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Capítulo 5.2 – Montantes financeiros afetos à área do mar 

 

No período 2014-2020 os Programas Operacionais (PO) estruturam-se em Eixos assentes em objetivos 

temáticos, prioridades de investimento e objetivos específicos, no caso dos PO financiados pelos fundos da 

política de coesão, e em objetivos temáticos e prioridades da União, no caso do MAR 2020, que é financiado 

exclusivamente pelo FEAMP (excluindo da análise o FEADER que não é relevante no caso de ações na área 

do mar). 

Assim, a programação financeira aprovada não dispõe de verbas exclusivas ou com pré-alocação por setores 

ou áreas, com exceção do MAR 2020 que é dedicado exclusivamente aos sectores da pesca, aquicultura 

comercialização e transformação dos produtos da pesca, grupos de ação local da pesca e aquicultura e a ação 

do Estado na implementação da PCP, da PMI e da DQEM. 

Em face da programação e planeamento estabelecidos não é possível apresentar uma indicação dos 

montantes financeiros alocados à área do mar, com exceção do que se refere aos sectores apoiados pelo PO 

MAR 2020, que dispõe de uma verba de cerca de 392 M€, para o período de aplicação do Programa. Ainda 

assim, estes sectores poderão encontrar verbas complementares nos PO financiados pelos Fundos da Política 

de Coesão, tendo sido garantido durante as negociações do Acordo de Parceria, e subsequentemente na 

elaboração dos PO, que não se verifica sobreposição entre PO, no que se refere às intervenções a financiar, 

conforme Quadro 9 apresentado no Capítulo 4, relativamente à demarcação entre os fundos da Política de 

Coesão e o FEAMP. 

A ENM 2013-2020 estabelece como meta aumentar, até 2020, a contribuição direta do sector mar para o PIB 

nacional em 50%3. Atendendo ao ponto de partida e a fase pré-comercial de vários setores promissores da 

economia do mar será um fator estruturante o aumento significativo do investimento nacional e 

internacional bem como o reforço acentuado de formação de marítimos capazes de operar, não só na 

marinha mercante, mas também em todas as atividades que exigem operar em meio marítimo, viabilizando 

as atividades de acesso aos recursos e ao mar profundo. O reforço da capacidade científica e tecnológica 

nacional e a ligação ao setor empresarial será um facto decisivo para que o valor acrescentado gerado na 

economia do mar aumente substancialmente.  

São múltiplas as oportunidades de financiamento que os PO terão disponíveis para contribuir para a 

concretização dos objetivos da ENM 2013-2020 no plano público, ainda que tendo em conta o custo de 

oportunidade do investimento em projetos públicos alternativos, e no plano privado, através da meritocracia 

                                                           
3 Evolução considerando como referência o ano 2010 e cálculos efetuados com base nas Contas Nacionais, base 2006. 
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dos projetos que venham a ser apresentados, em concorrência com os restantes setores da economia. O 

mecanismo de assistência a potenciais promotores, previsto do diploma que cria o ITI Mar poderá ter um 

papel fundamental como facilitador de informação e estabelecimento de parecerias. Acresce que está 

prevista a possibilidade da Comissão do ITI Mar registar o nível do interesse expresso pelos agentes dos 

setores da economia do mar em termos de financiamento em áreas específicas, o que poderá potenciar 

aconselhamento estratégico pela Comissão do ITI Mar no quadro do PT 2020. Neste processo será 

determinante a especialização inteligente regional, potenciando a complementaridade das apostas em 

setores chave em cada região, tendo presente as capacidades humanas mas também tecnológicas, 

infraestruturais, de acesso ao mercado, de ambiente marinho ou outras.  

Será relevante aqui destacar, como exemplo, o trabalho desenvolvido pela parceria entre a DGPM e a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa relativamente à “Plataforma Atlântica de 

Lisboa”, enquanto documento estratégico, que permitiu identificar uma ambição de 100 M€ de investimento 

total, numa lógica multifundo, incluindo possível financiamento através do PO Lisboa e de outros fundos, 

nomeadamente fundos não FEEI, tendo por base os fatores diferenciadores e a capacidade e o interesse para 

investir instaladas na região de Lisboa. Mais detalhes sobre o trabalho desenvolvido podem ser consultados 

no Anexo II. 

 

 

 

 

  


