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Capítulo 5.3.1 – Conceito estatístico de Economia do Mar 

 

Com o projeto da CSM estabeleceu-se a definição conceptual e técnica, para efeitos estatísticos, de economia 

do mar. Partindo do enquadramento estratégico da PMI da UE e da ENM 2013-2020, foi estabelecida a 

seguinte definição conceptual de Economia do Mar: “Conjunto de atividades económicas que se realizam no 

mar e de outras que, não se realizando no mar, dependem do mar, incluindo os serviços não transacionáveis 

dos ecossistemas marinhos”, os quais não são, porém, contabilizados na CSM. 

A economia do mar, enquanto conceito, não tem uma definição internacionalmente aceite, inclusive na 

Europa. Não obstante, há sectores que pertencem indiscutivelmente à área do mar como a pesca marítima, 

a aquicultura marinha, o transporte marítimo de mercadorias, os cruzeiros, as atividades nos portos 

comerciais ou de pesca, a biotecnologia marinha, a náutica no mar, a construção e reparação naval, a 

produção de sal marinho, as energias marinhas renováveis, a exploração de gás e petróleo offshore. Para 

além destes, muitas outras atividades podem e devem ser consideradas na economia do mar, ainda que nem 

sempre seja simples a sua contabilização estatística. 

Tendo por base o conceito adotado é possível verificar que se inclui na economia do mar atividades que 

operam no mar e outras que, não operando no mar, dependem deste. Isto significa que o principal critério é 

a natureza da atividade desenvolvida, independentemente da sua localização geográfica, com exceção do 

turismo em que se considera um critério geográfico para definição do turismo costeiro. 

No Quadro 15 apresentam-se as atividades, e respetivos agrupamentos, que foram considerados na CSM. No 

Quadro 16 apresentam-se os códigos de classificação económica para efeitos estatísticos (CAE) relativamente 

às atividades económicas exclusivamente marítimas. Muitos outros códigos de classificação económica 

foram considerados na CSM, mas as entidades classificadas ao abrigo desses códigos não podem, à partida, 

ser classificados como mar. 
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Quadro 15 - Agrupamentos de atividades económicas para a Economia do Mar na Conta Satélite do Mar 
 

 
Notas: * Ou de outro meio aquático; ** Englobam usos e atividades transversais a outros agrupamentos. 
Fonte: INE (2016). Conta Satélite do Mar 2010 – 2013. Destaque. 

 

 

Legendas: Domínios Estratégicos de Desenvolvimento 
 

 

 

 

Recursos vivos

Recursos não vivos

Infraestruturas, usos e atividades industriais

Infraestruturas, usos e atividades de serviços

Atividades de governação
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Quadro 16 – Classificação de Atividades Económicas (CAE) exclusivamente marítimas 
 

ENM 2013-2020 

- Domínios monitorização da 

“envolvente externa” 

CAE REV 3 (entre parenteses atividades que estão normalmente como 

atividades marítimas a nível internacional no contexto da análise da 

economia do mar) 

Pesca, Aquicultura e Indústria do 

Pescado 

0311 Pesca marítima, apanha de algas e de outros produtos do mar 

0321 Aquicultura em águas salgadas e salobras 

1020 Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos 

46381 Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos  
4723 Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em 

estabelecimentos especializados 

 

(0312 Pesca em águas interiores e apanha de produtos em águas 

interiores) 

(0322 Aquicultura em águas doces) 

Recursos Minerais Marinhos 08931 Extração de sal marinho 

 

(0893 Extração de sal) 

Portos, Transportes e Logística 5010 Transportes marítimos de passageiros 

5020 Transportes marítimos de mercadorias 

7734 Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

5222 Atividades auxiliares dos transportes por água 

 

(5030 Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores) 

(5040 Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores) 

Recreio, Desporto e Turismo 93292 Atividades dos portos de recreio (marinas) 

Construção, M&R Naval 3011 Construção de embarcações e estruturas flutuantes, exceto de 

recreio e desporto 

3012 Construção de embarcações de recreio e de desporto 

3315 Reparação e manutenção de embarcações 
Nota: Entre parentese estão CAE que a nível internacional são consideradas na economia do mar por estarem incluídos nas respetivas cadeias de valor. 
Fonte: Baseado em DGPM (2015), SEAMind Indicadores e Monitorização, Volume I Termos de Referência, Lisboa, setembro 2015, e tendo em conta metodologia da Conta 
Satélite do Mar 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/SEAMInd_Vol%20I_Termos_Referência_set2015.pdf 

 

Dada a dificuldade em estabelecer uma relação biunívoca entre a economia do mar e todas as CAE a 

considerar, deve ser tido em consideração se a atividade desenvolvida faz parte de alguma das principais 

cadeias de valor da economia do mar, definidas no contexto da CSM para os nove Agrupamentos 

considerados (ver Quadro 16 em conjugação com as Figuras 6 a 14). 

  

http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/SEAMInd_Vol%20I_Termos_Referência_set2015.pdf
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No Agrupamento 1 - “Pesca e aquicultura e transformação e comercialização dos seus produtos”, procurou-

se efetuar uma aproximação ao conceito de cadeia de valor, abrangendo as atividades integradas na cadeia 

de valor dos produtos da pesca e da aquicultura, desde a obtenção do recurso, à sua comercialização, 

passando pelas diversas etapas de produção de alimentos para as espécies aquícolas, produção de gelo, 

armazenagem frigorífica e outras atividades (Figura 6). 

 

 

 
Fonte: DGPM/ INE (2015), Conta Satélite do Mar – Cadeias de valor, Lisboa, junho 2015 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/Economia%20do%20Mar_Cadeias%20de%20valor_final.pdf 

 
Figura 6 - Cadeia de valor do agrupamento 1 Pesca e aquicultura e transformação e comercialização dos seus produtos 
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O Agrupamento 2 – Recursos marinhos não vivos compreende as atividades relacionadas com a pesquisa e 

exploração de recursos energéticos convencionais (petróleo e gás natural), com a pesquisa e exploração de 

minerais marinhos e com a extração e refinação de sal e a produção de condimentos dele derivado. Inclui 

ainda a dessalinização da água do mar (Figura 7). 

 

 

Fonte: DGPM/ INE (2015), Conta Satélite do Mar – Cadeias de valor, Lisboa, junho 2015 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/Economia%20do%20Mar_Cadeias%20de%20valor_final.pdf 

 
Figura 7 - Cadeia de valor do agrupamento 2 Recursos marinhos não vivos 
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O Agrupamento 3 – Portos, transportes e logística compreende as atividades relacionadas com a cadeia de 

valor do transporte por água, cuja atividade central é o transporte marítimo de mercadorias e de passageiros. 

A jusante inclui os serviços portuários e de aluguer de meios de transporte marítimos e fluviais e o transporte 

fluvial de mercadorias e passageiros (Figura 8). 

 

 

 

Fonte: DGPM/ INE (2015), Conta Satélite do Mar – Cadeias de valor, Lisboa, junho 2015 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/Economia%20do%20Mar_Cadeias%20de%20valor_final.pdf 

 
Figura 8 - Cadeia de valor do agrupamento 3 Portos, transportes e logística 
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A atividade marítima de recreio e de desporto, a cultura de vertente marítima, e o turismo marítimo e 

costeiro, incluindo as marítimo-turísticas que operam em água, são contemplados no Agrupamento 4 – 

Recreio, desporto, cultura e turismo. Este grupo compreende as atividades relacionadas com a náutica, onde 

são consideradas a náutica de recreio e a náutica desportiva. O turismo costeiro inclui o alojamento, a 

promoção imobiliária dos alojamentos turísticos, atividades de restauração, agências de viagens e atividades 

de recreação e lazer associadas, incluindo as atividades culturais relacionadas, à semelhança das atividades 

consideradas na Conta Satélite do Turismo, afetas apenas às regiões costeiras. Foram incluídas as entidades 

que fazem formação em desportos náuticos (Figura 9). 

 

 

 

Fonte: DGPM/ INE (2015), Conta Satélite do Mar – Cadeias de valor, Lisboa, junho 2015 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/Economia%20do%20Mar_Cadeias%20de%20valor_final.pdf 

 

Figura 9- Cadeia de valor do agrupamento 4 Recreio, desporto, cultura e turismo 
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O Agrupamento 5 – Construção, manutenção e reparação navais compreende as atividades de construção 

de embarcações e plataformas flutuantes, incluindo as embarcações de recreio e desporto, bem como as 

atividades de reparação e manutenção de embarcações e seu desmantelamento em final de vida (Figura 10). 

 

 

 

Notas: *Petroleiros, navios de guerra, graneleiros, navios frigoríficos, de pesca, de passageiros. hidrodeslizadores, hovercrafts, ferry-boats, dragas, 

rebocadores, embarcações em madeira, em fibra de vidro ou outros materiais não metálicos para fins comerciais ou industriais, barcos-faróis, 

barcos-pilotos, docas flutuantes, pontões, gruas flutuantes, boias de sinalização, plataformas de perfuração, etc… 

** Iates e outras embarcações de recreio e desporto, incluindo de pesca desportiva, feitas em qualquer material, acionados por motores, velas ou 

remos (canoas, caiaques, motas de água, jangadas e barcos insufláveis). 

Fonte: DGPM/ INE (2015), Conta Satélite do Mar – Cadeias de valor, Lisboa, junho 2015 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/Economia%20do%20Mar_Cadeias%20de%20valor_final.pdf 

 
Figura 10 - Cadeia de valor do agrupamento 5 Construção, manutenção e reparação navais 
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No domínio do Agrupamento 6 - Equipamento marítimo reuniram-se, num único agrupamento, todas as 

atividades identificadas na indústria transformadora (secção C, da CAE) como a produção e a reparação de 

equipamento marítimo de apoio à maioria das atividades dos outros agrupamentos da CSM, algumas 

atividades de “Construção” (secção F, da CAE) identificadas como prosseguindo uma vertente marítima, 

atividades de comércio de máquinas e de equipamentos, assim como atividades de engenharia e formação 

profissional específicas, associadas ao domínio do equipamento marítimo (Figura 11). 

 

 

 

Fonte: DGPM/ INE (2015), Conta Satélite do Mar – Cadeias de valor, Lisboa, junho 2015 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/Economia%20do%20Mar_Cadeias%20de%20valor_final.pdf 

 
Figura 11 - Cadeia de valor do agrupamento 6 Equipamento marítimo 
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O Agrupamento 7 - Infraestruturas e obras marítimas compreende as atividades relacionadas com obras de 

construção e de expansão de terminais portuários, de forma a desenvolver condições de acessibilidade 

marítima e terreste, nomeadamente corredores terrestres para o transporte de mercadorias por caminho-

de-ferro (associado ao transporte marítimo, através da ligação dos caminho-de-ferro aos principais nós de 

transporte intermodal) e infraestruturas adequadas à receção de navios de cruzeiro e à náutica de recreio. 

Inclui ainda a construção e reparação de portos, marinas, assim como trabalhos de dragagem, de proteção e 

de defesa da zona costeira e outras obras marítimas e portuárias, como, por exemplo, infraestruturas 

relacionadas com os sistemas de segurança (Figura 12). 

 

 

Fonte: DGPM/ INE (2015), Conta Satélite do Mar – Cadeias de valor, Lisboa, junho 2015 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/Economia%20do%20Mar_Cadeias%20de%20valor_final.pdf 

 
Figura 12 - Cadeia de valor do agrupamento 7 Infraestruturas e obras marítimas 
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O Agrupamento 8 – Serviços Marítimos engloba atividades relacionadas com o mar, transversais a todos os 

outros agrupamentos. Inclui, nomeadamente, atividades como a Educação, Formação e I&D, atividades de 

governação (especificamente, Administração Pública), assim como atividades de segurança marítimas e 

ordenamento do espaço marítimo, além de outras atividades de serviços que englobam serviços de 

informação e comunicação marítimos, consultoria e serviços às empresas nas áreas do mar, financiamento e 

seguros marítimos, bem como atividades de comércio e distribuição relacionados com o mar, quando não 

atribuíveis diretamente a um agrupamento específico (ex.: comércio de peixe, crustáceos e moluscos, 

atribuível ao agrupamento 1) (Figura 13). 

 

 

 

Fonte: DGPM/ INE (2015), Conta Satélite do Mar – Cadeias de valor, Lisboa, junho 2015 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/Economia%20do%20Mar_Cadeias%20de%20valor_final.pdf 

 
Figura 13 - Cadeia de valor do agrupamento 8 Serviços marítimos 
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O Agrupamento 9 – Novos Usos e Recursos do Mar foi constituído no intuito de identificar e quantificar um 

conjunto de atividades emergentes, ainda com pouca relevância económica, que seriam, de outro modo, 

“diluídas” nas outras atividades. Abrange atividades que permitirão reforçar a função energética nacional 

num futuro mais ou menos próximo, tais como as energias renováveis marinhas (eólica offshore, ondas, 

marés, correntes marítimas, bioenergia), a pesquisa e exploração de recursos energéticos não convencionais 

(hidratos de metano) e a armazenagem de gás. Inclui ainda a biotecnologia marinha, que poderá contribuir 

para diversas funções, desde logo, a energética, através da produção de bioenergia a partir de algas 

marinhas, mas também as funções saúde/bem-estar (produção de inputs para as indústrias farmacêutica e 

cosmética), biomateriais, alimentar (inputs para nutracêutica) e ambiente (Figura 14). 

 

 

 

Fonte: DGPM/ INE (2015), Conta Satélite do Mar – Cadeias de valor, Lisboa, junho 2015 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/Economia%20do%20Mar_Cadeias%20de%20valor_final.pdf 

 
Figura 14 - Cadeia de valor do agrupamento 9 Novos usos e recursos do mar 

 

  


