pt/pesquisa/-/search/608703/details/maximized
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A náutica de recreio ou turismo náutico inclui a navegação de recreio (por
exemplo a vela de cruzeiro) com utilização de embarcações próprias ou alugadas;
e a prática de desportos em meio aquático (por exemplo vela, surf, windsurf,
canoagem e remo), em ambos os casos como experiências de lazer e de
entretenimento. A náutica de recreio envolve praticantes ocasionais ou regulares
e pessoas que ocupam o seu tempo livre em atividades, e/ou formação (por
exemplo os turistas). O turismo náutico inclui também a náutica desportiva, cuja
atividade principal se foca na competição e participação em provas desportivas,
envolvendo recursos e necessidades específicas.
A cadeia de valor da náutica de recreio ou turismo náutico inclui os portos de
recreio, marinas, instalações marítimas e clubes náuticos; a compra e venda de
embarcações de recreio; o aluguer de embarcações e a realização de excursões
marítimas para observação de espécies ou simplesmente lazer; as atividades
relacionadas com desportos aquáticos, incluindo escolas de formação,
instalações, venda de equipamentos, federações, clubes desportivos; os serviços
e suprimentos para embarcações de recreio, incluindo a venda de equipamentos,
reparações e manutenção (excluindo construção); e as atividades marítimoturísticas em geral.
O turismo costeiro ou turismo de praia e sol inclui as atividades de hotelaria e
similares localizadas no litoral; o alojamento turístico e outros alojamentos de
curta estadia; o turismo de habitação e o alojamento local; a restauração e
similares; os parques de campismo e parques para autocaravanas; e outros
serviços oferecidos aos turistas. Devem ainda ser incluídos os serviços culturais
dos ecossistemas, entendidos como os benefícios não materiais obtidos do meio
ambiente, nomeadamente ao nível espiritual, recreativo, estético ou educativo.
Incluem-se aqui os passeios à beira-mar, as atividades de contemplação e de
descanso, entre outras.
A cadeia de valor desta área é vasta e inclui, além das atividades citadas, a
promoção imobiliária dos alojamentos turísticos; as agências de viagem; os
operadores turísticos; os transportes; e as atividades culturais e de lazer
associadas. De sublinhar que o turismo costeiro ou turismo de sol e praia é
dinamizado de forma autónoma pelo setor do turismo, tendo inclusive uma
estratégia própria – a Estratégia Turismo 2027345. Chega a ser questionável se
345

http://www.turismodeportugal.pt/pt/Turismo_Portugal/Estrategia/Estrategia_2027/Paginas/default.
aspx
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esta área do turismo costeiro se deveria incluir na “contabilidade” da economia
do mar, dado que pode desvirtuar todas as outras fileiras azuis, pelo peso que
tem na geração de valor e de emprego. A este respeito, vale a pena analisar a
Estratégia Canaria de Economia Azul 2021 – 2030 (ECEA 2030)346, na qual o
turismo costeiro não é considerado ou contabilizado como um setor de atividade
da economia do mar.
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O turismo marítimo ou turismo de cruzeiros inclui o transporte marítimo de
passageiros e as atividades relacionadas com o transporte marítimo e fluvial.
A cadeia de valor desta área inclui a oferta de gastronomia e de comércio aos
cruzeiristas; os transportes e excursões, incluindo serviços de táxi, serviços de
transporte público e privado, serviços de agências de viagens e outras
organizações; os serviços técnicos especializados aos navios; a gestão portuária,
incluindo pilotos da barra, reboques, taxas portuárias e outros serviços; e os
agentes de navegação e outros prestadores de serviços aos navios e companhias
de cruzeiros, nomeadamente abastecimento de combustíveis e provisões.

9.2. Aproximar pessoas e oceano
O turismo costeiro e o turismo marítimo constituem importantes fontes de
receitas e de emprego, contribuindo para o desenvolvimento económico das
regiões e das suas comunidades. Porém, do ponto de vista ambiental e social,
colocam importantes desafios que devem ser considerados, na avaliação do
crescimento sustentável do turismo em si e das regiões.
Por outro lado, a náutica de recreio ou turismo náutico (que inclui a navegação
de recreio e os desportos aquáticos), além do valor económico que igualmente
representa, oferece um valor de transformação social intangível, que persiste no
tempo e cujos efeitos se prolongam por gerações. De facto, a náutica de recreio
ou turismo náutico promove a literacia da natureza, sensibiliza para a proteção
ambiental e aproxima pessoas e oceano, captando talento para futuras carreiras,
ideias e investimentos azuis. Os desportos náuticos merecem aqui particular
atenção, pelo facto de potenciarem ligações permanentes e regulares de
crianças, jovens e adultos ao meio marítimo e marinho, aproximando-os dos
setores que constituem a economia do mar. Estas crianças, jovens e adultos são
346

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/economia/galeria/Galeria_politica_econo
mica_2/2020-08-31-borrador-ECEA-web.pdf

essenciais para o desenvolvimento da economia do mar que se ambiciona. Os
desportos náuticos têm ainda potencial para atrair talento (nacional e
internacional), transformando visitantes em residentes permanentes, em força
de trabalho e de investimento.
O valor da náutica de recreio não se reduz ao turismo; o seu valor é estrutural
e deve ser valorizado em estratégias de longo prazo. Aproximar pessoas e
oceano é o primeiro passo para a edificação duma verdadeira economia azul,
mais forte nas atividades emergentes, na inovação e no conhecimento.

9.2.1. Desportos náuticos
Os desportos náuticos incluem a vertente de competição e também a vertente
de lazer, a qual reúne um número de praticantes significativo. De acordo com a
informação estatística347 publicada pelo Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ)348, em 2018 verificou-se a seguinte distribuição do número de
praticantes federados nas várias modalidades de desporto náutico: atividades
subaquáticas (1 533 praticantes); canoagem (2 641); motonáutica (208); natação
(89 755); pesca desportiva de alto-mar (468); pesca desportiva (2 500); remo (1
616); surf (2 084); e vela (81 649) - num total de 182 454 praticantes. Importa
desde já sublinhar que os números apresentados são limitados, dado que a
prática de desportos náuticos de lazer inclui também um número indeterminado
de praticantes não federados, que desenvolvem atividades desportivas
ocasionalmente como forma de entretenimento, no mar, em estuários e em
planos de água interiores.
A mesma fonte de dados (IPDJ) revela ainda que, em 2018, o número total de
clubes por federação desportiva apresentava a seguinte distribuição: atividades
subaquáticas (54 clubes); canoagem (85); motonáutica (47); natação (264); pesca
desportiva de alto-mar (38); pesca desportiva (228); remo (25); surf (89); e vela
(82) – num total de 912 clubes. É interessante referir que, segundo dados
publicados na plataforma online da Federação Portuguesa de Surf 349, em 2021
esta entidade apresenta 319 escolas registadas na sua organização.
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https://ipdj.gov.pt/estat%C3%ADsticas
https://ipdj.gov.pt/
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https://www.surfingportugal.com/lista-de-escolas-registadas-na-fps/
348
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Dentro das atividades federadas referidas incluem-se uma série de modalidades
específicas. Por exemplo, a Federação Portuguesa de Surf350 inclui as
modalidades de surf, bodyboard, stand up paddle, longboard, skimboard,
bodysurf, kneeboard, tow in e tow out. Também as modalidades de windsurf,
kitesurf, kiteboarding, rafting, kayak e esqui aquático fazem parte da lista de
modalidades incluídas nos desportos náuticos, estando muitas vezes abrangidas
em diversas federações.
Uma das grandes vantagens das atividades de desporto náutico tem a ver com
facto de poderem ser praticadas em épocas baixas, combatendo a sazonalidade
do turismo e contribuindo para a ocupação de alojamento e o consumo em
alimentação e serviços.
Desporto Escolar - Centros de Formação Desportiva
O Programa do Desporto Escolar351 é o maior projeto plurianual educativo
nacional, definindo as orientações para a realização dos projetos que visam
contribuir para a melhoria da literacia física dos alunos. O Desporto Escolar
baseia-se num sistema universal e aberto de modalidades e de práticas
desportivas, incluindo o ensino, o treino, a recreação e a competição.
Na sua essência, a afirmação de que “A Escola, em função do seu Projeto
Educativo, deve assegurar o acesso à prática desportiva gratuita, respeitando o
princípio de igualdade de oportunidades e o respeito pela diversidade, a todos os
alunos, durante a escolaridade obrigatória (…) É missão do Desporto Escolar
contribuir para a formação integral e realização pessoal de cada aluno,
cumprindo o compromisso com o que se consagra no artigo 79 da Constituição
da República Portuguesa: todos têm direito à cultura física e ao desporto.”
Constituindo uma forte aposta no sentido de promover o contato dos alunos com
as mais diversas modalidades, os Centros de Formação Desportiva exercem a sua
atividade nos Agrupamentos de Escolas, em parceria com outras entidades,
nomeadamente Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, clubes, associações,
federações e organismos privados. O Desporto Escolar conta, atualmente, com
73 Centros de Formação Desportiva (CFD)352, dos quais 59 destinados a
atividades náuticas, 7 ao atletismo, 6 ao golfe e 1 à natação.
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https://www.surfingportugal.com/modalidades/
https://desportoescolar.dge.mec.pt/
352
https://desportoescolar.dge.mec.pt/centros-de-formacao-desportiva
351
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Outras iniciativas
Existem muitas iniciativas que promovem a prática de atividades náuticas, por
parte de diferentes organizações. A título de exemplo, refere-se o Programa +
Canoagem nas Escolas353, desenvolvido pela Federação Portuguesa de
Canoagem354, criado para “apoiar, os nossos Clubes na articulação e ligação com
os grupos equipa e os centros de formação desportiva de canoagem do desporto
escolar, com atividades de colaboração indoor e outdoor, objetivando a
promoção da canoagem, e a fixação de novos praticantes.” De acordo com a
organização, em 2019 foram realizadas 28 atividades em 10 distritos
portugueses, tendo as atividades realizadas alcançado, diretamente, mais de 12
000 pessoas.

9.2.2. Náutica de recreio profissional
Náutica de recreio não significa apenas atividades de lazer. Oferece também
carreiras profissionais, como skipper355 ou membro da tripulação, permitindo
trabalhar a bordo de embarcações de recreio e marítimo-turísticas, incluindo
iates a motor e veleiros.
Para trabalhar neste tipo de embarcações, com comprimento inferior a 24 metros
ou arqueação menor que 200GT, não é necessário frequentar os tradicionais
cursos para marítimos, vocacionados para embarcações de maiores dimensões.
De facto, existe a possibilidade de frequentar cursos de náutica de recreio que
oferecem as competências necessárias. Adicionalmente, os títulos e certificados
obtidos são reconhecidos e valorizados, por uma indústria dinâmica e em
crescimento, que procura pessoas com competências sociais desenvolvidas e
vocação para trabalhar em turismo e com clientes.

353

https://www.fpcanoagem.pt/mais-canoagem/escolas
https://www.fpcanoagem.pt/
355
De acordo com o dicionário Priberam, skipper é o “capitão de uma embarcação = arrais, mestre ou
patrão”. Também de acordo com o Cambridge Dictionary, skipper significa “the captain of a ship or
boat”. A principal função do skipper consiste em manobrar a embarcação e cuidar da sua segurança.
Tem a última palavra quanto à rota da viagem, considerando distâncias, tempo para chegar a um
ancoradouro seguro antes do anoitecer, regime de ventos, mares e perigos. É responsável por conduzir,
atracar e fundear a embarcação de maneira apropriada.
354
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De forma simplificada e em termos de carreira profissional, podemos afirmar que
existem dois grandes segmentos de embarcações ou navios, que oferecem
possibilidades para trabalhar a bordo.
O primeiro segmento, mais comum e de maior abrangência de categorias
profissionais, inclui a possibilidade de trabalhar em navios de cruzeiros, ferries,
iates de grandes dimensões e navios de carga, nas áreas técnicas de convés e de
máquina, ou na área de hotel que inclui o turismo em geral. Neste caso, para
trabalhar nas áreas técnicas de convés e de máquina, é necessária a frequência
de formação marítima específica, regulada pela administração marítima a nível
nacional e internacional, para obter a certificação profissional necessária. Estão
nesta situação os oficiais pilotos e os oficiais maquinistas, os mestres, os
maquinistas, os marinheiros, entre outros.
O segundo segmento, inclui a possibilidade de trabalhar em embarcações de
recreio, nomeadamente iates até 24 metros de comprimento ou arqueação
menor que 200GT, normalmente com um máximo de 12 passageiros (exceto
tripulação), com propulsão a motor ou por vento, contratado(a) pelo proprietário
que faz utilização particular da embarcação ou trabalhando para companhias que
exploram estas embarcações comercialmente, em atividades marítimo-turísticas
ou simplesmente turismo. Neste tipo de embarcações é normal existirem apenas
duas áreas de trabalho: a área técnica de convés (que inclui máquinas), liderada
pelo comandante da embarcação (o skipper), e a área de interior (hotel) onde se
incluem os empregados de câmaras, mesa, cozinha, etc. Para trabalhar como
skipper nestas embarcações, é necessário frequentar formação específica da
náutica de recreio, regulada pela governação marítima, a nível nacional e
internacional. Aplica-se neste caso, em Portugal, o Regime Jurídico da Náutica de
Recreio356, onde são discriminados os vários graus de cartas de navegador de
recreio e as respetivas limitações em termos de governo de embarcações. Aplicase também, neste caso e em Portugal, o Regulamento das Embarcações Utilizadas
na Atividade Marítimo-Turística357.

9.3. Números do turismo
Sabemos para onde queremos ir. Importa clarificar onde estamos. No caso do
turismo, uma atividade responsável por uma parte significativa do PIB e das
356
357

https://dre.pt/home/-/dre/116950304/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/58248462/details/maximized
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exportações nacionais, é particularmente relevante comparar o desempenho de
Portugal face a outros países da União Europeia e do mundo. Conhecidos os
números globais, serão analisados os números relacionados com o turismo azul,
ou seja, o turismo náutico, o turismo costeiro e o turismo marítimo.
Uma comunicação358 recente da Comissão Europeia (2020), esclarece que o “(…)
ecossistema dinâmico do turismo europeu (…) abrange uma série de atividades,
como as viagens, o transporte, o alojamento, a gastronomia, as atividades de
lazer em terra e na água, a cultura ou a natureza. Direta e indiretamente, o
turismo contribui quase 10% para o PIB da UE e permitiu que a UE se tenha
tornado o principal destino turístico a nível mundial, que recebeu 563 milhões de
visitantes internacionais e cujas receitas ascenderam a 30% das receitas globais
do setor em 2018.”

9.3.1. Números do turismo em geral

Portugal
De acordo com informação publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)
na Conta Satélite do Turismo para Portugal (CST)359, em 2018 o consumo turístico
representou 14,6% do PIB; o VAB do turismo representou 8% do VAB nacional;
e o emprego no setor do turismo representou 9% do emprego total na economia
portuguesa. Os dados da CST para 2017, revelam que a despesa do turismo
recetor (valor das exportações de turismo, correspondente ao consumo efetuado
por visitantes não residentes em Portugal) continuou a ser a componente mais
importante em termos de procura turística (65,5%), correspondendo a 21,7% do
total das exportações nacionais de bens e serviços. Revela ainda que, em 2017
e comparativamente a outros países europeus, Portugal liderou no peso do
turismo no PIB nacional (14,1%), seguido da Espanha (11,7%). O turismo é, sem
dúvida, um motor da economia nacional.

358

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0550
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=3545938
82&DESTAQUEStema=55581&DESTAQUESmodo=2
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Portugal no mundo
Em 2019, de acordo com informação publicada pela Organização Mundial do
Turismo (United Nations World Tourism Organization UNTWO)360, na plataforma
Global Tourism Dashboard361, mais especificamente no painel Country Profile –
Inbound Tourism362, o desempenho dos países em termos de turismo foi avaliado
e classificado pelos seguintes critérios:
. Em termos do número de chegadas de turistas (arrivals), o ranking
mundial foi liderado pela Espanha (83,5 milhões de turistas), seguido dos
Estados Unidos, China, Itália, Turquia, México, Tailândia, Alemanha, Reino
Unido, Áustria, Japão, Grécia, Malásia, Portugal (14º lugar com 24,6
milhões de turistas), Federação Russa, Hong Kong e Canadá;
. Em termos de receitas provenientes do consumo efetuado por visitantes
não residentes, o ranking mundial foi liderado pelos Estados Unidos (193,3
mil milhões de USD), seguidos da Espanha (79,7), França, Tailândia, Reino
Unido, Itália, Japão, Austrália, Alemanha, Macau, China, UAE, Índia,
Turquia, Hong Kong, Canadá, México, Áustria, Coreia, Portugal (20º lugar
com 20,5 mil milhões de USD) e Grécia;
. Em termos de receitas por chegada, o ranking mundial foi liderado pelos
Luxemburgo (5 505 USD), seguido da Austrália (4 829 USD). Portugal
ocupou o 83º lugar com 832 USD por chegada; e
. Em termos de turismo como percentagem das exportações, o ranking
mundial foi liderado por Macau (91%), seguido das Bahamas. Portugal
ocupou o 50º lugar (23%).
Portugal no União Europeia
Também de acordo com informação publicada pela UNTWO na plataforma
referida, o desempenho dos países da União Europeia foi avaliado e classificado
pelos seguintes critérios:
. Em termos de receitas provenientes do consumo efetuado por visitantes
não residentes, o ranking foi liderado pela Espanha, França, Itália,
Alemanha, Áustria, Portugal (6º lugar), Grécia, Países Baixos, Polónia,
360

https://www.unwto.org/
https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard
362
https://www.unwto.org/country-profile-inbound-tourism
361
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Croácia, Suécia, Dinamarca, Bélgica, República Checa, Hungria, Irlanda,
Luxemburgo, Bulgária, Finlândia, Roménia, Chipre, Eslováquia, Eslovénia,
Malta, Estónia, Lituânia e Letónia.
. Em termos de turismo como percentagem das exportações, o ranking foi
liderado pela Croácia (35%), seguido da Grécia (28%), Portugal (23%),
Chipre, Espanha (16%), Bulgária, Estónia, Áustria, Malta, França, Itália,
Letónia, Eslovénia, Finlândia (6%), Dinamarca, Luxemburgo, Hungria,
Polónia, Irlanda (4%), Lituânia, Roménia, Suécia, República Checa,
Alemanha (3%), Eslováquia, Bélgica e Países Baixos (2%).
. De acordo com a informação disponibilizada na plataforma da Comissão
Europeia intitulada The Virtual Tourism Observatory (VTO)363, a lista dos
países fonte de turistas (main source markets – inbound tourism) para a
União Europeia foi liderada pelos Estados Unidos, China, Federação Russa,
Noruega, Japão, Brasil, Coreia do Sul, Canadá e Austrália.

9.3.2. Números do turismo azul
Para analisar os números do turismo na economia do mar em Portugal e na União
Europeia, foram utilizados o sistema de classificação de atividades e os dados
publicados pela Direção Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas da União
Europeia (DG MARE). Não foram utilizados os dados publicados na Conta Satélite
do Mar, dado que a classificação de atividades é diferente da utlizada na UE, não
permitindo assim a comparação com a informação dos outros países.
De acordo com o relatório “EU Blue Economy Report 2020” 364, são considerados
dois blocos de atividades na economia do mar, como se apresenta de seguida:
Bloco 1 - Atividade estabelecidas: (1) recursos vivos marinhos (inclui
pescas, aquicultura e indústrias de processamento); (2) recursos marinhos
não vivos (extração de minerais, petróleo e gás offshore); (3) energia
renovável marítima (eólica offshore); (4) atividades portuárias; (5)
construção e reparação naval; (6) transporte marítimo; e (7) turismo
costeiro (inclui cruzeiros).
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/
https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINALcorrected-web-acrobat-pro.pdf e https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
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Bloco 2 - Atividade emergentes: (1) energia do oceano (eólica offshore
flutuante, marés, ondas, solar flutuante, produção de hidrogénio); (2)
bioeconomia azul e biotecnologia; (3) mineração marinha; (4)
dessalinização; (5) defesa marítima; e (6) cabos submarinos.
De acordo com a informação publicada em 2020, no relatório “Blue Economy
Report 2020 Annex - Part 1”365, relativamente ao ano de 2018:
. Em termos de volume de negócios gerado pelo turismo costeiro em
milhões de euros, o ranking da União Europeia foi liderado pela Espanha
(62 796 milhões), seguida pela Itália (31 439), França (29 776), Grécia (21
113), Alemanha, Portugal (14 092), Suécia, Dinamarca, Croácia, Países
Baixos (6 076), Irlanda, Polónia, Finlândia, Chipre, Bulgária, Estónia, Malta,
Bélgica, Letónia, Roménia, Eslovénia e Lituânia.
. Em termos de valor acrescentado bruto (VAB) gerado pelo turismo
costeiro em milhões de euros, o ranking da União Europeia foi liderado
pela Espanha (24 073 milhões), seguida pela França (11 378), Itália
(10 518), Grécia (5 785), Alemanha (5 379), Portugal (4 457), Suécia,
Dinamarca, Croácia, Países Baixos (2 188), Irlanda, Polónia, Finlândia,
Chipre, Bulgária, Estónia, Malta, Bélgica (417), Letónia, Roménia, Eslovénia
e Lituânia (78).
. Em termos do número de pessoas empregadas pelo turismo costeiro, o
ranking da União Europeia foi liderado pela Espanha (749 020 pessoas),
seguida pela Grécia (453 274), Itália (308 445), Portugal (206 749), França
(206 078), Alemanha (200 992), Croácia (136 512), Bulgária, Suécia,
Dinamarca, Países Baixos (71 017), Polónia, Irlanda, Chipre, Estónia,
Letónia, Malta, Finlândia, Roménia, Bélgica (8 848), Lituânia e Eslovénia (3
963).
É importante comparar os países em termos de peso do emprego no turismo
costeiro, relativamente ao emprego total na economia do mar. Neste caso, o
ranking é liderado por Malta (88,7%), seguido de Chipre, Grécia (85%), Portugal
(81,8%)366, Irlanda, Bulgária, Espanha (79,3%), Croácia, Estónia, Suécia, Letónia,

365

https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-annexes-LDpart1_FINAL-readable-maps.pdf e https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
366
Em Portugal e em 2018, do total de 252 700 empregos registados na economia do mar nacional,
206 700 corresponderam a emprego no turismo costeiro, ou seja, 81,8%.
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Dinamarca, Itália, França (55%), Eslovénia, Finlândia, Países Baixos, Polónia,
Alemanha (36,8%), Roménia, Bélgica e Lituânia (24,6%).
É também importante comparar os países em termos de peso do VAB gerado no
turismo costeiro, relativamente ao VAB total gerado na economia do mar. Neste
caso, o ranking é liderado por Malta (83%), seguido pela Croácia (82,3%), Chipre,
Portugal (78,1%)367, Espanha (73,5%), Bulgária, Grécia (68,6%), Irlanda, Suécia,
França (52,4%), Estónia, Letónia, Itália (45%), Finlândia, Eslovénia, Polónia,
Dinamarca, Roménia, Países Baixos, Alemanha (18,1%), Lituânia e Bélgica (9,4%).

9.4. Sustentabilidade
O turismo continua a ser um dos setores económicos mais importantes do
mundo, uma plataforma fundamental para uma economia de serviços em
crescimento, gerando receitas e divisas, criando empregos, estimulando o
desenvolvimento regional e apoiando as comunidades locais. O crescimento
futuro enfrenta, no entanto, um mundo em mudança acelerada pelo
desenvolvimento de tecnologias digitais; um mundo ameaçado pelas alterações
climáticas e poluição crescente (nas suas diversas formas); e o aumento crescente
da população global, com tendência para se fixar nas zonas litorais. A
sustentabilidade do turismo exige o equilíbrio das vertentes ambiental, social e
económica, tendo esta visão sido já percebida por governos e organizações.
Há que cuidar das comunidades, da cultura, do ambiente e da saúde dos
ecossistemas – fatores que, no seu conjunto, são a verdadeira galinha dos ovos
de ouro do turismo.
Constituem absolutas prioridades: proteger a biodiversidade e os ecossistemas;
promover a economia circular, reutilizando e reduzindo desperdícios; promover
a eficiência energética e a neutralidade carbónica; gerir e poupar recursos (por
exemplo água); gerir os resíduos; eliminar o plástico de uso único; e proteger a
herança cultural das comunidades.
Potenciais impactos do turismo
O crescimento contínuo do turismo causa pressão sobre as infraestruturas, o
meio ambiente, as comunidades locais, outros setores económicos e a sociedade
367

Em Portugal e em 2018, do total de 5 710 milhões de euros de VAB gerado pela economia do mar
nacional, 4 457 milhões de euros corresponderam a VAB gerado pelo turismo costeiro, ou seja, 78,1%.
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em geral. Se o crescimento não for planeado e gerido pode levar a impactos
significativos em locais culturais, património, paisagens, espaços públicos e
ambientes sensíveis, bem como na vida quotidiana dos residentes, muitas vezes
resultando em perceções negativas ou até mesmo ressentimento em relação aos
turistas e ao turismo de forma mais ampla. Muitas vezes, o comportamento do
turista não está de acordo com as normas culturais e sociais, os quais tentam
“construir a sua marca, ao invés de ampliar os seus horizontes”. A evolução
negativa da situação pode levar à perda de identidade e autenticidade dos
destinos. De acordo com o relatório “Tourism Trends and Policies 2020” 368
publicado pela OCDE, são identificados os seguintes impactos potenciais do
turismo:
. Impactos ambientais: (1) congestionamento das infraestruturas; (2)
sobrelotação dos pontos de atração; (3) poluição; e (4) danos no
património;
. Impactos económicos: (1) inflação; (2) custos das infraestruturas; (3)
imagem dos destinos; e (4) dependência económica; e
. Impactos socioculturais: (1) marginalização de residentes; (2)
degradação da segurança percebida; (3) degradação de infraestruturas; e
(4) invasão de áreas residenciais.
A economia partilhada
A economia partilhada constitui um paradigma que possibilita não só a troca
direta (ponto a ponto ou peer-to-peer) de bens e de serviços, mas também a
rentabilização de ativos. O progressivo lançamento de plataformas digitais
globais tem acelerado o crescimento da economia partilhada, apresentando esta
oportunidades, mas também ameaças. Por exemplo, as atividades que
promovem a partilha de alojamento têm crescido exponencialmente nos últimos
anos, porém, com evidências de que estão a impactar negativamente o mercado
imobiliário em muitas grandes cidades, reduzindo o número de habitações para
arrendamento e contribuindo para “esvaziar” as comunidades locais. Podem
ainda acrescentar outros impactos, como o aumento do ruído e a perturbação do
equilíbrio social.
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https://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm
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9.4.1. Crescimento sustentável
A governação – central, regional e local – está hoje focada em dois temas críticos
na gestão do turismo: (1) a transformação digital da sociedade; e (2) a
implementação de políticas de turismo sustentável.
A digitalização oferece oportunidades, mas também desafios. O rápido
desenvolvimento da economia partilhada; os sistemas de pagamento móveis; as
aplicações de realidade virtual e aumentada; a tecnologia blockchain; e a
inteligência artificial – impactam modelos de negócios, produtos turísticos,
modelos de comunicação e serviços e escolhas dos visitantes.
A sustentabilidade tem prioridade. A perceção de “sucesso” no turismo já não se
apoia apenas na vertente económica; está em curso uma mudança de paradigma
que exige maior foco nos pilares ambientais e socioculturais da sustentabilidade.
O sucesso não deve ser avaliado apenas pelo número de visitantes, empregos e
receitas, mas sim de uma perspetiva holística, que considera os impactos
positivos e negativos que o turismo pode trazer para os destinos. As comunidades
locais devem beneficiar do turismo de forma mais equitativa e a longo prazo. É
importante assegurar que todos são beneficiados e não apenas alguns. De facto,
em algumas regiões, o turismo é, em simultâneo, uma bênção para alguns e um
“inferno” para outros.
Entre as várias soluções para promover a sustentabilidade do turismo,
procurando a sua dispersão no espaço e no tempo, destacam-se:
. A distribuição dos visitantes por áreas alargadas, promovendo o
desenvolvimento regional de áreas adjacentes aos tradicionais pontos de
atração;
. A redução da sazonalidade, inovando e desenvolvendo novos produtos
de turismo;
. A facilitação da mobilidade dos visitantes melhorando as infraestruturas
de comunicação; e
. O desenvolvimento de recursos humanos qualificados com competências
sociais e digitais.
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Iniciativas relevantes
Alinhar o desenvolvimento do turismo sustentável com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) estabelecidos pela ONU é, sem dúvida, um
caminho seguro. A UNTWO desenvolveu a plataforma Tourism4sdgs 369 para
apoiar o caminho.
O Turismo de Portugal lançou recentemente um conjunto de Ferramentas e Guias
de Boas Práticas370, desenvolvidos no âmbito do projeto “Turismo Sustentável:
um melhor futuro para [com] todos”, integrado no Plano Turismo + Sustentável
20-23371. O objetivo consiste em incrementar as competências dos profissionais
do setor no que diz respeito à sustentabilidade da atividade; alavancar iniciativas
já existentes; dar visibilidade a boas práticas; e inspirar todos a fazer mais e
melhor na construção de um destino turístico cada vez mais sustentável. O
projeto aborda diferentes temas que incluem (1) as boas práticas para uma
restauração circular e sustentável; (2) boas práticas para uma economia circular
no alojamento turístico; (3) neutralidade carbónica nos empreendimentos
turísticos; (4) construção sustentável em empreendimentos turísticos; (5)
plásticos de uso único no setor do turismo; e (6) eficiência hídrica nos campos de
golfe em Portugal.
Espalhar os benefícios do turismo
Como referido previamente, o crescimento contínuo do número de visitantes
causa pressão sobre as regiões, com potenciais impactos sociais e ambientais que
assumem particular importância nos centros urbanos, nas zonas costeiras e nos
pontos de atração turística. Uma das formas de aliviar os efeitos nocivos do
turismo consiste em dispersar os visitantes por áreas adjacentes, partilhando
assim os benefícios económicos e sociais associados ao desenvolvimento destas
regiões.
Outra forma consiste em desenvolver iniciativas que combatam a sazonalidade
do turismo. Para alcançar este objetivo torna-se fundamental promover a
diversificação do produto turístico, de forma planeada e assente em estratégias
de desenvolvimento integrado, para evitar a propagação dos impactos já
369
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reconhecidos nas áreas sobrelotadas de visitantes, protegendo assim os
habitantes locais e os visitantes. De facto, as medidas de promoção da dispersão
do turismo têm o potencial negativo de simplesmente realocar os problemas para
outras áreas menos preparadas para o crescimento repentino do número de
turistas, que pode exceder sua capacidade natural de suporte.
São várias as iniciativas que se podem desenvolver para promover a
diversificação do produto turístico e a dispersão do turismo, com destaque para
as seguintes:
. Turismo cultural e de base comunitária: valorizar o património natural,
cultural, religioso e industrial; manter e promover artes, artesanato e
cultura tradicionais;
. Turismo temático: promover a gastronomia, a culinária, o vinho e a
produção local (mapas de sabores); promover a saúde e bem-estar;
. Eventos regionais e de nicho, nomeadamente desportos de aventura,
música, arte, gastronomia; realização de reuniões, eventos e conferências;
. Incubadoras e aceleradores de ideias, para apoiar start-ups e clusters de
turismo promovendo o encontro entre empresas e conhecimento; e
. Rotas turísticas: criação de vias verdes para bicicletas e passeios
pedestres, observação da natureza, peregrinação, entre outras.

9.4.2. Sustentabilidade do turismo azul
O turismo náutico e o turismo costeiro representam uma extraordinária fonte de
riqueza. Os recursos naturais e a beleza das áreas costeiras tornam-nas destinos
populares para os visitantes, os quais valorizam um ambiente natural saudável.
Porém, o aumento do número de turistas tem gerado preocupações em torno do
desenvolvimento sustentável destas áreas, especialmente as que são
caracterizadas por elevada densidade de construção e expansão da pegada
ambiental. O turismo gera muitas pressões sobre o meio ambiente e os
ecossistemas locais, incluindo o maior consumo de água potável; o aumento na
produção de resíduos; e o impacto das emissões poluentes provenientes dos
meios de transporte aéreo, rodoviário e marítimo. Embora o turismo seja positivo
para o desenvolvimento económico e social das regiões junto ao mar, o aumento
no número de turistas tem trazido desafios às comunidades costeiras, cujo tecido
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económico é composto principalmente por PMEs e microempresas,
particularmente vulneráveis a mudanças económicas, financeiras e políticas.
Adicionalmente, as áreas costeiras são especialmente propensas a uma série de
impactos relacionados com as alterações climáticas, nomeadamente a subida do
nível da água do mar; a exposição aos eventos meteorológicos extremos; e a
erosão costeira – que podem ter efeitos diretos e indiretos graves no turismo
náutico, costeiro e marítimo.
O turismo marítimo ou turismo de cruzeiros tem também registado crescimento
global, oferecendo benefícios económicos às regiões costeiras, nomeadamente
através das receitas provenientes dos consumos dos passageiros e dos
tripulantes; da aquisição de alimentos e outros suprimentos pelas companhias de
cruzeiros; e do pagamento de taxas portuárias e de serviços. As companhias de
cruzeiros são também uma importante fonte de emprego e de construção de
carreiras gratificantes, do ponto de vista profissional e financeiro, que
representam a entrada de capital no país. De facto, os navios modernos são
altamente sofisticados em termos de tecnologia e de inovação, inclusive nos
processos de gestão e de logística, oferecendo habitats de desenvolvimento
social e profissional únicos.
Por outro lado, o sucesso e o rápido desenvolvimento da indústria de cruzeiros
apresentam também desafios às comunidades costeiras, ameaçando, em alguns
casos, saturar alguns destinos com os potenciais efeitos negativos associados.
Existem já casos de regiões que limitam ou restringem de alguma forma o acesso
a navios de cruzeiros e aos seus passageiros. Encontra-se nesta situação a cidade
de Dubrovnik na Croácia, reconhecida como património mundial pela UNESCO,
que estabeleceu o limite máximo de 8 000 passageiros por dia na cidade372.

9.5. Digitalização
Por definição, digitalização consiste na utilização e interconexão de tecnologias e
dados digitais, que pode dar origem a novas atividades ou alterar as atividades
existentes, promovendo a transformação digital da economia e da sociedade. A
digitalização está a mudar a maneira como as pessoas vivem, trabalham e viajam,
impactando muitos setores de atividade na economia em geral e na economia do
mar em particular. O turismo não é exceção. Aliás, este é um dos setores de
372
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atividade mais sensíveis às oportunidades e desafios da digitalização, pelas suas
características de informação intensiva, operação e competição nos mercados
globais, com entrega a nível local.
A transformação digital
A transformação digital está a empurrar o turismo para novas direções, muitas
vezes imprevisíveis. Em termos de oportunidades, a digitalização incrementa o
acesso a novos mercados; o desenvolvimento de novos produtos e serviços
turísticos; a adoção de novos modelos e processos de negócios; o
posicionamento nas cadeias de valor do turismo global; e a integração nos
ecossistemas digitais. Em termos de desafios, de acordo com o relatório “Tourism
Trends and Policies 2020” (OCDE), “As PME que não investirem na sua
digitalização não sobreviverão, muito menos irão prosperar no futuro.” O mesmo
relatório sublinha que “uma pesquisa recente realizada pela Comissão Europeia
encontrou diferenças significativas na adoção de tecnologias digitais no turismo
em toda a Europa. Os países nórdicos, por exemplo, evidenciam maior aceitação
de tecnologias digitais do que os do leste e sul da Europa. A mesma pesquisa
descobriu que as PMEs do turismo ficaram atrás das grandes empresas.”
O “kit de ferramentas” Going Digital Toolkit373, lançado pela OCDE, apresenta
indicadores interativos de forma apelativa e visual, que apontam para as mesmas
conclusões, ajudando os países a avaliar o seu estado de desenvolvimento digital.
Permite ainda realizar comparações com outros países e regiões (benchmarking),
apoiando a formulação de políticas.
De sublinhar ainda que, do lado da procura do turismo e até 2040, a maior parte
dos turistas fazem parte da Geração Y (millennials – nascidos entre 1980 e 1995,
atualmente com 25 a 40 anos); e da Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010,
atualmente com 10 a 25 anos)374. Estas gerações são nativas digitais, tendo
crescido com acesso rápido e direto às informações possibilitadas pela tecnologia
digital, pelo que a maneira como usam e o que esperam da tecnologia, continuará
a influenciar a forma como os serviços turísticos são prestados.
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As tecnologias digitais
As tecnologias digitais têm implicações importantes para as empresas turísticas
de todos os tamanhos, para a estrutura e operação das cadeias de valor do
turismo e para o setor como um todo. Muito trabalho tem sido feito em termos
de ações de marketing digital e de e-commerce, como forma de alcançar novos
mercados, captar clientes e construir marca. No entanto, estas ferramentas
apesar de poderosas, são limitadas em termos de inovação e de produtividade,
pelo que se torna necessário avançar para outro tipo de ferramentas digitais. Por
exemplo, a análise de dados, a computação em nuvem e a georreferenciação, são
ainda utilizadas de forma limitada. E outras tecnologias já disponíveis, como a
automação e robótica avançada, a blockchain, a realidade virtual/ aumentada, a
Internet das Coisas (IoT) e a inteligência artificial (IA) estão ainda a dar os
primeiros passos. É interessante notar que algumas das empresas digitais mais
inovadoras e de alto valor que operam no setor de turismo – como a Airbnb, Uber
e Booking.com – são na realidade start-ups de tecnologia digital.
Os novos profissionais do turismo
Sem surpresa, o futuro do turismo sustentável assenta na captação de talento e
na construção e retenção de capital humano e capacidade digital. De acordo com
o relatório “The Future of Work and Skills Development in Tourism – Policy
Paper”375, publicado em 2019 pela UNTWO, as competências digitais/ tecnologias
de informação e o foco no cliente, assumem prioridade nos perfis profissionais
que as empresas do setor de turismo mais irão procurar nos próximos anos. São
também valorizadas a criatividade, a inovação e as competências em análise de
dados, operações, comercial, liderança/ gestão, e administração/ finanças.
A informação do turismo
A governação precisa de informação para fundamentar as políticas a seguir. As
empresas precisam de boa informação para tomar decisões de investimento
seguras. As iniciativas de partilha de informação estão disponíveis ao nível de
países e de regiões, como por exemplo a União Europeia. O trabalho
desenvolvido em Portugal é valioso, merecendo particular destaque as iniciativas
que se apresentam de seguida.

375

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421213

221

TravelBI - O Travel BI376 é uma plataforma de gestão do conhecimento
disponibilizada pelo Turismo de Portugal, que inclui informação estatística,
estudos e análises sobre o desempenho do turismo. Integra áreas dedicadas à
sustentabilidade, às políticas e estratégias setoriais e tendências de mercado no
setor do turismo e, ainda, informação atualizada sobre os 22 mercados emissores
mais importantes para Portugal.
SIGTUR - O Sistema de Informação Geográfica do Turismo (SIGTUR)377,
desenvolvido pelo Turismo de Portugal, proporciona um leque alargado de
consulta de informação georreferenciada. As pesquisas podem ser simples ou
avançadas. Neste último caso e considerando as atividades ligadas ao turismo
náutico, a pesquisa avançada permite localizar e obter informações sobre, por
exemplo: (1) marinas, portos e docas de recreio existentes; (2) marinas, portos e
docas de recreio previstos; (3) centros de alto rendimento de náutica de recreio;
(4) principais spots de surf; (5) centros de alto rendimento de surf; (6) reserva
mundial de surf; (7) estações náuticas; (8) terminais de cruzeiros existentes; e (9)
terminais de cruzeiros previstos.
Indicadores RNT - O Registo Nacional de Turismo (RNT) reúne informação
obrigatória, preenchida e atualizada pelas entidades exploradoras dos
empreendimentos e empresas do turismo, agentes de animação turística e
agências de viagens e turismo. A informação georreferenciada está disponível
para consulta na plataforma RNT – Indicadores378 apoiada no SIGTUR.
Dados Abertos - A plataforma Dados Abertos379, desenvolvida pelo Turismo de
Portugal, permite o acesso a informação georreferenciada relacionada com
alojamento turístico; equipamentos, infraestruturas e atividades turísticas; e
ordenamento turístico.
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9.6. Turismo inteligente
O turismo inteligente (smart tourism) tem como objetivo desenvolver
infraestruturas e recursos de informação e de comunicação, para facilitar a
inovação; melhorar a experiência dos visitantes; e gerir e governar o turismo de
forma colaborativa e eficaz. A iniciativa “Capitais europeias do turismo
inteligente” (European Capital of Smart Tourism)380, lançada pela Comissão
Europeia, é uma competição que reconhece o valor do turismo inteligente e
premeia as realizações notáveis de turismo inteligente nas cidades europeias,
nomeadamente através da manifestação de excelência em quatro categorias:
(1) Acessibilidade: oferecer serviços multilingues e disponíveis
digitalmente para todos os viajantes e visitantes, independentemente da
sua idade, cultura ou deficiência física;
(2) Sustentabilidade: gerir e proteger os recursos naturais, reduzir os
impactos no meio ambiente e envolver a comunidade local;
(3) Digitalização: utilizar tecnologias digitais para melhorar todos os
aspetos da experiência turística, permitindo um acesso mais simples aos
serviços e apoiando o crescimento das empresas locais; e
(4) Património cultural e criatividade: proteger e capitalizar o património
local, bem como o seu património cultural e criativo, em benefício do
destino turístico, da indústria e dos turistas em geral.
Gotemburgo, uma das principais cidades da Suécia; e Málaga, uma cidade
portuária no sul da Espanha, foram as vencedoras da edição de 2020 do European
Capitals of Smart Tourism. No mesmo ano, Liubliana, a capital e maior cidade da
Eslovénia, foi reconhecida com o European Smart Tourism Awards na categoria
individual de digitalização381. Um detalhe importante: esta cidade gasta cerca de
€ 27 milhões todos os anos (11% do seu orçamento) no financiamento de arte e
de cultura. Bons exemplos que vale a pena estudar e copiar.
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9.7. Estratégia
O futuro do turismo é apresentado na Estratégia do Turismo 2027, desenvolvida
pelo Turismo de Portugal. A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 apresenta
também reflexões e medidas relacionadas com o turismo náutico, costeiro e
marítimo. Apresentam-se de seguida os tópicos mais relevantes em cada uma
delas.

9.7.1. Estratégia Nacional para o Mar
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 aborda o tema do turismo com
particular destaque para duas áreas de intervenção prioritárias: AI8 - Turismo,
náutica de recreio e desporto; e AI11 - Gestão do litoral, obras e infraestruturas.
Turismo, náutica de recreio e desporto (AI8)
Esta área de intervenção prioritária estabelece que se deve continuar a promover
a captação de rotas de cruzeiros para os portos do país, facilitando o
desembaraço de pessoas e a mobilização dos meios logísticos associados à
operação de escala. Reconhece que a náutica de recreio está em crescimento em
Portugal, tratando-se de uma área com potencial para gerar emprego
especializado e que associa diversas atividades e infraestruturas, como a
construção naval ou os estaleiros dedicados, estabelecendo que:
“A prioridade neste setor concentra -se em dois eixos principais: o primeiro
é a promoção de uma rede de infraestruturas diversificada de apoio à
náutica de recreio, incluindo as atividades marítimo-turísticas,
designadamente através da qualificação de marinas, docas, cais de
acostagem e tomada de passageiros e estruturas de apoio, da valorização
do património cultural costeiro e marítimo e do envolvimento das
comunidades locais e dos setores do Estado relacionados com a segurança
e defesa; o segundo é o desenvolvimento do quadro regulamentar das
atividades marítimas de recreio, de forma integrada.”
No domínio dos desportos náuticos:
“a prioridade centra-se na ligação formativa dos cidadãos ao mar e ao
património marítimo, envolvendo as comunidades, promovendo elos
efetivos entre clubes e associações de desportos náuticos e a escola,
contribuindo para uma sociedade mais atenta ao mar, na vertente lúdica,
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e para uma base mais alargada de praticantes que potencie a dinamização
da alta competição, na vertente profissional. Na vertente desportiva de
alta competição, devemos continuar a estimular a organização de grandes
eventos que projetem a imagem de Portugal em termos internacionais. A
continuação do desenvolvimento do desporto escolar náutico será
também fundamental para a prossecução deste objetivo, através do apoio
aos Centros de Formação Desportiva do Desporto Escolar e Grupos -Equipa
do Desporto Escolar. É ainda de salientar o papel do desporto escolar na
iniciação de modalidades desportivas náuticas (como canoagem, surfing,
vela e remo), que tem contribuído para a dinâmica do associativismo local
através de fortes parcerias. Neste domínio é determinante realçar o papel
dos Centros de Formação Desportiva do Desporto Escolar na inclusão e
plena integração de pessoas com limitações funcionais (oferta ao nível de
desporto adaptado), na integração de crianças e jovens em situação de
vulnerabilidade e na criação de oportunidades no âmbito da igualdade de
género. Por último, importa valorizar a produção local de equipamentos
para este tipo de desportos, tendo Portugal já alguns produtores de grande
qualidade, reconhecidos a nível internacional. É necessário, por um lado,
promover a produção destes equipamentos em maior escala e, por outro,
desenvolver um trabalho de reconhecimento e promoção de certificado
de qualidade nacional.”
Gestão do litoral, obras e infraestruturas (AI11)
Esta área de intervenção prioritária expressa que “O litoral representa uma
parcela muito importante do nosso território que importa preservar e defender,
apostando numa política de gestão integrada sustentável. A zona costeira assume
particular relevância enquanto suporte de um importante conjunto de atividades
económicas (pesca comercial, aquicultura, turismo, recreio costeiro, náutica de
recreio e atividade portuária), umas orientadas para a valorização de recursos do
mar, outras retirando, da proximidade ao mar, externalidades positivas.”
As metas da estratégia
As metas da ENM 2021-2030 são organizadas por objetivos estratégicos. O
objetivo estratégico OE6 - Promover a saúde e bem-estar está diretamente ligado
ao turismo e preconiza (1) aumentar o número de projetos de turismo de saúde
e bem-estar associado às propriedades terapêuticas do mar; e (2) duplicar o
número de participantes em atividades desportivas náuticas.
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Plano de Ação
A estratégia preconiza uma visão de longo prazo que se consubstancia através de
medidas objetivas em todas as áreas de intervenção prioritárias, agregadas num
Plano de Ação. Este plano pretende ser, simultaneamente, um roteiro para a
implementação da estratégia e dos seus objetivos estratégicos e metas, assim
como uma base para a sua monitorização e avaliação. O plano de ação completo
contém um conjunto de medidas e ações distribuídas pelas várias áreas de
intervenção prioritárias (AI) e organizadas por objetivo estratégico (OE).
Apresentam-se de seguida as que estão, de alguma forma, relacionadas com o
turismo (informação de acordo com a ENM 2021-2030 versão para consulta
pública)382:
OE2 - Fomentar o emprego e a economia azul circular e sustentável
. Medida 27 - Elaborar um roteiro de implementação da estratégia do
turismo náutico e marítimo.
OE6 - Promover a saúde e bem-estar
. Medida 79 - Desenvolver um portal e um plano de promoção e
comercialização da oferta integrada de turismo de saúde.
OE8 - Incrementar a educação, formação, a cultura e literacia do oceano
. Medida 113 - Promover o turismo de natureza e o turismo náutico através
da criação de guias de turismo náutico contendo roteiros nas vertentes
natureza e cultura por regiões;
. Medida 120 - Desenvolver estratégias de valorização do património
cultural náutico e subaquático que contribuam para as futuras políticas de
educação, ciência, ordenamento do território, ambiente e turismo.

9.7.2. Estratégia do Turismo
A Estratégia do Turismo 2027383 foi publicada em 2017. Está organizada a partir
de uma visão estratégica, metas e ativos estratégicos. Desenvolve-se em cinco
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eixos estratégicos, cada um deles com várias linhas de atuação, que são
operacionalizadas por tipologias de projetos prioritários.
A estratégia identifica vários ativos estratégicos, que visam a sustentabilidade e
a competitividade do destino Portugal. Um dos ativos diferenciadores é o mar,
sendo este caracterizado na estratégia como “Orla costeira de excelência, com
potencial para a prática de surf – reconhecido mundialmente – e outros
desportos e atividades náuticas; biodiversidade marinha vasta; condições
naturais e infraestruturais para cruzeiros turísticos. A combinação sol e mar
permite oferecer praias (579) e marinas, portos e docas de recreio em Portugal
(52) de reconhecida qualidade.”
No eixo estratégico "Valorizar o Território e a as comunidades" é definida uma
linha de atuação intitulada "Afirmar o turismo na economia do mar", a qual inclui
as seguintes tipologias de projetos prioritários:
. Reforço do posicionamento de Portugal como um destino de atividades
náuticas, desportivas e de lazer associadas ao mar, em toda a costa e como
destino de surf de referência internacional;
. Dinamização e valorização de infraestruturas, equipamentos e serviços
de apoio ao turismo náutico, nomeadamente, portos, marinas e centros
náuticos;
. Atividades náuticas de usufruto do mar ligadas ao mergulho, vela,
canoagem, observação de cetáceos e aves marinhas, pesca, passeios
marítimo-turísticos e atividades de praia, que integrem a sustentabilidade
na cultura náutica do mar;
. Dinamização de «rotas de experiências» e ofertas turísticas em torno do
mar e das atividades náuticas;
. Ações de valorização do litoral, incluindo a requalificação das marginais e
valorização das praias;
. Projetos de turismo de saúde e bem-estar associado às propriedades
terapêuticas do mar; e
. Valorização dos produtos do mar associados à dieta mediterrânica.
No eixo estratégico "Impulsionar a economia" é definida uma linha de atuação
intitulada "Estimular a economia circular do turismo"; e uma linha de ação
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intitulada “Afirmar Portugal como um polo de referência internacional na
inovação, no empreendedorismo e na produção de bens e serviços para o
turismo” a qual inclui, entre outras, as seguintes tipologias de projetos
prioritários:
. Projetos de incentivo ao desenvolvimento e crescimento de start-ups,
atividades de inovação e de empreendedorismo em turismo; e
. Ações de apoio à criação de novos negócios, que privilegiem a
criatividade, a tecnologia e o conhecimento, sobretudo, nos domínios da
especialização inteligente.
No eixo estratégico "Gerar redes e conetividade" é definida uma linha de atuação
intitulada "Melhorar os sistemas de mobilidade rodo-ferroviária e de
navegabilidade", a qual inclui, entre outras, a seguinte tipologia de projetos
prioritários:
. Projetos de melhoramento da navegação fluvial, incluindo o
melhoramento de cais fluviais e a criação de plataformas de acostagem de
embarcações de recreio e de outras infraestruturas e serviços de apoio ao
turismo nos rios e águas interiores do País.
Recomenda-se a leitura do documento da estratégia, para informação completa
e detalhada.

9.7.3. Plano Turismo +Sustentável
O Plano Turismo +Sustentável 2020-2023384 é o referencial estratégico através do
qual o Turismo de Portugal assume a responsabilidade de mobilizar os agentes e
a sociedade para a promoção da sustentabilidade no turismo em Portugal, até
2023. Este Plano pretende:
“Posicionar Portugal como um dos destinos turísticos do mundo mais
sustentáveis, competitivos e seguros, através do planeamento e
desenvolvimento sustentável das atividades turísticas, do ponto de vista
económico, social e ambiental, em todo o território e em linha com a
Estratégia Turismo 2027.”
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Acrescenta ainda que “O Plano Turismo +Sustentável 20-23, através de diversas
ações e alinhado com a Estratégia Turismo 2027, pretende contribuir para
estimular a economia circular no Turismo, fomentando a transição para um
modelo económico assente na prevenção, redução, reutilização, recuperação e
reciclagem de materiais, água e energia, reforçando assim, a Agenda para a
Economia Circular no Setor do Turismo e colocando o ecossistema turístico na
liderança da transição climática, para uma nova economia verde e inclusiva.”
A sua estrutura contempla 5 princípios orientadores; 5 metas a atingir até 2023;
e 4 eixos de atuação que refletem a abrangência dos projetos e ações a
desenvolver com os parceiros públicos e privados.
O Eixo I – ESTRUTURAR uma oferta cada vez mais sustentável – apresenta os
seguintes objetivos:
. Assegurar que o setor adota com rapidez e eficácia, medidas de eficiência
ambiental;
. Incluir nas políticas públicas do ordenamento do território e nos
instrumentos de gestão territorial, as disposições que asseguram a
sustentabilidade dos territórios e dos usos turísticos;
. Orientar a estruturação dos produtos e da oferta turística através de
princípios de sustentabilidade;
. Assegurar o impacto positivo do Turismo nas comunidades diminuindo as
assimetrias regionais;
. Assegurar a compatibilização das diferentes atividades com o Turismo;
. Desenvolver soluções orientadas para os desafios da sustentabilidade
pelo ecossistema de inovação no Turismo;
. Investigar e inovar para a economia circular; e
. Incrementar a digitalização na atividade das empresas.
O Eixo II – QUALIFICAR os agentes do setor - apresenta os seguintes objetivos:
. Qualificar e formar jovens e profissionais para as práticas de
sustentabilidade, enquanto agentes de mudança;
. Garantir a integração transversal dos pilares da sustentabilidade nos
projetos educativos e formativos;
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. Educar para a sustentabilidade e para a economia circular;
. Capacitar as empresas para a gestão sustentável da sua atividade e
negócio; e
. Capacitar os destinos turísticos para as exigências do planeta em termos
de sustentabilidade.
O Plano contempla 119 ações distribuídas pelos 4 Eixos de atuação, as quais
contribuem para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas, nomeadamente o ODS 14 – Proteger a Vida marinha.
O Eixo I – ESTRUTURAR uma oferta cada vez mais sustentável – inclui 11 áreas de
atuação e 80 ações. Merece naturalmente destaque a área de atuação n.º 9 valorização da oferta náutica e balnear:
“Afirmar o turismo na economia do mar como atividade sustentável é um
desafio do Plano Turismo +Sustentável 20-23, tornando-se necessário
qualificar e valorizar as infraestruturas, equipamentos e serviços
relacionados com este ativo estratégico, bem como promover a gestão
sustentável das atividades de turismo náutico.”

9.7.4. Náutica 2020
O Plano de Ação Náutica 2020385 foi desenvolvido com o objetivo de promover o
desenvolvimento da náutica do Alto Minho, tendo sido publicado em 2014. Está
organizado em três domínios de atividade estratégicos (DAE), que incluem vários
sub-domínios.
DAE 1: O turismo náutico e marítimo
DAE 2: A produção económica
DAE 3: A prática náutica dos habitantes do Alto Minho
O documento inclui uma análise externa, uma análise interna, propostas de ação
e um plano de ação 2014-2020.
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9.8. Benchmarking
Não faltam razões para analisarmos a política e a estratégia do oceano na
Austrália e os números que caracterizam a fileira do recreio, desporto e turismo
na sua economia do mar. Vale também a pena conhecer a Royal Yachting
Association (RYA) do Reino Unido.
Política do Oceano na Austrália
A Austrália tem o sexto maior território terrestre e a terceira maior jurisdição
marítima do mundo. A sua história, geografia, diversidade cultural e
biodiversidade, fazem deste país, ilha, continente, uma gigante nação marítima.
Bastaram apenas quatro anos, após a ratificação da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), em 1994, para a Austrália lançar a sua
política integrada do oceano (Australia's Oceans Policy 1998)386, sendo assim um
dos países pioneiros no reconhecimento da importância da economia do mar e
do seu uso sustentável. Hoje, mais do que nunca, o desenvolvimento da
economia azul faz parte da agenda política da Austrália e somam-se as estratégias
setoriais. A Austrália é uma potência terrestre e está a construir uma potência
marítima, baseada no conhecimento, na proteção e na utilização sustentada do
oceano, em termos ambientais, económicos e sociais.
Caracterização da Austrália
A Austrália é a sexta maior nação do mundo, depois da Rússia, China, Estados
Unidos, Canadá e do Brasil. A sua costa marítima estende-se ao longo de cerca de
60 000 quilómetros. A jurisdição marinha da Austrália é a terceira maior do
mundo, depois dos EUA e da França, com uma zona económica exclusiva (ZEE)
cobrindo 10,2 milhões de quilómetros quadrados. Mais de 70% do território da
Austrália está coberto por água do oceano.
A Austrália tem atualmente uma população de 25 milhões de pessoas que se
concentra nas zonas costeiras – mais de 85% da população reside a menos de 50
quilómetros do oceano. Em 2018, a economia australiana ocupou a posição de
13ª maior economia do mundo e a quinta maior da região asiática, apesar do
facto do país ter apenas 0,3% da população mundial. Mais de 40% da força de
trabalho tem educação superior. A Austrália recebe um grande número de
estudantes estrangeiros, sendo considerado o 3º destino mais popular do mundo
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para educação. Em 2016, atraiu mais de 550 000 estudantes internacionais para
o seu ensino superior, ensino profissional e cursos de formação.
A Austrália é também um dos principais países da Antártida. Vários cientistas
marinhos trabalham em navios de pesquisa australianos nesta região. Em toda a
Austrália, mais de 2 300 cientistas marinhos trabalham em pesquisa, numa ampla
gama de disciplinas. A Austrália foi classificada como o 4º país mais inteligente do
mundo, pelo INSEAD Business School. A tecnologia de LAN sem fio, hoje
conhecida como Wi-Fi, foi inventada por cinco cientistas da CSIRO, uma agência
independente do governo federal australiano, responsável pela pesquisa
científica na Austrália.
Turismo na Austrália
De acordo com a UNWTO387, em 2019 a Austrália foi o 8º país com o maior valor
de receitas provenientes de visitantes não residentes, um total de 45,7 mil
milhões de USD (Portugal ocupou o 20º lugar com 20,5 mil milhões). É
interessante destacar que, no mesmo ano, a Austrália recebeu 9,5 milhões de
visitantes não residentes e Portugal recebeu 24,6 milhões. Feitos os devidos
cálculos, a Austrália atingiu uma receita de 4 829 USD por visitante não residente
e Portugal alcançou o valor de 832 USD, ou seja, cada visitante não residente da
Austrália gastou 5 vezes mais que um turista em Portugal. Neste aspeto, apenas
o Luxemburgo conseguiu estar à frente da Austrália (5 505 USD por visitante não
residente).
Números da economia azul na Austrália
Em 2008, o Australian Institute of Marine Science (AIMS) publicou o Index of
Marine Industry388, com o objetivo de quantificar o valor da economia azul. Este
documento é publicado de dois em dois anos, sendo de alguma forma
semelhante à Conta Satélite do Mar nacional. A última versão do Index of Marine
Industry foi publicada em dezembro de 2018, com dados de 2016389. Os
resultados são agrupados em cinco grandes setores: (1) pescas e aquicultura; (2)
petróleo e gás; (3) construção e reparação naval; (4) turismo náutico, costeiro e
marítimo; e (5) transporte marítimo. O valor acrescentado bruto (VAB) gerado
atingiu cerca de 45 mil milhões de euros. Por setor, a distribuição foi a seguinte:
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. Pescas e aquicultura: 9,05%
. Petróleo e gás: 30,83%
. Construção e reparação naval: 6,60%
. Turismo azul: 49,99% (83,44% consumo interno; 16,56% estrangeiros)
. Transporte marítimo: 3,54%
De sublinhar que o VAB gerado pela atividade de pesca recreativa ou desportiva
(recreational fishing)390 atingiu o montante de 2,4 mil milhões de euros,
ultrapassando o valor gerado pela pesca de captura (998 milhões de euros) e da
aquicultura (765 milhões de euros).
O setor do turismo azul na Austrália gerou mais de 22 mil milhões de euros (não
incluindo o valor gerado na pesca desportiva).
Em termos comparativos, o VAB gerado pela economia do mar em Portugal, de
acordo com dados da Conta Satélite do Mar 391, atingiu em 2016 um total de cerca
de 6 mil milhões de euros (2,8 mil milhões gerados pelo setor do recreio,
desporto, cultura e turismo).
Royal Yachting Association (RYA)
O Reino Unido é uma nação reconhecida globalmente pela qualidade do seu
ensino e formação marítima, tantos nos domínios profissionais como na náutica
de recreio, sendo os seus certificados reconhecidos em praticamente todo o
mundo. Entre as suas organizações ligadas ao ensino e certificação, destacam-se
a Royal Yachting Association (RYA)392 e a Maritime and Coastguard Agency
(MCA)393.
A Royal Yachting Association (RYA) é o National Governing Body do Reino Unido
para todas as formas de navegação recreativa, profissional e de competição,
incluindo embarcações com motor ou vela, iates, regatas, embarcações
desportivas, windsurf e motos de água. A história da RYA remonta a 1875, quando
390
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foi fundada como Yacht Racing Association. Tornou-se a Royal Yachting
Association em 1952, sendo hoje universalmente conhecida simplesmente pelas
suas iniciais. A RYA permanece constituída como uma associação de membros até
hoje. Tem mais de 112 000 membros pessoais associados, 1 500 clubes e
associações afiliadas e 2 500 centros de formação reconhecidos no Reino Unido
e em 58 países em todo o mundo, incluindo a Austrália, Nova Zelândia, África do
Sul, Indonésia, Tailândia, Portugal e EUA, formando no total mais de 250 000
pessoas por ano.
O programa de formação da RYA é considerado líder a nível mundial. Os seus
cursos teóricos e práticos para skippers, instrutores e profissionais de desportos
aquáticos, são dos mais reconhecidos internacionalmente, quer a nível da náutica
de recreio, quer a nível profissional. Um amplo conjunto de cursos e de
qualificações são formalmente reconhecidas para uso comercial, não apenas no
Reino Unido, mas também em mais de 20 outros países e, informalmente, por
muitos outros. A certificação RYA Yachtmaster é considerada o topo do programa
de formação desta organização, sendo reconhecido como um certificado de
competência profissional em muitas partes do mundo.
A RYA é a maior e mais antiga organização a oferecer formação e certificação, e
beneficia de reputação global de qualidade, sendo os seus programas de
formação reconhecidos pelos empregadores de tripulações. As qualificações
profissionais atribuidas pela RYA são válidas para trabalhar a bordo de
embarcações. Atualmente, mais de 25 000 profissionais trabalham em
embarcações comerciais em todo o mundo, possuindo certificados de
competência da RYA.
A plataforma de pesquisa Search Course394 da RYA apresenta a totalidade do seu
programa de formação, permitindo entender a sua estrutura e localizar
rapidamente o curso procurado. Esta plataforma é também muito útil para
diferenciar os vários cursos. Adicionalmente, a RYA disponibiliza também a
plataforma interativa Where's my nearest395 que permite localizar rapidamente
atividades náuticas, organizações e centros de formação autorizados em todo o
mundo.
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9.9. Inovação: organizações
Como referido previamente e documentado pelas estatísticas, Espanha é uma
potência europeia em termos de turismo e uma referência mundial no domínio
do turismo internacional. Vale a pena conhecer a sua estratégia em termos de
inovação no turismo.
Turismo e inovação em Espanha
A Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas (SEGITTUR)396, é uma entidade dependente do Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo397, e vinculada à Secretaría de Estado de Turismo398, sendo
responsável pela promoção da inovação no setor turístico espanhol, tanto no
setor público (novos modelos e canais para a promoção, gestão e criação de
destinos inteligentes, etc.), como no setor privado (apoio aos empresários, novos
modelos de gestão sustentáveis e mais competitivos, exportação de tecnologia
espanhola).
A SEGITTUR foca-se na inovação tecnológica para fomentar o desenvolvimento,
modernização e manutenção da liderança da sua indústria turística. Neste
sentido, gere e administra a tecnologia, o conhecimento e a inovação necessários
para melhorar a competitividade, e a qualidade e sustentabilidade do turismo nas
áreas ambiental, económica e social. Adicionalmente, divulga e promove as boas
práticas, o conhecimento e a inovação tecnológica, que têm feito de Espanha uma
referência mundial no domínio do turismo internacional. O seu trabalho
desenvolve-se de acordo com uma estratégia e metodologia baseada em cinco
linhas de ação:
(1) Promoção digital: promoção de Espanha como destino turístico no
estrangeiro através da gestão de estratégias de marketing online, com a
conceção, gestão e manutenção de portais web e estratégia nas redes
sociais. A plataforma Spain.info399 e a plataforma Españaescultura.es400
são dois projetos desenvolvidos nesta linha de ação;
(2) Internacionalização: apoio às empresas turísticas na abertura de novos
mercados e exportação dos seus produtos e serviços turísticos, dando
396
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especial atenção às empresas de turismo de base tecnológica com projetos
e desenvolvimentos inovadores;
(3) Transformação digital: procura de soluções que respondam às
necessidades que as novas tecnologias introduziram no turismo,
nomeadamente a digitalização do utilizador;
(4) Destinos turísticos inteligentes (DTI): aposta num modelo de
desenvolvimento turístico assente nos conceitos de governação, inovação,
tecnologia, sustentabilidade e acessibilidade; e
(5) ODS e sustentabilidade: contribuir para o cumprimento dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e assim alcançar um
desenvolvimento turístico sustentável.
A linha de ação Destinos turísticos inteligentes (smart tourism)401 merece
particular destaque. Esta iniciativa baseia-se numa metodologia com cinco eixos
de ação402: (1) cooperação; (2) inovação; (3) tecnologia; (4) sustentabilidade; e (5)
acessibilidade, que promovem a competitividade a nível local através do
desenvolvimento e implantação das TIC, com o objetivo de criar serviços
diferenciados e altamente competitivos. Os locais que ambicionam tornar-se
“Destinos Inteligentes” devem implementar uma estratégia que visa aumentar a
sua competitividade, através do uso mais sustentável dos seus recursos naturais
e culturais; da criação de recursos inovadores adicionais; e da melhoria na
eficiência dos seus processos de produção e distribuição.
As questões consideradas no âmbito desta iniciativa incluem: (1) garantir o
desenvolvimento sustentável; (2) gerir a capacidade de suporte dos destinos; (3)
contribuir para a distribuição sazonal e territorial dos fluxos turísticos; (4)
aumentar a rentabilidade; (5) garantir que os residentes partilham da riqueza
gerada pela atividade turística; e (6) aumentar a satisfação do turista.
Com o objetivo de criar um enquadramento homogéneo para a iniciativa Destinos
Turísticos Inteligentes, foi criada uma subcomissão de normalização intitulada
“Destinos Inteligentes” dentro da comissão técnica de normalização AEN / CTN
178 Ciudades Inteligentes (smart cities). Como resultado do trabalho desta
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subcomissão, foram publicadas várias normas403 específicas para o setor do
turismo:
. UNE 178501 del Sistema de Gestión de un Destino Turístico Inteligente;
. UNE 178502 de Indicadores y herramientas del Destino Turístico
Inteligente;
. UNE 178503 de Semántica aplicada a los destinos inteligentes; e
. UNE 178504 del Hotel digital inteligente y conectado.

Surf em piscinas de ondas
Praticar surf em piscinas de ondas é já realidade em praticamente todo o mundo.
Existem vários fabricantes de sistemas, estando disponíveis várias soluções no
mercado. As instalações em operação multiplicam-se a um ritmo acelerado,
revelando a maturidade das tecnologias e a viabilidade financeira dos projetos.
Uma das soluções, com melhor avaliação em termos de qualidade das ondas e
com implantação em todo o mundo, é desenvolvida em Espanha.
As piscinas de ondas para a prática de surf apresentam vários benefícios para as
comunidades e para as atividades ligadas ao turismo. Dois deles merecem
especial destaque:
- A existência de instalações perto do litoral promove a dispersão dos
pontos de atração e a criação de roteiros de turismo de maior valor
acrescentado, libertando as áreas costeiras da prática intensiva de surf,
muitas delas sofrendo atualmente enorme pressão demográfica e
impactos sociais e ambientais negativos;
- A existência de instalações em regiões do interior permite a prática de
surf por populações que residem longe do litoral, captando mais talento
para a modalidade e diminuindo a pegada ecológica dos praticantes que
se deslocam longas distâncias à procura de ondas.
Mas as vantagens da prática de surf em piscinas de ondas não se limitam aos
aspetos apresentados.
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A revolução da indústria do surf
Surfing é um modo de viver em liberdade e em comunhão com a natureza, uma
sensação de aventura e sentido de comunidade que se estende por todo o
mundo. Porém, nem todos podem fazer parte desta grande tribo ou sequer
experimentar a prática de surf. Esta atividade depende das condições do tempo
e do vento, e os bons locais ficam geralmente sobrelotados. Adicionalmente, os
praticantes com menos experiência lutam para conseguir ondas que parecem
raras e distantes entre si.
As piscinas de ondas para a prática de surf apresentam-se como uma solução
revolucionária, oferecendo o acesso a ondas perfeitas, de forma repetida e
consistente, a todos os que o desejem, independentemente da sua localização.
Tecnologia avançada
Vivemos uma época de aceleração tecnológica exponencial, onde os mundos
físico e digital se misturam, permitindo o desenvolvimento de soluções de ondas
artificiais que oferecem aos praticantes de surf a sensação das ondas reais do
oceano. Os sofisticados modelos de simulação oferecem o controlo de variáveis
independentes, antecipando rigorosamente as ondas reais que serão produzidas.
Desta forma é possível, numa única instalação, oferecer vários tipos de ondas na
sua forma e dimensão, adaptadas ao nível de cada praticante, iniciante,
intermédio ou avançado. De forma repetida e consistente.
Aprendizagem acelerada
A capacidade de oferta de ondas de qualidade, 24 horas por dia e 7 dias por
semana, independentemente de fatores externos e adaptadas ao nível de cada
praticante, permite desenhar soluções de ensino em que os alunos adquirem
capacidade de forma acelerada, devido ao número de repetições possíveis. O
tempo na água é aproveitado de forma mais eficiente por cada um dos
praticantes, incrementado a sua motivação através da rápida evolução, com
capacitação para diferentes manobras de surf, melhoria de estilo e
experimentação de diferentes equipamentos. O aumento de eficiência de
utilização individual conduz também à possibilidade de acesso por um maior
número de utilizadores.

238

Sociedade inclusiva
O surf é um desporto versátil, podendo ser praticado por pessoas de várias faixas
etárias e com graus de funcionalidade diversa, a nível motor e cognitivo. Pode
ainda ser usado como ferramenta de inclusão de crianças desfavorecidas,
proporcionando a todos oportunidades de prática desportiva e atividade física ao
longo da vida. Constitui assim uma atividade potenciadora de inclusão social
através do desporto.
A existência de piscinas de ondas para a prática de surf pode levar junto de todas
as pessoas, a possibilidade de prática de uma atividade físico-desportiva que
estimula a educação e a inclusão, em especial as pessoas que têm maiores
dificuldades e as pessoas com deficiência (pessoas que têm impedimentos de
natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas). Adicionalmente, amplifica a atividade dos técnicos de centros
de reabilitação e de instituições, técnicos desportivos de autarquias, professores
de educação especial, reabilitação psicomotora e educação física, e técnicos e
treinadores de clubes desportivos.
Promove ainda uma sociedade inclusiva, como definido no Guia Via Inclusão404:
"(...) a sociedade inclusiva é uma sociedade para todos,
independentemente de sexo, idade, religião, origem étnica, raça,
orientação sexual ou deficiência; uma sociedade não apenas aberta e
acessível a todos os grupos, mas que estimula a participação; uma
sociedade que acolhe e aprecia a diversidade da experiência humana e
cuja meta principal é oferecer oportunidades iguais para todos realizarem
seu potencial humano."
Testemunho
Vários praticantes de surf de todo o mundo já experimentaram as ondas artificiais
em piscinas. O seu testemunho é valioso, transmitindo a visão do lado do
utilizador. Marlene Marques405 resume assim a sua experiência (em dezembro de
2019) na piscina de ondas The Wave, localizada em Bristol no Reino Unido:
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“Nunca fui encantada por piscina de ondas. Desde que comecei a fazer surf
em 1995, o contacto com o mar, para o bem e para o mal, foi o que sempre
me fascinou neste desporto. A sua imprevisibilidade, a ligação com o meio
ambiente, o sal no corpo e o movimento das ondas são só alguns dos
fatores que sempre me ligaram ao mar. (…) Por isso, quando viajei até
Bristol e coloquei na agenda uma ida até ao The Wave, uma das primeiras
piscinas de ondas no mundo inaugurada recentemente, não tinha intenção
de lá surfar (…) UMA PISCINA DE ONDAS IRRESISTÍVEL (…) O The Wave fica
numa quinta afastada dos centros urbanos e quando estacionámos
reparámos logo que não estávamos sozinhos nesta aventura. Apesar do
tempo chuvoso e do frio de rachar, o estacionamento estava quase
completo (…) Não me arrependo de todo de ter surfado nesta piscina de
ondas. Foi uma experiência incrível e que recomendo, sem dúvida. E como
todos os desafios superados, saí de dentro de água com um grande sorriso
de orelha a orelha.”
O futuro
As piscinas de ondas para a prática de surf têm o potencial de levar a prática da
atividade a muitos mais pessoas, democratizando o acesso e dinamizando toda a
economia do surf, incluindo fabricantes de equipamentos, vestuário, oferta de
alojamento e turismo local (surfonomics). Estas infraestruturas estão já a
expandir o interesse e o entusiasmo pelo surf em áreas a milhares de quilómetros
das regiões costeiras, abrindo caminhos para novas formas de competição, já que
os eventos competitivos não ficarão restritos às ondas do mar.
As piscinas de ondas são, já hoje, uma realidade na história do surf e no
desenvolvimento das comunidades. Irão, sem dúvida, oferecer cada vez mais e
melhores ondas, onde menos se espera.
Fabricantes e tecnologias
Wavegarden406, Espanha
Surf Loch Wave Systems407, EUA
PerfectSwell by American Wave Machines408, EUA
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Surf Lakes409, Austrália
Kelly Slater Wave Company410, EUA
Okahina Wave411, França (em fase de testes)

9.10. Inovação: casos de estudo
O turismo assume uma importância estratégica em praticamente todo o mundo,
revelando enorme dinâmica em iniciativas e inovação. Apresentam-se de seguida
algumas bastante relevantes e atuais, alinhadas com as oportunidade e desafios
do setor.
Tourism Design Accelerator 2020
O Tourism Design Accelerator 2020412 é um programa de mentoria com a duração
de quatro meses, que apoia os fundadores de start-ups ligadas ao turismo,
focando-se na construção de um ecossistema de inovação sustentável para o
futuro do turismo na Nova Zelândia.
Explorer's Road
O Explorer's Road413 é um projeto da Visit England lançado em 2018 como um
novo produto turístico internacional – uma rota turística de 300 milhas que se
estende por toda a Inglaterra, com a intenção de destacar partes do país que
raramente recebem a atenção de viajantes internacionais.
Avoid-Crowds
A plataforma Avoid-Crowds414 identifica as datas em que os pontos turísticos
estão sobrelotados. Reúne informação de vários conjuntos de dados turísticos,
mostrando quando grandes multidões são esperadas e por que razão,
potenciando viagens mais inteligentes que evitam o turismo de massas. Por
exemplo, a plataforma tem em conta as datas em que os navios de cruzeiro
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desembarcam milhares de passageiros numa cidade ou quando um feriado local
enche as ruas.
Travelandclimate
A plataforma Travelandclimate415 ajuda as pessoas a reduzir o seu impacto nas
alterações climáticas. Os utilizadores podem calcular a pegada de carbono de
uma viagem com base no nível de emissões de CO₂, tendo em conta a distância
da viagem, o meio de transporte e o número de noites da estadia.
Think Sustainably
O serviço Think Sustainably416 ajuda os habitantes locais e os visitantes, a escolher
formas mais sustentáveis de viver ou desfrutar da cidade de Helsínquia, capital
da Finlândia. Lançado em 2019, o serviço filtra conteúdo da plataforma
MyHelsinki, sugerindo restaurantes, lojas, pontos turísticos, eventos e
alojamentos sustentáveis e opções de mobilidade sustentável.
Arctic-365
A plataforma Arctic-365417 tem como objetivo aumentar a criação de valor e
emprego no cluster do turismo no norte da Noruega, por meio da cooperação
entre as empresas, para resolver os desafios da sazonalidade do turismo. No seu
âmbito foram desenvolvidos projetos piloto para mercados internacionais e
novos produtos e serviços turísticos.
Tourist Wise
A iniciativa Tourist Wise418 nasceu na Irlanda do Norte. Desenvolve soluções
digitais para turismo ajudando as organizações (grandes e pequenas) a imaginar,
organizar e a oferecer excelentes experiências aos visitantes. A sua visão:
“Para que o turismo realmente funcione, precisa de ser muitas coisas: fácil,
eficiente, acessível, informativo, inclusivo, conectado, sustentável e muito
mais. Usamos o digital para conectar pessoas a lugares de formas
económicas, sustentáveis e envolventes, para o benefício de todos.”
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Ericeira WSR+10
O projeto Ericeira WSR+10419 é promovido pelo Ericeira Surf Clube (ESC)420 com o
apoio da Câmara Municipal de Mafra. Tem como objetivo geral promover a saúde
através da prática de desportos sustentáveis nas comunidades, por via da
sensibilização para a importância dos desportos ao ar livre, no âmbito de uma
comunidade ambientalmente sustentável. Tem ainda como objetivos específicos
(1) compreender o impacto do surf na Ericeira; (2) promover a sensibilização para
a criação de comunidades desportivas sustentáveis; e (3) desenvolver uma
comunidade surfista assente em práticas sustentáveis.
O projeto inclui conferências, formação, estudos científicos e a elaboração de um
estudo do impacto ambiental, social e económico da Reserva Mundial de Surf na
Ericeira (RMSE), celebrando o seu 10º aniversário. O principal evento conta com
a presença de cerca de 200 representantes oriundos de 10 países. As conclusões
alcançadas serão úteis para outras regiões nacionais e internacionais, onde se
verifica intensa atividade de surfing ou que poderão vir a registar o crescimento
exponencial ocorrido na Ericeira nos últimos dez anos.
A Reserva Mundial de Surf da Ericeira é a única existente no continente europeu,
integrando uma rede global sob a tutela da Save the Waves Coalition421,
associação internacional que criou o programa das World Surfing Reserves com o
objectivo de preservar e promover regiões costeiras com ondas de qualidade
ímpar, as respectivas paisagens e ecossistemas.

9.11. Disrupção
A automação e robotização são expressões da inovação que irão, sem dúvida, ter
um impacto disruptivo no setor do turismo em geral. O seu crescimento a nível
global é já notável - serviço de mesas em restaurantes e produção autónoma de
cocktails, são já uma realidade.
Keenon Robotics
A empresa Keenon Robotics422 fornece soluções de entrega automática por
robots (unmanned delivery), em áreas como a hotelaria, restauração, cuidados
419

https://ericeirawsr10.com/
https://www.ericeirasurfclube.com/
421
https://www.savethewaves.org/
422
https://service.keenon.com/
420
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médicos, entretenimento, lojas de comércio, escritórios, comunidades,
aeroportos, etc. As suas soluções estão já a operar em mais de 60 países.
Connie, the concierge at Hilton
A rede de hóteis Hilton Worldwide formalizou uma parceria com a IBM, utilizando
um robot para informar os hóspedes sobre atrações turísticas locais,
recomendações de restaurantes e recursos e comodidades do hotel. O robot
chama-se Connie423 e trabalha lado a lado com os membros da equipa do Hilton,
dando resposta às solicitações dos visitantes e personalizando a experiência dos
hóspedes.
Pepper, o robot social
O Pepper Robot424 é um robot social que conversa, interage e que se relaciona
com as pessoas de forma “natural”, numa infinidade de idiomas e com
movimentos que imitam os gestos humanos. Ao contrário dos robots funcionais
que podem ser usados em operações nos bastidores, os robots sociais podem ser
utilizados na linha da frente das operações, atraindo e assumindo um importante
papel no atendimento ao cliente.
Let’s Pizza
A máquina Let’s Pizza425 prepara, cozinha e entrega pizzas frescas, de forma
autónoma e em menos de 3 minutos, estando disponível 24 horas por dia, 7 dias
por semana. Desenvolvida na Croácia, está já a ser utilizada em vários países,
incluindo o Japão.
Entrega de refeições por drones
A Manna Aero426 é a primeira empresa a obter certificação da Autoridade de
Aviação Irlandesa para o serviço de entrega por drones. As refeições são
preparadas em restaurantes e entregues diretamente nas casas dos
consumidores. Os drones voam a uma altitude de 80 metros e a uma velocidade
de mais de 80 km/h, realizando entregas num raio de 2 km em menos de 3
minutos.

423

https://youtu.be/ifgf6bZhxiE
https://www.gwsrobotics.com/
425
https://letspizzaeu.com/ e https://youtu.be/IzL-E51E5z0
426
https://www.manna.aero/
424
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9.12. Informação adicional e estatística
A fileira do recreio, desporto e turismo, beneficia de portais de informação
específicos, que vale a pena referenciar.
UNWTO eLibrary: https://www.e-unwto.org/
UNWTO eLibrary Tourism Statistics: https://www.eunwto.org/toc/unwtotfb/current
EU statistics on the EU blue economy:
https://blueindicators.ec.europa.eu/
https://blueindicators.ec.europa.eu/access-online-dashboard
Eurostat Tourism statistics: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tourism_statistics
Tourism Australia:
https://www.tourism.australia.com/en
https://www.tourism.australia.com/en/markets-and-stats/industrysectors.html
https://www.tourism.australia.com/en/markets-and-stats/tourismstatistics.html
Australia Tourism 2030 Strategy:
https://www.austrade.gov.au/australian/tourism/policy-and-strategy/tourisminvestment
Australia Tourism Research:
https://www.tra.gov.au/
Australia open for tourism investment:
https://www.tourisminvestment.com.au/en
UnDiscover Australia: https://www.australia.com/en/things-to-do/undiscoveraustralia.html
World Charter for Sustainable Tourism +20:
https://www.biospheretourism.com/en/world-charterfor-sustainabletourism/25
Responsible Tourism Institute (RTI):
https://www.responsibletourisminstitute.com/en
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Biosphere Certification for Tourism Destinations - The future of sustainable
tourism: https://www.biospheretourism.com/en/biosphere-certification-fortourism-destinations/81
NEST Tourism Innovation Center Portugal: https://www.nestportugal.pt/ e
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Inovacao/centro-inovacaoturismo/Paginas/default.aspx
Ericeira WSR+10: https://ericeirawsr10.com/
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10. PROSPETIVA NOVOS USOS

Em Portugal e de acordo com a definição estabelecida na Conta Satélite do
Mar427, a fileira dos novos usos e recursos do mar abrange “um conjunto de
atividades emergentes, ainda com pouca relevância económica” e compreende
“a biotecnologia marinha; as energias renováveis marinhas; o armazenamento de
gases; a pesquisa e exploração de recursos energéticos não convencionais
(hidratos de metano) e os serviços de observação da terra.”
Do ponto de vista da União Europeia e de acordo com a classificação apresentada
no relatório “EU Blue Economy Report 2020”428 (DG MARE), a economia do mar
considera dois blocos de atividades:
Bloco 1 - Atividade estabelecidas (tradicionais): (1) recursos vivos marinhos
(inclui pescas, aquicultura e indústrias de processamento); (2) recursos
marinhos não vivos (extração de minerais, petróleo e gás offshore); (3)
energia renovável marítima (eólica offshore fixa)429; (4) atividades
portuárias; (5) construção e reparação naval; (6) transporte marítimo; e (7)
turismo costeiro (inclui cruzeiros).
Bloco 2 - Atividade emergentes (novos usos): (1) energia do oceano (eólica
offshore flutuante, marés, ondas, solar flutuante, produção de
hidrogénio); (2) bioeconomia azul e biotecnologia; (3) mineração marinha;
(4) dessalinização; (5) defesa marítima; e (6) cabos submarinos.
Independentemente da classificação apresentada, dois agrupamentos de
atividades emergentes (novos usos e recursos do mar) assumem particular
importância a nível global e nacional, pelo facto de apresentarem já maturidade
tecnológica e comercial, que permite investimento a curto e a médio prazo: o (1)
agrupamento da energia renovável marítima; e (2) o agrupamento da
427

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=4598032
12&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
428
https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINALcorrected-web-acrobat-pro.pdf e https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
429
De facto, a energia eólica offshore fixa ao fundo do mar (não flutuante) é já uma atividade
estabelecida e bem desenvolvida em alguns países da Europa, pelo que é considerada uma atividade
tradicional. É o caso do Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Bélgica e Dinamarca; não é o caso de
Portugal que, por essa razão a classifica como uma atividade emergente.
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bioeconomia azul e biotecnologias marinhas ou azuis. A importância destes dois
agrupamentos é também expressa em várias políticas e estratégias, justificando
a sua análise prospetiva detalhada.
Mas antes da sua apresentação, importa clarificar a terminologia relacionada
com a energia renovável marítima.
Definição de energia renovável marítima
A energia renovável marinha ou marítima (Marine Renewable Energy MRE) inclui
todas as fontes de energia renováveis que podem ser geradas no mar, incluindo:
. A energia eólica offshore (ao largo), fixa ao fundo mar ou flutuante;
. A energia do oceano (ocean energy), que inclui a energia das ondas (wave
energy); a energia das marés (tidal energy); a energia de gradientes de
salinidade (salinity gradient energy); e a energia térmica (ocean thermal
energy conversion OTEC); e
. A energia solar flutuante, a partir de painéis fotovoltaicos (floating solar
photovoltaic FPV).
Os termos “energia eólica offshore fixa”; “energia eólica offshore flutuante”;
“energia do oceano”; e “energia solar flutuante”, serão referidos com frequência
no texto que se apresenta, em diferentes contextos, mas sempre de acordo com
a definição apresentada.

10.1. Agrupamentos prioritários
O agrupamento da energia renovável marítima e o agrupamento da bioeconomia
azul e biotecnologias marinhas merecem particular destaque, pelas razões
apresentadas e pela expressão que assumem em várias políticas e estratégias que
se resumem de seguida.
Política Marítima Integrada – Crescimento Azul
A política marítima integrada (PMI) da União Europeia, que remonta a 2007,
abrange uma política transversal intitulada “Crescimento azul”. Esta política inclui
a estratégia “Crescimento azul”, a qual tem por objetivo apoiar a longo prazo o
crescimento sustentável no conjunto dos setores marinho e marítimo. Uma das
vertentes da estratégia foca-se em abordagens específicas por atividade,
incluindo (1) a energia azul (energia renovável marítima); (2) a aquicultura; (3) o
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turismo costeiro e marítimo; (4) a exploração mineira dos fundos marinhos; e (5)
a biotecnologia marinha.
Importante registar uma mudança fundamental na orientação da União Europeia,
expressa na comunicação COM(2021) 240430, “relativa a uma nova abordagem
para uma economia azul sustentável na UE – Transformar a economia azul da
União Europeia para assegurar um futuro sustentável”, publicada em 17 de maio:
“Há que mudar de perspetiva e passar do conceito de «crescimento azul»
para o de economia azul sustentável.”
Relativamente à potencial atividade emergente de mineração dos fundos
marinhos, o texto da comunicação é claro:
“Nas negociações internacionais, a UE deve defender que os recursos
minerais marinhos localizados na zona internacional dos fundos
marinhos não possam ser explorados até que os efeitos da extração
mineira de profundidade no meio marinho, na biodiversidade e nas
atividades humanas tenham sido suficientemente investigados e os riscos
sejam corretamente determinados e até ser demonstrado que as
tecnologias e práticas operacionais não prejudicam gravemente o
ambiente.”
Pacto Ecológico Europeu
O Pacto Ecológico Europeu foi apresentado em dezembro de 2019 e tem como
objetivo principal transformar a economia da UE para um futuro sustentável,
através de um conjunto de políticas que se pretendem profundamente
transformadoras. A ambição em matéria de clima para 2030 e 2050 é fortemente
sustentada pela transição para um modelo de energia limpa, segura e a preços
acessíveis apoiado pelas energias renováveis, incluindo a energia renovável
marítima.
Estratégia Marítima para a Região Atlântica
O novo plano de ação da Estratégia Marítima para a Região Atlântica, publicado
em julho de 2020, procura cumprir sete objetivos específicos, distribuídos por
quatro pilares interdependentes e transregionais. O Pilar III é dedicado à energia

430

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A240%3AFIN
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renovável marítima, tendo como objetivo a promoção da neutralidade
carbónica.
Estratégia da UE para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo
A Estratégia da UE para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo (EU Strategy on
Offshore Renewable Energy)431 foi publicada em novembro de 2020. Constitui um
importante contributo para a consecução do objetivo da UE de alcançar a
neutralidade climática até 2050, conforme estabelecido no Pacto Ecológico
Europeu. A estratégia propõe um aumento da capacidade europeia de produção
de energia eólica offshore, dos atuais 12 GW para pelo menos 60 GW, até 2030,
e 300 GW até 2050. A Comissão pretende complementar esta capacidade com 40
GW de energia oceânica e de outras tecnologias emergentes, como plataformas
eólicas e fotovoltaicas flutuantes, até 2050.
Economia azul para um futuro sustentável
A comunicação (COM(2021) 240) referida previamente, estabelece uma agenda
pormenorizada e realista para que a economia azul desempenhe um papel
importante na realização dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, convidando
os operadores da economia azul a apoiarem os seus princípios. Alcançar os
objetivos da neutralidade climática e da poluição zero é uma das prioridades
indicadas, sendo sublinhado que a energia renovável marítima pode ajudar a
alcançar as metas estabelecidas e gerar um quarto da eletricidade da UE em 2050,
sobretudo (embora não exclusivamente) através de energia eólica offshore.
A conservação e a proteção da biodiversidade marinha é também uma
prioridade, sendo reconhecido que esta é um pré-requisito para atividades
relacionadas com a bioeconomia azul e a biotecnologia azul.
Estratégia Nacional para o Mar
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 preconiza quatro áreas de
intervenção prioritárias relacionadas com a fileira dos novos usos e recursos do
mar: AI4. Bioeconomia e biotecnologia azul; AI6. Robótica e tecnologias digitais;
AI7. Energias renováveis oceânicas (energia renovável marítima); e AI12.
Recursos não-vivos.

431

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2096
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10.2. Energia renovável marítima
A energia de fontes renováveis marinhas ou marítimas é uma das rotas mais
promissoras para aumentar a futura produção de eletricidade, apoiando o
alcance dos objetivos de descarbonização da União Europeia. De facto, a energia
renovável marítima é crucial para que se atinjam as metas de redução das
emissões de carbono, em pelo menos 55% até 2030, em comparação com os
níveis de 1990, e se alcance a neutralidade carbónica até 2050.
Como referido previamente, a energia renovável marítima inclui várias fontes de
energia renovável do oceano, com destaque para a energia eólica marítima fixa
– já estabelecida e em fase comercial; e o grupo das tecnologias emergentes, que
incluem a energia eólica marítima flutuante, a energia térmica, a energia de
gradientes de salinidade, a energia das ondas, a energia das marés e a energia
solar flutuante, algumas das quais em fases de investigação e desenvolvimento,
e que poderão chegar à fase comercial nos próximos dez anos (em particular a
energia das ondas e a energia das marés).
A energia renovável marítima representa uma importante fonte de energia verde
e pode dar um contributo significativo para a estratégia energética da UE para
2050. Configura também um grande potencial para gerar crescimento económico
e empregos qualificados; aumentar a segurança do abastecimento de energia; e
aumentar a competitividade por meio da inovação tecnológica.
Em termos de interação com outros setores, a energia renovável marítima pode
competir pelo acesso ao espaço marítimo com os setores da pesca e aquicultura,
turismo costeiro e transportes marítimos. Do ponto de vista de sinergias,
destacam-se as relações positivas que se podem estabelecer com o setor do
petróleo e gás offshore, os portos, os estaleiros de construção e reparação naval,
e com muitas empresas estabelecidas – mesmo no interior dos países. Destacamse, neste caso, a indústria metalomecânica (produção de componentes incluindo
rolamentos, caixas de engrenagens, geradores); prestadores de serviços técnicos;
seguradoras ou financeiras; certificadoras; e empresas de consultoria. A
construção de parques eólicos offshore pode assim ter um forte impacto no
desenvolvimento de vários setores de atividade, muitos com localização distante
das zonas costeiras.
A energia renovável marítima é já responsável pela criação de milhares de postos
de trabalho e tem potencial para criar muitos mais, devendo ser seriamente
ponderado o investimento em toda ou em parte da sua cadeia de valor.
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10.2.1. Cadeia de valor
A cadeia de valor da energia renovável marítima inclui, pelo menos, sete setores
que se apresentam de seguida.
Entidades de conhecimento: escolas, centros de formação, universidades e
centros de investigação e desenvolvimento tecnológico, em particular os
especializados em energia e engenharia mecânica e marítima;
Promotores: entidades responsáveis pela promoção, titularidade e construção de
instalações energéticas, incluindo as atividades de elaboração de projetos,
análises socioeconómicas, estudos de impacto ambiental, engenharia, obras civis
e logística;
Projeto e fabrico de equipamentos: empresas e entidades especializadas na
conceção e fabrico de equipamentos e sistemas, incluindo aerogeradores (ou
componentes), torres, fundações, ligação à rede elétrica, subestações offshore,
telecomando e comando;
Equipamentos marítimos e serviços: atividades de projeto e construção de
navios especializados para instalação de equipamentos (installation vessels) e
outras embarcações auxiliares para serviços de inspeção e manutenção (service
vessels), serviços de transporte marítimo e de apoio (rebocadores, segurança
marítima, etc.);
Instalação de equipamentos: atividades de instalação dos parques de energia ou
dispositivos, englobando serviços de transporte e instalação de cabos
submarinos, aerogeradores e fundações, subestações offshore, obras civis ao
largo e serviços relacionados;
Operação e manutenção: atividades de operação e controlo de parques
energéticos, serviços meteorológicos, manutenção e reparação eletromecânica,
serviços auxiliares das atividades de operação e manutenção, transporte de
materiais e de pessoas, reciclagem e desmontagem de estruturas;
Instalações portuárias: alguns portos terão necessidade de ser modernizados
(atualização ou expansão), tendo em conta o seu papel transversal de apoio a
todas as atividades relacionadas com a energia renovável marítima, adequandose à montagem, fabrico e manutenção de equipamentos de energia offshore e
aos serviços relacionados.
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10.2.2. Caracterização de tecnologias
De acordo com a Estratégia da UE para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo
(EU Strategy on Offshore Renewable Energy)432, publicada em novembro de 2020,
os projetos de energia renovável marítima na União Europeia distribuem-se pelas
seguintes fases:
. Energia solar flutuante: fase de investigação e desenvolvimento iniciais;
. Energia das ondas: fase de investigação e desenvolvimento iniciais; fase
de desenvolvimento tecnológico;
. Energia das marés: fase de desenvolvimento tecnológico; fase de
aceitação pelo mercado;
. Energia eólica offshore flutuante: fase de desenvolvimento tecnológico;
fase de aceitação pelo mercado; e
. Energia eólica offshore fixa: fase de aceitação pelo mercado; fase
comercial.
Energia eólica offshore fixa
O primeiro parque eólico offshore do mundo, com estruturas fixas ao fundo do
mar, foi construído em 1991 ao largo da Dinamarca (Vindeby), tendo-se revelado
um sucesso – a produção de energia offshore revelou-se mais eficiente do que
em terra. Os avanços tecnológicos sucederam-se e a implantação de turbinas
também, primeiro na Europa e Ásia, expandindo-se depois aos Estados Unidos e
ao resto do mundo. Atualmente, a energia eólica offshore é explorada
principalmente no mar do Norte, nas costas do Reino Unido, Bélgica, Países
Baixos, Alemanha e Dinamarca. Mas a atividade também tem aumentado
consideravelmente nos mares da China, que se posiciona, atualmente, no 2º lugar
mundial em termos de capacidade de produção de energia.
Energia eólica offshore flutuante
Os parques eólicos offshore com estruturas fixas ao fundo do mar são
economicamente viáveis até profundidades de cerca de 60 metros. A partir desta
profundidade é muito caro fixar estruturas no fundo do mar. A energia eólica
offshore flutuante (ancorada ao fundo do mar) é um setor em crescimento,
432

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A741%3AFIN&qid=1605792629666
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permitindo aproveitar o potencial energético disponível em águas mais
profundas, entre 50 e 1000 metros. Em 2019 encontrava-se instalada uma
capacidade total de 45 MW, 70% da qual na Europa. O primeiro parque eólico
flutuante foi instalado em 2017, a 25 km do litoral da Escócia (Hywind Scotland)433
e tem uma capacidade de 30 MW, potência equivalente à necessária para
alimentar 36 000 habitações. Seguiu-se o projeto Floatgen434 em França e o
projeto WindFloat Atlantic435 em Portugal (instalado a 20 km de Viana do
Castelo). Além dos parques eólicos flutuantes em operação comercial, está
planeado o lançamento de novas instalações, existindo atualmente um pipeline
de projetos que conduzirá à instalação de 350 MW de capacidade flutuante em
águas europeias até 2024.
Energia do oceano
A energia do oceano pode ser explorada a partir, principalmente, de cinco
tecnologias distintas: (1) energia das ondas; (2) energia da corrente das marés;
(3) energia da amplitude das marés; (4) conversão de energia térmica do oceano
(OTEC); e (5) geração de energia a partir de gradientes de salinidade. A energia
das ondas e das marés constituem duas fontes de energia renovável com vasto
potencial de crescimento na UE, podendo desempenhar um papel fundamental
na descarbonização e no fomento do crescimento económico nas regiões
costeiras. O desenvolvimento de tecnologias de energia do oceano encontra-se,
principalmente, na fase de pesquisa e desenvolvimento; no entanto, algumas
tecnologias já progrediram em direção a projetos de demonstração e précomerciais. As tecnologias de energia das marés e de energia das ondas
apresentam o avanço mais significativo.
Energia solar flutuante
As instalações solares fotovoltaicas flutuantes (floating solar photovoltaic FPV)
abrem novas oportunidades para o emprego de instalações fotovoltaicas
convencionais, ao mesmo tempo que reduzem o impacto nos solos. Estas
instalações consistem numa estrutura flutuante na qual os painéis solares
tradicionais são instalados. Até à data, o maior número de instalações foi
realizado em planos de água interiores e nas proximidades de reservatórios de
energia hidroelétrica. A implantação de instalações no mar exige a superação de
433

https://www.equinor.com/en/what-we-do/floating-wind.html
https://floatgen.eu/
435
https://www.edp.com/pt-pt/inovacao/windfloat
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uma série de desafios relacionados com a capacidade de resistência das
estruturas, bem como a compreensão da influência do ambiente marinho. Este
tipo de energia está ainda em fase de pesquisa, desenvolvimento e
demonstração.
Produção de hidrogénio verde offshore
A produção de eletricidade offshore confronta-se com uma série de desafios,
relacionados com a estabilidade da rede e a variabilidade, devido à
incompatibilidade temporal entre o fornecimento (por exemplo, quando as
turbinas eólicas estão a gerar eletricidade) e a procura de consumo (quando a
eletricidade é necessária). A produção de hidrogénio renovável (verde) por
eletrólise pode ajudar a ultrapassar vários desses desafios e fornecer alternativas
para armazenar o excesso de eletricidade gerado no mar. Uma vez produzido, o
hidrogénio pode ser empregue para gerar de novo eletricidade em pilhas de
combustível, ou como combustível para qualquer meio de transporte, incluindo
navios, carros, comboios e até aviões. A produção de hidrogénio offshore
apresenta uma série de vantagens, pois tanto o transporte quanto o
armazenamento podem ser realizados em larga escala e a um custo
relativamente baixo. Além disso, as plataformas offshore de petróleo e gás
podem ser reaproveitadas para a produção de hidrogénio renovável.

10.2.3. Papel da governação
Para que se atinjam as metas estabelecidas nas diferentes políticas e estratégias
no combate às alterações climáticas, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu,
a Estratégia do Hidrogénio e a Estratégia para a Energia de Fontes Renováveis ao
Largo, torna-se fundamental estabelecer um quadro de longo prazo para as
empresas e os investidores. As autoridades públicas devem, assim, planear esta
evolução a longo prazo, avaliando a sua sustentabilidade ambiental, social e
económica, assegurando a coexistência com outras atividades, como a pesca e a
aquicultura, o transporte marítimo, o turismo, entre outras.
A instalação de parques eólicos depende geralmente da existência de
planeamento relacionado com o espaço marítimo e de um processo de concurso
público de concessões específicas. A escolha do local para um projeto de energia
de fontes renováveis offshore é um processo delicado, devendo ser assegurada a
proteção da biodiversidade, a integração com outras utilizações do mar e
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eventuais áreas marinhas protegidas, e os impactos socioeconómicos que
eventualmente se possam revelar. A plataforma European MSP Platform436
(Marine Spatial Planning MSP) disponibiliza informação importante sobre o
estado do planeamento do espaço marítimo nos vários países da União Europeia,
constituindo uma excelente fonte de consulta. Por exemplo, o Plano do Espaço
Marítimo437 da Dinamarca ilustra de forma evidente e de fácil leitura, a ambição
deste país em termos de energia renovável offshore, estando já aprovados
projetos para a construção de ilhas de energia (energy islands)438 para produção
de eletricidade e de hidrogénio verde a partir de parques de energia eólica, um
verdadeiro energy hub439.

10.2.4. Papel das pessoas
O crescimento das indústrias e serviços associados à cadeia de valor da energia
renovável marítima, irá criar uma grande quantidade de postos de trabalho, a
maior parte deles com elevado nível de qualificação. Mas o que aparenta ser uma
grande oportunidade constitui, também, um grande desafio. De facto, a
realização deste potencial implica captar talento e desenvolver competências
específicas. Porém, o setor apresenta já dificuldades em recrutar e formar
trabalhadores com as competências adequadas, o que poderá limitar as
operações e ambições. Torna-se assim necessário conceber e configurar mais
regimes de ensino e de formação orientados para o setor da energia renovável
marítima.
De acordo com a Estratégia da UE para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo:
“apenas 5% dos programas de ensino e formação abrangem diretamente
a energia de fontes renováveis ao largo. Existem lacunas importantes nos
domínios da eletromecânica, da montagem, do mergulho, da metalurgia,
da saúde e da segurança (…) em 2019, apenas 12 Estados-Membros
dispõem de programas deste tipo, que não existem mesmo em alguns
países com um potencial significativo de indústria marítima.”
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O texto prevê, ainda, que a criação de emprego seja significativa, em especial
para investigadores, engenheiros, cientistas e técnicos, deixando uma
recomendação:
“Os programas de ensino técnico e académico nos Estados-Membros
devem ter em conta as crescentes necessidades até 2050, a fim de atrair
jovens trabalhadores com os perfis corretos para empregos no setor da
energia de fontes renováveis ao largo. Os centros de excelência
profissional podem ajudar a satisfazer a necessidade de requalificação,
reunindo um vasto leque de parceiros locais, tais como prestadores de
ensino e formação profissional (tanto ao nível do ensino secundário como
do ensino superior), empregadores, centros de investigação, agências de
desenvolvimento e serviços de emprego, afim de desenvolver
ecossistemas de competências.”

10.2.5. Informação georreferenciada
Existem várias plataformas que disponibilizam informação georreferenciada útil,
sobre projetos de energia renovável marítima já implementados e em fase de
projeto. Apresenta-se de seguida uma seleção das mais relevantes.
Atlas Europeu dos Mares
O Atlas Europeu dos Mares440 é uma aplicação geográfica interativa, que
disponibiliza dados sobre o meio marinho e informações marítimas de ordem
geral, a par de estatísticas sobre os mares e as costas da Europa. O Atlas
apresenta visualmente os dados estatísticos por forma a torná-los acessíveis a um
público alargado e, simultaneamente, apoiar a política do mar e a economia azul.
EMODnet
A Rede Europeia de Observação e Dados Marinhos (European Marine
Observation and Data Network EMODnet)441 apoia todos os utilizadores de dados
marinhos, incluindo formuladores de políticas, cientistas, indústria e o público,
potenciando oportunidades de inovação e de crescimento. A EMODnet fornece
acesso a dados marinhos europeus em sete temas baseados em disciplinas: (1)
batimetria 2D e 3D; (2) geologia; (3) habitats do fundo do mar; (4) química; (5)
440
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biologia; (6) física; e (7) atividades humanas. A disciplina “atividades humanas”442
inclui, entre muitas outras, a identificação e localização de parques de energia do
oceano (ocean energy facilities) e parques eólicos (wind farms). A disciplina
“batimetria”443 oferece informação relevante sobre a profundidade do mar nas
várias regiões.
AtlanticStrategy.eu – Maritime DataHub
O Maritime DataHub444 da Agência Executiva para a Competitividade e a Inovação
(EASME), é uma ferramenta interativa que produz informação relativa a projetos
e empresas financiadas por programas da UE e dos Estados-Membros,
nomeadamente na área de energia renovável marítima, no quadro da Estratégia
para o Atlântico e do respetivo Plano de Ação445. A ferramenta permite que o
utilizador aceda a um vasto leque de informação, utilizando filtros de forma
interativa.

10.2.6. Estratégia
Várias estratégias nacionais e internacionais estão, de alguma forma,
relacionadas com a energia renovável marítima, sendo o conhecimento do seu
conteúdo e objetivos fundamental para se obter uma perspetiva do que o futuro
pode trazer. Apresentam-se de seguida as mais relevantes.
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050
O Governo de Portugal assumiu em 2016 o compromisso de alcançar a
neutralidade carbónica até 2050, traçando uma visão clara relativamente à
descarbonização da economia nacional, e contribuindo para os objetivos mais
ambiciosos no quadro do Acordo de Paris. Para apoiar este compromisso, decidiu
elaborar um Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050)446, com o
objetivo de explorar a viabilidade de trajetórias que conduzam à neutralidade
carbónica; de identificar os principais vetores de descarbonização; e de estimar o
potencial de redução dos vários setores da economia nacional.
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O RNC 2050 foi aprovado em 1 de julho de 2019, adotando o compromisso de
alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, que se traduz num
balanço neutro entre emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e o sequestro
de carbono pelo uso do solo e florestas. Estabeleceu ainda como objetivo, de
acordo com o compromisso assumido, atingir uma redução de emissões de GEE
para Portugal entre 85% e 90% até 2050, face a 2005; e a compensação das
restantes emissões através do uso do solo e florestas, a alcançar através de uma
trajetória de redução de emissões entre 45 e 55% até 2030, e entre 65 e 75% até
2040, em relação a 2005.
No documento é reconhecido que “O setor eletroprodutor é atualmente um dos
principais emissores nacionais de GEE (cerca de 29%) e, como tal, deverá ser um
dos principais contribuintes para a descarbonização”, sendo estabelecido que os
principais drivers de descarbonização do setor electroprodutor são:
. Evolução para uma base de produção assente em solar (centralizado e
descentralizado), eólica (onshore e offshore) e hídrica (com e sem
bombagem);
. Fim da produção de eletricidade a partir de carvão até 2030 e, numa
segunda fase, fim da produção de eletricidade a partir de gás natural após
2040; e
. Novas soluções de armazenamento (baterias e hidrogénio).
É ainda reconhecido que “o aumento de procura provocado por uma crescente
eletrificação dos vários setores da sociedade ditará a necessidade de um
substancial aumento da capacidade de produção renovável de eletricidade até
2050”, preconizando a “total descarbonização do setor eletroprodutor até 2050”
com 100% da produção de eletricidade através de fontes renováveis.
Relativamente à energia eólica offshore, o RNC 2050 estabelece que esta irá
contribuir para os objetivos definidos, estando prevista a instalação de uma
capacidade de até 400 MW em 2030; e de até 1,3 GW em 2050.
Estratégia do Hidrogénio na União Europeia
A Estratégia de Hidrogénio da União Europeia (EU Hydrogen Strategy) 447 foi
comunicada em 8 julho de 2020 e revela forte ambição na liderança da transição
energética da Europa, com forte aposta na descarbonização e rumo ao objetivo
447
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de zero emissões líquidas em 2050. A prioridade da UE é promover o hidrogénio
verde ou renovável, utilizando principalmente energia eólica e solar para a sua
produção. A longo prazo, o hidrogénio verde é a opção mais compatível com a
meta de neutralidade climática e poluição zero da UE e a mais coerente com um
sistema energético integrado. Contudo, a curto e a médio prazo são necessárias
outras formas de hidrogénio – azul ou hipocarbónico, para reduzir rapidamente
as emissões da atual produção de hidrogénio e apoiar a adoção paralela e futura
do hidrogénio verde. Naturalmente, o desenvolvimento do ecossistema do
hidrogénio na Europa irá ocorrer de forma gradual, a diferentes velocidades entre
setores e entre regiões448.
Na primeira fase, de 2020 a 2024, o objetivo estratégico é instalar uma potência
eletrolítica (eletrolisadores para promover a separação da água em hidrogénio e
oxigénio) de pelo menos 6 GW, para produção de até 1 milhão de toneladas de
hidrogénio verde. Numa segunda fase, de 2025 a 2030, o objetivo estratégico é
instalar uma potência eletrolítica de pelo menos 40 GW, para produção de até 10
milhões de toneladas de hidrogénio verde. Numa terceira fase, a partir de 2030
e até 2050, espera-se que as tecnologias de hidrogénio verde atinjam a
maturidade e sejam implantadas em grande escala.
Estratégia Marítima para a Região Atlântica
Em 2011 a Comissão Europeia definiu a Estratégia Marítima para a Região
Atlântica, incluída nas estratégias regionais para as bacias marítimas e, em 2013,
adotou um plano de ação para a sua implementação, com o objetivo de revitalizar
a economia marinha e marítima nesta região. Em 23 de julho de 2020 este plano
de ação foi atualizado, tendo sido publicada a Nova Abordagem da Estratégia
Marítima para a Região Atlântica – Plano de ação para o Atlântico 2.0449. Este
novo plano de ação reflete já os compromissos globais em matéria de
desenvolvimento sustentável e as prioridades políticas da Comissão Europeia
para 2019-2024, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu.
O novo plano de ação procura cumprir 7 objetivos específicos, distribuídos por 4
pilares interdependentes e transregionais, centrados nas questões em que a
cooperação potencia os resultados ou que por si só um Estado ou uma região
costeira terá mais dificuldade em agir. Para cada um dos objetivos são definidas
ações concretas. O PILAR III: Energias Renováveis Marinhas, apresenta o Objetivo
448
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5: Promoção da neutralidade carbónica graças às energias renováveis marinhas,
o qual inclui as seguintes ações concretas:
. Definir objetivos específicos em matéria de implantação das energias
renováveis marinhas nas regiões atlânticas, tendo em conta os seus
impactos ambientais;
. Definir os melhores sítios para as instalações de produção de energia
marinha a partir de fontes renováveis e os portos adjacentes em todo o
Atlântico, tendo em conta os impactos potenciais no ambiente marinho;
. Criar incentivos para a implantação de instalações inovadoras de
produção de energia a partir de fontes renováveis;
. Agrupar diferentes iniciativas ligadas às energias renováveis marinhas na
região atlântica da UE, que tenham por base as ideias do Plano Estratégico
para as Tecnologias Energéticas (Plano SET) e promovam os seus objetivos;
. Sensibilizar o público através de instrumentos de comunicação
adequados sobre as energias renováveis marinhas no Atlântico;
. Reforçar a cooperação no seio da comunidade europeia da energia
oceânica; e
. Elaborar um quadro específico para a energia oceânica no que respeita
às ilhas da UE no Atlântico.
Estratégia Nacional para o Hidrogénio
O Plano Nacional do Hidrogénio450 inclui como anexo a Estratégia Nacional para
o Hidrogénio (EN-H2), tendo sido aprovado em 14 de agosto de 2020. Esta
estratégia visa contribuir para o objetivo de descarbonização nacional e da UE,
promovendo a introdução gradual de hidrogénio como pilar sustentável e
integrado, na transição para uma economia descarbonizada. Tem como objetivo
garantir, até 2050, a descarbonização de toda a rede de gás natural e das centrais
elétricas e contribuir significativamente para a descarbonização dos setores do
transporte e indústria.
A estratégia estabelece as seguintes metas de incorporação de hidrogénio, a
cumprir até 2030:
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. 10 a 15% de injeção de hidrogénio verde nas redes de gás natural;
. 2 a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do setor da indústria;
. 1 a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do transporte
rodoviário;
. 3 a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do transporte
marítimo doméstico; e
. 1,5 a 2% de hidrogénio verde no consumo final de energia.
Estabelece ainda como metas a cumprir até 2030, a instalação de eletrolisadores
com potência de 2 a 2,5 GW; e a criação de 50 a 100 postos de abastecimento de
hidrogénio. Vale a pena relembrar que o hidrogénio verde ou renovável é
produzido utilizando principalmente energia eólica e solar. Pode-se assim deduzir
que os objetivos da estratégia do hidrogénio em Portugal poderão ser apoiados
pelo investimento em parques de energia eólica offshore.
Estratégia da UE para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo
A Estratégia da UE para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo (offshore)451 foi
publicada em 19 de novembro de 2020. Constitui um importante contributo para
a consecução do objetivo da UE de alcançar a neutralidade climática até 2050,
conforme estabelecido no Pacto Ecológico Europeu. A estratégia propõe um
aumento da capacidade europeia de produção de energia eólica offshore, dos
atuais 12 GW para pelo menos 60 GW até 2030; e 300 GW até 2050. A Comissão
pretende complementar esta capacidade com 40 GW de energia oceânica e de
outras tecnologias emergentes, como plataformas eólicas e fotovoltaicas
flutuantes, até 2050. Estima-se que serão necessários investimentos de cerca de
800 mil milhões de EUR até 2050, para concretizar os objetivos propostos.
Num comunicado de imprensa452 da Comissão Europeia relativo à Estratégia da
UE para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo, é contextualizado que:
“O mercado global da energia de fontes renováveis ao largo está em rápido
crescimento, nomeadamente na Ásia e nos Estados Unidos, o que cria
oportunidades para a indústria da UE em todo o mundo. (…) A energia
eólica ao largo produz eletricidade limpa a preços competitivos ou, por
451
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vezes, mais baixos do que os da produzida a partir das atuais tecnologias
baseadas em combustíveis fósseis. As indústrias europeias estão a
desenvolver rapidamente uma série de outras tecnologias para aproveitar
o potencial dos nossos mares para produzir eletricidade verde. Das
plataformas eólicas flutuantes às tecnologias de energia oceânica, como a
energia das ondas e das marés, passando pelas instalações fotovoltaicas
flutuantes e a utilização de algas para a produção de biocombustíveis, as
empresas e os laboratórios europeus encontram-se na vanguarda. A
Estratégia para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo estabelece o mais
alto nível de ambição em termos de implantação para as turbinas eólicas
ao largo (fixas e flutuantes), cuja atividade comercial está bastante
avançada. (…) Embora a estratégia saliente as oportunidades nas bacias
marítimas da UE – o mar do Norte, o mar Báltico, o mar Negro, o mar
Mediterrâneo e o oceano Atlântico – e para determinadas comunidades
costeiras e insulares, os benefícios destas tecnologias não se limitam às
regiões costeiras. A estratégia destaca uma vasta gama de zonas interiores
onde a indústria transformadora e a investigação já apoiam o
desenvolvimento da produção de energia ao largo.”
Plano Nacional integrado Energia Clima
O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030)453 foi aprovado em 10 de
julho de 2020 e estabelece a seguinte visão estratégica de Portugal para o
horizonte 2030:
“Promover a descarbonização da economia e a transição energética,
visando a neutralidade carbónica em 2050, enquanto oportunidade para o
País, assente num modelo democrático e justo de coesão territorial que
potencie a geração de riqueza e o uso eficiente de recursos.”
A concretização da visão estabelecida assenta nos seguintes objetivos: (1)
descarbonizar a economia nacional; (2) dar prioridade à eficiência energética; (3)
reforçar a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do
País; (4) garantir a segurança de abastecimento; (5) promover a mobilidade
sustentável; (6) promover uma agricultura e floresta sustentáveis e potenciar o
sequestro de carbono; (7) desenvolver uma indústria inovadora e competitiva; e
(8) garantir uma transição justa, democrática e coesa. São ainda estabelecidas as
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seguintes metas nacionais para o ano 2030, alinhadas com uma trajetória de
neutralidade carbónica até 2050:
. Reduzir entre 45 e 55% as emissões de gases com efeito de estufa, por
referência às emissões registadas no ano de 2005;
. Incorporar 47% de energia de fontes renováveis no consumo final bruto
de energia (FER);
. Reduzir 35% do consumo de energia primária com vista a uma melhor
eficiência energética; e
. Atingir 15% interligações de eletricidade.
O PNEC 2030 estabelece que:
“A transição energética em Portugal passará indiscutivelmente pelo setor
da eletricidade, sendo reconhecido que Portugal tem um enorme
potencial para o desenvolvimento de um setor eletroprodutor fortemente
descarbonizado, quer pela disponibilidade de recursos endógenos
renováveis, como a água, o vento, o sol, a biomassa e a geotermia.”
Para este setor, e com vista ao cumprimento da meta global de consumo final
bruto de energia (FER), foi definida a seguinte quota de energia renovável no
consumo final de energia, no horizonte 2030: 69% em 2025; 80% em 2030.
O PNEC 2030 estabelece ainda que:
“Relativamente ao setor da eletricidade perspetiva-se um forte impulso à
eletrificação do consumo associado à descarbonização da produção
através do reforço da exploração do potencial de energias renováveis com
especial enfoque nas tecnologias solar e eólica onshore/offshore, em
paralelo com o fomento à produção distribuída, promoção do
armazenamento, reforço e otimização das redes de transporte e
distribuição e promoção de projetos-piloto (solar térmico concentrado,
geotermia estimulada e ondas).“
Neste contexto e relativamente à produção de eletricidade, clarifica o papel de
cada uma das fontes de energia renováveis ligadas ao oceano:
“Eólica Offshore - Promoção e aproveitamento das infraestruturas que
estão a ser criadas ao largo de Viana do Castelo, e cujo investimento já se
iniciou, com o objetivo de alcançar, numa primeira fase, 200 MW de nova
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capacidade, dos quais 25 MW já se encontram alocados ao projeto
Windfloat. Com este investimento pretende-se incentivar os investidores
nacionais e internacionais que tirem partido desta infraestrutura a favor
da eólica offshore.”
“Ondas - O potencial de Portugal para explorar a energias das ondas é
reconhecido, na sequência da qual surgem diversas medidas para expandir
a Economia do Mar, nomeadamente a capacidade instalada em energia
das ondas.”
Face ao cenário perspetivado para evolução do setor eletroprodutor em Portugal,
o PNEC 2030 apresenta a perspetiva de evolução da capacidade instalada em
Portugal para a produção de eletricidade (GW), por tecnologia e no horizonte
2030, da qual se resumem as seguintes:
. Eólica onshore: 5,4 em 2020; 6,7 em 2025; 9,0 em 2030;
. Eólica offshore: 0,03 em 2020; 0,1 em 2025; 0,3 em 2030; e
. Ondas: 0,001 em 2020; 0,03 em 2025; 0,07 em 2030.
A informação apresentada é limitada, sendo recomendável a leitura atenta e
integral do Plano Nacional integrado Energia Clima (PNEC 2030).
Estratégia Nacional para o Mar
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 preconiza uma área de intervenção
prioritária relacionada com a energia renovável marítima: AI7. Energias
renováveis oceânicas, da qual se partilha parte relevante:
“Para cumprirmos os objetivos nacionais do RNC 2050 [Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050], devemos assistir nesta década à adoção
progressiva de tecnologias custo-eficientes capazes de ampliar o potencial
de utilização dos recursos endógenos renováveis do País. Assim, Portugal
continuará a sua transição energética, primeiramente nos setores e
tecnologias com custo-eficácia mais baixos e depois, progressivamente,
em setores e tecnologias mais dispendiosos até se atingirem as reduções
de emissões pretendidas, de 45% a 55% em 2030 e de 85% a 90% em 2050
(face a 2005). As metas e objetivos definidos para o setor eletroprodutor
nacional, no que concerne a energias renováveis oceânicas, estabelecem
cerca de 370 MW de eólica offshore e ondas até 2030, nos termos do PNEC
2030 [Plano Nacional Energia e Clima 2030], e que seja alcançado até 1,3
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GW de eólica offshore em 2050, nos termos do RNC 2050 [Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050]. Estas metas decorrem do grau de
amadurecimento da tecnologia eólica offshore (amarração flutuante),
particularmente adequada à batimetria do nosso mar e também do
estabelecimento de zonas piloto com infraestrutura de suporte, bem como
de uma Estratégia Industrial para as Energias Renováveis Oceânicas.
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Só após longos anos de intensa I&D é que Portugal finalmente conseguiu
concretizar um projeto comercial para produzir energia a partir de fontes
renováveis oceânicas. Contudo, os custos de capital associados ao
aproveitamento destas energias ainda são demasiado elevados para que
as tecnologias de energia das ondas e das marés sejam competitivas a
curto prazo. Assim, o facto de Portugal possuir uma das maiores zonas
económicas exclusivas da Europa, com características muito próprias, não
é em si mesmo garante de produção de energias renováveis oceânicas,
mas constitui uma oportunidade com imenso potencial diferenciador
ainda por investigar, inovar e investir.
Importa neste contexto assinalar a experiência de empresas portuguesas
no fabrico de turbinas, plataformas, amarrações e cabos em resultado do
desenvolvimento do setor eólico onshore e da participação em projetos
internacionais offshore, o que valerá a pena rentabilizar no contexto da
economia do mar.”

10.2.7. Estatísticas
A informação estatística relacionada com energias renováveis está disponível em
várias plataformas generalistas e algumas específicas, as quais são apresentadas
de seguida.
Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA)
A Agência Internacional de Energia Renovável (International Renewable Energy
Agency IRENA)454 é uma organização intergovernamental que apoia os países na
transição para um futuro de energia sustentável; um centro de excelência; e um
repositório de política, tecnologia, recursos e conhecimento financeiro sobre
energias renováveis. Promove a ampla adoção e o uso sustentável de todas as
454

https://www.irena.org/

formas de energia renovável, promovendo o desenvolvimento sustentável e o
crescimento económico com baixo carbono.
A IRENA publica dados e estatísticas detalhadas455, essenciais para a
monitorização e avaliação das políticas e implantação de energia renovável,
incluindo informação sobre capacidade instalada, geração de energia e balanços
de energia renovável. Resumem-se de seguida os rankings de liderança em 2020,
em termos de capacidade de geração de energia (MW) instalada por país e por
tecnologia ligada ao oceano, informação extraída da plataforma da IRENA:
. Energia eólica offshore: Reino Unido (10 383 MW); China (8 990);
Alemanha (7 747); Países Baixos (2 500); Bélgica (2 253); Dinamarca
(1 700); Suécia (203); Coreia (136); Taiwan (128); Vietname (99); e
. Energia do oceano: Coreia (255 MW); França (214); Reino Unido (22);
Canadá (20); Espanha (4,79); China (4,75); Países Baixos (2); Federação
Russa (1,7); Austrália (1).
Agência Internacional de Energia (IEA)
A Agência Internacional de Energia (International Energy Agency IEA)456 foi criada
em 1974 para garantir a segurança do abastecimento de petróleo. Evoluiu ao
longo dos anos encontrando-se atualmente no centro do debate global sobre
todas as formas de energia; examinando todo o espectro de questões
energéticas; e defendendo políticas que aumentarão a confiabilidade,
acessibilidade e sustentabilidade da energia. A sua plataforma online oferece
informação detalhada de cada um dos países membros, incluindo Portugal 457 e
os países associados. Adicionalmente, reúne, avalia e divulga estatísticas458 de
energia sobre oferta e procura, compiladas em balanços de energia, além de uma
série de outros indicadores chave. Constitui, assim, uma plataforma única para
análise de tendências de longo prazo nas transições de energia dos países,
particularmente para energia limpa.

455

https://www.irena.org/Statistics
https://www.iea.org/
457
https://www.iea.org/countries/portugal
458
https://www.iea.org/data-and-statistics
456

267

10.2.8. Benchmarking
Como referido previamente, o Reino Unido é líder mundial na capacidade de
produção de energia renovável a partir de parques eólicos offshore (10,3 GW).
Chegar aqui não foi acaso, antes resultado de uma estratégia ambiciosa de
descarbonizar a produção da energia e de alcançar a neutralidade em 2050. Os
últimos dez anos têm revelado um crescimento sem precedentes na contribuição
da energia eólica para as necessidades de energia do Reino Unido. Milhares de
turbinas eólicas foram erguidas, tanto onshore, como offshore.
O crescimento das turbinas eólicas (aerogeradores)
Nos últimos 20 anos, a contribuição da energia eólica para as necessidades de
energia do Reino Unido passou de cerca de 320 MW (em 2001) para mais de 24
GW (em 2021) – um aumento de 73 vezes. Deste total, quase 20 GW entraram
em operação nos últimos 10 anos. O maior parque eólico offshore do mundo – o
Hornsea One, com uma capacidade operacional de mais de 1,2 GW, está
localizado a 110 km das costas de Yorkshire e Norfolk, estando previsto o
aumento de capacidade para 6 GW.
Atualmente, metade das necessidades de consumo de energia elétrica do Reino
Unido é assegurada por energia eólica. De acordo com a informação estatística
partilhada na plataforma RenewableUK459, o Reino Unido regista um total de
8 669 aerogeradores instalados em terra, com uma capacidade total de 13,7 GW;
e um total de 2 292 aerogeradores instalados no mar, com uma capacidade de
10,4 GW (total de 24,1 GW).
Mas o plano é ir muito mais longe. O documento “Energy white paper: Powering
our net zero future”460, publicado pelo governo em dezembro de 2020, define
como o Reino Unido irá alcançar o objetivo de zero emissões líquidas (net zero
emissions) até 2050. A energia eólica offshore ocupa um lugar de destaque para
a meta definida: até 2030 a capacidade de produção de eletricidade a partir de
parques eólicos offshore será expandida dos atuais 10,3 GW para 40 GW, de
modo a gerar mais energia do que todas as residências no Reino Unido
consomem atualmente. Do montante total previsto, 1 GW de capacidade será
assegurado por energia eólica flutuante. O investimento previsto irá criar
milhares de postos de trabalho adicionais, apontando a previsão para cerca de 30

459
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https://www.renewableuk.com/page/UKWEDhome
https://www.gov.uk/government/publications/energy-white-paper-powering-our-net-zero-future
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000 empregos diretos e 30 000 empregos indiretos até 2030, em particular nos
portos, indústria e cadeias de abastecimento.
Parte do sucesso registado deriva da relação de parceria entre o governo e o setor
eólico offshore, estabelecida através do Acordo do Setor Eólico Offshore
(Offshore wind Sector Deal)461 atualizado em março de 2020, reforçando os
objetivos da Estratégia Industrial (UK Industrial Strategy)462. Também o Plano de
Crescimento (UK Plan for Growth)463, publicado em março de 2021, assume
particular importância para alcançar os objetivos estabelecidos. De facto, este
plano alicerça-se em 3 pilares: (1) infraestrutura; (2) competências; e (3)
inovação. Um dos caminhos para o crescimento designa-se “Support the
transition to Net Zero”, preconizando “o investimento na descarbonização para
criar novas oportunidades de crescimento económico e empregos em todo o país,
incluindo o apoio a até 60 000 empregos no setor eólico offshore, 50 000
empregos no sequestro, uso e armazenamento de carbono (carbon capture,
usage and storage CCUS) e até 8 000 empregos em hidrogénio nos nossos clusters
industriais.”
Energia do oceano
Relativamente à produção de energia do oceano, nomeadamente a energia
proveniente das marés e ondas, o Reino Unido ocupa o 3º lugar a nível mundial
em termos de capacidade de produção de energia (22 MW). De acordo com
informação publicada na plataforma RenewableUK464, o governo do Reino Unido
estima que a energia das ondas e a energia das marés combinadas, têm o
potencial de fornecer cerca de 20% das necessidades atuais de eletricidade do
Reino Unido, o que equivale a uma capacidade instalada de cerca de 30 a 50 GW.

10.2.9. Inovação: Organizações
A energia renovável marítima, em particular a energia do oceano, apresenta já
mais de uma década de desenvolvimento. O Reino Unido é pioneiro no seu
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estudo e desenvolvimento, pelo que vale a pena conhecer uma das suas
principais instituições.
European Marine Energy Center
O European Marine Energy Center (EMEC)465 localiza-se nas Ilhas Orkney, no
nordeste da Escócia. Foi criado em 2003, para iniciar o desenvolvimento do setor
de energia do oceano no Reino Unido e impulsionar o desenvolvimento
económico no Norte da Escócia. É considerada a primeira instalação mundial a
demonstrar e a testar conversores de energia das ondas e marés (energia do
oceano) – tecnologias que geram eletricidade pelo aproveitamento da força das
ondas e das marés – no mar.
O EMEC é uma instituição líder mundial registando o maior número de testes de
conversores de energia do oceano, oferecendo instalações de teste em mar
aberto, especialmente construídas para tecnologias em fase de protótipo. Opera
dois locais de teste conectados à rede elétrica, onde são colocados protótipos de
maiores dimensões. Opera ainda dois locais de teste de dispositivos de menor
escala ou que se encontram em estágio inicial de desenvolvimento, permitindolhes obter experiência real no mar em condições menos desafiantes. A turbina de
marés (tidal turbine) O2 da Orbital Marine Power466 é um dos projetos de maior
visibilidade desenvolvidos no EMEC. Trata-se da turbina de marés flutuante mais
potente do mundo (2MW) e já em operação, estando conectada à rede elétrica
local em terra através de um cabo submarino que a liga a Orkney.
O EMEC atrai atualmente desenvolvedores de todo o mundo. As suas instalações
estão próximas de portos e águas abrigadas e provam que é possível produzir
energia em alguns dos ambientes marinhos mais hostis. Encontra-se na
vanguarda no desenvolvimento de padrões internacionais para energia do
oceano e procura alianças com organizações de outros países, exportando o seu
conhecimento para estimular o desenvolvimento de uma indústria global de
energias renováveis marítimas. O EMEC é também utilizado para testes por
empresas com necessidades alternativas de testes reais. Por exemplo, o data
center submarino projetado pela Microsoft foi testado em Orkney,
demonstrando a versatilidade da sua infraestrutura.

465
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Atualmente, o EMEC é também pioneiro no desenvolvimento de uma economia
de hidrogénio verde, tendo instalado uma unidade de produção em terra, para
gerar hidrogénio a partir da energia do oceano e de energia eólica. Desenvolve
também projetos para apoiar o desenvolvimento de energia eólica offshore
flutuante e sistemas de energia limpa mais amplos. De destacar a liderança do
projeto pioneiro ReFLEX Orkney467 para desenvolver um sistema de energia
integrado, acoplando energia renovável com ativos de consumo flexível, como
baterias e veículos elétricos. Apesar da energia do oceano ser o foco das suas
atividades, o EMEC utiliza atualmente a sua infraestrutura, competências e
conhecimento, para desenvolver e demonstrar um sistema de energia limpa do
futuro, fomentando a descarbonização do planeta.

10.2.10. Inovação: Casos de estudo
O conceito de ilha de energia é ainda desconhecido para muitas pessoas. Vai
deixar de o ser em breve, pela inovação da Dinamarca e da Agência de Energia
Dinamarquesa (Danish Energy Agency ENS)468.
Ilhas de energia na Dinamarca
A Agência de Energia Dinamarquesa foi criada em 1976 e é uma agência vinculada
ao Ministério do Clima, Energia e Serviços Públicos. É responsável pelas
atividades relacionadas com a produção, fornecimento e consumo de energia,
bem como pelos esforços da Dinamarca para reduzir as emissões de carbono. Em
junho de 2020 publicou o relatório Denmark’s Energy and Climate Outlook 2020
(DECO20)469, no qual apresenta a visão estratégica do país para o futuro da
energia.
Na sua plataforma online partilha informação sobre o plano de construção de
duas futuras ilhas de energia470 na Dinamarca. A primeira localiza-se no mar
Báltico e será instalada na ilha natural de Bornholm. As instalações eletrotécnicas
da ilha servirão como um centro para parques eólicos offshore ao largo da costa,
fornecendo 2 GW de energia. A segunda ilha será instalada no mar do Norte e
requer a construção de uma estrutura artificial, que servirá de hub para parques
eólicos offshore, fornecendo 3 GW de energia, com um potencial de expansão
467
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até 10 GW a longo prazo. A Agência de Energia Dinamarquesa lidera o projeto e
fará parte da estrutura quando as duas ilhas de energia se tornarem realidade.
Estas ilhas funcionarão como “energy hubs” melhorando a conexão entre a
energia gerada pela energia eólica offshore e os sistemas de energia na região.
As turbinas eólicas offshore instaladas ao redor das ilhas terão capacidade para
fornecer eletricidade verde para abastecer, pelo menos, cinco milhões de
residências.
As ilhas de energia marcam o início de uma nova era para a geração de energia
eólica offshore, com o objetivo de criar um fornecimento de energia verde para
redes elétricas dinamarquesas e estrangeiras. Operando como unidades de
produção de energia verde no mar, espera-se que as ilhas desempenhem um
papel importante na eliminação progressiva das fontes de energia de
combustíveis fósseis, na Dinamarca e na Europa.
Energia eólica sem pás (Bladeless wind energy)
Muitas tecnologias de produção de energia renovável estão já em operação.
Muitas outras em fase de pesquisa e desenvolvimento. De Espanha chega uma
inovação que aproveita a energia do vento de forma inovadora.
A empresa Vortex Bladeless471 é uma start-up de tecnologia que desenvolveu um
aerogerador sem pás ou lâminas, uma nova tecnologia de energia eólica
especialmente projetada para produção em áreas residenciais (mas que pode
evoluir para outras áreas), podendo funcionar integrada na rede, fora da rede, ou
junto com painéis solares ou outros geradores de energia. A tecnologia baseia-se
no fenómeno de ressonância aeroelástica, em que a produção de energia é
alcançada pela oscilação silenciosa do dispositivo.

10.2.11. Disrupção
Em termos de produção de energia renovável não é fácil prever fatores de
disrupção. O caminho da descarbonização é sólido e partilhado pela maior parte
dos países, ficando em aberto quais as tecnologias que poderão assumir um papel
principal. Não fica, no entanto, excluída a possibilidade de surgirem novos
concorrentes no processo.

471
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Energia osmótica azul (Blue osmotic energy)
A empresa Sweetch Energy472 foi criada em 2015 em Rennes (França), com o
objetivo de alavancar as mais recentes descobertas académicas em
nanotecnologias e materiais no campo da energia osmótica azul, e combiná-las
com a eficiência comercial do setor privado. A empresa afirma que esta
tecnologia pode mudar as “regras do jogo” no domínio das energias renováveis,
sendo “um novo caminho para a eletricidade limpa e abundante dos estuários e
deltas da Terra”.
A energia osmótica azul resulta de um processo natural, através do qual é
libertada energia quando a água doce encontra a água salgada, devido à
diferença de salinidade. Trata-se de uma fonte de energia totalmente renovável,
com zero emissões, permanente e previsível, podendo ser aproveitada em todos
os deltas e estuários do mundo. É abundante, mas ainda inexplorada. Décadas de
pesquisas públicas e privadas demonstraram a viabilidade teórica de transformar
energia osmótica azul em energia elétrica. No entanto, as tecnologias existentes
no campo até agora não alcançaram viabilidade económica, devido à baixa
eficiência energética e aos altos custos de material das membranas tradicionais.
O surgimento das nanotecnologias alterou a situação, permitindo a produção de
membranas de última geração com potência e desempenho, que abrem o
caminho para a implantação em larga escala da energia osmótica, como uma
solução de mercado competitiva. O sistema proprietário da Sweetch Energy
combina avanços recentes nas ciências nanofluídicas com materiais ecológicos de
baixo custo, para criar as membranas da próxima geração.

10.2.12. Informação adicional
O tema da energia renovável marítima é vasto, estando disponível valiosa
informação em várias plataformas, das quais se selecionam algumas pela sua
relevância e atualidade.
Projecto OffshorePlan - Planeamento das Energias Renováveis Offshore em
Portugal: https://offshoreplan.lneg.pt/

472
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Atlas do Potencial Eólico Offshore - Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG): https://offshoreplan.lneg.pt/#Work%20Packages
Associação de Energias Renováveis (APREN): https://www.apren.pt/
Renováveis atingem 79,5% da eletricidade gerada em Portugal no primeiro
trimestre de 2021: https://eco.sapo.pt/2021/04/13/renovaveis-atingem-795da-eletricidade-gerada-em-portugal-no-primeiro-trimestre-de-2021/
Top 10 countries in wind energy capacity (shore and offshore):
https://www.evwind.es/2021/05/24/top-10-countries-in-wind-energycapacity/80896
Why Is Wind Essential For Zero Emissions:
https://cleantechnica.com/2021/05/24/why-is-wind-essential-for-zeroemissions-video/
USD 30 Billion North Atlantic Offshore Wind Project Launches
https://www.offshorewind.biz/2021/05/24/usd-30-billion-north-atlanticoffshore-wind-project-launches/
How futuristic floating wind turbines might ride the waves:
https://www.theverge.com/2021/5/24/22448187/ge-floating-turbine-offshorewind-farm-energy
Wind turbine farms in Britain have grown in the last 10 years - is the UK the
Saudi Arabia of wind power:
https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-uk-energy-statisticsdukes
BladeInsight: https://www.bladeinsight.com/
Escócia entra em campo no negócio das eólicas e compra a portuguesa
BladeInsight: https://amp.expresso.pt/economia/2021-06-14-Escocia-entra-emcampo-no-negocio-das-eolicas-e-compra-a-portuguesa-BladeInsight-6f66c0ea
Giant Wall of Turbines Could Reduce the Cost of Floating Offshore Wind:
https://www.maritime-executive.com/article/giant-wall-of-wind-turbinescould-cut-costs-of-floating-offshore-wind
Wind Catching Systems: https://windcatching.com/
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CorPower’s first commercial-scale C4 Wave Energy Converter deployed off the
coast of Aguçadoura, northern Portugal in 2021 (HiWave-5):
https://www.corpowerocean.com/projects/partners-projects/
CorPower Ocean: https://www.corpowerocean.com/
Atlantis Test Center - The Atlantic Testing Platform for Maritime Robotics: O
primeiro centro europeu para testes de robôs em Parques Eólicos Offshore
(Viana do Castelo): https://noctula.pt/atlantis-test-center-o-primeiro-centroeuropeu-para-testes-de-robos-em-parques-eolicos-offshore/ e
https://www.atlantis-h2020.eu/test-center/
Ocean Plug - portuguese pilot zone (Figueira da Foz - Nazaré):
https://www.oceanplug.pt/pt-PT e https://www.ren.pt/ptPT/o_que_fazemos/outros_negocios/enondas
Sueca Eco Wave avança com projeto piloto de energia das ondas no Porto - A
empresa sueca recebeu luz verde para o projeto piloto localizado na Barra do
Douro, no Porto, que poderá produzir até 1 MW:
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/sueca-eco-waveavanca-com-projeto-piloto-de-energia-das-ondas-no-porto
Eco Wave Power: https://www.ecowavepower.com/
EU-SCORES Project to Deliver ‘World-first’ Bankable Hybrid Offshore Marine
Energy Parks: https://energyindustryreview.com/renewables/eu-scores-projectto-deliver-world-first-bankable-hybrid-offshore-marine-energy-parks/
Projeto de 45 milhões de euros visa instalar dois parques híbridos na Europa,
um dos quais em Portugal: https://expresso.pt/economia/2021-09-09-Projetode-45-milhoes-de-euros-visa-instalar-dois-parques-hibridos-na-Europa-um-dosquais-em-Portugal-9871f5a8
PowerX (Japão): https://power-x.jp/en/ e https://youtu.be/hNJeVRbrkjY
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10.3. Bioeconomia e biotecnologia azul
Com uma população mundial a aproximar-se dos 9,7 mil milhões de pessoas até
2050, torna-se inevitável pensar na escassez de recursos. A economia clássica
implica um modelo de crescimento contínuo, com utilização intensiva de
recursos, a maior parte das vezes linear, implicando a perda contínua de
biodiversidade e provocando alterações climáticas com graves consequências. A
sustentabilidade das pessoas e do planeta depende da utilização racional dos
recursos naturais disponíveis e da profunda alteração dos processos de produção,
de consumo e de reciclagem. Exige-se, assim, uma economia que concilie as
necessidades em termos de agricultura e pescas sustentáveis, segurança
alimentar e utilização de recursos para fins industriais, garantindo, em
simultâneo, a proteção do ambiente e a conservação da biodiversidade. Esta
economia deve ainda promover a transição de uma sociedade baseada em
matérias-primas fósseis, para uma sociedade de base biológica assente em
recursos renováveis. A transição deve ser promovida através da ciência,
conhecimento e inovação, assumindo as áreas das biociências em geral e da
biotecnologia em particular, um papel fundamental para apoiar este percurso.
A bioeconomia azul e a biotecnologia azul, alicerçadas nos ambientes aquáticos,
assumem um papel de particular importância na sustentabilidade almejada.

10.3.1. Bioeconomia
De forma simplificada, a visão da bioeconomia consiste numa economia baseada
principalmente em recursos biogénicos (produzidos pela ação de organismos
vivos) em vez de fósseis (OCDE)473.
O termo bioeconomia tornou-se popular na primeira década do século XXI, a
partir do trabalho desenvolvido pela OCDE e pela União Europeia. De acordo com
o relatório “The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda”474, publicado
pela OCDE em 2009:
“Bioeconomia refere-se ao conjunto de atividades económicas
relacionadas com a invenção, desenvolvimento, produção e uso de
produtos e processos biológicos.”
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O mesmo relatório avalia os benefícios da bioeconomia para a sociedade,
perspetivando que “melhorem os resultados da saúde, aumentem a
produtividade da agricultura e dos processos industriais e aumentem a
sustentabilidade ambiental”, salientando a importância da revolução da
biotecnologia para o seu desenvolvimento.
Em 2012 a Comissão Europeia publicou a Estratégia da Bioeconomia para a
Europa475, apresentando a seguinte definição:
“A bioeconomia abrange a produção de recursos biológicos renováveis e a
conversão destes recursos e fluxos de resíduos em produtos de valor
acrescentado, como alimentos para consumo humano e animal, produtos
de base biológica e bioenergia.”
Em 2018 foi publicada a atualização476 desta estratégia, tendo a definição sido
atualizada:
“A bioeconomia abrange todos os setores e sistemas que dependem de
recursos biológicos (animais, plantas, microrganismos e biomassa
derivada, incluindo resíduos orgânicos), e as suas funções e princípios.
Inclui e interliga: (1) ecossistemas terrestres e marinhos e os serviços que
fornecem; (2) todos os setores de produção primária que usam e
produzem recursos biológicos, ou seja, agricultura, silvicultura, pesca e
aquicultura; e (3) todos os setores económicos e industriais que usam
recursos e processos biológicos para produzir alimentos, rações, produtos
de base biológica, energia e serviços. Atravessa estes setores e sistemas,
interligando-os e criando sinergias.”
Estabelece ainda que a bioeconomia deve ser sustentável e circular:
“Para ter sucesso, a bioeconomia europeia deve ter a sustentabilidade e a
circularidade no centro, impulsionando a renovação das indústrias, a
modernização dos sistemas de produção primária, a proteção do meio
ambiente e a conservação da biodiversidade.”
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Em 2018, a OCDE publicou o relatório "Meeting Policy Challenges for a
Sustainable Bioeconomy"477, no qual atualiza o conceito de bioeconomia em toda
a sua dimensão:
“The bioeconomy concept has emerged from niche interest to political
mainstream with over 50 countries publishing bioeconomy policies and
intentions. It has also grown from a biotechnology-centric vision to an
economic activity that spreads across several key sectors and policy
families: agriculture and forestry, fisheries, food, trade, waste
management and industry. The bioeconomy concept envisages a gradual
replacement of fossil-based feedstocks with bio-based ones. While this
replacement implies an inherently more sustainable production system:
this is not necessarily the case as organic resources can be overexploited.
Bioeconomy policy, first and foremost, must ensure that biomass is
collected and used in a sustainable fashion. Ensuring "biomass
sustainability" implies living within the boundaries of what the planet can
provide. It has come to mean much more than just environmental
sustainability, and as such a sustainable bioeconomy also has to create jobs
and wealth, and distribute that wealth more evenly. When the grand
challenges of climate change, food security and energy security are added
to this mix: the situation becomes even more complex and relates to other
large policy areas such as rural regeneration: re-industrialisation: the
circular economy and smart specialisation.”
O relatório intitulado “Bioeconomia circular e digital”478, publicado em 2020 pela
Associação Empresarial para a Inovação (COTEC), esclarece ainda que “A
bioeconomia engloba a produção de recursos biológicos renováveis e a conversão
desses recursos e fluxos de resíduos em produtos de valor acrescentado. Substitui
carbono fóssil por carbono renovável da biomassa da agricultura, florestas e
ambiente marinho, incluindo subprodutos e resíduos.”
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Exemplos de bioeconomia
A bioeconomia tem a capacidade de, entre muitas outras aplicações, transformar
algas em combustível; reciclar plástico; fabricar mobília ou vestuário a partir de
resíduos; e converter subprodutos industriais em adubos biológicos.
Os sistemas alimentares assumem a maior expressão da bioeconomia, incluindo
atividades como a agricultura sustentável, a pesca sustentável, a silvicultura e a
aquicultura, assim como a produção de alimentos e rações.
Seguem-se os bioprocessos, que permitem utilizar os recursos naturais para a
produção de bioprodutos como o papel, biocombustíveis, bioplásticos, produtos
químicos industriais, roupa biodegradável, entre outros.
Finalmente, a biomassa renovável, que pode ser obtida através de diversas fontes
primárias (ervas, árvores, algas, culturas de alimentos, outros) e resíduos
domésticos, industriais e da agricultura (cascas de vegetais, serradura, óleos
vegetais usados, bagaço, palha de cereais, outros), podendo ser utilizada como
fonte de bioenergia.
Vantagens da bioeconomia
A bioeconomia proporciona soluções para os principais desafios que enfrentamos
atualmente – nomeadamente as alterações climáticas, reduzindo as emissões de
gases com efeito de estufa (GEE); evitando a sobre-exploração de recursos e
protegendo a biodiversidade; reduzindo a dependência dos combustíveis fósseis;
promovendo as energias renováveis; e contribuindo para a criação de empregos
amigos do ambiente, mantendo a produtividade e a competitividade.
Bioeconomia e economia circular
Os princípios da economia circular – reduzir, reutilizar e reciclar, são parte
fundamental da bioeconomia, diminuindo a quantidade total de resíduos e o seu
impacto; permitindo economizar energia; e minimizar a poluição do solo, do ar e
da água. O relatório “Bioeconomia circular e digital” (COTEC), esclarece que:
“A economia circular é um modelo restaurador e regenerativo por design
onde nada se perde e tudo alimenta um novo ciclo, e que pretende manter
na economia produtos, materiais e recursos com a maior utilidade e o
maior valor, pelo maior período de tempo possível. Simultaneamente,
permite a minimização de resíduos gerados e o adiamento de nova
produção, poupando-se em matéria-prima virgem e energia adicionais. A
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extensão do ciclo de vida de produtos e materiais, retendo o seu valor e
funcionalidade por mais tempo, exige abordagens sistémicas como
ecodesign, partilha, reutilização, manutenção, reparação e reciclagem.
Também, a alteração de recursos não renováveis para biomateriais é um
importante aspeto na agenda da economia circular. Os princípios da
economia circular devem ser aplicados à bioeconomia. O uso de biomassa
em cascata sobrepõe-se fortemente com o conceito de economia circular
e é uma parte integrante do conceito (bioeconomia circular). É uma
estratégia core para manter o valor da biomassa em aplicações materiais
de elevado valor acrescentado na economia, pelo maior tempo possível,
antes de a enviar para a recuperação energética, garantido
simultaneamente a preservação do capital natural.”

10.3.2. Biotecnologia
O termo biotecnologia (biotechnology ou biotech), representa a junção de
diversas ciências biológicas (por exemplo a microbiologia, a biologia celular e a
genética) com diferentes tecnologias (por exemplo a robótica, a computação, a
impressão 3D), para gerar novos produtos e serviços. A Convenção das Nações
Unidas sobre a Diversidade Biológica (The Convention on Biological Diversity
CBD)479, assinada em 1992, define biotecnologia como “qualquer aplicação
tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados
para a criação ou modificação de produtos ou processos para utilização
específica”.
As primeiras manifestações de biotecnologia remontam aos processos de
fermentação para produção de bebidas alcoólicas e para o fabrico de pão,
queijos, vinagres e iogurtes. O termo “biotecnologia” foi criado em 1919, pelo
engenheiro húngaro Karl Ereky, sendo de sublinhar como marcante a descoberta
da penicilina por Alexander Fleming, em 1928. A biotecnologia não parou de se
desenvolver levando à criação de novos campos de estudo, como a engenharia
genética. Atualmente é possível classificar a indústria de biotecnologia em vários
setores, que incluem a biofarma (biotecnologia farmacêutica), a biotecnologia
industrial, a biotecnologia agrícola, a biotecnologia alimentar, a biotecnologia
ambiental e a bioinformática.
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A biotecnologia é atualmente uma disciplina inovadora ligada a diferentes
setores, incluindo a biologia, agricultura, veterinária, medicina e bioengenharia,
sendo ainda relevante para muitas atividades industriais. Na realidade,
biotecnologia é um termo amplo480 que inclui áreas de trabalho como a
biotecnologia animal, genética médica, biotransformação, biologia sistémica,
engenharia metabólica, engenharia de bioprocessos, nanotecnologia,
biossensores, ciências ómicas, ética, biotecnologia vegetal, biorrefinaria,
bioenergia, biocombustíveis, bioprodutos, engenharia de enzimas e proteínas,
células-tronco, biomateriais, engenharia de tecidos e biotecnologia de alimentos
e rações.
De acordo com Biotechnology Innovation Organization (BIO)481, a biotecnologia
tem atualmente a seguinte definição:
“At its simplest, biotechnology is technology based on biology biotechnology harnesses cellular and biomolecular processes to develop
technologies and products that help improve our lives and the health of our
planet.”
Aplicações da biotecnologia
A biotecnologia é usada em vários produtos e setores industriais, incluindo a
saúde humana e farmacêutica, saúde animal, agricultura, têxteis, produtos
químicos, plásticos, papel, combustível, alimentos e rações. De acordo com o
Electronic Journal of Biotechnology482, existem atualmente vários tipos de
biotecnologia, as quais podem ser distinguidas por cores:
. Biotecnologia vermelha: relacionada com a medicina e saúde;
. Biotecnologia amarela: relacionada com a alimentação e nutrição;
. Biotecnologia azul: relacionada com o oceano e os mares; com a
exploração e aproveitamento de organismos marinhos;
. Biotecnologia verde: engloba todos os processos do setor agrícola;
. Biotecnologia castanha: ligada a locais inóspitos e pouco habitados como
os desertos;
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. Biotecnologia violeta: regulamentação e propriedade intelectual,
incluindo patentes, invenções e publicações;
. Biotecnologia branca: processos industriais que envolvem enzimas e
microrganismos;
. Biotecnologia dourada: foca-se na bioinformática e nanotecnologia;
. Biotecnologia cinza: ligada aos ecossistemas e ciências do ambiente; e
. Biotecnologia negra: focada no desenvolvimento de armas biológicas.
Num modelo mais simples, as principais aplicações da biotecnologia podem
agrupar-se em três blocos:
. Aplicações de saúde e farmacêuticas, desenvolvendo medicamentos,
terapias, diagnósticos e vacinas avançadas;
. Aplicações na agricultura, pecuária, produtos veterinários e aquicultura,
melhorando a alimentação animal, produzindo vacinas para o gado e
melhorando os diagnósticos e deteção de doenças; e
. Aplicações em processos industriais e produção, através do uso de
enzimas na produção de detergentes, celulose e papel, têxteis e biomassa.
Biotecnologia - a ciência do futuro
A biotecnologia encontra-se em franca expansão em vários campos da ciência,
emergindo como uma promissora fonte de carreiras profissionais. Tem aplicações
em muitos setores além da biologia e da química, pelo que existem
oportunidades em muitos tipos de organizações, incluindo agências
governamentais, empresas privadas, órgãos reguladores e laboratórios. A gama
de profissões é também ampla e inclui o engenheiro biomédico, o bioquímico, o
cientista médico, o microbiologista, especialistas em biomanufatura e muitos
mais. A biotecnologia evidencia a sua importância em quatro setores:
. Setor de alimentos e agricultura: a biotecnologia agrícola permite que os
agricultores produzam mais, em condições de cultivo menos adequadas,
com colheitas resistentes a secas e a enchentes, incentivando os
agricultores a usar o mínimo de pesticidas, tornando a cultura resistente a
insetos e reduzindo uma quantidade significativa de consumo de água e
combustível;
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. Setor da medicina e saúde: a biotecnologia beneficia milhões de pessoas
em todo o mundo, apoiando o desenvolvimento de muitos dos
medicamentos comercializados. Uma das suas principais conquistas
revela-se no campo dos testes genéticos para minimizar a transmissão de
doenças hereditárias. Está também a mostrar valor no campo da
engenharia metabólica e da biologia sintética, combinando os conceitos
de engenharia com biologia;
. Setor industrial: aplicação da biotecnologia para fins industriais, por
exemplo a fermentação industrial, através da qual são utilizados
microrganismos, como bactérias e fungos, para fabricar produtos
essenciais para o ser humano, incluindo produtos químicos, detergentes,
têxteis, alimentos para animais, celulose e papel. Ao usar matérias-primas
renováveis, contribui também para o meio ambiente, reduzindo as
emissões de gases com efeito estufa; e
. Setor do ambiente: a biotecnologia ambiental visa reduzir ou erradicar
problemas ambientais como a poluição e aproveitar os recursos naturais
como as plantas, animais, bactérias, algas e fungos, para produzir energia
renovável, alimentos e nutrientes. É também utilizada em bioremediação,
para reduzir, remover ou remediar contaminações no ambiente, como por
exemplo um derrame de petróleo ou vazamento de um produto químico
perigoso.

10.3.3. Biotecnologia azul
A biotecnologia marinha ou azul está relacionada com a utilização de recursos
biológicos com origem em ambientes aquáticos (de água doce ou marinhos),
como alvo ou fonte de aplicações biotecnológicas, agregando-lhes valor. É o
campo da ciência que lida com a exploração dos mares e oceano, para o
desenvolvimento de novos fármacos, produtos químicos, enzimas e outros
produtos e processos. Inclui as formas tradicionais de biotecnologia marinha
como a aquicultura, mas revela avanços notáveis e abrangentes nos campos da
medicina, cosmética, nutricêutica, produção de alimentos e aplicações
ambientais industriais. Novas aplicações estão em desenvolvimento, incluindo a
biorremediação, a produção de biocombustíveis e a modificação genética de
peixes. A biotecnologia marinha abrange também o desenvolvimento de
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equipamentos, por exemplos boias com sensores para monitorização da
condição da água.
Aplicações da biotecnologia marinha
A biotecnologia azul é um facilitador de inovação na utilização dos recursos
biológicos marinhos, baseado em conhecimento e uso intensivo de capital,
contribuindo para a bioeconomia com soluções para alguns dos grandes desafios
atuais: segurança alimentar e nutricional; crescimento económico sustentável; e
saúde da população. Os produtos da pesquisa e inovação da biotecnologia
marinha são já usados e apoiam o desenvolvimento nos mercados globais de
alimentos e rações, cosméticos, aquicultura, agricultura, química e farmacologia.
Porém, a gama de produtos e serviços baseados em biorecursos marinhos
continua um caminho de diversificação, com novas aplicações nos mercados de
enzimas industriais, alimentos funcionais483, cosmecêuticos484, farmacêutica,
biomateriais, dispositivos médicos e bioprocessamento.
As aplicações biotecnológicas podem ser usadas para aproveitar o potencial do
meio ambiente marinho, para benefício humano e progresso biológico
fundamental. Apresentam-se de seguida exemplos485 de algumas das aplicações
mais comuns da biotecnologia azul.
Aquicultura e pescas
Reprodução: produção de estimulantes para promoção da reprodução de
espécies em cativeiro; controlo do hermafroditismo através de engenharia
genética;
Nutrição: utilização de fontes de proteína de origem vegetal, adaptadas por
engenharia genética para alimentação de peixes em aquicultura; produção de
óleo de peixe (ómega-3) a partir de sementes de plantas oleaginosas
geneticamente modificadas;
Controlo de saúde: diagnóstico de doenças em organismos marinhos, mesmo
sem sintomas visuais de doença; resposta a vários agentes patogénicos virais que
afetam a cultura de camarão, com a identificação e caracterização de genes
envolvidos na resposta imunitária e interferência de RNA (RNAi);
desenvolvimento de peptídeos antimicrobianos (AMPs) como alternativa aos
483
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antibióticos para a aquicultura; desenvolvimento de vacinas para proteger os
peixes de doenças virais e prevenir a propagação de doenças;
Promoção do crescimento: pesquisas transgénicas dando origem a peixe
geneticamente modificado, melhorando as taxas de crescimento com ciclos de
produção mais curtos, custos de produção mais baixos e redução da poluição na
aquicultura.
Medicina
Os extratos de organismos marinhos são usados como medicamentos há mais de
2 000 anos. Nos séculos XIX e XX, o óleo de fígado de bacalhau tornou-se um
famoso suplemento nutricional. A exploração do oceano tem permitido
identificar um número crescente de compostos bioativos a partir de organismos
vivos marinhos. A biotecnologia é utilizada para fazer cópias dos compostos
marinhos em laboratório, para que não precisem ser constantemente recolhidos
da vida marinha. Vários medicamentos hoje comercializados (antibióticos,
antivirais, analgésicos e anticancerígenos) são derivados de organismos
marinhos.
Ambiente
Estudos têm mostrado que os microrganismos marinhos exibem vias de
biodegradação únicas para quebrar vários poluentes orgânicos. Outros estudos
também mostraram que alguns organismos marinhos produzem produtos
químicos ecológicos, como biopolímeros e biossurfactantes, que podem ser
usados na gestão e tratamento de resíduos ambientais.
Biofuel
Os biocombustíveis produzidos a partir de microalgas são uma das formas
economicamente viáveis de reduzir o consumo de combustível fóssil. As
microalgas são consideradas melhores fontes de biocombustíveis do que plantas
superiores, devido ao seu alto teor de óleo; a facilidade de propagação (pode ser
cultivada em água do mar ou salobra, não competindo com os recursos da
agricultura convencional); a biomassa residual após a extração do óleo pode ser
usada como alimento ou fertilizante; e a composição bioquímica pode ser
controlada pela modificação das condições de crescimento.
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Biomassa azul
A bioeconomia azul e a biotecnologia azul incluem os grupos de organismos
marinhos não explorados tradicionalmente e as aplicações comerciais de
biomassa, incluindo as macroalgas (algas marinhas), os microrganismos
(microalgas, bactérias e fungos) e os invertebrados marinhos (estrelas do mar,
pepinos do mar, ouriços do mar).
O setor da biomassa de algas inclui microalgas, macroalgas (algas marinhas
seaweeds) e cianobactérias (espirulina). As macroalgas são colhidas de fontes
silvestres ou cultivadas no mar (litoral ou offshore), ou em águas interiores. A
espirulina é produzida principalmente em tanques abertos; as microalgas são
produzidas em tanques abertos ou em sistemas fechados como fotobiorreatores
ou fermentadores.
A atual utilização comercial da biomassa de algas foca-se nos setores de
alimentação humana, produção de suplementos alimentares e nutricêuticos,
cosméticos e bem-estar, rações, produtos farmacêuticos, fertilizantes e
bioestimulantes agrícolas. Mas novas aplicações comerciais estão em
desenvolvimento, incluindo a produção de biomateriais, a biomitigação de
impactos ambientais nocivos e a extração de compostos bioativos para produtos
nutricêuticos, farmacêuticos e cosméticos. O uso da biomassa de algas para
biorremediação, produção de biocombustíveis e biopolímeros (por exemplo,
bioplásticos) está atualmente sob prospeção e desenvolvimento.
A biomassa de algas é amplamente utilizada na Ásia como alimento e é cada vez
mais popular nas dietas ocidentais.
Potencial da biotecnologia marinha
A vida começou no mar. O oceano e os mares cobrem cerca de 72% da superfície
do planeta e constituem mais de 95% da biosfera, uma vez que os organismos
vivos são encontrados em toda a coluna de água. Foram o berço da humanidade
e continuam a sustentar a vida do planeta, gerando oxigénio, absorvendo dióxido
de carbono, reciclando nutrientes e regulando o clima e a temperatura globais486.
O oceano e os mares do mundo constituem um espaço riquíssimo em
biodiversidade, possuindo as formas de vida mais antigas e mais diversas,
distribuídas por uma ampla gama de habitats desde o litoral até ao mar profundo.
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Assim, o ambiente marinho é um tesouro de diversidade biológica e química
entre todos os tipos de ecossistemas. Possui uma grande variedade de
organismos vivos, de bactérias a eucariotos, bem como compostos químicos
únicos.
Os ambientes marinhos são incrivelmente variados e podem apresentar
características físicas extremas, por exemplo, pressão, temperatura, salinidade,
densidade e luz. Os organismos marinhos que vivem nessas condições sofrem
adaptações fisiológicas, ativando genes e produzindo moléculas bioativas, com
alto potencial como fonte de aplicações biotecnológicas, gerando novas fontes
naturais que podem ser usadas em vários produtos e processos, de elevado valor
acrescentado.
O potencial de inovação e diferenciação de produtos é elevado. Vários compostos
bioativos extraídos de organismos marinhos conquistaram já o interesse do setor
médico, apresentando propriedades antitumorais, anti-inflamatórias,
analgésicas, imunomoduladoras, antialérgicas e antivirais. Alguns são já
comercializados, sendo amplamente usados no tratamento de vários tipos de
cancro e no alívio da dor. Novas pesquisas e inovações em curso, incluem o cultivo
comercial de corais para aplicações de enxertos ósseos e a produção de plástico
biodegradável, a partir de cascas secas de camarão487.
Biodescoberta ou bioprospeção
A biodescoberta ou bioprospeção marinha (biodiscovery) consiste na pesquisa
direcionada e sistemática de componentes, compostos bioativos e genes em
organismos marinhos. É realizada em todos os organismos do ambiente marinho,
incluindo microrganismos (bactérias, fungos, vírus) e organismos maiores
(plantas marinhas, crustáceos e peixes). Oferece oportunidades para utilizar
material do mar de maneira sustentável.
Apesar dos esforços contínuos, muitas regiões marinhas permanecem muito
pouco exploradas, em comparação com os ambientes terrestres, existindo muito
trabalho a fazer em termos de pesquisa e de amostragem. Em termos de
potencial de descoberta, os organismos marinhos apresentam vantagens
comparativamente às plantas, animais ou microrganismos terrestres, devido à
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sua biodiversidade; ao conhecimento limitado do oceano; e à variedade de
ambientes ecológicos extremos em que são encontrados.
A atividade de biodescoberta deve ser realizada de forma sustentável, exigindo
elevados investimentos e projetos de longo prazo. A biotecnologia marinha é
uma atividade intensiva em conhecimento, sendo vital a colaboração
multidisciplinar para estimular o investimento e a inovação, assim como a
aproximação da academia e da indústria.

10.3.4. Cadeia de valor
A cadeia de valor da biotecnologia azul inclui, pelo menos, quatro setores, como
se apresenta de seguida.
Entidades de conhecimento: universidades e centros de investigação e
desenvolvimento tecnológico, em particular os especializados em biotecnologia;
Desenvolvimento de produtos: empresas e entidades responsáveis pelo
desenvolvimento de produtos e compostos de origem marinha, incluindo os
setores agroalimentar, farmacêutico e cosmética;
Utilizadores de compostos: empresas e entidades que utilizam compostos de
origem marinha no fabrico dos seus próprios produtos;
Indústria auxiliar: entidades que oferecem produtos, equipamentos e serviços de
apoio à indústria, incluindo material de laboratório, equipamentos, tecnologia e
serviços vários.

10.3.5. Informação georreferenciada
Existem várias plataformas que disponibilizam informação georreferenciada útil
sobre instalações de produção de algas. Apresenta-se de seguida uma seleção das
mais relevantes.
Atlas Europeu dos Mares
O Atlas Europeu dos Mares488 é uma aplicação geográfica interativa, que
disponibiliza dados sobre o meio marinho e informações marítimas de ordem
geral, a par de estatísticas sobre os mares e as costas da Europa. O Atlas
488
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apresenta visualmente os dados estatísticos por forma a torná-los acessíveis a um
público alargado e, simultaneamente, apoiar a política do mar e a economia azul.
A plataforma inclui instalações de produção de microalgas e instalações de
produção de macroalgas.
EMODnet
A Rede Europeia de Observação e Dados Marinhos (European Marine
Observation and Data Network EMODnet)489 apoia todos os utilizadores de dados
marinhos, incluindo formuladores de políticas, cientistas, indústria e o público,
potenciando oportunidades de inovação e de crescimento. A EMODnet fornece
acesso a dados marinhos europeus em sete temas baseados em disciplinas:
batimetria 2D e 3D, geologia, habitats do fundo do mar, química, biologia, física
e atividades humanas. A disciplina “atividades humanas” 490 inclui, entre muitas
outras, a identificação e localização de áreas de produção de macroalgas e de
microalgas. A disciplina “batimetria”491 oferece informação relevante sobre a
profundidade do mar nas várias regiões.
AtlanticStrategy.eu – Maritime DataHub
O Maritime DataHub492 da Agência Executiva para a Competitividade e a Inovação
(EASME), é uma ferramenta interativa que produz informação relativa a projetos
e empresas financiadas por programas da UE e dos Estados-Membros,
nomeadamente na área de biotecnologia azul, no quadro da Estratégia para o
Atlântico e do respetivo Plano de Ação493. A ferramenta permite que o utilizador
aceda a um vasto leque de informação, utilizando filtros de forma interativa.

10.3.6. Estratégia

Estratégia da Bioeconomia para a Europa
Em 2012, como referido previamente, a Comissão Europeia publicou a Estratégia
da Bioeconomia para a Europa.

489

https://www.emodnet.eu/en
https://www.emodnet.eu/en/human-activities
491
https://portal.emodnet-bathymetry.eu/?menu=19
492
http://www.atlanticstrategy.eu/pt/content/maritime-datahub-pt
493
http://www.atlanticstrategy.eu/pt
490

289

Estratégia da Bioeconomia para a Europa - atualização
Em 2018 foi publicada a atualização desta estratégia, dedicando quase três
páginas ao tema do oceano e da bioeconomia azul, das quais se copiam e
apresentam de seguida as partes relevantes:
“(…) a extração de biomassa de algas é cada vez mais importante, visto que
se espera que esta fonte represente uma alternativa eficiente para
aumentar o potencial europeu de produção de biomassa, especialmente
para a geração de proteínas. As algas são atualmente utilizadas
principalmente pela indústria alimentar e química, como matéria-prima
para a extração de hidrocolóides e para a alimentação humana. O aumento
do investimento no cultivo sustentável de algas tornou-se crucial,
especialmente para espécies comercialmente importantes com
suscetibilidade identificada a ongoing stressors. Na União Europeia, o
cultivo de algas ainda se encontra em fase inicial, no entanto, a produção
aumentou 66% entre 2005 e 2014. Requer novos desenvolvimentos nos
níveis tecnológico, operacional, biológico e económico.”
“A bioeconomia azul só pode florescer se for gerida de forma sustentável.
No entanto, o nosso conhecimento sobre as características abaixo da
superfície do mar permanece limitado, principalmente quando comparado
com o que sabemos sobre a terra. Portanto, são necessários esforços,
incluindo pesquisa científica, para compreender melhor os impactos das
atividades marítimas nos ecossistemas marinhos. Uma melhor
compreensão dos recursos oceânicos e do meio ambiente marinho é
necessária, para sustentar políticas sólidas e permitirá avaliar e ponderar
melhor as oportunidades e os riscos potenciais inerentes às atividades
bioeconómicas marinhas. A falta de conhecimento prevalecente sobre o
reino marinho impede que se aproveite o seu valor para enfrentar os
atuais desafios globais.”
Economia azul para um futuro sustentável
Em maio de 2021 a Comissão Europeia publicou uma importante comunicação494,
relativa a uma nova abordagem para uma economia azul sustentável na UE –
Transformar a economia azul da União Europeia para assegurar um futuro
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sustentável. Relativamente à biotecnologia, é amplamente referenciada a
biomassa de algas como se evidencia no extrato:
“Para além do seu potencial de produção de bioprodutos e
biocombustíveis, as algas podem fornecer matérias-primas alternativas
viáveis e sustentáveis para a alimentação humana e animal. Os alimentos
à base de algas podem aliviar as pressões ambientais exercidas pela
agricultura, pela aquicultura e pela pesca. O investimento em microalgas
como nova fonte de alimentos para animais pode ajudar a reduzir as
capturas de peixe selvagem para a alimentação animal. Embora o combate
à eutrofização exija sobretudo a redução da poluição na origem, a
produção de algas no mar pode ajudar a remover o excesso de carbono,
azoto e fósforo da água. A introdução no mercado da União Europeia de
novos alimentos para consumo humano e animal à base de algas e de
produtos do mar constitui uma oportunidade importante para o
desenvolvimento de um setor alimentar sustentável.”
Estratégia Nacional para o Mar
A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 preconiza uma área de intervenção
prioritária relacionada com este setor: AI4. Bioeconomia e biotecnologia azul, da
qual se partilha parte relevante:
“Nesta década, Portugal deve fortalecer a sua aposta na biotecnologia azul
e no desenvolvimento de uma bioeconomia azul mais robusta e
expressiva. Importa reforçar as pontes entre a academia e a indústria,
canalizar investimento para a inovação e desenvolver parcerias flexíveis
dedicadas à procura de soluções para problemas concretos, estimulando
a contratação de investigadores pelo tecido empresarial.
Deve ser dada a primazia de apoio e financiamento público a projetos
descarbonizantes, circulares e sustentáveis. No entanto, para que tal
aconteça, a biotecnologia azul nacional precisa de ganhar escala e mundo.
É necessário um reforço das competências dos potenciais
empreendedores, formação complementar relevante para os atuais e
futuros cientistas marinhos, assim como para muitos dos atuais
empreendedores que podem ter de repensar os seus negócios. O reforço
da escala de investimento e produção, bem como da internacionalização
das empresas deste setor, devem estar na mira das políticas públicas de
apoio e financiamento ao setor.

291

A bioprospeção marinha em águas nacionais, principalmente em mar
profundo, deve continuar para aumentar o conhecimento científico dos
recursos genéticos marinhos com potencial biotecnológico que temos em
Portugal; no entanto, as leis de acesso aos mesmos e as obrigações de
quem deles pretende beneficiar têm de ser clarificadas. Devemos
assegurar que as disposições do Protocolo de Nagoia e da legislação
europeia e nacional sobre partilha de benefícios da biodiversidade são
efetivamente implementadas em Portugal. Uma maior cooperação entre
academia e indústria, incluindo colaboração internacional, e a criação de
um Hub Digital azul, onde se concentram todos os dados das coleções
marinhas nacionais, pontos e condições de acesso, bem como de
infraestruturas de prototipagem e scale up de produção, biorrefinarias e
processamento de biomassa marinha, e ainda os Laboratórios
Colaborativos (CoLabs) na área do mar, revestem-se de natureza
estratégica para o reforço de uma potencial liderança e crescimento deste
setor aos níveis europeu e internacional.”

10.3.7. Estatísticas
A maior parte dos investimentos feitos no campo da biotecnologia é atribuída aos
Estados Unidos e aos Estados-Membros da UE. Em termos de pesquisa de
biotecnologia no mundo, os cinco principais países que contribuem para os
estudos científicos são os Estados Unidos, China, Alemanha, Brasil e Índia.495
De acordo com a European Biotechnology Thematic Network Association
(EUROBIOTECH)496:
“Many industries were created in USA and in Japan, less in Europe. This
difference is probably due to the absence of co-ordination between
different universities and enterprises with consequent loss of deeping and
energy loss.”
A informação estatística relacionada com a biotecnologia azul é ainda limitada,
dada o contínuo desenvolvimento deste setor. Apresenta-se de seguida
informação considerada relevante.
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Estrutura para Estatísticas de Biotecnologia (OCDE)
Em 2005 a OCDE apresentou uma Estrutura para Estatísticas de Biotecnologia
(Biotechnology Statistics Framework)497, reconhecendo o desenvolvimento e o
potencial da biotecnologia e os seus impactos económicos, sociais e ambientais
de longo prazo. Procurou, assim, delinear uma estrutura estatística para orientar
a medição da atividade biotecnológica, visando fornecer a base para o trabalho
de compilação estatística. O foco da estrutura assenta na pesquisa e
desenvolvimento em biotecnologia e na aplicação de técnicas de biotecnologia
para produzir bens ou serviços. A Estrutura para Estatísticas de Biotecnologia
inclui informação sobre conceitos, unidades e definições para fins estatísticos e
um glossário de termos, entre outra informação. A definição para biotecnologia
é apresentada com o seguinte texto:
“The application of science and technology to living organisms, as well as
parts, products and models thereof, to alter living or non-living materials
for the production of knowledge, goods and services.”
Estatísticas de Biotecnologia 2009 (OCDE)
Em 2009 a OCDE publicou o relatório “Biotechnology Statistics 2009”498 contendo
estatísticas detalhadas sobre a evolução da biotecnologia em vários países do
mundo, partilhando informação valiosa para formuladores de políticas,
académicos e empreendedores.
Indicadores-chave de biotecnologia
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido, a OCDE lançou uma plataforma
intitulada “Key biotechnology indicators”499 na qual partilha um gráfico
interactivo que permite avaliar e comparar vários indicadores, incluindo o
“Biotechnology R&D intensity in the business sector, % Business Enterprise R&D”
em vários países. Apresenta ainda informação adicional, incluindo dados e
gráficos, em formato de folha de cálculo.
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Plataforma NationMaster
A plataforma NationMaster publica o “Ranking Number of Patents in the
Biotechnology Sector”500, permitindo avaliar a posição de cada país no ranking
global. Os Estados Unidos lideram a lista com 5 812 patentes; seguido do Japão
(1 575); China (1 539); Coreia do Sul (973); Alemanha (636); França (515); e Reino
Unido (485).
Plataforma Global Biotechnology
A plataforma Think Biotech publica o “Global Biotechnology Innovation
Scorecard”501, permitindo a análise de vários países a partir de vários indicadores.

10.3.8. Benchmarking
Os Estados Unidos são hoje, destacadamente, a nação líder mundial em temos de
biotecnologia, tanto no número de empresas como na intensidade de pesquisa e
desenvolvimento. O relatório Biotechnology Statistics502 publicado em 2009 pela
OCDE, revelava que, em 2006, os Estados Unidos registavam o maior número de
empresas de biotecnologia (3 301), seguidos pelo Japão (1 007) e pela França
(824). Os dados recolhidos em 15 países da União Europeia indicavam que, no
total, estes registavam 3 377 empresas.
De acordo com a plataforma USA Life Sciences Database503, os Estados Unidos
registam atualmente um total de 7059 empresas de biotecnologia, distribuídas
pelas seguintes áreas:
Therapeutics (31,7%); diagnostics and analytical services (19%); other
services and suppliers (14,4%); contract research and manufacturing
(9,9%); genomics and proteomics (7,5%); drug delivery (5,2%);
bioinformatics and bioelectronics (4,7%); food and nutraceuticals (2,5%);
agro biotechnology (1,5%); veterinary (1,4%); industrial biotechnology
(0,9%); cosmetics (0,7%); e environment (0,6%).
Os Estado da Califórnia e o Estado de Massachusetts apresentam a maior
densidade de empresas de biotecnologia.
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O relatório intitulado “A brief overview of global biotechnology” 504, publicado em
2021, apresenta informação estatística atualizada embora com critérios
diferentes dos utilizados pela USA Life Sciences Database, nomeadamente na
contabilização de empresas. Neste relatório é apresentado que, em 2019, se
contabilizavam 11 343 empresas de biotecnologia em todo o mundo (cerca de
2 800 empresas nos Estados Unidos; 1 000 no Reino Unido; 800 na Alemanha).
Esclarece ainda que “Quando se trata de biotecnologia, os Estados Unidos estão
na vanguarda. Desde 2014, o investimento e o apoio do governo dos EUA no
campo da biotecnologia atingiram níveis recordes (…) Foi relatado que um
orçamento de 20,5 mil milhões de dólares foi dedicado a estudos de P&D na área
de biotecnologia nos EUA e 7,6 mil milhões de dólares na Europa”.
É ainda partilhada a lista dos 5 países/ regiões mais produtivas em termos de
publicações no campo da biotecnologia: Estados Unidos (2 208 publicações –
17,9%); China (1 559 – 12,6%); Alemanha (1 056 – 8,6%); Brasil (862 – 7,0%); e
Índia (756 – 6,1%).
A plataforma NationMaster505 partilha informação sobre o número de patentes
registadas no setor da biotecnologia, a nivel global e até 2019. Os 10 países com
maior expressão são: Estados Unidos (5 812 patentes); Japão (1 575); China
(1 539); Coreia do Sul (973); Alemanha (636); França (515); Reino Unido (485);
Canadá (237); Suíça (223); e Países Baixos (221).
A plataforma Think Biotech partilha o Global Biotechnology Innovation
Scorecard506, onde são caracterizados e avaliados 54 países de acordo com uma
metodologia baseada em vários indicadores. Os Estados Unidos apresentam a
melhor avaliação, seguidos de Singapura, Dinamarca, Nova Zelândia, Austrália,
Suiça, Finlândia, Reino Unido, Suécia, Canadá, Hong Kong, Alemanha e Países
Baixos.
Na plataforma “Key biotechnology indicators”507 da OCDE, o indicador “Number
of firms active in biotechnology” evidencia que, em 2018, a liderança pertenceu
aos Estados Unidos (2 470 empresas), seguido da França (2 083), Espanha (1 133),
Coreia (957) e Alemanha (820).
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Um estudo publicado em 2018 na plataforma de notícias WBUR e intitulado “The
Biotech Boom: By The Numbers”508, partilha que a cidade de Boston – capital do
Estado de Massachusetts, é considerada o maior cluster mundial de
biotecnologia. O centro desse aglomerado é a Kendall Square em Cambridge,
onde se localizam mais de 250 empresas de biotecnologia. O facto do
Massachusetts Institute of Technology (MIT) e da Universidade de Harvard se
localizarem ambas na região de Cambridge, revela a importância do
conhecimento na indústria da biotecnologia 509. A área da Baía de São Francisco
no Estado da Califórnia concorre com esta região, como o principal local de
biotecnologia.
Um artigo publicado em 2016 na plataforma de notícias da London School of
Economics and Political Science (LSE), e intitulado “Biotechnology: Why does
Europe lag behind the US”510, revela que:
“European scientists had been responsible for several of the discoveries
which paved the way for new commercial opportunities. But American
entrepreneurs were much quicker to exploit the new techniques than their
European counterparts. The most successful of the pioneers, Genentech,
was founded in 1976 and launched its first drug, a genetically engineered
version of insulin, in 1982. It was followed by a host of imitators, many of
which listed their shares on the stock market.
The success of these firms owed a great deal to the ingenuity and vision of
their founders, but the US had other advantages which supported the
growth of the sector. Biomedical research was funded on a very large scale
by the Federal government, contributing both to advances in knowledge
and to the supply of well-trained scientists. American universities were well
equipped, especially after the Bayh-Dole Act of 1980, for transferring the
results of academic research into industry. The US had a venture capital
industry which had experience in nurturing early-stage firms, especially in
electronics, and could apply the same skills to biotechnology. The safety
and efficacy of new drugs were regulated in the same way as in Europe,
but there were no government controls over prices; the US market was not
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only much larger than any single European country, but also more
rewarding for innovators.”
“How did the US do so well? First-mover advantage is part of the answer,
coupled with the fact that (alongside numerous failures) several of the
pioneers produced blockbuster drugs within very few years of their
foundation. These star performers attracted investor support to what came
to be a seen as a high-risk but potentially high-reward business. As more
scientist-entrepreneurs entered the market, the increasing size and
sophistication of the investor community committed to biotech meant that
promising firms could access capital on a scale that was not available in
Europe.”
Entretanto, o McKinsey Biotech Innovation Index511 revela que a Europa pode
estar a caminho de alcançar os Estados Unidos em inovação e financiamento em
biotecnologia.
Fórmula para o sucesso
Um artigo publicado em 2009 e intitulado “Six secrets to success—how to build a
sustainable biotech business”512, revela os elementos fundamentais para se
desenvolver a indústria da biotecnologia com sucesso. Não basta uma ideia ou a
ciência apenas, sendo fundamental ter uma estratégia para 6 fatores:
Gestão: construir uma equipa que partilha uma visão comum ambiciosa,
honestidade intelectual e uma cultura empreendedora, na qual os
fundadores têm um compromisso de longo prazo;
Capacidade de adaptação: seguir a visão, mas estar preparado para que o
plano de negócios original mude;
Tempo: onde estará o mercado daqui a sete anos? É importante conhecer
a resposta;
Localização: escolher um lugar acessível, perto de investidores e de
empresas já estabelecidas;
Capital: atrair capital de risco desde o primeiro dia; e
511
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Ciência: dispor de ciência de classe mundial, sem esquecer que a ciência
sozinha não faz uma empresa de sucesso.
Importância das start-ups e da localização
De acordo com o artigo referido, a descoberta e o desenvolvimento de soluções
em biotecnologia exigem muito capital, sendo normalmente necessário investir
muito dinheiro antes de existirem lucros. A tesouraria é provavelmente o maior
risco que as empresas enfrentam nos seus estágios iniciais, sendo necessário
possuir uma estratégia de financiamento e de investimento. A localização da
empresa pode influenciar o acesso a capital – os investidores podem não estar
muito recetivos a grandes viagens. Mas há mais razões para escolher bem uma
localização, com boa acessibilidade e perto de empresas estabelecidas:
“O agrupamento tem várias vantagens: primeiro, permite que as empresas
sintonizem as mudanças estratégicas de um setor e se tornem bemsucedidas juntas; em segundo lugar, fornece um ambiente que atrairá
talentos de classe mundial – os candidatos têm a segurança de saber que,
se as coisas não derem certo com uma empresa, então há outras por perto;
terceiro, permite a combinação de conjuntos de competências - muitas
descobertas importantes e avanços científicos surgiram da convergência
de diferentes disciplinas e culturas.”
E, finalmente:
“A biotecnologia, mais do que qualquer outro negócio de alta tecnologia,
depende de laços estreitos com as principais instituições académicas,
tanto no início como na sua continuidade. Na maioria das vezes, as
tecnologias críticas são descobertas e desenvolvidas na academia.
Relações pessoais e profissionais estreitas entre a indústria e a academia
são a principal fonte para as ideias mais promissoras. Com bastante
frequência, as universidades também fornecem os recursos humanos para
empresas de biotecnologia em fase inicial.”
Também a reconhecida Mckinsey513 identifica as áreas-chave em que as
empresas de biotecnologia e os investidores se devem focar para terem sucesso.
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A indústria de biotecnologia precisa de start-ups. O Spanish National Research
Council (CSIC)514 explica que “The start-up companies are a key instrument for the
transfer of knowledge generated in public research organizations, such CSIC,
translating research results into products on the market and promoting the
creation of a more innovative industrial sector.”
De facto, a indústria da biotecnologia está intimamente ligada ao
desenvolvimento de uma comunidade local empreendedora e ativa. Incentivos
fiscais, iniciativas de ensino e formação e investimentos em infraestruturas,
podem ser fatores facilitadores. Mas a criação de um modelo de colaboração com
financiamento público é fundamental.
O centro de pesquisa e desenvolvimento Icelandic Food and Biotech R&D
(MATÍZ)515 constitui um bom exemplo e um caso de sucesso na facilitação da
pesquisa e empreendedorismo. Esta organização foi fundada em 2007 e realiza
pesquisa e desenvolvimento nas áreas de alimentos e biotecnologia. Hospeda
também uma variedade de microempresas que usam as suas instalações
científicas, laboratoriais e administrativas. Este modelo permite que cientistas e
técnicos trabalhem dentro do laboratório para mais de uma empresa,
maximizando assim os benefícios do conhecimento e experiência. Fornece
também massa crítica e permite que as empresas trabalhem globalmente com a
academia e outras entidades empresariais. A colaboração académica e
empresarial é crítica para o sucesso no desenvolvimento de processos e
produtos. A disponibilidade de recursos humanos qualificados e uma perspetiva
internacional no que diz respeito à pesquisa, desenvolvimento e marketing são
também fatores críticos de sucesso.

10.3.9. Inovação: Organizações
O norte da Noruega oferece um dos ambientes marinhos mais ricos e
biologicamente diversificados de todo o mundo, do qual poucas espécies foram
estudadas. Muitos dos organismos nesta área tiveram que adaptar os seus corpos
ao longo do tempo para serem capazes de sobreviver neste ambiente hostil,
levando ao desenvolvimento de mecanismos e propriedades de sobrevivência,
que podem ser usados como base para produtos e processos em várias indústrias.
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Nos últimos 15 anos a Noruega construiu uma cadeia de valor completa para a
exploração da biodiversidade marinha para fins comerciais, competindo a nível
global. O governo está especialmente investido no norte da Noruega, com o seu
acesso exclusivo às vastas áreas oceânicas e aos recursos marinhos.
Biotech North cluster
O Biotech North516 é um cluster de indústrias biomarinhas e de biotecnologia
localizado no norte da Noruega, constituído por 28 membros que incluem
empresas privadas, universidades e centros de pesquisa, e por 6 parceiros
públicos. Apresenta-se como um centro de conhecimento de primeira classe para
a bioeconomia azul, ajudando as ideias a chegarem ao mercado e a tornarem-se
sucessos comerciais. O seu trabalho foca-se na biodescoberta marinha
(biodiscovery) e no bioprocessamento (novos métodos de processamento,
análise e pós-tratamento de matérias-primas marinhas residuais). Os seus
membros e comunidade beneficiam de vários serviços, incluindo o acesso a uma
rede de negócios; branding e promoção regional; ensino e formação em várias
áreas; orientação para start-ups; e um grupo de apoio a soluções de
financiamento.
Inovação na Noruega
O Biotech North tem sede em Tromsø, localidade que centraliza uma rede de
desenvolvimento de conhecimento, ferramentas de P&D e uma infraestrutura de
processamento para apoiar a indústria marinha de base biológica e start-ups.
Nesta rede estão incluidas as seguintes entidades:
Norstruct - Norwegian Structural Biology Center517, um laboratório
nacional estabelecido no âmbito da FUnctional GEnomics initiative (FUGE);
Marbank518, um biobanco de recursos marinhos do Ártico integrado no
Institute of Marine Research519;
UiT - The Arctic University of Norway520;
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Barents Biocentre Lab, um laboratório científico totalmente equipado para
alugar;
Biotep - National Facility for Marine Bioprocessing 521;
Marbio522, uma plataforma analítica para a triagem, isolamento e
identificação de produtos naturais bioativos/ moléculas; e
Norinnova - Technology Transfer & Business Incubator 523, apoio à
comercialização de ideias científicas e ao desenvolvimento de
empreendedores locais.
Apoio a start-ups
A Biotech North dedica muita atenção aos empreendedores e start-ups,
oferecendo um programa organizado em 9 pontos, que vale a pena conhecer em
detalhe524 e que se resume de seguida:
Tip #1: Utilize Gründerhjelpa
Tip #2: Check out Innovation Norway's services for startups
Tip #3: Norinnova Business Incubator was created just for you
Tip #4: Consider fundraising through crowdfunding
Tip #5: Angel Investors in Norway
Tip #6: Investor Forums
Tip #7: Connect Springboard can help
Tip #8: Even the banks want you to succeed
Tip #9: Biotech North's funding application support group
A apresentação não dispensa a visita à plataforma da organização. Fundamental
relembrar a missão do Biotech North: centro de conhecimento de primeira classe
para a bioeconomia azul, ajudando as ideias a chegarem ao mercado e tornaremse sucessos comerciais.
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10.3.10. Inovação: Casos de estudo
A inovação em biotecnologia azul é multifacetada e revela-se de várias formas.
Apresentam-se três exemplos significativos.
Salmão AquAdvantage
Em 1989, uma equipa de pesquisa da Memorial University no Canadá conseguiu
utilizar técnicas de genética avançada para desenvolver um salmão do Atlântico,
que cresce mais rápido durante os estágios iniciais e mais vulneráveis do
crescimento. Essa inovação revolucionária encurta o ciclo de tempo do
nascimento à colheita. Em 1991 foi criada a empresa AquaBounty, especializada
em aquicultura em sistema de recirculação (recirculating aquaculture systems
RAS) para desenvolver a comercialização da inovação. Em 2015, o salmão
AquAdvantage525 com o gene da hormona de crescimento do salmão Chinook,
tornou-se o primeiro peixe geneticamente modificado a ser aprovado para uso
comercial pela Food and Drug Administration (FDA)526 dos EUA, após ter sido
provado que apresenta a mesma a segurança alimentar que o salmão do
Atlântico não transgénico. Em 2016 foi também aprovado o consumo no Canadá.
Jellagen
A Jellagen527 é uma empresa inovadora de biotecnologia marinha, fundada em
2015, que desenvolveu uma plataforma revolucionária para medicina
regenerativa. A inovação baseia-se na produção de colagénio tipo 0, a partir de
uma espécie de medusa (barrell jellyfish - rhizostoma pulmo), dando resposta a
necessidades complexas de medicina regenerativa. Neste âmbito, a sua aplicação
estende-se aos domínios cardiovascular, odontológico, cirurgia geral e
gastroenterologia, oncologia, oftalmologia, ortopedia, neurologia, cirurgia
plástica e reconstrutiva, pesquisa pré-clínica, engenharia de tecidos, trauma,
recuperação de feridas e orelha, nariz e garganta.
Rothamsted Research
O óleo de peixe é economicamente importante na produção de rações para
peixes, bem como para a saúde humana. A procura por óleo de peixe continuou
a crescer junto com a expansão da indústria da aquicultura, porque é uma
525

https://aquabounty.com/our-salmon
https://www.fda.gov/animal-veterinary/animals-intentional-genomic-alterations/questions-andanswers-fdas-approval-aquadvantage-salmon
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https://www.jellagen.co.uk/
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importante fonte de lipídios nos alimentos dos peixes. Com esta procura
crescente, torna-se necessário ter outras fontes de óleo de peixe. Os cientistas
da Rothamsted Research528 modificaram geneticamente a planta camelina
(camelina sativa), conseguindo produzir óleos de peixe ómega-3 nas suas
sementes. Estes óleos são conhecidos por serem componentes benéficos da
nutrição humana, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares e outras
doenças metabólicas, como a obesidade e a diabetes tipo 2.

10.3.11. Disrupção
De acordo com informação partilhada pela Organização Mundial de Saúde (World
Health Organization WHO)529, o cancro é uma das principais causas de morte em
todo o mundo, tendo sido responsável por quase 10 milhões de mortes em 2020.
Os medicamentos com ação anticancerígena, desenvolvidos a partir de
substâncias recolhidas nos mares e no oceano, são já uma realidade e o futuro
parece ser promissor no desenvolvimento de novas soluções. Apresentam-se dois
casos representativos, que podem representar disrupção positiva no futuro da
humanidade.
PharmaMar
A PharmaMar530 é uma empresa farmacêutica espanhola que se dedica
exclusivamente à pesquisa e ao desenvolvimento de medicamentos a partir de
organismos marinhos, ou seja, é uma empresa de biotecnologia azul.
Desenvolveu o medicamento antitumoral de marca comercial Yondelis, a partir
do composto trabectedina, descoberto numa colónia de tunicados (ecteinascidia
turbinata). A trabectedina foi a primeiro composto natural marinho aprovado
para uso clínico na quimioterapia do cancro, sendo atualmente produzida
sinteticamente. O Yondelis é o primeiro medicamento de origem marinha
aprovado na Europa para o tratamento do sarcoma (cancro) de tecidos moles e
para o cancro do ovário, estando disponível em quase 80 países, incluindo os
Estados Unidos e o Japão.
Atualmente a empresa conta com a maior coleção mundial de organismos
marinhos, cerca de 200 000 amostras entre macroorganismos e microrganismos.
528

https://www.rothamsted.ac.uk/oceans-fields-and-back-again
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
530
https://pharmamar.com/
529
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O interesse da empresa nestes organismos reside no facto de que estes possuem
mecanismos para responder a necessidades vitais como a sobrevivência, a
defesa, o ataque e a comunicação, que se manifestam muitas vezes através do
desenvolvimento de substâncias, as quais podem ser úteis para combater uma
infinidade de doenças.
O processo de biodescoberta tem início na procura de organismos marinhos, por
uma equipa formada por biólogos marinhos e mergulhadores profissionais,
pioneiros na exploração da biodiversidade marinha, conseguindo atingir
profundidades de até 120 metros. Após recolha e seleção é iniciado o processo
de síntese dos macroorganismos e de microrganismos marinhos. Passa-se de
seguida ao processo de formulação de compostos e de ensaios clínicos
fundamentais para o desenvolvimento do medicamento531.
Os mares e o oceano são grandes fontes da biodiversidade, existindo neles uma
enorme quantidade de substâncias ativas desenvolvidas ao longo de milhões de
anos de evolução. A organização de expedições marinhas em diferentes locais do
mundo, a recolha de amostras, a criação de uma biblioteca de organismos e a
procura e desenvolvimento de medicamentos a partir deles, faz parte do trabalho
que uma organização de biotecnologia azul farmacêutica deve desenvolver532.
Scripps Institution of Oceanography
O Scripps Institution of Oceanography533 da University of California San Diego 534,
é um dos centros mais importantes do mundo para a pesquisa e ensino em
ciências da Terra, operando uma frota de quatro navios de pesquisa
oceanográfica. Abriga ainda o Birch Aquarium que recebe 500 000 visitantes por
ano.
Em 2020 anunciou o desenvolvimento de uma promissora droga contra o cancro
do cérebro535, a caminho de utilização pública, descoberta a partir de um
micróbio do oceano profundo pela sua equipa de pesquisa. Um composto que
este micróbio produz está a ser testado em pacientes com glioblastoma (tipo de
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https://inspirabiotech.com/2018/03/09/when-the-solution-comes-from-the-sea-pharmamar-worldleader-in-marine-biotechnology-against-cancer/?lang=en
532
https://youtu.be/4bNMr1FEhQE
533
https://scripps.ucsd.edu/
534
https://www.ucsd.edu/
535
https://scripps.ucsd.edu/news/deep-sea-anti-cancer-drug-discovered-scripps-scientists-enters-finalphase-clinical-trials
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cancro no cérebro), num estudo próximo do final da fase de testes, comprovando
a continuidade do valor dos produtos derivados diretamente da natureza.
A descoberta teve início numa amostra de sedimento oceânico recolhida a 1 110
metros de profundidade, na qual foram identificadas 20 000 bactérias diferentes.
Dentro dessa grande quantidade, um grupo destacou-se como incomum por
apresentar evidências claras de estar adaptado à vida no oceano. Mais tarde foi
reconhecido que tinha sido descoberto um género ou grupo inteiramente novo
de bactérias marinhas, que posteriormente chamaram de salinispora. Os estudos
desenvolvidos com os compostos produzidos por essas bactérias validaram que
estes podiam eliminar células cancerosas cultivadas em laboratório, levando à
descoberta de um agente anticancerígeno único e altamente potente, a
salinosporamida A, mais tarde renomeado para Marizomib. Os testes clínicos
iniciais revelaram que os tumores entraram em remissão em alguns pacientes
que tomaram o medicamento em teste. Atualmente estão a ser realizados testes
clínicos em pacientes com glioblastoma que se encontram em centros de
tratamento de cancro da University of California Irvine e da University of
California San Francisco.
O glioblastoma é o tipo de cancro no cérebro que tirou a vida do senador John
McCain em agosto de 2018. É geralmente considerado um cancro incurável,
levando à morte em 15 meses após o diagnóstico. Os únicos tratamentos
disponíveis são radiação e quimioterapia.

10.3.12. Informação adicional
O tema da biotecnologia é vasto, estando disponível valiosa informação em várias
plataformas.
Convenção das Nações Unidas sobre a diversidade biológica, 1992:
https://www.cbd.int/convention/ e https://dre.pt/pesquisa//search/268421/details/maximized
Sociedade Portuguesa de Biotecnologia: https://www.spbt.pt/
Associação Portuguesa de Bioindústria: https://p-bio.org/pt/
BlueBioAlliance: https://www.bluebioalliance.pt/
Bluebiovalue: https://www.bluebiovalue.com/
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Global Biotechnology Industry - Market Research Report:
https://www.ibisworld.com/global/market-research-reports/globalbiotechnology-industry/
5 Biotechs to Watch in Spain: https://pharmaboardroom.com/articles/top-5biotechs-in-spain/
2018 Behind the Scenes of the Spanish Biotech Industry’s Boom:
https://www.labiotech.eu/in-depth/spanish-biotech-industry-biospain/
Spain Biotech: https://internationalbiotech.org/market/spain/
Portugal Biotech: https://internationalbiotech.org/market/portugal/
Europe's leading Biotech News: https://www.labiotech.eu/
European Biotech Industry Report 2021: https://www.labiotech.eu/reports/
European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA):
https://www.ebtna.eu/
One Ocean Beauty: https://oneoceanbeauty.com/
Blue Lagoon Skincare: https://skincare.bluelagoon.com/en/
Advanced 3D BioPrinting Solutions: https://www.brinter.com/
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11. CONCLUSÃO

O projeto INOVSEA foi apresentado em duas sessões públicas, uma em Viana do
Castelo e outra na Figueira da Foz. Em ambas, o público empreendedor presente
– extraordinariamente participativo – repetiu enfaticamente a burocracia e as
dificuldades encontradas, perante a governação e as instituições reguladoras,
para desenvolverem projetos inovadores no âmbito da economia do mar. A
mesma preocupação foi sentida no processo de consulta pública do plano de ação
INOVSEA.
Este tema merece assim uma análise cuidada, podendo representar o calcanhar
de Aquiles da estratégia para o desenvolvimento da economia do mar
sustentável. De facto, de que adianta, a montante, apelar à inovação e ao
empreendedorismo, inspirando o investimento e assunção de risco se, a jusante,
a falta de empatia e liderança, a burocracia, a morosidade dos processos e a falta
de confiança na governação e nas instituições reguladoras compromete os
projetos?
Daron Acemoglu e James Robinson, autores do livro “Porque falham as
Nações”536, mostram – de forma conclusiva, que são as instituições políticas e
económicas criadas pela humanidade que estão subjacentes ao êxito económico
dos países. Citando os mesmos autores no seu livro “Portugal e o mundo numa
encruzilhada”537, António Costa Silva explicita que existem “(…) três fatores que
explicam o sucesso dos países. O primeiro é a qualidade das suas instituições. O
segundo é a inteligência nas políticas públicas, em especial nas políticas
económicas. O terceiro é a capacidade de construírem mercados inclusivos, isto
é, de trazerem o maior número de pessoas para a atividade económica e pôr a
economia a funcionar em benefício da maioria e não só de alguns.”
No “Review on the Economics of Biodiversity” 538 liderado pelo Professor Sir
Partha Dasgupta da Universidade de Cambridge, é abordado o tema "Instituições
eficazes e ineficazes" (Effective and Ineffective Institutions). Neste âmbito, o
536

https://www.temasedebates.pt/produtos/ficha/porque-falham-as-nacoes/14679103
https://www.bertrand.pt/livro/portugal-e-o-mundo-numa-encruzilhada-antonio-costasilva/24590097
538
https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-thedasgupta-review
537
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termo capital social é definido como representando "a confiança nos outros, nas
instituições governamentais e nos mercados, que permitem que as pessoas se
envolvam umas com as outras para obterem vantagens mútuas." O relatório
apresenta ainda duas definições:
. As instituições eficazes caracterizam-se pela existência de confiança,
regras claras, e verificação, observação e fiscalização eficaz, contribuindo
para o desenvolvimento e a prosperidade; e
. As instituições ineficazes caracterizam-se pela falta de confiança,
corrupção e utilização ineficaz da lei; colocando barreiras à cooperação e
ao desenvolvimento, contribuindo para a degradação em geral.

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review
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Sobre este tema, no livro referido previamente, António Costa Silva refere que a
qualidade da legislação é fundamental para alcançar o sucesso, o que “Implica
conceber leis que promovam a economia produtiva, a competitividade e o
crescimento, e não matem o futuro.”
Sobre o funcionamento do mercado e da concorrência discorre que:
“Uma das razões da crise do país [Portugal] tem que ver com as limitações
no funcionamento do mercado, a burocracia excessiva da administração
pública quando lida com as empresas, a morosidade dos processos de
licenciamento (…) e a falta de eficácia de alguns reguladores, o que pode
limitar a concorrência. O resultado é uma economia anémica e deficiente,
avessa à competitividade, amiga da ineficiência, hostil às empresas e ao
lucro e que erige dificuldades e barreiras para os empreendedores que
querem criar novas empresas (…) os abusos de posição dominante levam
alguns dos melhores empreendedores a desistir ou a emigrarem.”
E conclui, partilhando a sua visão para a economia do mar nacional, referindo
que:
“(…) se continuarmos a praticar a apatia como estratégia, passaremos
uma vez mais ao lado de uma oportunidade crucial para diversificar a
economia e criar novos motores de riqueza baseados na ciência, no
conhecimento e na tecnologia.”

O mundo está a mudar de forma acelerada, mais rápido do que as organizações
conseguem acompanhar. De facto, as instituições foram desenhadas para
"tempos de paz". Porém, vivemos hoje "tempos de guerra" – nas alterações
climáticas, na indústria, no ensino e na regulamentação.
A inovação é cada vez mais disruptiva, digital e surpreendente, prometendo uma
década realmente única. Para atingir os objetivos planeados e superar os desafios
que se avizinham, é fundamental contar com o apoio de instituições eficazes,
abertas às comunidades e atentas às suas necessidades e anseios, lideradas com
visão, missão e valor.
Temos o mapa e o ponto de partida definido, mas sabemos o atraso que levamos.
Os passos devem agora ser acelerados, inspirados por um genuíno sentido de
urgência – constante e resiliente – no caminho da efetiva mudança.

309

310

PARTE B

MEDIDAS DE AÇÃO

12. ENQUADRAMENTO

Importância da análise prospetiva
A análise prospetiva apresentada lançou as fundações da dinâmica que se
procura desenvolver nas atividades relacionadas com a economia do mar. A
leitura dos conteúdos apresentados é fundamental, para que cada pessoa ou
empresa possa identificar oportunidades e idealizar iniciativas, de acordo com as
suas características e experiência. É ainda fundamental para o enquadramento
das medidas de ação que se apresentam de seguida, dado que estas se edificam
sobre as fundações estabelecidas na análise prospetiva.
Medidas de ação
As medidas de ação serão apresentadas em dois grandes grupos:
. Medidas de ação transversais a todos os setores da economia do mar; e
. Medidas de ação específicas por setor ou fileira.
Algumas medidas têm objetivos de criação de resultados a curto e médio prazo,
exigindo menor investimento e tempo de preparação, focando-se em iniciativas
geradoras de valor e de emprego.
Outras medidas têm objetivos estruturais, fomentando a criação de resultados
sustentáveis a médio e a longo prazo, focando-se no investimento em pessoas e
talento, os verdadeiros motores das iniciativas de inovação, o suporte da
vitalidade das empresas e da economia.
Tipos de medidas de ação
As medidas de ação podem assumir diferentes formatos, incluindo a realização
de eventos (feiras, conferências, etc.); viagens em grupo; programas (ciclos de
workshops, concursos de ideias, aceleradores de ideias); elaboração de estudos;
criação de infraestruturas; plataformas digitais; entre outros.
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Domínios de ação
As medidas de ação são agrupadas em nove domínios que incluem:
D1. Domínio Gestão;
D2. Domínio Comunicação;
D3. Domínio Mercados;
D4. Domínio Qualificação;
D5. Domínio Ideias;
D6. Domínio Empreendedorismo;
D7. Domínio Colaboração;
D8. Domínio Identidade;
D9. Domínio Governação.

Todas as medidas têm um denominador comum nos seus objetivos: fazer
acontecer, com pragmatismo e liderança efetiva, com transparência e
responsabilidade.
Adicionalmente, todas as medidas apresentam um factor crítico de sucesso
comum: competência na gestão e liderança, entendendo-se competência como
a coexistência de conhecimento (saber), habilidade (saber fazer) e atitude (saber
ser).
Finalmente, todas as medidas apresentam uma visão em comum: em 2025 a
economia do mar das regiões envolvidas vai estar exatamente onde a
idealizarmos hoje – melhor e maior, com sustentabilidade.
O compasso do percurso estabelecido não precisa ser acelerado, mas a
implementação deve ser efetiva. O caminho será percorrido “Step by Step,
Ferociously”.
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13. MEDIDAS DE AÇÃO TRANVERSAIS

13.1. Domínio Gestão
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MEDIDA 1 – CENTRO DE INTELIGÊNCIA AZUL
Estabelecer um Centro de Inteligência Azul com as seguintes responsabilidades:
(1) Liderança na implementação e coordenação das medidas apresentadas
no Plano de Ação;
(2) Comunicação interna e externa, dinamizando as diferentes iniciativas
previstas;
(3) Avaliação regular do progresso e dos resultados alcançados; e
(4) Apoio às empresas e entidades envolvidas.
O Centro de Inteligência Azul pode iniciar a sua atividade de forma
descentralizada, aproveitando as estruturas já existentes e alguns projetos já
desenvolvidos pela AEVC, ACIFF e outras entidades relevantes, assumindo um
posicionamento de interligação, coordenação e comunicação. Para o
cumprimento da sua missão deve ser considerado o estabelecimento de várias
unidades funcionais, nomeadamente as seguintes:
Unidade de gestão dedicada e permanente, com capacidade de liderança
4.0, digital e ambiciosa, enérgica e inquieta, orientada a resultados;
Unidade de estágios multidisciplinar, para receber alunos finalistas de
cursos superiores e cursos profissionais, ou alunos que estejam envolvidos
em projetos de mestrado, dando-lhes oportunidade para (1) colaborar em
medidas de ação específicas previstas no Plano de Ação; (2) implementar
ideias inovadoras na forma de novos projetos; (3) apoiar projetos
existentes renovando e dando continuidade aos mesmos; e (4) para futura
integração em empresas da economia do mar. Possíveis áreas de trabalho:
projetos específicos de setores da economia do mar; comunicação;
organização de eventos; outras;

Unidade de carreiras azuis, para promover e apoiar o emprego e
construção de carreiras azuis, através (1) do desenvolvimento de perfis de
competências e de evolução de carreira, por setores de atividade; (2) da
realização de ações de divulgação junto de escolas, procurando identificar
vocações e captar talento; e (3) do apoio à construção de planos de estudo
e de carreiras profissionais; e preparação de comunicação pessoal para
candidaturas (imagem pessoal, incluindo CV, etc.);
Unidade de comunicação, um verdadeiro megafone azul com equipa
especializada, focada na elaboração e implementação de ações regulares
de comunicação interna e externa, de acordo com um plano de
comunicação estratégica;
Unidade de formação, para capacitação de pessoas e empresas em áreas
de conhecimento transversais, incluindo a economia azul; economia
circular; inovação; empreendedorismo; internacionalização; apoios
financeiros; digitalização, entre outras. Potencial oportunidade para
realizar ações de formação e de consultoria em outras regiões do país e a
nível internacional, baseadas no conhecimento e na experiência adquirida;
Unidade de apoio a empreendedorismo, promovendo a transmissão de
oportunidades de negócio; a capacitação em empreendedorismo; a
aproximação a meios de financiamento e a instituições de conhecimento;
e a criação de sinergias com incubadoras nacionais e internacionais
(exemplos Incubadora Mar & Indústria539 na Figueira da Foz e a In.Cubo540
em Arcos de Valdevez).
Competências base: Gestão; economia do mar; comunicação; eventos; formação;
consultoria.
Liderança: Equipa de gestão executiva; Conselho de Administração com
representação da AEVC e ACIFF.
Metas e prazos: elaboração de projeto e estratégia até final de fevereiro de 2022;
constituição da equipa de gestão até final de fevereiro de 2022; início de
operações de, pelo menos uma área funcional, até março de 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
539
540

http://ieff.pt/
https://www.incubo.eu/
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Financiamento: Autarquias; patrocinadores; empresas; receitas de eventos;
ações de formação; apoios financeiros.
Nota importante: o Centro de Inteligência Azul poderá evoluir, no futuro, para
uma iniciativa com infraestrutura centralizada, com amplificação das
competências referidas e desenvolvimento de competências adicionais, se
existirem resultados que comprovem o seu valor e sustentabilidade; e se for
assegurada a sua viabilidade financeira.
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13.2. Domínio Comunicação
MEDIDA 2 – PLANO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA – BLUE CITY
Desenvolver um Plano de Comunicação Estratégica da economia do mar nas
regiões – saber o que comunicar, para quem, quando e como, procurando
construir – de forma proactiva – uma imagem positiva e única, assim como uma
elevada notoriedade e sólida reputação junto de todos os stakeholders.
O alcance dos objetivos de comunicação pode ser facilitado se forem pensadas e
construídas uma marca e uma estratégia de gestão da marca (branding), cuja
ideia central esteja perfeitamente alinhada com a visão e missão a definir. Prever
o desenvolvimento de uma marca (“BLUE CITY” ou outra designação), um
verdadeiro “selo” de afirmação das regiões como cidades azuis inteligentes,
destacando as atividades económicas, a inovação, o empreendedorismo, as
atividades de âmbito cultural, as personalidades, entre outras. Esta marca deverá
ter um posicionamento e ambição “umbrella” (ver exemplo Guimarães 2012 –
Capital Europeia da Cultura541), fortalecendo-se no apoio a várias iniciativas com
identidade própria (ver exemplo BlueFest542 em Santa Cruz).
A comunicação estratégica é uma função de gestão de topo, assumida e vivida
pela equipa de liderança e estreitamente ligada à estratégia definida, orientada
a todos os seus stakeholders, internos e externos, e não apenas aos tradicionais
públicos-alvo. Pode ser considerada o somatório de todas as estratégias de
comunicação parciais, uma comunicação integrada entre as quais se inclui a
comunicação externa (relações-públicas, comunicação de marketing,
comunicação financeira, comunicação para imprensa, etc.), e a comunicação
interna (recursos humanos, parceiros, etc.).
Coordenação: Centro de Inteligência Azul.
Metas e prazos: Elaboração do plano de comunicação até final de fevereiro de
2022; início de comunicação em março 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; empresas; apoios financeiros.
541

https://estudiojoaocampos.com/work/guimaraes/uma-identidade-em-dois-actos
https://www.alvorada.pt/index.php/oeste/3143-bluefest-santa-cruz-acolhe-evento-dedicado-aeconomia-azul
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MEDIDA 3 – OBSERVATÓRIO DE ECONOMIA DO MAR
Desenvolver uma plataforma de cooperação online, para partilha de
conhecimento e informação útil relacionada com a economia do mar das regiões
preconizadas; e para promoção da aproximação entre empresas, ecossistema de
inovação e meios de financiamento. Destaque para as seguintes funcionalidades:
. Barómetro de atividade da economia do mar;
. Repositório de informação e conhecimento;
. Publicação de ideias e oportunidades de negócio;
. Procura de investidores;
. Publicação de ofertas de emprego;
. Calendário de eventos;
. Networking.
Coordenação: Centro de Inteligência Azul.
Metas e prazos: Elaboração de projeto da plataforma até final de abril de 2022;
implementação da plataforma até final de junho de 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; empresas; apoios financeiros.

MEDIDA 4 – ATLAS REGIONAL DA ECONOMIA DO MAR
Desenvolver uma plataforma de informação georreferenciada, com informação
detalhada e localização das várias organizações ligadas à economia do mar nas
regiões do projeto, com destaque para as seguintes funcionalidades:
. Definição de perfil do utilizador (visitante) e respetivas preferências;
. Consulta de bases de dados temáticas, com acesso a informação em
formatos alfanumérico, imagem e vídeo;
. Consulta de calendário de eventos;
. Consulta de mapas de localização de atividades, organizações ou fileiras;
. Elaboração de rotas a partir de atividades, organizações ou fileiras;
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. Cálculo de tempo e de custos associados a rotas;
. Acesso a informação em realidade aumentada;
. Localização de pessoas com interesses semelhantes;
. Permissão para convites de organizações a partir da ativação da
localização no telemóvel.
Coordenação: Centro de Inteligência Azul.
Metas e prazos: Elaboração de projeto da plataforma até final de abril de 2022;
implementação da plataforma até final de junho de 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; empresas; apoios financeiros.
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13.3. Domínio Mercados
MEDIDA 5 – FEIRA DE CARREIRAS & NEGÓCIOS EM ECONOMIA AZUL
Organizar a Feira de Carreiras & Negócios em Economia Azul, um evento de nível
internacional em formato presencial e digital, com área de exposição de
empresas, entidades de ensino, universidades, instituições de investigação,
associações, clusters, fundações, municípios, entidades públicas, incubadoras,
centros tecnológicos, redes de empresas e de internacionalização, fontes de
capital, entre outras organizações. Em paralelo, realização de conferências,
apresentação de start-ups, promoção de eventos sociais e desportivos,
networking, seleção e recrutamento, entre outros (ver exemplo Navingo543 nos
Países Baixos).
Organização do evento: Centro de Inteligência Azul
Metas e prazos: Elaboração de projeto do evento até final de fevereiro 2022;
realização da 1ª edição do evento em maio de 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; expositores; publicidade; apoios financeiros.

MEDIDA 6 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Organização e coordenação de grupos empresariais, para participação em feiras
de negócios nacionais e internacionais, promovendo marcas junto de potenciais
mercados.
Organização: Centro de Inteligência Azul; outros.
Metas e prazos: Elaboração de programa até final de abril de 2022; início das
ações em julho de 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; patrocinadores; empresas; apoios financeiros.

543

https://www.navingo.com/ e https://www.navingocareer.com/en/career-event/
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13.4. Domínio Qualificação
MEDIDA 7 – ESCOLA DO OCEANO
Promover a criação de uma Escola do Oceano, com (1) oferta de ensino
profissional para jovens (três anos de formação referentes ao 10.º, 11.º e 12.º
anos de escolaridade); e (2) oferta de ações de formação para empresas.
Desenvolver um verdadeiro ecossistema de aquisição de conhecimento e
aprendizagem em contexto de trabalho, com cursos de formação atualizados e
adaptados às necessidades atuais e futuras das empresas da economia do mar,
em áreas com elevada empregabilidade (ver exemplo Escola da Ferrovia 544).
Possíveis unidades:
Formação nas áreas de portos e logística, construção naval, energia eólica
offshore, transporte marítimo, turismo náutico, pesca desportiva, etc.;
Certificação internacional para carreiras profissionais em navios e
estruturas offshore, incluindo parques de energia eólica (ver exemplo
Clyde Training545);
Incubadora de start-ups aproximando alunos e comunidade a programas
de empreendedorismo qualificado; a empresas e organizações; e a fontes
de financiamento;
Programas de verão com formação e ocupação de tempos livres para
estudantes.
Organização: AEVC; ACIFF; Empresas; Instituições de Ensino Superior; outras.
Metas e prazos: Elaboração de projeto em 2022; constituição e instalação em
2022; início de atividade em julho de 2023.
Apoios: Autarquias; universidades; empresas; outros.
Financiamento: Autarquias; patrocinadores; empresas; apoios financeiros.

544

https://www-jn-pt.cdn.ampproject.org/c/s/www.jn.pt/economia/amp/escola-da-ferrovia-abreportas-no-proximo-ano-letivo-13705943.html
545
https://clydetrainingsolutions.com/news/blog-whats-difference-between-bosiet-and-foet/
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MEDIDA 8 – ENSINO POLITÉCNICO AZUL
Apoiar a criação de programas de conhecimento azul no ensino politécnico das
regiões, incluindo licenciaturas, mestrados e pós-graduações. Sugestão:
MBA Azul, com capacitação em direito e economia do mar; digitalização e
transformação digital (inteligência artificial, blockchain, cibersegurança,
realidade virtual); descarbonização (regulação internacional, hidrogénio,
energias renováveis no oceano, green shipping); pessoas e talento (novas
profissões, competências, comunicação interna).
Organização: Centro de Inteligência Azul; Ensino Politécnico
Metas e prazos: elaboração de projetos até final de 2022; início de programas
de ensino em setembro de 2023.
Apoios: Ensino politécnico; autarquias, outros.
Financiamento: Ensino politécnico; autarquias; patrocinadores; empresas.

MEDIDA 9 – CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS
Promover a transferência de conhecimento e a capacitação de empresários dos
setores da economia do mar, organizando diversos tipos de iniciativas, com
destaque para as seguintes:
Jornadas de inovação, explorando o potencial das redes de inovação e
cooperação empresarial e inter organizacional na promoção da
competitividade. Os eventos serão animados por especialistas e juntarão
empresas de cada uma das fileiras da economia do mar, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores com responsabilidades na
promoção da inovação, estimulando a capacidade tecnológica e de
inovação das empresas participantes;
Workshops, com vista ao reforço da capacidade dos agentes económicos
da cadeia de valor da economia do mar em fatores críticos para a sua
competitividade, privilegiando a abordagem de temas considerados
prioritários para potenciar a inovação e internacionalização das PME no
novo paradigma de competitividade da economia portuguesa,
nomeadamente os desafios e oportunidades relacionados com a indústria
4.0, economia circular, literacia financeira e internacionalização.
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Organização e coordenação: Centro de Inteligência Azul; outros.
Metas e prazos: Elaboração de programas até final de setembro 2021; início de
eventos em outubro de 2021.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; empresas; patrocinadores.
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13.5. Domínio Ideias
MEDIDA 10 – IGNIÇÃO DE IDEIAS
Promover iniciativas com o objetivo de atrair talento e ideias que possam ser
desenvolvidas e transformadas em produtos e serviços comercializáveis. Para
este objetivo torna-se fundamental a comunicação com uma comunidade
alargada (nacional e internacional) e a promoção de eventos de ignição,
incluindo:
Feiras de inventos e de inventores, um espaço para divulgação de ideias
inventivas e construtivas, capazes de serem executadas ou implementadas
nas diversas áreas de conhecimento relacionadas com a economia do mar,
abrindo oportunidades para a apresentação de ideias inovadoras por parte
de estudantes, profissionais e de todas as pessoas que desejem mostrar o
seu potencial inventivo (ver exemplo Feira do Inventor546).
Concursos de ideias, para desenvolvimento de novos produtos e serviços,
estimulando a apresentação de soluções criativas e inovadoras por parte
de estudantes, cientistas, laboratórios, empreendedores, start-ups, etc.
(ver exemplos de inovação Zouri547 e Skizo548). Os concursos podem ser
nacionais ou internacionais, procurando resolver questões concretas
numa rede alargada (ver exemplos Innocentive549 e Ideaconnection550).
Organização e coordenação: Centro de Inteligência Azul; outros.
Metas e prazos: Elaboração de programas até final de março de 2022; início das
ações em maio de 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; empresas; patrocinadores.

546

http://www.unesc.net/portal/blog/ver/307/16464
https://www.zouri-shoes.com/
548
https://skizoshoes.com/
549
https://www.innocentive.com/
550
https://www.ideaconnection.com/
547
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13.6. Domínio Empreendedorismo
MEDIDA 11 – EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO
Promover várias iniciativas com o objetivo de atrair, capacitar e apoiar empresas,
empreendedores e start-ups, com o objetivo de estimular a inovação e reduzir o
“gap” entre as ideias (descoberta e pesquisa) e a sua “comercialização”,
promovendo o “go-to-market” e acelerando o “time-to-market”. Para este
objetivo torna-se fundamental a aproximação das empresas ao ecossistema de
conhecimento e a fontes de financiamento de projetos, apoiados por programas
de empreendedorismo qualificado, incluindo:
Programas de aceleração, ajudar os empreendedores nas diversas fases
do processo de criação e desenvolvimento de novos negócios, incluindo a
identificação de oportunidades em indústrias específicas e a criação de
ideias capazes de as aproveitar; a construção, teste e validação de modelos
de negócios; criação de protótipos; validação do produto e do mercado; e
implementação ou lançamento comercial;
Programas de mentoria, desenvolver uma ideia de raiz, desde o desenho
do modelo de negócio até à implementação no mercado, com mentoria
one-to-one ou de equipas com diferentes perfis, dinâmicas e experiências,
nas áreas de gestão, comercial, comunicação, engenharia e digital;
Programas de inovação aberta, colocar as empresas da economia do mar
em contacto com as start-ups, com o objetivo de dar resposta a desafios
concretos nas diferentes fileiras. Pretende-se acelerar a adoção de
inovação pelas empresas e permitir aos empreendedores aplicar e adaptar
soluções. As empresas encontram aqui oportunidades de testar inovações
com potencial para desenvolver e otimizar as suas operações de negócio
(ver exemplo TourismAdventure551);
Programas de aproximação, entre academia e indústria, com ações
específicas por fileiras, incluindo o levantamento de informação no
terreno; a promoção de encontros, workshops e ações de formação

551

https://www.tourismadventure.pt/
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específicas, de acordo com as necessidades identificadas (ver exemplo
Clima-Pesca552);
Programas de incubação, disponibilizando recursos, instalações e a
consultoria necessária para validar ideias e planear a abordagem ao
mercado. Atrair empreendedores estrangeiros através do programa
Startup Visa553, um programa do IAPMEI que confere um visto de
residência para empreendedores com o objetivo de atrair para Portugal
projetos com potencial inovador;
Organização e coordenação: Centro de Inteligência Azul; outros.
Metas e prazos: Elaboração de programas até final de março de 2022; início das
ações em maio de 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; empresas; patrocinadores.

552
553

https://agriculturaemar.com/clima-pesca-o-impacto-das-alteracoes-climaticas-no-sector-das-pescas/
https://www.iapmei.pt/Paginas/StartUP-Visa-pt.aspx
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13.7. Domínio Colaboração
MEDIDA 12 – ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES
Criar e promover o Encontro Nacional de Estudantes de Economia Azul
(ENEAZUL), uma conferência anual dedicada aos estudantes das várias áreas e
disciplinas da economia do mar, com debate de competências, carreiras,
benchmarking e empregabilidade (ver exemplos ENETUR554 e ENEEG555).
Organização: Associações de Estudantes.
Metas e prazos: Elaboração de projeto do evento até final de junho 2022;
realização da 1ª edição do evento em novembro de 2022.
Apoios: Autarquias; escolas; universidades; outros.
Financiamento: Autarquias; patrocinadores; empresas.

MEDIDA 13 – VISITAS E PARCERIAS
Organização e coordenação de grupos empresariais, para visitas de estudo,
benchmarking, intercâmbio, networking, parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
Organização: Centro de Inteligência Azul; outros.
Metas e prazos: Elaboração de programas até final de maio de 2022; início das
ações em julho de 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; patrocinadores; empresas.

554

https://enetur.pt/ e https://www.publituris.pt/2021/04/13/encontro-online-reuniu-1-700estudantes-de-turismo/
555
https://eneeg.pt/
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13.8. Domínio Identidade
MEDIDA 14 – DIAS AZUIS – APROXIMAR PESSOAS E OCEANO
Promover a realização de iniciativas com a duração de 1 dia, com o objetivo de
aproximar pessoas e oceano, captando talento para outras iniciativas e
promovendo a literacia do oceano. Exemplos de Dias Azuis:
Dias abertos, abrir as portas de empresas e organizações azuis, incluindo
portos comerciais e de pesca, terminais de cruzeiros, marinas, instituições
de ensino, laboratórios, estaleiros, navios, indústria de conservas,
autarquias, organizações governamentais, start-ups inovadoras, etc.,
promovendo visitas guiadas com conteúdos de formação a grupos de
profissionais, empreendedores, estudantes e parceiros internacionais;
Efemérides azuis, organizar iniciativas locais para apoiar a promoção e
celebração de dias de efemérides nacionais e internacionais, como o Dia
Nacional do Mar, o Dia Internacional do Marítimo, o Dia Europeu do Mar
e o Dia Mundial do Oceano.
Organização: Centro de Inteligência Azul, entidades; empresas.
Metas e prazos: Realizar um Dia Azul por semana; elaboração de programas até
final de março de 2022; início das ações em abril de 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Organizações; autarquias; patrocinadores; apoios financeiros.

MEDIDA 15 – CULTURA E DESPORTO
Aproximar pessoas e oceano através de iniciativas culturais perspetivando o
passado, presente e futuro, incluindo a realização de exposições, espetáculos,
encontros desportivos, viagens e visitas. Alguns tipos de iniciativas:
Programas de cultura, ligados ao mar recuperando temas identitários e
sociais, através da poesia, fotografia, vídeo, cinema e outras formas de
arte, recuperando temas como a arte popular, hábitos e costumes, história
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das indústrias, entre outros (ver exemplo “O Mar que nos une” 556,
iniciativa dos Municípios de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira);
Concursos de fotografia e vídeos temáticos, orientados a diversos temas
azuis, incluindo paisagem, poluição, pessoas e o mar, navios, ecossistemas
azuis, biodiversidade, desafios do oceano, entre outros (ver exemplo
Pemsea557);
Eventos desportivos, mobilizadores das comunidades, promovendo
batismos, programas de aprendizagem e competição (ver exemplo Surf no
Crowd558 na Figueira da Foz; e Ericeira WSR+10559).
Organização: Centro de Inteligência Azul; outros.
Metas e prazos: Elaboração de programas até final de março de 2022; início das
ações em abril de 2022.
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; empresas; patrocinadores.

556

http://www.fozaominuto.com/2021/06/o-mar-que-nos-une-municipios-de.html e
https://www.omarquenosune.pt/
557
https://www.pemsea.org/our-work/youth/eas-futures-video-competition
558
https://www.noticiasdecoimbra.pt/caravana-surf-no-crowd-na-figueira-da-foz-a-19-de-junho-comdesporto-para-todos/
559
https://ericeirawsr10.com/
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13.9. Domínio Governação
MEDIDA 16 – BUROCRACIA E MODERNIZAÇÃO
Identificar e caracterizar funcionalmente as instituições de governação que
intervêm no processo de avaliação, certificação e aprovação de projetos de
inovação no domínio na economia do mar, em cada uma das fileiras do projeto
INOVSEA.
Identificar condicionantes e estrangulamentos processuais em termos de
burocracia e de morosidade, em cada uma das instituições mapeadas, com o
objetivo identificar eventuais vulnerabilidades da estratégia de desenvolvimento
da economia do mar e propor soluções que contribuam para a sua mitigação.
Avaliar a legislação relacionada com a regulamentação das atividades da
economia do mar; as carreiras profissionais; e os sistemas de qualificação,
identificando erros, omissões e elementos que contrariam e dificultam a
competitividade das empresas, a melhoria dos programas de ensino e a
construção de carreiras profissionais para o oceano.
Organização: Centro de Inteligência Azul, entidades; empresas.
Metas e prazos: Elaboração de estudos até final do segundo semestre de 2022
Apoios: AEVC; ACIFF; autarquias; outros.
Financiamento: Autarquias; patrocinadores; empresas; apoios financeiros.
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13.10. Cronograma
As datas apresentadas para cada medida correspondem aos meses em que se
prevê o início efetivo das atividades previstas ou em que se realizam os eventos.
Não correspondem às datas em que se inicia o planeamento das ações.
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MEDIDA DE AÇÃO

2021
3º TRIM

2021
4º TRI

2022
1º SEM

2022
2º SEM

2023
2º SEM

D1. Gestão
1. CENTRO DE INTELIGÊNCIA AZUL

MAR

D2. Comunicação
2. PLANO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA

MAR

3. OBSERVATÓRIO DE ECONOMIA DO MAR

JUN

4. ATLAS REGIONAL DA ECONOMIA DO MAR

JUN

D3. Mercados
5. FEIRA DE CARREIRAS & NEGÓCIOS

MAI

6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

MAI
JUL

D4. Qualificação
7. ESCOLA DO OCEANO

JUL

8. ENSINO POLITÉCNICO AZUL

SET

9. CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS

OUT

D5. Ideias
10. IGNIÇÃO DE IDEIAS

MAI

D6. Empreendedorismo
11. EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO

MAI

D7. Colaboração
12. ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES

NOV

13. VISITAS E PARCERIAS

JUL

D8. Identidade
14. DIAS AZUIS

ABR

15. CULTURA E DESPORTO

ABR

D9. Governação
16. BUROCRACIA E MODERNIZAÇÃO

ABR

14. MAPA DE MEDIDAS DE AÇÃO

O mapa de medidas de ação agrega as medidas transversais e as medidas
específicas por fileira. É apresentado no formato de tabela, estrutura que facilita
a leitura e o enquadramento de todas as características de cada medida,
nomeadamente a atribuição de liderança, as metas, as entidades de apoio e a
origem das possíveis fontes de financiamento.
Dada a sua importância, os textos de descrição das medidas de ação transversais
foram apresentados previamente em formato desenvolvido, permitindo
estabelecer com clareza e profundidade os objetivos e alcance de cada uma das
medidas. As medidas de ação específicas por fileira não carecem, nesta fase, de
tal desenvolvimento na respetiva descrição.

A interpretação do mapa de medidas de ação deve ter em conta as definições dos
termos de cada coluna, que se apresentam de seguida:
Medida de ação: designação da medida;
Domínios: domínio(s) de ação em que a medida de se enquadra;
Descrição: texto resumido com descrição da medida
Liderança: entidades responsáveis pela gestão, coordenação e execução
da medida de ação;
Metas: as datas ou intervalos de tempo que correspondem aos meses em
que se prevê a realização dos eventos ou o início efetivo das atividades
previstas. Não correspondem às datas em que se inicia o planeamento das
ações;
Apoios: entidades que podem apoiar a implementação das medidas de
ação;
Finaciamento: entidades ou meios, nacionais e internacionais, que
poderão financiar a implementação das medidas de ação.
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MEDIDAS DE AÇÃO TRANSVERSAIS A TODAS AS FILEIRAS
REF.

MEDIDA DE AÇÃO

DOMÍNIOS

DESCRIÇÃO

LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

Estabelecer um Centro de Inteligência Azul com as
seguintes responsabilidades:
(1) Liderança na implementação e coordenação das
medidas do Plano de Ação;
(2) Comunicação interna e externa, dinamizando as
iniciativas previstas;
(3) Avaliação regular do progresso e dos resultados
alcançados; e
(4) Apoio às empresas e entidades envolvidas.

Equipa de
gestão
executiva;
Conselho de
Administração
com
representação
da AEVC e
ACIFF.

mar/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; Receitas
de eventos; Ações de
formação; apoios
financeiros.

T1

CENTRO DE INTELIGÊNCIA
AZUL

Gestão

T2

PLANO DE COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGICA

Comunicação

Desenvolver um Plano de Comunicação Estratégica da
economia do mar nas regiões – saber o que comunicar,
para quem, quando e como, procurando construir – de
forma proactiva – uma imagem positiva e única, assim
como uma elevada notoriedade e sólida reputação junto de
todos os stakeholders (partes interessadas).

Centro de
Inteligência Azul

mar/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.

T3

OBSERVATÓRIO DE
ECONOMIA DO MAR

Comunicação

Desenvolver uma plataforma de cooperação online, para
partilha de conhecimento e informação útil relacionada
com a economia do mar das regiões preconizadas; e para
promoção da aproximação entre empresas, ecossistema de
inovação e meios de financiamento.

Centro de
Inteligência Azul

jun/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.
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T4

ATLAS REGIONAL DA
ECONOMIA DO MAR

Comunicação

Desenvolver uma plataforma de informação
georreferenciada, com informação detalhada e localização
das várias organizações ligadas à economia do mar nas
regiões do projeto, com calendário de eventos, definição de
roteiros, ferramentas inteligentes, entre outros.

Centro de
Inteligência Azul

jun/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.
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MEDIDAS DE AÇÃO TRANSVERSAIS A TODAS AS FILEIRAS
REF.

MEDIDA DE AÇÃO

DOMÍNIOS

DESCRIÇÃO

LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

T5

FEIRA DE CARREIRAS &
NEGÓCIOS EM ECONOMIA
AZUL

Mercados

Organizar um evento de nível internacional, com área de
exposição de empresas, entidades de ensino, universidades,
instituições de investigação, associações, clusters,
fundações, municípios, entidades públicas, incubadoras,
centros tecnológicos, fontes de capital.
Em paralelo, realização de conferências, apresentação de
start-ups, promoção de eventos sociais e desportivos,
networking, seleção e recrutamento, etc.

Centro de
Inteligência Azul

mai/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Expositores;
Publicidade; apoios
financeiros.

T6

PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS

Mercados

Organização e coordenação de grupos empresariais, para
participação em feiras de negócios nacionais e
internacionais, promovendo marcas junto de potenciais
mercados.

Centro de
Inteligência
Azul; outros.

jul/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

T7

ESCOLA DO OCEANO

Qualificação

Oferta de ensino profissional para jovens (três anos de
formação referentes ao 10.º, 11.º e 12.º anos); Oferta de
ações de formação para empresas.

AEVC; ACIFF;
Empresas;
Instituições de
Ensino Superior;
outros.

jul/23

Autarquias;
Universidad
es;
Empresas;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

T8

ENSINO POLITÉCNICO AZUL

Qualificação

Apoiar a criação de programas de conhecimento azul no
ensino politécnico das regiões, incluindo licenciaturas,
mestrados e pós-graduações.

Centro de
Inteligência
Azul; Ensino
Politécnico.

set/23

Autarquias;
Ensino
Politécnico;
outros.

Autarquias; Ensino
Politécnico;
Patrocinadores;
Empresas.
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MEDIDA DE AÇÃO

T9

CAPACITAÇÃO DE
EMPRESÁRIOS

T10

IGNIÇÃO DE IDEIAS

T11

EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO

DOMÍNIOS

DESCRIÇÃO

LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

Qualificação

Promover a transferência de conhecimento e a capacitação
de empresários dos setores da economia do mar,
organizando diversos tipos de iniciativas, incluindo jornadas
de inovação e workshops.

Centro de
Inteligência
Azul; outros.

out/21

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas;
Patrocinadores.

Ideias

Promoção de eventos de ignição, para atrair talento e ideias
que possam ser desenvolvidas e transformadas em
produtos e serviços comercializáveis.

Centro de
Inteligência
Azul; outros.

mai/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas;
Patrocinadores.

Empreendedori
smo

Iniciativas para atrair, capacitar e apoiar empresas,
empreendedores e start-ups, com o objetivo de estimular a
inovação e reduzir o “gap” entre as ideias (descoberta e
pesquisa) e a sua “comercialização”, promovendo o “go-tomarket” e acelerando o “time-to-market”.

Centro de
Inteligência
Azul; outros.

mai/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas;
Patrocinadores.

T12

ENCONTRO NACIONAL DE
ESTUDANTES

Colaboração

Criar o Encontro Nacional de Estudantes de Economia Azul
(ENEAZUL), conferência anual dedicada aos estudantes das
várias áreas e disciplinas da economia do mar, com debate
de competências, carreiras, benchmarking e
empregabilidade.

Associações de
Estudantes

nov/22

Autarquias;
Escolas;
Universidad
es; outros.

Autarquias;
Empresas;
Patrocinadores.
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MEDIDA DE AÇÃO

T13

VISITAS E PARCERIAS

T14

DIAS AZUIS

T15

CULTURA E DESPORTO

DOMÍNIOS

DESCRIÇÃO

LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

Organização e coordenação de grupos empresariais, para
visitas de estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.

Centro de
Inteligência
Azul; outros.

jul/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas;
Patrocinadores.

Identidade

Promover a realização de iniciativas com a duração de 1 dia,
com o objetivo de aproximar pessoas e oceano, captando
talento para outras iniciativas e promovendo a literacia do
oceano.

Centro de
Inteligência
Azul; Entidades;
outros.

abr/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Organizações;
Autarquias;
Patrocinadores;
apoios financeiros.

Identidade

Aproximar pessoas e oceano através de iniciativas culturais
perspetivando o passado, presente e futuro, incluindo a
realização de exposições, espetáculos, encontros
desportivos, viagens e visitas.

Centro de
Inteligência
Azul; Entidades;
outros.

abr/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas;
Patrocinadores.

Colaboração

T16

BUROCRACIA E
MODERNIZAÇÃO

Governação

Identificar e caracterizar funcionalmente as instituições de
governação que intervêm na economia do mar; identificar
condicionantes e estrangulamentos processuais em termos
de burocracia e de morosidade; avaliar a legislação
relacionada com a regulamentação das atividades da
economia do mar; as carreiras profissionais; e os sistemas
de qualificação.

Centro de
Inteligência
Azul; Entidades;
outros.

dez/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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MEDIDA DE AÇÃO

DOMÍNIOS

DESCRIÇÃO

LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

F1-1

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO/
REDES DE COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
INOVAR

Colaboração;
Empreendedorismo

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação empresarial e inter
organizacional na promoção da inovação. Iniciativa
animada por especialistas, juntando empresas da fileira,
entidades do sistema científico e tecnológico e outros
atores nacionais e internacionais.

Projeto
INOVSEA

out/21

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F1-2

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO/
REDES DE COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
COOPERAR

Colaboração;
Comunicação

Evento colaborativo para explorar o potencial da
cooperação entre as entidades do ecossistema de
inovação e as empresas. Iniciativa animada por
especialistas, juntando empresas da fileira, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores nacionais
e internacionais.

Projeto
INOVSEA

nov/21

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F1-3

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO/
REDES DE COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
COMPETIR

Colaboração;
Qualificação

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação para capacitar as empresas e
incrementar a sua competitividade. Iniciativa animada
por especialistas, juntando empresas da fileira, entidades
do sistema científico e tecnológico e outros atores
nacionais e internacionais.

Projeto
INOVSEA

dez/21

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
utros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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MEDIDA DE AÇÃO

DOMÍNIOS

DESCRIÇÃO

LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

F1-4

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO/
REDES DE COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
EXPORTAR

Colaboração;
Mercados

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação empresarial para promover o
incremento das exportações. Iniciativa animada por
especialistas, juntando empresas da fileira, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores nacionais
e internacionais.

Projeto
INOVSEA

jan/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F1-5

QUALIFICAÇÃO E
CAPACITAÇÃO
- Ciclo de workshops Indústria
4.0; Economia circular;
Literacia financeira; e
Internacionalização.

Qualificação

Realização de ciclo de workshops com vista ao reforço da
capacidade dos agentes económicos da cadeia de valor
do mar em fatores críticos para a sua competitividade.
Serão privilegiados os temas considerados prioritários
para potenciar a inovação e internacionalização das PME,
nomeadamente os desafios e oportunidades relacionados
com a indústria 4.0, economia circular, literacia financeira
e internacionalização.

Projeto
INOVSEA

fev/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F1-6

PARTICIPAÇÃO EM FEIRA GRUPO EMPRESARIAL
- Feira de Carreiras &
Negócios em Economia Azul

Mercados

Organização de grupos empresariais, para participação
em feiras de negócios, promovendo marcas nacionais
junto de potenciais mercados.
- Promover a participação organizada de grupo de
empresas da fileira, na Feira de Carreiras & Negócios em
Economia Azul, a realizar em maio de 2022.

Centro de
Inteligência
Azul

mai/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas.
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MEDIDA DE AÇÃO

DOMÍNIOS

DESCRIÇÃO

LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

F1-7

OBSERVATÓRIO DE
ECONOMIA DO MAR
- Observatório de economia
do mar com informação
específica da fileira

Comunicação

Desenvolver plataformas digitais integrando tecnologias
4.0, com informação e mecanismos de interação para
utilização pública. Repensar sistemas e processos
convencionais, digitalizar e agilizar mecanismos de
comunicação e de facilitação.
- Desenvolver e publicar informação específica da fileira,
incluíndo um barómetro de atividade económica;
conteúdos de informação e de conhecimento;
publicação de ideias e oportunidades de negócio;
procura de investidores; publicação de ofertas de
emprego; calendários de eventos; entre outras.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

jun/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F1-8

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- MATÍS (Islândia)

Colaboração;
Mercados

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada ao Icelandic Food and
Biotech R&D Institute (MATÍS), organização focada na
inovação em produção alimentar, biotecnologia e
segurança alimentar, com particular destaque para a
criação de valor na indústria das pescas e aquicultura.

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.

341

F1-9

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- CIIMAR (LeixõesMatosinhos)

Colaboração

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada ao Centro Interdisciplinar
de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR),
instituição de investigação da Universidade do Porto, a
trabalhar na fronteira do conhecimento do oceano.

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Empresas.
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LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

F1-10

PROGRAMA DE
APROXIMAÇÃO PARA IDEIAS
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
- Visita de empresas de
tecnologia e start-ups

Ideias

Desenvolver modelos digitais que evidenciem o potencial
da transformação digital em casos específicos de
empresas, por setor de atividade, recorrendo à utilização
de tecnologias de indústria 4.0.
- Convidar grupo de empresas de tecnologia e start-ups,
para visita a empresas representativas da fileira,
desafiando-as a identificarem oportunidades de
transformação digital e apresentação de protótipos.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Empresas.

F1-11

PROGRAMA DE
BENCHMARKING
- Estudo sobre a fileira em
Espanha ou Islândia

Mercados

Organização de equipa de pesquisa e elaboração de
relatórios de benchmarking específicos, de países,
regiões, organizações e/ou empresas, procurando
identificar modelos de inovação de comprovado sucesso.
- Desenvolver estudo de benchmarking sobre a fileira
em Espanha ou Islândia, focando as políticas e
estratégias; governação; organizações; recursos; sistema
de educação e formação; inovação, entre outros.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F1-12

PROGRAMA BUROCRACIA E
MODERNIZAÇÃO
- Identificação e
caracterização de entidades
de governação relacionadas
com a fileira

Governação

Organização de equipa de análise de legislação e ação de
órgãos reguladores, identificando incoerências,
desenquadramento dos mercados, burocracia e
complexidades, com o objetivo de propor melhorias.
- Desenvolver estudo identificando obstáculos e
burocracia que limitam a capacidade de investimento e
de inovação das empresas da fileira, em termos de
governação local, regional e central.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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LIDERANÇA
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APOIOS

FINANCIAMENTO

F1-13

PROGRAMA
INFRAESTRUTURAS
- Avaliar novas infraestruturas
relacionadas com a fileira e
melhoria de existentes

Gestão

Promover a melhoria de infraestruturas existentes e
avaliar o desenvolvimento de novas infraestruturas.
- Identificar a necessidade de novas infraestruturas, ou
existentes passíveis de requalificação ou intervenção,
em termos de melhoria das condições de atividade e de
sustentabilidade ambiental e social, face ao
desenvolvimento económico.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F1-14

PROMOVER O CONSUMO DE
PRODUTOS DO MAR
- Contribuir para a redução da
pegada ecológica e
descarbonização

Comunicação

Implementar iniciativas que promovam a redução da
emissão de gases com efeito de estufa, atuando ao nível
dos hábitos de consumo das pessoas e das atividades das
organizações.
- Promover ação de comunicação informativa,
recomendando o consumo de produtos do mar em
detrimento de carne, dado que é reconhecido o impacto
da criação animal na emissão de gases com efeito de
estufa.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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MEDIDA DE AÇÃO

DOMÍNIOS

DESCRIÇÃO

LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

F2-1

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO/
REDES DE COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
INOVAR

Colaboração;
Empreendedorismo

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação empresarial e inter
organizacional na promoção da inovação. Iniciativa
animada por especialistas, juntando empresas da fileira,
entidades do sistema científico e tecnológico e outros
atores nacionais e internacionais.

Projeto
INOVSEA

out/21

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F2-2

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO/
REDES DE COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
COOPERAR

Colaboração;
Comunicação

Evento colaborativo para explorar o potencial da
cooperação entre as entidades do ecossistema de
inovação e as empresas. Iniciativa animada por
especialistas, juntando empresas da fileira, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores nacionais
e internacionais.

Projeto
INOVSEA

nov/21

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F2-3

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO/
REDES DE COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
COMPETIR

Colaboração;
Qualificação

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação para capacitar as empresas e
incrementar a sua competitividade. Iniciativa animada
por especialistas, juntando empresas da fileira, entidades
do sistema científico e tecnológico e outros atores
nacionais e internacionais.

Projeto
INOVSEA

dez/21

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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MEDIDA DE AÇÃO

DOMÍNIOS

DESCRIÇÃO

LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

F2-4

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO/
REDES DE COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
EXPORTAR

Colaboração;
Mercados

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação empresarial para promover o
incremento das exportações. Iniciativa animada por
especialistas, juntando empresas da fileira, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores nacionais
e internacionais.

Projeto
INOVSEA

jan/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F2-5

QUALIFICAÇÃO E
CAPACITAÇÃO
- Ciclo de workshops Indústria
4.0; Economia circular;
Literacia financeira; e
Internacionalização.

Qualificação

Realização de ciclo de workshops com vista ao reforço da
capacidade dos agentes económicos da cadeia de valor
do mar em fatores críticos para a sua competitividade.
Serão privilegiados os temas considerados prioritários
para potenciar a inovação e internacionalização das PME,
nomeadamente os desafios e oportunidades relacionados
com a indústria 4.0, economia circular, literacia financeira
e internacionalização.

Projeto
INOVSEA

fev/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F2-6

PARTICIPAÇÃO EM FEIRA GRUPO EMPRESARIAL
- Feira de Carreiras &
Negócios em Economia Azul

Mercados

Organização de grupos empresariais, para participação
em feiras de negócios, promovendo marcas nacionais
junto de potenciais mercados.
- Promover a participação organizada de grupo de
empresas da fileira, na Feira de Carreiras & Negócios em
Economia Azul, a realizar em maio de 2022.

Centro de
Inteligência
Azul

mai/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas.
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FINANCIAMENTO

F2-7

OBSERVATÓRIO DE
ECONOMIA DO MAR
- Observatório de economia
do mar com informação
específica da fileira

Comunicação

Desenvolver plataformas digitais integrando tecnologias
4.0, com informação e mecanismos de interação para
utilização pública. Repensar sistemas e processos
convencionais, digitalizar e agilizar mecanismos de
comunicação e de facilitação.
- Desenvolver e publicar informação específica da fileira,
incluíndo um barómetro de atividade económica;
conteúdos de informação e de conhecimento;
publicação de ideias e oportunidades de negócio;
procura de investidores; publicação de ofertas de
emprego; calendários de eventos; entre outras.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

jun/22

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F2-8

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- MARIN (Países Baixos)

Colaboração;
Mercados

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada ao Maritime Research
Institute Netherlands (MARIN), uma organização de
conhecimento avançado e pesquisa independente para
a indústria marítima, que apoia a indústria no
desenvolvimento de navios mais limpos e inteligentes.

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.

349

F2-9

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- RAMLAB (Porto de Roterdão
- Países Baixos)

Colaboração

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada ao RAMLAB, um centro
de pesquisa e desenvolvimento que produz peças
metálicas de grandes dimensões por encomenda,
utilizando o processo de fabricação aditiva.

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.
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F2-10

PROGRAMA DE
APROXIMAÇÃO PARA IDEIAS
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
- Visita de empresas de
tecnologia e start-ups

Ideias

Desenvolver modelos digitais que evidenciem o potencial
da transformação digital em casos específicos de
empresas, por setor de atividade, recorrendo à utilização
de tecnologias de indústria 4.0.
- Convidar grupo de empresas de tecnologia e start-ups,
para visita a empresas representativas da fileira,
desafiando-as a identificarem oportunidades de
transformação digital e apresentação de protótipos.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Empresas.

F2-11

PROGRAMA DE
BENCHMARKING
- Estudo sobre a fileira no
Reino Unido

Mercados

Organização de equipa de pesquisa e elaboração de
relatórios de benchmarking específicos, de países,
regiões, organizações e/ou empresas, procurando
identificar modelos de inovação de comprovado sucesso.
- Desenvolver estudo de benchmarking sobre a fileira no
Reino Unido, focando as políticas e estratégias;
governação; organizações; recursos; sistema de
educação e formação; inovação, entre outros.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F2-12

PROGRAMA BUROCRACIA E
MODERNIZAÇÃO
- Identificação e
caracterização de entidades
de governação relacionadas
com a fileira

Governação

Organização de equipa de análise de legislação e ação de
órgãos reguladores, identificando incoerências,
desenquadramento dos mercados, burocracia e
complexidades, com o objetivo de propor melhorias.
- Desenvolver estudo identificando obstáculos e
burocracia que limitam a capacidade de investimento e
de inovação das empresas da fileira, em termos de
governação local, regional e central.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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F2-13

PROGRAMA
INFRAESTRUTURAS
- Avaliar novas infraestruturas
relacionadas com a fileira e
melhoria de existentes

Gestão

Promover a melhoria de infraestruturas existentes e
avaliar o desenvolvimento de novas infraestruturas.
- Identificar a necessidade de novas infraestruturas, ou
existentes passíveis de requalificação ou intervenção,
em termos de melhoria das condições de atividade e de
sustentabilidade ambiental e social, face ao
desenvolvimento económico.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F2-14

DIAS AZUIS
- Abrir portas da fileira ao
exterior

Identidade

Promover a realização de Dias Abertos, com o objetivo de
aproximar pessoas e comunidade à fileira, captando
talento para iniciativas e promovendo a literacia da
economia do mar.
- Abrir as portas de empresas e organizações da fileira,
promovendo visitas guiadas com conteúdos de
formação a grupos de profissionais, empreendedores,
estudantes e parceiros internacionais.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC; ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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F3-1

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
INOVAR

Colaboração;
Empreendedorismo

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação empresarial e inter
organizacional na promoção da inovação. Iniciativa
animada por especialistas, juntando empresas da fileira,
entidades do sistema científico e tecnológico e outros
atores nacionais e internacionais.

Projeto
INOVSEA

out/21

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F3-2

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
COOPERAR

Colaboração;
Comunicação

Evento colaborativo para explorar o potencial da
cooperação entre as entidades do ecossistema de
inovação e as empresas. Iniciativa animada por
especialistas, juntando empresas da fileira, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores nacionais
e internacionais.

Projeto
INOVSEA

nov/21

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F3-3

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
COMPETIR

Colaboração;
Qualificação

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação para capacitar as empresas e
incrementar a sua competitividade. Iniciativa animada
por especialistas, juntando empresas da fileira, entidades
do sistema científico e tecnológico e outros atores
nacionais e internacionais.

Projeto
INOVSEA

dez/21

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

354
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F3-4

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
EXPORTAR

Colaboração;
Mercados

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação empresarial para promover o
incremento das exportações. Iniciativa animada por
especialistas, juntando empresas da fileira, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores nacionais
e internacionais.

Projeto
INOVSEA

jan/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F3-5

QUALIFICAÇÃO E
CAPACITAÇÃO
- Ciclo de workshops
Indústria 4.0; Economia
circular; Literacia financeira;
e Internacionalização.

Qualificação

Realização de ciclo de workshops com vista ao reforço da
capacidade dos agentes económicos da cadeia de valor do
mar em fatores críticos para a sua competitividade. Serão
privilegiados os temas considerados prioritários para
potenciar a inovação e internacionalização das PME,
nomeadamente os desafios e oportunidades relacionados
com a indústria 4.0, economia circular, literacia financeira
e internacionalização.

Projeto
INOVSEA

fev/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F3-6

PARTICIPAÇÃO EM FEIRA GRUPO EMPRESARIAL
- Feira de Carreiras &
Negócios em Economia Azul

Mercados

Organização de grupos empresariais, para participação
em feiras de negócios, promovendo marcas nacionais
junto de potenciais mercados.
- Promover a participação organizada de grupo de
empresas da fileira, na Feira de Carreiras & Negócios em
Economia Azul, a realizar em maio de 2022.

Centro de
Inteligência
Azul

mai/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas.
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F3-7

OBSERVATÓRIO DE
ECONOMIA DO MAR
- Observatório de economia
do mar com informação
específica da fileira

Comunicação

Desenvolver plataformas digitais integrando tecnologias
4.0, com informação e mecanismos de interação para
utilização pública. Repensar sistemas e processos
convencionais, digitalizar e agilizar mecanismos de
comunicação e de facilitação.
- Desenvolver e publicar informação específica da fileira,
incluíndo um barómetro de atividade económica;
conteúdos de informação e de conhecimento; publicação
de ideias e oportunidades de negócio; procura de
investidores; publicação de ofertas de emprego;
calendários de eventos; entre outras.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

jun/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F3-8

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- Trondheimsfjorden
(Noruega)

Colaboração;
Mercados

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada a Trondheimsfjorden, a
primeira área de testes para navegação autónoma,
criada em 2017 e envolvendo as autoridades nacionais, a
indústria e organizações de investigação norueguesas.

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.

F3-9

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- Porto de Roterdão (Países
Baixos)

Colaboração

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada ao Porto de Roterdão,
reconhecido pela melhoria contínua em termos de
sustentabilidade, eficiência, segurança e inteligência,

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.

oferecendo uma ampla gama de oportunidades para
inovação e empreendedorismo.
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F3-10

PROGRAMA DE
APROXIMAÇÃO PARA IDEIAS
DE TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
- Visita de empresas de
tecnologia e start-ups

Ideias

Desenvolver modelos digitais que evidenciem o potencial
da transformação digital em casos específicos de
empresas, por setor de atividade, recorrendo à utilização
de tecnologias de indústria 4.0.
- Convidar grupo de empresas de tecnologia e start-ups,
para visita a empresas representativas da fileira,
desafiando-as a identificarem oportunidades de
transformação digital e apresentação de protótipos.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Empresas.

F3-11

PROGRAMA DE
BENCHMARKING
- Estudo sobre a fileira nos
Países Baixos

Mercados

Organização de equipa de pesquisa e elaboração de
relatórios de benchmarking específicos, de países,
regiões, organizações e/ou empresas, procurando
identificar modelos de inovação de comprovado sucesso.
- Desenvolver estudo de benchmarking sobre a fileira
nos Países Baixos, focando as políticas e estratégias;
governação; organizações; recursos; sistema de
educação e formação; inovação, entre outros.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F3-12

PROGRAMA BUROCRACIA E
MODERNIZAÇÃO
- Identificação e
caracterização de entidades
de governação relacionadas
com a fileira

Governação

Organização de equipa de análise de legislação e ação de
órgãos reguladores, identificando incoerências,
desenquadramento dos mercados, burocracia e
complexidades, com o objetivo de propor melhorias.
- Desenvolver estudo identificando obstáculos e
burocracia que limitam a capacidade de investimento e
de inovação das empresas da fileira, em termos de
governação local, regional e central.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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F3-13

PROGRAMA
INFRAESTRUTURAS
- Avaliar novas
infraestruturas relacionadas
com a fileira e melhoria de
existentes

Gestão

Promover a melhoria de infraestruturas existentes e
avaliar o desenvolvimento de novas infraestruturas.
- Identificar a necessidade de novas infraestruturas, ou
existentes passíveis de requalificação ou intervenção,
em termos de melhoria das condições de atividade e de
sustentabilidade ambiental e social, face ao
desenvolvimento económico.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F3-14

DIAS AZUIS
- Abrir portas da fileira ao
exterior

Identidade

Promover a realização de Dias Abertos, com o objetivo de
aproximar pessoas e comunidade à fileira, captando
talento para iniciativas e promovendo a literacia da
economia do mar.
- Abrir as portas de empresas e organizações da fileira,
promovendo visitas guiadas com conteúdos de formação
a grupos de profissionais, empreendedores, estudantes e
parceiros internacionais.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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F4-1

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
INOVAR

Colaboração;
Empreendedorismo

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação empresarial e inter
organizacional na promoção da inovação. Iniciativa
animada por especialistas, juntando empresas da fileira,
entidades do sistema científico e tecnológico e outros
atores nacionais e internacionais.

Projeto
INOVSEA

out/21

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F4-2

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
COOPERAR

Colaboração;
Comunicação

Evento colaborativo para explorar o potencial da
cooperação entre as entidades do ecossistema de
inovação e as empresas. Iniciativa animada por
especialistas, juntando empresas da fileira, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores nacionais
e internacionais.

Projeto
INOVSEA

nov/21

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F4-3

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
COMPETIR

Colaboração;
Qualificação

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação para capacitar as empresas e
incrementar a sua competitividade. Iniciativa animada
por especialistas, juntando empresas da fileira, entidades
do sistema científico e tecnológico e outros atores
nacionais e internacionais.

Projeto
INOVSEA

dez/21

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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F4-4

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
EXPORTAR

Colaboração;
Mercados

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação empresarial para promover o
incremento das exportações. Iniciativa animada por
especialistas, juntando empresas da fileira, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores nacionais
e internacionais.

Projeto
INOVSEA

jan/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F4-5

QUALIFICAÇÃO E
CAPACITAÇÃO
- Ciclo de workshops
Indústria 4.0; Economia
circular; Literacia financeira;
e Internacionalização.

Qualificação

Realização de ciclo de workshops com vista ao reforço da
capacidade dos agentes económicos da cadeia de valor
do mar em fatores críticos para a sua competitividade.
Serão privilegiados os temas considerados prioritários
para potenciar a inovação e internacionalização das PME,
nomeadamente os desafios e oportunidades relacionados
com a indústria 4.0, economia circular, literacia financeira
e internacionalização.

Projeto
INOVSEA

fev/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F4-6

PARTICIPAÇÃO EM FEIRA GRUPO EMPRESARIAL
- Feira de Carreiras &
Negócios em Economia Azul

Mercados

Organização de grupos empresariais, para participação
em feiras de negócios, promovendo marcas nacionais
junto de potenciais mercados.
- Promover a participação organizada de grupo de
empresas da fileira, na Feira de Carreiras & Negócios em
Economia Azul, a realizar em maio de 2022.

Centro de
Inteligência
Azul

mai/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas.
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F4-7

OBSERVATÓRIO DE
ECONOMIA DO MAR
- Observatório de economia
do mar com informação
específica da fileira

Comunicação

Desenvolver plataformas digitais integrando tecnologias
4.0, com informação e mecanismos de interação para
utilização pública. Repensar sistemas e processos
convencionais, digitalizar e agilizar mecanismos de
comunicação e de facilitação.
- Desenvolver e publicar informação específica da fileira,
incluíndo um barómetro de atividade económica;
conteúdos de informação e de conhecimento;
publicação de ideias e oportunidades de negócio;
procura de investidores; publicação de ofertas de
emprego; calendários de eventos; entre outras.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

jun/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F4-8

F4-9

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- RYA (Reino Unido)

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- SEGITTUR (Espanha)

Colaboração;
Mercados

Colaboração

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada à Royal Yachting
Association (RYA), o National Governing Body do Reino
Unido para todas as formas de navegação recreativa,
profissional e de competição.

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada à Sociedad Mercantil
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas (SEGITTUR), organização focada na inovação
tecnológica para fomentar o desenvolvimento,
modernização e liderança da indústria turística.

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.
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F4-10

PROGRAMA DE
APROXIMAÇÃO PARA IDEIAS
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
- Visita de empresas de
tecnologia e start-ups

Ideias

Desenvolver modelos digitais que evidenciem o potencial
da transformação digital em casos específicos de
empresas, por setor de atividade, recorrendo à utilização
de tecnologias de indústria 4.0.
- Convidar grupo de empresas de tecnologia e start-ups,
para visita a empresas representativas da fileira,
desafiando-as a identificarem oportunidades de
transformação digital e apresentação de protótipos.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Empresas.

F4-11

F4-12

PROGRAMA DE
BENCHMARKING
- Estudo sobre a fileira em
Espanha

PROGRAMA BUROCRACIA E
MODERNIZAÇÃO
- Identificação e
caracterização de entidades
de governação relacionadas
com a fileira

Mercados

Governação

Organização de equipa de pesquisa e elaboração de
relatórios de benchmarking específicos, de países,
regiões, organizações e/ou empresas, procurando
identificar modelos de inovação de comprovado sucesso.
- Desenvolver estudo de benchmarking sobre a fileira
em Espanha, focando as políticas e estratégias;
governação; organizações; recursos; sistema de
educação e formação; inovação, entre outros.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

Organização de equipa de análise de legislação e ação de
órgãos reguladores, identificando incoerências,
desenquadramento dos mercados, burocracia e
complexidades, com o objetivo de propor melhorias.
- Desenvolver estudo identificando obstáculos e
burocracia que limitam a capacidade de investimento e
de inovação das empresas da fileira, em termos de
governação local, regional e central.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
364

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

F4-13

PROGRAMA
INFRAESTRUTURAS
- Avaliar novas
infraestruturas relacionadas
com a fileira e melhoria de
existentes

Gestão

Promover a melhoria de infraestruturas existentes e
avaliar o desenvolvimento de novas infraestruturas.
- Identificar a necessidade de novas infraestruturas, ou
existentes passíveis de requalificação ou intervenção,
em termos de melhoria das condições de atividade e de
sustentabilidade ambiental e social, face ao
desenvolvimento económico.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F4-14

PROGRAMA DE
INFRAESTRUTURAS
- Projeto e construção de
piscina de ondas para a
prática de SURF

Empreendedorismo

A existência de piscinas de ondas para a prática de surf
perto do litoral promove a dispersão dos pontos de
atração e a criação de roteiros de turismo de maior valor
acrescentado. Constitui uma tendência global com
elevado potencial.
- Avaliar o investimento para o projeto e construção de
uma piscina de ondas para a prática de surf, incluíndo a
utilização para treinos e organização de eventos de
competição; ponderar o desenvolvimento do projeto
com ciência nacional.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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METAS
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FINANCIAMENTO

F5-1

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
INOVAR

Colaboração;
Empreendedorismo

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação empresarial e inter
organizacional na promoção da inovação. Iniciativa
animada por especialistas, juntando empresas da fileira,
entidades do sistema científico e tecnológico e outros
atores nacionais e internacionais.

Projeto
INOVSEA

out/21

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F5-2

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
COOPERAR

Colaboração;
Comunicação

Evento colaborativo para explorar o potencial da
cooperação entre as entidades do ecossistema de
inovação e as empresas. Iniciativa animada por
especialistas, juntando empresas da fileira, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores nacionais
e internacionais.

Projeto
INOVSEA

nov/21

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F5-3

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
COMPETIR

Colaboração;
Qualificação

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação para capacitar as empresas e
incrementar a sua competitividade. Iniciativa animada
por especialistas, juntando empresas da fileira, entidades
do sistema científico e tecnológico e outros atores
nacionais e internacionais.

Projeto
INOVSEA

dez/21

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

366

367

5 – Medidas de Ação da Fileira NOVOS USOS E RECURSOS DO MAR
REF.

MEDIDA DE AÇÃO

DOMÍNIOS

DESCRIÇÃO

LIDERANÇA

METAS

APOIOS

FINANCIAMENTO

F5-4

DINAMIZAÇÃO DE
ECOSSISTEMAS DE
INOVAÇÃO/ REDES DE
COOPERAÇÃO
- Jornadas de inovação e
transferência de
conhecimento - JORNADA
EXPORTAR

Colaboração;
Mercados

Evento colaborativo para explorar o potencial das redes
de inovação e cooperação empresarial para promover o
incremento das exportações. Iniciativa animada por
especialistas, juntando empresas da fileira, entidades do
sistema científico e tecnológico e outros atores nacionais
e internacionais.

Projeto
INOVSEA

jan/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F5-5

QUALIFICAÇÃO E
CAPACITAÇÃO
- Ciclo de workshops
Indústria 4.0; Economia
circular; Literacia financeira;
e Internacionalização.

Qualificação

Realização de ciclo de workshops com vista ao reforço da
capacidade dos agentes económicos da cadeia de valor do
mar em fatores críticos para a sua competitividade. Serão
privilegiados os temas considerados prioritários para
potenciar a inovação e internacionalização das PME,
nomeadamente os desafios e oportunidades relacionados
com a indústria 4.0, economia circular, literacia financeira
e internacionalização.

Projeto
INOVSEA

fev/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F5-6

PARTICIPAÇÃO EM FEIRA GRUPO EMPRESARIAL
- Feira de Carreiras &
Negócios em Economia Azul

Mercados

Organização de grupos empresariais, para participação
em feiras de negócios, promovendo marcas nacionais
junto de potenciais mercados.
- Promover a participação organizada de grupo de
empresas da fileira, na Feira de Carreiras & Negócios em
Economia Azul, a realizar em maio de 2022.

Centro de
Inteligência
Azul

mai/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas.
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F5-7

OBSERVATÓRIO DE
ECONOMIA DO MAR
- Observatório de economia
do mar com informação
específica da fileira

Comunicação

Desenvolver plataformas digitais integrando tecnologias
4.0, com informação e mecanismos de interação para
utilização pública. Repensar sistemas e processos
convencionais, digitalizar e agilizar mecanismos de
comunicação e de facilitação.
- Desenvolver e publicar informação específica da fileira,
incluíndo um barómetro de atividade económica;
conteúdos de informação e de conhecimento; publicação
de ideias e oportunidades de negócio; procura de
investidores; publicação de ofertas de emprego;
calendários de eventos; entre outras.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

jun/22

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F5-8

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- European Marine Energy
Center (Escócia)

Colaboração;
Mercados

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada ao European Marine
Energy Center (EMEC), instituição líder em testes de
conversores de energia das ondas e marés (energia do
oceano), oferecendo instalações em mar aberto.

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.

F5-9

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- Denmark's Energy Islands
(Dinamarca)

Colaboração;
Mercados

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada à Agência de Energia
Dinamarquesa (Danish Energy Agency ENS), que lidera o
projeto de construção de duas ilhas de produção de

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.
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energia verde a partir de parques eólicos offshore, uma
delas artificial.
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F5-10

VISITA ORGANIZADA - GRUPO
EMPRESARIAL
- PharmaMar, Biotecnologia
(Espanha)

Colaboração

Organização de grupos empresariais, para visitas de
estudo, benchmarking, intercâmbio, networking,
parcerias, em Portugal e no estrangeiro.
- Promover a visita organizada à PharmaMar, empresa
farmacêutica espanhola que se dedica exclusivamente à
pesquisa e ao desenvolvimento de medicamentos a
partir de organismos marinhos, líder mundial nesta área.

Centro de
Inteligência
Azul

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Empresas; apoios
financeiros.

F5-11

APROXIMAÇÃO PARA IDEIAS
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
- Visita de empresas de
tecnologia e start-ups

Ideias

Desenvolver modelos digitais que evidenciem o potencial
da transformação digital em casos específicos de
empresas, por setor de atividade, recorrendo à utilização
de tecnologias de indústria 4.0.
- Convidar grupo de empresas de tecnologia e start-ups,
para visita a empresas representativas da fileira,
desafiando-as a identificarem oportunidades de
transformação digital e apresentação de protótipos.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Empresas.

F5-12

PROGRAMA BENCHMARKING
- Estudo sobre energias
renováveis marítimas no
Reino Unido

Mercados

Organização de equipa de pesquisa e elaboração de
relatórios de benchmarking específicos, de países,
regiões, organizações e/ou empresas, procurando
identificar modelos de inovação de comprovado sucesso.
- Desenvolver estudo de benchmarking sobre a energias
renováveis marítimas no Reino Unido, focando as
políticas e estratégias; governação; organizações;
recursos; sistema de educação e formação; inovação,
entre outros.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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F5-13

PROGRAMA BUROCRACIA E
MODERNIZAÇÃO
- Identificação e
caracterização de entidades
de governação relacionadas
com a fileira

Governação

Organização de equipa de análise de legislação e ação de
órgãos reguladores, identificando incoerências,
desenquadramento dos mercados, burocracia e
complexidades, com o objetivo de propor melhorias.
- Desenvolver estudo identificando obstáculos e
burocracia que limitam a capacidade de investimento e
de inovação das empresas da fileira, em termos de
governação local, regional e central.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

F5-14

PROGRAMA
INFRAESTRUTURAS
- Avaliar novas
infraestruturas relacionadas
com a fileira e melhoria de
existentes

Gestão

Promover a melhoria de infraestruturas existentes e
avaliar o desenvolvimento de novas infraestruturas.
- Identificar a necessidade de novas infraestruturas, ou
existentes passíveis de requalificação ou intervenção,
em termos de melhoria das condições de atividade e de
sustentabilidade ambiental e social, face ao
desenvolvimento económico.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.

372

F5-15

DIAS AZUIS
- Abrir portas da fileira ao
exterior

Identidade

Promover a realização de Dias Abertos, com o objetivo de
aproximar pessoas e comunidade à fileira, captando
talento para iniciativas e promovendo a literacia da
economia do mar.
- Abrir as portas de empresas e organizações da fileira,
promovendo visitas guiadas com conteúdos de formação
a grupos de profissionais, empreendedores, estudantes e
parceiros internacionais.

Centro de
Inteligência
Azul; outros

2º
Semestre
2022

AEVC;
ACIFF;
Autarquias;
outros.

Autarquias;
Patrocinadores;
Empresas; apoios
financeiros.
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