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ANEXO II – Síntese da prioridade mar nas Estratégias Regionais de Especialização Inteligente 

 

As RIS3 têm especificidades próprias de cada região. 

 

Região Norte 12 

O paradigma da especialização inteligente assenta no princípio de que as apostas estratégicas de uma dada 

região se devem fundar nos seus recursos e ativos e na capacidade de desenvolvimento de uma base 

empresarial competitiva à escala global, concentrando o financiamento da política pública nos domínios em 

que possam existir massas críticas relevantes. As apostas nesses domínios devem articular uma perspetiva 

vertical, de cadeia de valor, com outra horizontal, de variedade relacionada, explorando o potencial de 

cruzamento de diferentes bases científicas, tecnológicas e empresariais, fomentando “spillovers” inter e 

intrassectoriais e a internacionalização do sistema regional de inovação. 

Partindo deste paradigma e da metodologia estabelecida no Guia da CE, a elaboração da RIS3 Norte teve 

como ponto de partida a construção de um referencial conceptual que permitisse a identificação dos 

respetivos domínios prioritários. Considera-se prioritário um determinado domínio sempre que estão ou 

possam estar reunidas massas críticas regionais relevantes nos três vértices de um triângulo, correspondendo 

grosso modo às entidades regionais do sistema científico e tecnológico, aos produtores de tecnologia e aos 

utilizadores avançados dessa tecnologia. 

Este racional, sintetizado na figura seguinte, orientou, assim, a construção da estratégia de especialização 

inteligente da Região do Norte. 

 

                                                           
12 https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/EstrategiasEInteligente/EREI%20Norte.pdf 
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Figura 1AII - Referencial teórico para a definição dos domínios prioritários na RIS3 do Norte 

 

Esta avaliação traduziu-se na identificação de oito domínios prioritários e correspondentes racionais. No 

centro da Estratégia de Especialização Inteligente da Região do Norte estão considerados quatro domínios 

nucleares, designadamente, “Cultura, Criação e Moda”, “Indústrias da Mobilidade e Ambiente”, “Sistemas 

Avançados de Produção” e “Sistemas Agroambientais e Alimentação”. Os domínios classificados como 

emergentes são as “Ciências da vida e saúde” e “Capital simbólico, tecnologias e serviços do turismo”. Por 

último, são como como apostas regionais (wild-card), áreas de aposta de maior risco, os domínios “Recursos 

do mar e economia” e “Capital humano e serviços especializados”. 

Neste contexto, o domínio dos “Recursos do Mar e Economia” constitui uma das áreas de aposta da Região 

do Norte, visando o estabelecimento de relações de articulação entre engenharias aplicadas (civil, mecânica, 

naval, robótica, energia, biociências e tecnologias de informação, materiais), recursos do mar 

(nomeadamente, vento, ondas, algas, praias) e atividades económicas que os valorizem (designadamente, 

construção naval, produção de energia em offshore, construção de plataformas, turismo náutico, 

biocombustíveis, alimentação e aquicultura em offshore, etc.). 
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Fonte: CCDRNorte. Norte 2020 Estratégia Regional de Especialização Inteligente. 

 

Figura 2AII - Domínio Recursos do Mar e Economia: racional de especialização inteligente do Norte 

 

Deste modo, para cada domínio prioritário da RIS3, foi definido um racional e um diagrama de suporte que 

ilustra as áreas enquadradas e a sua ordem de relevância para a concretização do racional preconizado, 

classificando-as como nucleares, de suporte ou acessórias (através de gradação cromática) em cada um dos 

vértices do triângulo, designadamente, base empresarial, recursos e ativos e utilizadores avançados. 

As áreas enquadradas no racional do domínio prioritário “Recursos do Mar e Economia” e o seu grau de 

relevância, encontram-se sistematizadas no quadro seguinte. 
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Quadro 1AII – Domínio "Recursos do Mar e Economia" na RIS3 do Norte 

 
Domínio "Recursos do Mar e Economia" - Áreas enquadradas e sua relevância 

Base Empresarial 

Nuclear Energia Offshore, Construção Offshore, Metalo-Mecânica 

Suporte Robótica e Sensores, Construção e Reparação Naval 

Acessória Alimentação e Aquacultura Offshore, Moda, Equipamento Náutico 

Recursos e Ativos 

Nuclear 
Engenharia dos Materiais, Engenharia Elétrica e Eletrónica, Metalurgia e 
Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil 

Suporte Energia 

Acessória 
Nanociências e Nanotecnologias, Biociências, Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos 

Utilizadores Avançados Energia e Combustíveis, Armadores da Marinha, Consumidor, Turistas, Agentes Desportivos 
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Região Centro 13 

Partindo da identificação de domínios temáticos nos quais a Região Centro se diferencia, e considerando um 

conjunto de prioridades transversais, foi possível chegar a quatro áreas focais, que mobilizam os domínios 

diferenciadores em prioridades regionais, e que funcionarão como Plataformas de Inovação da RIS3 do 

Centro 

1. Soluções industriais sustentáveis 

2. Valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais 

3. Tecnologias ao serviço da qualidade de vida 

4. Inovação territorial 

 

Figura 3AII – Plataformas de inovação, domínios diferenciadores temáticos e prioridades  
transversais na RIS3 Centro 

 

O mar é um dos domínios prioritários do Centro que é mobilizado em diversas plataformas de inovação; as 

Tecnologias de Informação, Comunicações e Eletrónica (TICE) e a biotecnologia são duas Key enabling 

technologies muito relevantes neste contexto. O mar está, desde logo, enquadrado em diversas ações da 

Plataforma de Inovação “Valorização de recursos endógenos naturais”. As indústrias ligadas ao mar são 

contempladas na Plataforma “Soluções Industriais Sustentáveis” e a componente do turismo ligado ao mar, 

como o surf, pode ser relevante na Plataforma de Inovação “4. Inovação Territorial”. A Plataforma 3 inclui a 

linha de ação “Adoção de plataformas de promoção à interoperabilidade entre sistemas”, transversal à 

maioria das áreas, incluindo o mar. (Quadro 1AII).  

                                                           
13 http://www.centro2020.pt/index.php/ris-3 
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Quadro 2AII - Plataformas de Inovação da Região Centro (RIS3 Centro) 

 
Plataformas de 
Inovação 

Linhas de ação 

Soluções industriais 
sustentáveis 

Desenvolvimento de processos, materiais e sistemas sustentáveis de maior valor acrescentado para a 
região 

 

Promoção de projetos que envolvam o desenvolvimento de processos, materiais, produtos ou sistemas 
sustentáveis e inovadores com maior valor acrescentado para a indústria e a região. 

Uso eficiente de recursos e redução do impacte ambiental nos processos produtivos 

 

Promoção de projetos que conduzam a um uso eficiente de recursos (energia, água e materiais) incluindo a 
descarbonização e redução de outros impactes, bem como valorização de recursos minerais da região. 

Avaliação da sustentabilidade de processos, produtos e sistemas 

 

Fomento de projetos que permitam aumentar e avaliar a sustentabilidade de processos e produtos 
industriais. 

Desenvolvimento do conceito “Produção centrada no ser humano” 

 

Promoção de projetos que contribuam para a mudança de sistemas de produção industrial, de acordo com 
o conceito de valorização do ser humano nas fábricas do futuro. 

Valorização de resíduos nos processos, produtos e sistemas 

 

Reciclagem, reutilização e valorização de resíduos e subprodutos como matérias-primas secundárias, 
incluindo a simbiose industrial. 

Valorização de tecnologias avançadas e/ou emergentes nos processos, produtos e sistemas eco 
inovadores de maior valor acrescentado 

 

Promoção da incorporação de tecnologias avançadas e e/ou emergentes (TICE, micro e nanotecnologias, 
micro e nano materiais ou outros aditivos funcionais) que capitalizem na região maior valor acrescentado 
nos processos e produtos industriais. Cruzar e beneficiar de experiências entre diferentes cadeias de valor, 
da inovação ao empreendedorismo, dos modelos de negócio aos serviços de apoio e logística. 

Valorização de 
recursos endógenos 
naturais 

 

 

 

 

 

 

Preservação e sustentabilidade dos recursos naturais endógenos 

 

Promoção de projetos que contribuam para o conhecimento e a valorização da biodiversidade em todo o 
território, privilegiando as espécies autóctones, e a gestão e controlo de espécies invasoras  

Promoção de projetos para o conhecimento e valorização dos serviços dos ecossistemas  

Promoção de projetos com vista à restauração ecológica dos ecossistemas, com destaque para as áreas 
naturais com estatuto ou especial interesse de conservação  

Promoção de estudos e iniciativas de prospeção dos recursos geológicos da região  

Promoção de projetos e metodologias inovadoras com vista à reabilitação e reconversão de ecossistemas 
degradados  
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Plataformas de 
Inovação 

Linhas de ação 

Valorização de 
recursos endógenos 
naturais 

(continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção de projetos para a prevenção, avaliação do risco, mitigação e controlo de pragas e doenças nos 
sectores agroalimentar e agroflorestal  

Promoção de projetos para o conhecimento dos recursos genéticos endógenos, sua valorização e 
conservação  

Promoção de projetos de avaliação do ciclo de vida e sustentabilidade dos recursos naturais endógenos  

Promoção de projetos de turismo com vista à valorização e sustentabilidade do património natural e 
paisagístico da região  

Promoção do conhecimento e valorização das águas minerais naturais e fontes termais da região  

Promoção de projetos de divulgação da importância/valor da biodiversidade, das ameaças à sua 
preservação e da utilização sustentável dos recursos biológicos 

Monitorização e gestão integrada dos recursos naturais endógenos 

 

Promoção de projetos de monitorização do território e gestão integrada do risco (secas e cheias, 
contaminação de águas subterrâneas e aquíferos de águas minerais naturais, incêndios, espécies invasoras, 
pragas e doenças, dinâmicas da orla costeira, eventos extremos, alterações climáticas)  

Promoção de projetos para a implementação de sistemas de mapeamento e monitorização remota dos 
recursos naturais, uso do solo e zonas marinhas  

Promoção de projetos de mapeamento e monitorização dos recursos genéticos endógenos  

Promoção de projetos que visem a pesca sustentada e novas tecnologias de conhecimento, monitorização, 
e gestão dos stocks e dos ecossistemas marinhos  

Promoção de projetos para a caracterização biológica, físico-química e sensorial de produtos naturais e 
agroalimentares, incluindo as cultivares tradicionais com potencial de inovação  

Dinamização de projetos que promovam a especialização inteligente das zonas costeiras, aliando as TICE e 
as atividades marítimas (Smart Coast)  

Dinamização de projetos que promovam o desenvolvimento de tecnologias e produtos de suporte à 
monitorização e gestão integrada nos sectores agrícola, hortofrutícola e silvícola. 

Desenvolvimento de produtos, processos e serviços com vista à dinamização das cadeias de valor 
associadas aos recursos naturais endógenos 

 

Promoção de projetos conducentes à implementação do conceito de bio refinaria integrada nas indústrias 
florestais e agroalimentares  

Promoção de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico na área das energias renováveis 
(biomassa, solar, marinha, hidroelétrica e geotérmica)  

Promoção de projetos de valorização de produtos e subprodutos florestais, agroalimentares, da pesca e da 
aquacultura, e de prospeção de compostos e produtos bioativos para a saúde e bem-estar  

Promoção de projetos de desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras e de precisão nos 
sectores agroalimentar, florestal e da pesca, melhorando a qualidade e segurança alimentar e a criação de 
novos produtos de valor acrescentado  

Dinamização de projectões de aquacultura sustentável em ambiente costeiro e da aquicultura em águas 
interiores como suporte à valorização ecológica e produtiva dos ecossistemas, que potenciem o sector 
emergente da “biotecnologia azul”  

Promoção de projetos com vista ao desenvolvimento de tecnologias sustentáveis de recuperação e 
valorização de águas residuais e efluentes resultantes da atividade económica  
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Plataformas de 
Inovação 

Linhas de ação 

Valorização de 
recursos endógenos 
naturais 

(continuação) 

Promoção de projetos de valorização dos recursos geológicos da região, em especial na aplicação de novas 
tecnologias para a deteção e exploração de jazigos profundos (mar e terra) e jazigos metálicos de baixa 
concentração  

Desenvolvimento, certificação e promoção de produtos e serviços com elevado potencial para novos 
mercados  

Promoção de projetos de desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias de suporte à logística e 
cadeias de distribuição mais eficientes e seguras, incluindo a valorização de processos de produção e 
práticas de comercialização e marketing  

Promoção de projetos com vista à melhoria da eficiência do uso dos recursos nas cadeias de valor e, em 
particular, da eficiência energética das instalações e dos equipamentos produtivos 

Tecnologias para a 
qualidade de vida 

Adoção de plataformas de promoção à interoperabilidade entre sistemas 

 

Incorporação de conceitos tecnológicos avançados, por exemplo Cloud, Big Data, Open Source, Open Data 
e tecnologias móveis, a operar sobre redes de próxima geração. Promoção de tecnologias para a gestão e 
monitorização à distância e tecnologias que promovam comportamentos saudáveis tirando partido, por 
exemplo, da utilização de “serious games”, realidade virtual ou “internet das coisas” 

Plataformas de 
Inovação 

Linhas de ação 

Inovação territorial Desenvolvimento de propostas inovadoras para a qualificação do turismo da Região 

 

Desenvolvimento de projetos turísticos diferenciadores e customizados 

Estruturação de pacotes turísticos combinados e/ou compósitos, incluindo produtos de fora da região 

Inserção de produtos regionais em pacotes turísticos de maior escala (nacional e mesmo internacional) 

Desenvolvimento de uma rede de alojamento turístico altamente inovadora 

Valorização dos ativos/recursos diferenciadores da RC na estruturação de produtos turísticos também eles 
diferenciados (turismo rural de qualidade, termas e turismo de bem estar, turismo de percurso, turismo de 
experiências, turismo sustentável, turismo cultural, surf, etc.) 

Fonte: CCDR Centro. RIS3 do Centro de Portugal, 2020  
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Região de Lisboa 14 

A Estratégia de Inovação Regional para a Especialização Inteligente (RIS3) da Região de Lisboa constitui uma 

agenda de transformação económica integrada de base local que direciona o apoio político e os 

investimentos para as prioridades, os desafios e as necessidades regionais mais importantes, apoiando a 

inovação baseada na tecnologia e promovendo um total envolvimento de todas as partes interessadas. 

A definição das prioridades da RIS3 de Lisboa resultou de um exercício que, partindo da análise da atividade 

e tecido produtivo e da produção de conhecimento, desenvolvimento tecnológico e inovação, identificou 

cinco domínios temáticos prioritários para a especialização inteligente da Região de Lisboa: Prospeção e 

Valorização de Recursos Marinhos; Investigação, Tecnologias e Serviços Saúde; Turismo e Hospitalidade; 

Mobilidade e Transportes; Meios Criativos e Indústrias Culturais. Foi ainda identificado um domínio 

transversal, Serviços Avançados às Empresas, que deverá ser considerado no quadro de todos os outros. 

O domínio prioritário Prospeção e Valorização de Recursos Marinhos surge associado ao reconhecimento das 

oportunidades ligadas à exploração dos recursos marinhos e da economia azul. O mar oferece consideráveis 

vantagens biofísicas e recursos naturais que devem ser aproveitados, numa perspetiva de utilização 

sustentável de recursos, nomeadamente: recursos pesqueiros de valor comercial e águas adequadas à 

cultura de bivalves e de macroalgas; espaço físico para o transporte de mercadorias; energias renováveis e 

depósitos de combustíveis fósseis (incluindo gás natural), de hidratos e metano, de minérios. 

Para este domínio foi identificada a seguinte visão específica: “A Região de Lisboa, que hospeda a única 

cidade capital europeia do Oceano Atlântico, reconhece que o seu desenvolvimento passa pela 

especialização numa economia do mar inovadora e internacionalizada, que abra ainda mais esta região ao 

mundo e que explore e tire partido das suas condições únicas: as suas bacias hidrográficas, a sua orla costeira 

e a massa crítica de conhecimento especializado que detém nos domínios ligados à economia do mar, 

afirmando a Região como um centro de excelência na exploração sustentável do mar à escala europeia e 

mundial.” 

Assim, o domínio da Prospeção e Valorização de Recursos Marinhos foi organizado em torno de três eixos 

estruturantes da economia do mar, conforme Figura 2AII. 

 

                                                           
14 https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/EstrategiasEInteligente/EREI%20Lisboa.pdf 
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Fonte: CCDRLVT, Especialização Inteligente de Lisboa, 2014-2020 

 

Figura 4AII – Eixos estruturantes da economia do mar na RIS3 de Lisboa 

 

A economia do mar abrange múltiplas cadeias de valor e fileiras, incluindo os transportes marítimos, os 

serviços portuários, o turismo marítimo ou a construção e engenharia navais, que também têm 

enquadramento no âmbito da RIS3 de Lisboa, designadamente nos domínios prioritários de especialização 

da Mobilidade e Transportes e no Turismo e Hospitalidade, conforme se apresenta na Figura 3AII. 



 

   

129 
 ITI Mar 

Junho 2016 

 

 
Fonte: CCDRLVT, Especialização Inteligente de Lisboa, 2014-2020 

 

Figura 5AII – Economia do mar na RIS3 de Lisboa 

 

O Lisb@2020 assume que as ações a implementar, os instrumentos de política a mobilizar e os resultados a 

atingir deverão responder, com diferentes níveis de intensidade, aos objetivos estratégicos e prioridades 

temáticas da RIS3 de Lisboa. 

Tendo em atenção que esta assunção determina uma clara preocupação de eficácia e de focalização em 

iniciativas estruturantes e dirigidas aos domínios de especialização da Região, a CCDR LVT, no quadro de 

implementação do Lisb@2020, promoveu, em 2015, um conjunto de reuniões de trabalho e seminários com 

o objetivo de mobilizar um conjunto de atores relevantes em cada domínio temático prioritário da RIS3 de 

Lisboa para a definição do respetivo Projeto Estratégico. 

Foram criados Grupos de Trabalho nos quais participam os atores relevantes que manifestaram interesse em 

empreender coletivamente a formulação de projetos estratégicos nas áreas dos domínios prioritários 

identificados, com maior potencial de diferenciação, designadamente internacional e de alavancagem do 

desenvolvimento económico integrado da Região. 

Em paralelo, estes atores têm vindo a desenvolver também um trabalho de articulação entre si e com outros 

players, no sentido de maximizar oportunidades e recursos. 

No domínio da Prospeção e Valorização de Recursos Marinhos, o resultado do trabalho desenvolvido pelos 

atores consubstancia-se num documento estratégico, designado “Plataforma Atlântica de Lisboa”, que 
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integra objetivos de investigação, de inovação e de desenvolvimento de setores tradicionais e emergentes 

no âmbito da economia do mar. 

O trabalho foi coordenado pela DGPM, integrando também entidades de referência a nível nacional e 

internacional, designadamente, da Educação, Formação e Treino Oceânicos, de Centros de Investigação e de 

Universidades. 

A relevância e o alcance da “Plataforma Atlântica de Lisboa” expande-se nas dimensões regional, nacional e 

global, para as quais o nível de parcerias a estabelecer, bem como a sua natureza e envolvimento, serão 

determinantes. 

Esta Plataforma (Figura 4AII) assenta em quatro vetores fundamentais no domínio das temáticas do mar, que 

devem guiar a estratégia de implementação das intervenções: 

 Promover o cluster do mar na Região; 

 Promover as instâncias da rede para investigação no mar; 

 Promover o acesso persistente ao mar (operar e treinar); 

 Promover as instâncias da rede para o desenvolvimento de conceitos, a experimentação e o ensaio 

orientadas para o meio marinho, os portos e a indústria das plataformas marítimas. 
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Fonte: CCDRLVT, Especialização Inteligente de Lisboa, 2014-2020 

 
Figura 6AII – “Plataforma Atlântica de Lisboa” na RIS3 de Lisboa 

 

 

As intervenções definidas integram-se na ENM 2013-2020 e estão perfeitamente alinhadas com o PMP, 

concorrendo para o objetivo traçado do incremento do peso da economia do mar no PIB nacional. 

O Lisb@2020 poderá vir a cofinanciar algumas das intervenções previstas na “Plataforma Atlântica de 

Lisboa”, designadamente no âmbito do seu Eixo 1 “Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 

e a inovação” e do seu Eixo 2 “Reforçar a competitividade das PME”, na sequência de concursos que venham 

a ser abertos. 

Apesar da iniciativa e coordenação da “Plataforma Atlântica de Lisboa” terem partido do setor público, a 

mesma só será viável e apenas fará sentido com uma forte participação e envolvimento do setor privado, 

empresas, laboratórios, centros de investigação ligados ao setor do mar, principais destinatários e 

beneficiários das intervenções a desenvolver e principais financiadores das intervenções previstas. 
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Região do Alentejo 15 

A região do Alentejo possui significativos recursos minerais, naturais e ambientais que podem servir de base 

à construção de vantagens competitivas e ao desenvolvimento de cadeias-de-valor. 

A RIS3 do Alentejo inclui um domínio de especialização dedicado à Economia dos Recursos Minerais, Naturais 

e Ambientais no qual o mar tem destaque. O racional de especialização deste domínio (Figura 5AII) visa uma 

diversificação relacionada ao invés de uma concentração, tendo por objetivos: 

 Promover a prospeção, a investigação e a inovação no setor industrial, bem como o maior controlo 

sobre a cadeia-de-valor e a densificação da mesma; 

 Potenciar o Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, reforçando a cooperação entre 

Universidades, Centros de Investigação, Associações Empresariais e Empresas, no sentido de 

consolidar os sistemas de I&D e de Inovação nesta área e promover a excelência e a inovação, numa 

lógica de especialização inteligente; 

 Promover a criação de novas empresas e a atração de players para o território que promovam a 

densificação da massa empresarial em torno da valorização destes recursos territoriais. Este aspeto 

é central para o racional e para a manutenção deste domínio enquanto prioridade regional. 

 

De entre algumas tendências cuja evolução pode ter implicações ou gerar oportunidades relevantes 

destacam-se, no caso do mar: 

 Energia e recursos marinhos: onde se perspetivam oportunidades associadas ao desenvolvimento de 

competências na área das energias renováveis offshore e de produção de biocombustíveis a partir 

das algas, assim como na utilização da robótica e de TIC associadas às atividades marítimas e 

marinhas e à exploração de recursos marinhos (incluindo a extração de recursos minerais); 

 Biotecnologia marinha: envolvendo atividades de I&I sobre recursos ribeirinhos e lagunares em que 

se sinalizam, a nível europeu e mundial, diversas oportunidades de desenvolvimento de aplicações 

industriais, farmacêuticas, médicas e cosméticas. 

 

                                                           
15 http://webb.ccdr-a.gov.pt/docs/desenv_regional/2014-2020/RIS3_Alentejovf_Jan2014.pdf 
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Fonte: CCDR Alentejo, Uma Estratégia de Especialização Inteligente parara o Alentejo 

 

Figura 7AII - Racional de especialização inteligente do domínio “Economia dos recursos Minerais, Naturais e Ambientais” 
(RIS3 Alentejo) 

 
Na análise síntese da temática da Economia dos Recursos Minerais e Naturais e Ambientais, são identificadas 

as seguintes oportunidades, relacionadas diretamente com a Economia do Mar: 

 Desenvolvimento de atividades de I&D diretamente relacionadas com os recursos regionais de pesca 

e a sua aplicação empresarial; 

 Minimização da sobre-exploração de espécies tradicionais de captura através da exploração 

sustentável dos recursos e da diversificação das atividades (planificação e reforço da produção 

aquícola; produção de sal artesanal (flor-de-sal) de elevado valor comercial; reafectação de 

embarcações de pesca e adaptação de artes tradicionais para fins turísticos). 

 Desenvolvimento do setor do Turismo nas suas diferentes vertentes (percursos, experimentação, 

ativo, sol/mar, surf, cinegético, equestre, birdwatching, mineiro, cultural) 
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Região do Algarve 16 

A RIS3 do Algarve numa perspetiva de cruzamento entre as dimensões das políticas, com os recursos, as 

empresas e os utilizadores avançados, para sustentar as intervenções de forma integrada, incidindo o foco 

nos subsetores onde se espera garantir os resultados mais eficientes, apresenta, a título de exemplo, a Figura 

6AII que revela onde se espera ser o foco prioritário de intervenção na área do Mar. O mar e as atividades 

marítimas apresentam-se como um setor consolidado na região do algarve.  

 

 
Fonte: CCDR Algarve, RIS3 Algarve, 2014-2020 

 

Figura 8AII - A articulação intersectorial – Domínio do mar na Região do Algarve 

 
 

O mar é um domínio diferenciador e uma prioridade na RIS3 do Algarve. Considerando o domínio Mar, Pescas 

e Aquicultura identificam-se no Quadro 3AII as linhas de ação, as atividades prioritárias e as tipologias 

prioritárias identificadas pela RIS3 do Algarve. 

 
 

                                                           
16 https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/EstrategiasEInteligente/EREI%20Algarve.pdf 

 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/EstrategiasEInteligente/EREI%20Algarve.pdf
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Quadro 3AII - Linhas de ação prioritárias para o Domínio “Mar, Pescas e Aquicultura” na RIS3 do Algarve 

 

Linhas de Ação Atividades Prioritárias Tipologias Prioritárias 

 Qualificação e diferenciação dos 

segmentos tradicionais (pesca, 

conservas, sal, construção e 

reparação naval) 

 Diversificação e aposta em 

segmentos de elevado valor 

acrescentado (aquicultura, 

construção naval com novos 

materiais e intensificação 

tecnológica, serviços náuticos 

avançados) 

 Fomentar a I&D no domínio das 

Ciências do Mar, visando a criação 

de conhecimento, bem como (i) a 

sua valorização nas atividades da 

economia do mar e (ii) uma melhor 

gestão dos recursos naturais 

associados ao mar. 

 Pescas 

 Aquicultura 

 Transformação dos produtos do mar 

 Construção e reparação naval 

 Turismo náutico 

 Serviços e infraestruturas coletivas 

(com destaque para os associados à 

inovação e à internacionalização) 

 Outras atividades que se enquadrem 

na prioridade temática. 

 Turismo sol/mar (criação de produtos 

diferenciados) 

 Biotecnologia azul ou marinha 

 Salicultura 

 Internacionalização e capacitação das 

PME (com destaque para a economia 

digital e as TIC, a certificação de 

produtos, a criação de marcas e 

design, a distribuição e logística) 

 Investimentos na Economia do Mar 

(PO Mar 2020) 

 Sistema de Incentivos ao 

Investimento Empresarial Inovador e 

Qualificado (CRESC) 

 Sistema de Incentivos à 

Internacionalização (CRESC) 

 Sistema de Incentivos à 

Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (CRESC) 

 Empreendedorismo qualificado e 

criativo (CRESC) 

 Coordenação e gestão de parcerias 

de estratégias de eficiência coletiva 

(CRESC) 

 Ações coletivas no domínio da 

internacionalização (CRESC) 

 Ações e infraestruturas coletivas no 

domínio do empreendedorismo 

(CRESC) 

 Centros de competências em 

Ciência e Tecnologia (CRESC) 

 Projetos de Ciência e Tecnologia 

(CRESC) 

 Apoio à participação em programas 

europeus de I&D (CRESC) 

 Infraestruturas tecnológicas, 

transferência de tecnologia e 

prestação de serviços tecnológicos 

às empresas (CRESC) 

 Atividades de demonstração e 

valorização económica dos 

resultados da I&DT (CRESC) 

 Integração de quadros altamente 

qualificados nas empresas e apoio à 

mobilidade (CRESC) 

 Projetos no quadro de programas 

europeus (Horizon 2020, Cosme) 

 Projetos de cooperação territorial 

europeia (POCTEP, EA, MED, 

SUDOE, INTERREG EUROPE) 

 Ações que fomentem a articulação 

intersectorial (CRESC) 

Fonte: CCDR Algarve, RIS3 Algarve, 2014-2020 
 
Nota: Este quadro assinala apenas as linhas de ação e as atividades prioritárias, não excluindo que outras possam vir a ser consideradas, nomeadamente numa base de 
articulação intersectorial e de inter-relacionamento com os outros domínios da RIS3 regional. 



 

   

136 
 ITI Mar 

Junho 2016 

 

Região Autónoma dos Açores 17 

Determinaram-se três áreas temáticas abrangentes, cuja seleção foi suportada em aspetos como os ativos 

existentes, as prioridades políticas regionais, ou o potencial abrangente destes setores ao nível do 

desenvolvimento económico e da geração de emprego na Região Autónoma dos Açores: 

 Agricultura, Pecuária e Agroindústria; 

 Pescas e Mar; 

 Turismo. 

 

A definição da RIS3 Açores pressupôs a explicitação de uma Visão para cada área temática considerada, 

correspondente ao cenário prospetivo que se pretende alcançar. Pretendeu-se que, em cada caso, a Visão 

permitisse orientar a elaboração dos níveis de definição estratégica subsequentes, permitindo recolher pistas 

sobre o caminho a percorrer e motivar reflexões em torno da estratégia a adotar. 

Na área temática Pescas e Mar definem-se: 

A Visão 

Em 2020, a Região Autónoma dos Açores verá reforçado o seu posicionamento como como plataforma 

intercontinental na área do conhecimento sobre os oceanos, contribuindo ativamente para o 

desenvolvimento económico da Região através do reforço dos setores mais tradicionais (nomeadamente a 

pesca) e da emergência de atividades inovadoras.  

As Prioridades Estratégicas: 

MAR1. Reforço do posicionamento dos Açores como plataforma intercontinental na área do conhecimento 

sobre os oceanos  

MAR2. Aumento do valor dos produtos da pesca  

MAR3. Fomento das relações colaborativas e promoção de atividades inovadoras relacionadas com o mar 

 

As tipologias de atuação encontram-se descritas no Quadro 4AII. 

 
  

                                                           
17 http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srmct/docDiscussao/Estrategia_de_Investigacao_e_Inovacao_para_a_Especializacao_Inteligente.htm 

 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srmct/docDiscussao/Estrategia_de_Investigacao_e_Inovacao_para_a_Especializacao_Inteligente.htm
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Quadro 4AII- Tipologias de Atuação (RIS3 Açores) 

 

 
Fonte: SPI-Açores, Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente da Região Autónoma dos Açores 
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Região Autónoma da Madeira 18 

No âmbito das áreas estratégicas, relativas aos domínios diferenciadores temáticos nas quais a RAM se 

diferencia em termos nacionais e europeus, no contexto da Estratégia Regional de Especialização Inteligente 

RIS3 existe um domínio específico relativo aos Recursos e Tecnologias do Mar. 

No contexto da RIS3 o Turismo, Recursos e Tecnologias do Mar são considerados as áreas preferenciais de 

aplicação para a qual as restantes devem contribuir em termos da criação de conhecimento e geração de 

soluções inovadoras com importante impacto na competitividade da região e na internacionalização dos 

resultados. 

Para esta prioridade está definido como objetivo fomentar a ‘cooperação inteligente’ a nível regional através 

da implementação de um consórcio regional na área do mar designado como o OM – Observatório Oceânico 

da Madeira, sediado e gerido (inicialmente) no âmbito da ARDITI, constitui objetivo estratégico desta área. 

Este consórcio terá como principal objetivo gerar massa critica e a interação entre os grupos de trabalho 

possibilitando maior visibilidade nacional e internacional do trabalho desenvolvido na área do mar na RAM. 

Pretende-se igualmente, e sempre que possível, contribuir para a formulação e implementação do plano de 

monitorização definido pela DQEM a nível regional.  

 

Como principais objetivos deste novo consórcio propõem-se: 

• Consolidação de dados históricos numa plataforma digital comum e com acesso web, 

incluindo a informatização e melhoria das coleções museológicas na área marinha; 

• Criação e implementação de sistemas de monitorização (medidas) e previsão (modelos) 

meteo-oceanográficos integrados para a Zona Económica Exclusiva da RAM, compatíveis 

com os programas definidos na DQEM-Madeira; 

• Estudo e monitorização de habitats e de espécies indicadoras para servir de base a uma 

gestão integrada das atividades humanas conducente à utilização sustentável dos recursos 

do mar e a conservação do meio marinho assente numa abordagem ecossistémica na gestão 

das atividades humanas; reforçando os esforços até agora desenvolvidos no âmbito de 

programas de conservação ou implementação da RN 2000 e em linha com os objetivos e 

medidas consideradas na DQEM-Madeira; 

• Avaliação e monitorização dos principais recursos de pesca; 

                                                           
18 http://ris3.arditi.pt/ 
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• Desenvolvimento de uma indústria de aquicultura sustentável, incluindo diversificação de 

espécies e produtos, criação de sistemas multitróficos de produção integrada, e partilha de 

plataformas oceânicas com produção energética; 

• Avaliação do potencial energético a partir de recursos marinhos. Nomeadamente no que 

respeita ao potencial da energia das ondas, correntes oceânicas e eólica offshore na RAM; 

• Desenvolvimento e implementação de programas educativos e ações de divulgação nas 

escolas e junto do grande público. 

 

 


