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Economia do 
mar

5 Grandes setores de atividades da 
Economia do Mar: 

• Pesca, Aquicultura Marinha, 
Transformação e Comercialização dos 
seus produtos

• Construção, Manutenção e Reparação
Naval

• Portos, Transporte e Logística

• Recreio, Desporto e Turismo

• Recursos Marinhos não vivos



Dados da Economia do mar 

3,9% VAB
2016-2018 

4%
Emprego

2016-2017

53.000
ENTIDADES 
2016-2018 

Fonte: Conta Satélite do Mar 20016-2018; INE / DGPM.

5,1% PIB 
2018

5% 
Exportações 

Nacionais
2018



Oportunidades de Financiamento

• Fundo Azul 

• Programa Operacional Mar 2020

• EEA Grants Crescimento Azul

• Portugal Blue 

• FEAMPA

• Programa de Recuperação e Resiliência (PRR)



Eliminação da burocracia

• Criação do Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos: a base da simplificação e digitalização de todos 
os procedimentos relativos às atividades marítimas

• Simplificação e digitalização :

Procedimentos relativos ao licenciamento da aquicultura

Registo de embarcações e de todos os procedimentos relativos à náutica de recreio

Registo de navios da marinha mercante e criação de um regime fiscal benéfico para a atividade de 
transporte marítimo

Procedimentos relativos à atividade da pesca comercial



Com os empresários da África do Sul vamos…

Portugal tem o melhor peixe do mundo !

Ajudar as PME a 
Exportar, com o 

apoio das 
comunidades 

portuguesas no 
Mundo

Promover a 
notoriedade 
do pescado 

nacional

Investir no sector 
da pesca, 

transformação e 
da aquicultura, em 

Portugal



Porquê investir em Portugal 
no sector das Pescas

• Atividade tradicional com profisisonais experientes

• Existência de conhecimento científico e tecnológico para apoiar o sector no 
processo produtivo e na inovação do produto

• Existência de condições climaticas favoráveis (correntes quentes e frias), 
abundância de nutrientes e exposição solar

• Disponibilidade de mão-de-obra qualificada

• Digitalização e simplificação dos procedimentos de licenciamento

• Fontes de Financiamento diversificadas (linha de crédito, quadros
comunitários de apoio, fundo azul) 



Oportunidades de 
financiamento – Mar 2020

Apoio ao arranque da atividade de jovens 

pescadores

• Apoio até 25 % do custo de aquisição de 1º navio 

de pesca até ao limite de por 75 000 EUR por 

jovem pescador, desde que:

- tenha menos de 40 anos de idade 

- tenha trabalhado durante 5 anos como pescador ou tenha 

adquirido uma formação profissional equivalente para a criação 

de empresas, podendo ser concedido

- A embarcação pertença a um segmento da frota em relação ao 

qual tenha sido  demonstrado a existência de um equilíbrio com 

as possibilidades de pesca disponíveis para esse segmento.  



Porquê investir em Portugal 
na aquicultura

• Existência de conhecimento científico e tecnológico para apoiar o 
sector no processo produtivo e na inovação do produto

• Existência de condições naturais favoráveis ao desenvolvimento da 
aquicultura

• Domínio da produção de espécies bem adaptadas às condições
naturais, nomeadamente os bivalves 

• Diferenciação da produção através de processos de certificação do 
produto ou da atividade produtiva

• Recursos hídricos disponíveis para o aumento da produção de 
elevada qualidade e de espécies muito valorizadas

• Disponibilidade de mão-de-obra qualificada



Oportunidades de 
financiamento – Mar 2020

Apoio a investimentos produtivos na
aquicultura

• Investimento > 5 000 €

• Apoio máximo 6,5 M € por operação

• Subsídio a fundo perdido:

• 50 % do valor do investimento para PME;

• 30% do valor do investimento para não
PME



Oportunidades de 
financiamento – Mar 2020

Despesas que podem ser apoiadas

▪ Construção de novas unidades de produção 
aquícola ou modernização de unidades existentes

▪ Aquisição de equipamentos

▪ Diversificação da produção aquícola e das 
espécies cultivadas

▪ Desenvolvimento de atividades complementares 
como o turismo de pesca, os serviços ambientais 
ou as atividades pedagógicas ligados à aquicultura

▪ Instalação de sistemas que contribuam para a 
melhoria da eficiência energética ou promovam a 
conversão para fontes de energia renováveis



Porquê investir em Portugal 
na indústria transformadora

• O peixe é o produto mais exportado da fileira
agroalimentar

• Diferenciação e reconhecimento qualitativo dos 
produtos frescos e transformados

• Subsectores com estratégias diferenciadas

• Indústria com elevado know-how e longa tradição, 
com fortes especializações regionais e com elevado
incremento de valor acrescentado do produto

• Forte relevância dos mercados internacionais
sobretudo para a indústria conserveira



Oportunidades de 
financiamento – Mar 2020

Apoio a investimentos produtivos na 
indústria transformadora

Investimento > 10 000 €
Apoio máximo 6,5 M € por operação

Subsídio a fundo perdido:
• 50 % do valor do investimento para 

PME



Oportunidades de 
financiamento – Mar 2020

Despesas que podem ser apoiadas

▪ Construção de novas unidades de produção ou 
modernização de unidades existentes

▪ Aquisição de equipamentos

▪ Diversificação da produção

▪ Sistemas ou equipamentos destinados ao 
armazenamento, transformação e comercialização de 
desperdícios dos produtos da pesca e da aquicultura

▪ Instalação de sistemas que contribuam para a melhoria 
da eficiência energética ou promovam a conversão para 
fontes de energia renováveis



Porquê investir em Portugal no sector 
das Energias Renováveis Oceânicas

• Portugal é pioneiro nas energias Renováveis Oceânicas desde
1999

• As energias renováveis oceânicas poderão produzir 25% da 
eletricidade consumida anualmente em Portugal

• Em 2030 o setor da energia renovável offshore poderá gerar, em
termos totais, um VAB de €1 653 M, que deverá representar
0.6% do PIB nacional (Estudo PWC Portugal) 



Porquê investir em Portugal no sector da 
Biotecnologia Azul   

• Diversidade ao nível genético de habitats, espécies e ecossistemas
que potencia a extração de diversas substâncias bioativas

• Pioneiros na investigação e conhecimento do mar profundo

• Existência de tecnologia de recolha e manipulação laboratorial

• Grande potencial no desenvolvimento de produtos na área da 
cosmética, alimentar, biocombustível, famarceutica e têxtil



Secretária de Estado das Pescas, 

Teresa Coelho

Obrigado

Mais informações: Gabinete Empreendedor Mar 


