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Capítulo 2 – Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

 

A ENM 2013-2020, publicada através da RCM n.º 12/2014, de 12 de fevereiro, propõe um modelo de 

desenvolvimento sustentável baseado no oceano, em articulação com a zona costeira, alicerçado no 

conhecimento, que permita a Portugal responder aos desafios colocados para a promoção, crescimento 

e competitividade da economia do mar. 

A ENM 2013-2020 resulta da revisão da Estratégia Nacional para o Mar de 2006, revisão que foi realizada 

num processo em paralelo e em articulação estreita com a elaboração do Plano de Ação da União 

Europeia para a Área do Atlântico. 

Em termos de formulação foram estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos: 

 Reafirmar a identidade marítima nacional num quadro moderno, pró-ativo e empreendedor; 

 Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico; 

 Criar condições para atrair investimento, nacional e internacional: 

o Promover o crescimento, o emprego, a coesão social e a integridade territorial; 

o Aumentar, até 2020, a contribuição direta do sector mar para o Produto Interno Bruto 

(PIB) nacional em 50%1; 

 Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, estimulando o desenvolvimento de 

novas áreas de ação; 

 Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e parte incontornável da PMI da UE. 

 

A matriz do plano de ação da ENM 2013-2020, Plano Mar-Portugal (PMP), estrutura-se num eixo de 

suporte dedicado à governação e em doze áreas programáticas, cada uma podendo prever ações 

orientadas para a pesquisa, para a exploração ou para a preservação (Figura 1). 

A ENM 2013-2020, para além dos cinco objetivos estratégicos, estabelece ao nível do PMP objetivos de 

longo prazo para as Áreas Programáticas (AP) e efeitos de médio-curto prazo, que conjugados 

concorrem para os objetivos de longo prazo (Quadros 1 a 7). Os objetivos estratégicos e os objetivos e 

efeitos definidos por AP são orientadores do que é pretendido alcançar através da implementação de 

ações públicas e privadas. No Anexo I apresenta-se a síntese das principais ações a desenvolver em cada 

uma das AP da ENM 2013-2020. 

                                                           
1 Evolução considerando como referência o ano 2010 e cálculos efetuados com base nas Contas Nacionais, base 2006 
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Para efeitos operacionais é fundamental a articulação que foi estabelecida com os diferentes 

instrumentos financeiros disponíveis no Portugal 2020 para o período 2014-2020, conforme expresso 

no Acordo de Parceria estabelecido entre Portugal e a CE, bem como a articulação que se procura 

estabelecer com outras fontes de financiamento disponíveis, como sejam o Horizonte 2020, o LIFE, o 

COSME, os EEA Grants ou os Fundos do Banco Europeu de Investimento. 

 



 

   

21 
 ITI Mar 

Junho 2016 

 

 
Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Fevereiro 2014 (livro) 

 

Figura 1 – Matriz de Ação da ENM 2013-2020 
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Quadro 1 – Objetivos e efeitos dos Programas de Ação das Áreas Programáticas “Administração”, 
“Pensamento e Ação Estratégica” e “Educação, Ciência e Tecnologia”, do domínio estratégico 
“Governação” da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

 

 
Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Fevereiro 2014 (livro) 
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Quadro 2 – Objetivos e efeitos dos Programas de Ação das Áreas Programáticas “Identidade e Cultura” 
e “Proteção e Salvaguarda”, do domínio estratégico “Governação”, da Estratégia Nacional para o Mar 
2013-2020 

 

 
Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Fevereiro 2014 (livro) 
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Quadro 3 – Objetivos e efeitos dos Programas de Ação das Áreas Programáticas “Oceano”, “Atmosfera” 
e “Sistema Integrado”, do domínio estratégico “Recursos Naturais – Sistema” da Estratégia Nacional 
para o Mar 2013-2020 

 

 
Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Fevereiro 2014 (livro) 
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Quadro 4 – Objetivos e efeitos dos Programas de Ação das Áreas Programáticas “Pesca e Indústria do 
Pescado”, “Aquicultura” e “Biotecnologia Marinha”, do domínio estratégico “Recursos Naturais – 
Recursos Vivos” da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

 

 
Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Fevereiro 2014 (livro) 
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Quadro 5 – Objetivos e efeitos dos Programas de Ação das Áreas Programáticas “Recursos Minerais 
Marinhos” e “Recursos Energéticos Marinhos”, do domínio estratégico “Recursos Naturais – Recursos 
Não Vivos” da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

 

 
Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Fevereiro 2014 (livro) 

 

 

  



 

   

27 
 ITI Mar 

Junho 2016 

 

Quadro 6 – Objetivos e efeitos dos Programas de Ação das Áreas Programáticas “Portos, Transportes e 
Logística” e “Recreio, Desporto e Turismo”, do domínio estratégico “Infraestruturas, Usos e Atividades” 
da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

 

 
Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Fevereiro 2014 (livro) 
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Quadro 7 – Objetivos e efeitos dos Programas de Ação das Áreas Programáticas “Construção, 

Manutenção e Reparação Naval” e “Obras Marítimas”, do domínio estratégico “Infraestruturas, Usos e 

Atividades” da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

 

 
Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Fevereiro 2014 (livro) 

 

 

Sendo a ENM 2013-2020 uma política orientada para resultados, preconiza o acompanhamento da 

“envolvente externa” (Figura 2), ou seja, o acompanhamento de indicadores que não decorrem 

diretamente da monitorização dos projetos e ações incluídos no respetivo Plano de Ação. Pretende-se, 

desta forma, acompanhar globalmente os resultados obtidos na área do mar e aferir se o caminho 

percorrido vai no sentido dos objetivos estabelecidos, sendo que neste quadro, o recurso a indicadores 

quantificáveis assume uma particular importância. 
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Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Fevereiro 2014 (livro) 

 

Figura 2. Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 - Plano Mar-Portugal: monitorização, avaliação e revisão 

 

Tendo por base esta matriz conceptual foram definidos os seguintes projetos em matéria de 

monitorização e avaliação da “envolvente externa” da ENM 2013-2020, os quais constam do PMP 

aprovado: 

 Conta Satélite do Mar (CSM) 

 SEAMInd – Indicadores e Monitorização 

 Análise Input-output 

 Serviços dos ecossistemas marinhos e costeiros 

 

Com a CSM2, projeto desenvolvido através de um protocolo entre a DGPM e o Instituto Nacional de 

Estatística (INE), é estabelecida a definição conceptual e técnica, para efeitos estatísticos, de economia 

do mar. Este projeto permite calcular a produção de riqueza na economia do mar, o que é obtido com 

recurso às Contas Nacionais. Esta é a metodologia tecnicamente correta para garantir a comparabilidade 

entre todos os setores, públicos ou privados, e o enquadramento económico do mar na Contabilidade 

Nacional.  

                                                           
2 “Conta Satélite do Mar 2010-2013” – Instituto Nacional de Estatística, 3 de junho de 2016 
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No projeto da CSM foi calculado um conjunto de indicadores, como seja, a título de exemplo, o Valor 

Acrescentado Bruto, o Emprego e a Formação Bruta de Capital Fixo, garantindo um suporte técnico 

sólido para futuras análises macroeconómicas e estruturais de medio longo prazos. 

O projeto do SEAMInd – Indicadores e Monitorização, igualmente em curso, permitirá dispor de um 

quadro de monitorização para apoio à decisão e comunicação que integra todas as vertentes da 

sustentabilidade, ou seja, as vertentes económica, social, ambiental e que permita análises de médio-

curto prazos. Por outro lado, sendo a possibilidade de leituras integradas uma mais-valia da ENM 2013-

2020, face a estratégias setoriais na área do mar, é determinante garantir indicadores transversais 

relacionados com mudanças societais, como seja o alinhamento com uma política de transição para uma 

economia verde, uma eficiência na utilização dos recursos e uma economia de baixo carbono, inovação 

e formação. 

Uma questão que sempre se coloca é a da capacidade multiplicadora da economia do mar, ou dito de 

outra forma, a dimensão e importância dos efeitos indiretos e induzidos que gera na sociedade. Para 

procurar uma resposta à questão dos efeitos indiretos está desenhado o projeto de Análise Input-

Output, o qual ainda não teve início uma vez que derivará dos produtos do projeto da CSM. 

Os serviços dos ecossistemas são por definição o benefício que obtemos dos ecossistemas. Nos últimos 

anos este conceito ganha importância, não só no plano científico, como no da política pública. Importa 

desenvolver pensamento e ferramentas de apoio às políticas do mar no domínio dos serviços dos 

ecossistemas, incluindo a sua monitorização e avaliação económica num quadro de políticas integradas. 

Para este efeito foi definido o projeto Serviços dos Ecossistemas Marinhos e Costeiros, o qual não foi 

ainda formalmente iniciado. 

Até 2020 prevê-se a implementação faseada destes quatro projetos dedicados à monitorização dos 

resultados na área do mar, que permitirão disponibilizar quadros complementares cada vez mais 

completos e integrados que serão uma mais-valia também no contexto da monitorização e avaliação do 

Portugal 2020. 

Também o PMP, constituído nomeadamente pelos principais projetos e ações das entidades públicas na 

área do mar, é submetido a um processo regular de monitorização. 

 

 


