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Capítulo 4 - O mar no Acordo de Parceria 

 

O Acordo de Parceria adotado entre Portugal e a CE, denominado Portugal 2020, incorpora os princípios 

de programação da Estratégia Europa 2020 e consagra a política de desenvolvimento económico, social, 

ambiental e territorial que estimulará o crescimento e a criação de emprego nos próximos anos em 

Portugal. O Portugal 2020 define as intervenções, os investimentos e as prioridades de financiamento 

necessárias para promover o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

O Acordo de Parceria abrange os apoios de cinco fundos, FEDER, FSE, FC, Fundo Europeu Agrícola para 

o Desenvolvimento Rural (FEADER) e FEAMP (os «Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI)»), bem como a dotação específica destinada à Iniciativa Emprego Jovem em Portugal, para o 

período compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020. 

A programação do Portugal 2020 organiza-se em quatro domínios temáticos – competitividade e 

internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano, sustentabilidade e eficiência no uso de 

recursos – e considera, ainda, os domínios transversais relativos à reforma da Administração Pública e à 

territorialização das intervenções. 

Este Acordo estabelece, igualmente, o resumo das abordagens integradas de desenvolvimento 

territorial, com base no conteúdo dos programas e as disposições destinadas a garantir uma execução 

eficaz dos FEEI. 

Portugal optou por financiar o investimento nos termos dos 11 objetivos temáticos (OT) definidos nos 

Regulamentos Europeus, conforme esquematizado na Figura 3. 
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Fonte: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., Dez.2014 

 

Figura 3 - Estruturação Temática do Portugal 2020 
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As intervenções a realizar estão alinhadas com os objetivos e prioridades da estratégia Europa 2020 

conforme evidenciado na Figura 4. 

 
Fonte: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., Dez.2014 

 

Figura 4 - Alinhamento entre os Objetivos Temáticos dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
com a Estratégia Europa 2020 

 

Há ainda a referir que a especialização inteligente constitui um elemento-chave da política europeia, no 

âmbito da Investigação e Inovação (I&I), para a concretização dos objetivos de crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, definidos na estratégia Europa 2020, determinando as opções programáticas e 

o foco dos financiamentos comunitários no período 2014-2020. Em Portugal, a Estratégia Nacional de 

Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI) identifica os domínios onde Portugal, 

quer numa ótica nacional, quer numa ótica regional, demonstra ter vantagens, permitindo canalizar 

recursos para esses domínios, visando a alteração qualitativa do tecido económico, em direção a uma 

economia mais competitiva, criativa e internacionalizada, que aposte em bens e serviços transacionáveis 

e de maior valor acrescentado e numa economia mais verde e que dê resposta aos desafios atuais e 

futuros do país e das suas regiões. 

O Portugal 2020 é operacionalizado através de 13 programas operacionais, não se considerando, no ITI 

Mar, os três Programas de Desenvolvimento Rural (cofinanciados pelo FEADER) cujo âmbito não é 

relevante para o mesmo, dos quais (Figura 5): 
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- 12 respeitam à política de coesão, financiados pelo FEDER, FSE e FC: 

 4 temáticos: 

 Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização - COMPETE 2020 

(cofinanciado pelo FEDER, FSE e FC); 

 Programa Operacional Capital Humano - POCH (cofinanciado pelo FSE); 

 Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - POISE (cofinanciado pelo FSE);  

 Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos - POSEUR 

(cofinanciado pelo FC);  

 7 regionais (cofinanciados pelo FEDER e pelo FSE): 

 Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 – NORTE 2020; 

 Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020 – CENTRO 2020; 

 Programa Operacional Regional de Lisboa 2014-2020 – Lisb@2020; 

 Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020 – ALENTEJO 2020; 

 Programa Operacional Regional do Algarve 2014-2020 – CRESC ALGARVE 2020; 

 Programa Operacional Regional dos Açores 2014-2020 - AÇORES 2020; 

 Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020 - MADEIRA 14-20; 

 1 assistência técnica (cofinanciado pelo FEDER): 

 Programa Operacional de Assistência Técnica - POAT 2020;  

 

- 1 Programa nacional para os assuntos marítimos e das pescas – MAR 2020 (cofinanciado pelo FEAMP): 

  Programa Operacional Mar 2020 (MAR 2020). 
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Fonte: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., Dez.2014 

 

Figura 5 - Estrutura Operacional do Portugal 2020 

 

O COMPETE 2020 reporta à prioridade temática “Competitividade e Internacionalização”, estando 

orientado para as regiões menos desenvolvidas do Continente – Norte, Centro e Alentejo (sendo de 

abrangência nacional no caso das operações a financiar através do FC). É complementado pelos 

Programas Operacionais Regionais (POR) do Continente, através dos quais são colocados no terreno 

instrumentos de política pública, com regras e objetivos comuns, direcionados para a competitividade 

das regiões e da economia do país. 

A programação do COMPETE 2020 encontra-se ancorada nas grandes orientações políticas estratégicas 

nacionais, patentes quer na “Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e Emprego 2014-

2020”, quer no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+) no que concerne à melhoria 

da conetividade internacional e da mobilidade de pessoas e bens em todo o território, quer ainda, na 

ENEI. 

No que concerne à Estratégia Europa 2020, o contributo do Programa é particularmente relevante para 

a prioridade “Crescimento Inteligente” e para o desenvolvimento de uma economia baseada no 

conhecimento e na inovação. Desta forma, é de realçar a proximidade entre os objetivos definidos na 

ENEI e os Eixos do Programa (em especial nos Eixos I e II), traduzida no reforço do esforço em 

Investigação e Desenvolvimento (I&D) em domínios de especialização inteligente, na aposta numa maior 

eficácia e eficiência do Sistema de I&I, incluindo a sua internacionalização, e no reforço de ações de 
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demonstração e de transferência dos resultados da I&D para o tecido económico, fundamentais para 

aumentar o valor acrescentado do produto nacional e a intensidade exportadora da economia. 

O papel dos clusters, a melhoria das condições para que as empresas inovem, a capacitação das 

Pequenas e Médias Empresas (PME) para o desenvolvimento de estratégias mais avançadas, o 

investimento inovador e inteligente, o desenvolvimento de um contexto favorável à criação de empresas 

qualificadas, a qualificação dos recursos humanos e a sua valorização no contexto dos processos de 

modernização e inovação, são igualmente apostas em termos de programação que induzem um forte 

contributo para a prioridade do crescimento inteligente. 

A educação e formação que confere certificação escolar e/ou profissional será operacionalizada pelo 

POCH e pelos POR, enquanto que a formação de ativos adultos está presente no POISE, sobretudo para 

desempregados e outros grupos vulneráveis, numa ótica de aumento da empregabilidade dos 

formandos, e no COMPETE 2020, na medida em que fará parte dos apoios dirigidos a empresas e outras 

organizações, enquanto fator de reforço da sua produtividade, competitividade, investimento em I&D e 

da qualificação das suas estratégias organizacionais. 

O POSEUR é o instrumento para a área da Sustentabilidade e Uso Eficiente de Recursos focando-se em 

três grandes áreas: 1) Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos 

os setores; 2) Promover a adaptação às alterações climáticas e a gestão e prevenção de riscos e 3) 

Proteger o ambiente e promover a eficiência na utilização dos recursos. 

 

Aos programas operacionais referidos acrescem os Programas de Cooperação Territorial nos quais 

Portugal participa, a par com outros Estados Membros: 

 Instrumento Europeu de Vizinhança para a Bacia do Mediterrâneo 

 Programa Operacional Transfronteiriço Espanha-Portugal (POCTEP); 

 Programa Operacional Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC 2014-2020); 

 Programa Operacional Transnacional Espaço Atlântico (EA); 

 Programa Operacional Transnacional Sudoeste Europeu (SUDOE); 

 Programa Operacional Transnacional Mediterrâneo (MED); 

 Programa Operacional Inter-regional (Interreg Europe); 

 Programa Operacional ESPON 2020; 

 Programa Operacional URBACT III; 

 Programa Operacional INTERACT III. 
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No entanto, atento quer o âmbito de intervenção, quer a dotação de fundos afetos a Portugal no âmbito 

destes Programas, considera-se que apenas o Programa Operacional Transnacional Espaço Atlântico 

(POEA) e o Programa Operacional Transnacional Madeira-Açores-Canárias (MAC 2014-2020) poderão 

ter contributos com algum significado para a temática em análise. 

No período 2014-2020, a política de coesão afetou a Portugal um total de 21,46 mil milhões de euros 

(FEDER, FSE e FC) incluindo um total de 321,5 milhões de euros para a Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens (entre os quais 160,8 milhões de euros de fundos correspondentes ao FSE), 122 milhões de euros 

para a cooperação territorial e 115,7 milhões de euros que representam a afetação especial para as 

regiões ultraperiféricas. 

Os pormenores relativos à afetação podem ser encontrados no Quadro 8. A concentração temática de 

fundos numa série de prioridades destinadas à investigação e inovação (I&I) (OT1), tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) (OT2), competitividade das empresas (OT3) e economia assente num 

baixo nível de emissões de carbono (OT4) preenche os requisitos regulamentares (74% nas regiões 

menos desenvolvidas; 69% na região de transição do Algarve; 67% na região ultraperiférica da Madeira 

e 73% na região mais desenvolvida de Lisboa). 

A afetação para os objetivos relacionados com a minimização das alterações climáticas está fixada em 

20%. 
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Quadro 8 - Repartição indicativa dos FEEI por objetivo temático (OT) e por fundo a nível nacional  

(não inclui cooperação territorial) 
(em EUR) 

 
Fonte: Acordo de Parceria 2014-2020 (atualizado de acordo com as dotações indicadas nas Decisões de aprovação dos Programas Operacionais) 

 

A eficiente utilização dos recursos financeiros exige a eliminação dos riscos de sobreposição de 

financiamentos e a criação de condições de equidade no financiamento de operações semelhantes. Tal 

requer a delimitação ex ante de fronteiras de elegibilidade entre fundos que garantam a 

complementaridade entre a intervenção do FEAMP e a dos Fundos da Política de Coesão. Assim, sem 

prejuízo da demarcação de áreas de elegibilidade mais detalhada em sede dos PO, são identificadas no 

Quadro 9 as formas de demarcação entre a intervenção dos Fundos da Coesão e do FEAMP, conforme 

expresso no Portugal 2020. 

  

OT Objetivos FEDER FSE FdC FEADER FEAMP TOTAL

OT1
Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação 
2.328.812.052 0 0 2.328.812.052

OT2
Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, 

bem como a sua utilização e qualidade 
294.924.687 0 0 294.924.687

OT3

Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e dos 

sectores agrícola (para o FEADER), das pescas e da aquicultura (para 

o FEAMP) 

4.477.308.033 0 0 1.285.653.348 214.853.847 5.977.815.228

OT4
Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de 

carbono em todos os sectores 
833.114.998 0 757.000.000 391.187.629 11.000.000 1.992.302.627

OT5
Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e 

gestão de riscos 
31.800.000 0 401.242.164 757.242.145 1.190.284.309

OT6 Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 809.634.271 0 1.045.000.000 1.115.105.448 106.781.617 3.076.521.336

OT7
Promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos 

nas principais redes de infraestruturas 
250.000.000 0 609.000.000 859.000.000

OT8 Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral 152.000.000 1.692.026.507 0 22.645.490 37.000.000 1.903.671.997

OT9 Promover a inclusão social e combater a pobreza 529.821.585 1.630.789.998 0 408.982.493 2.569.594.076

OT10
Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo 

da vida 
481.488.271 3.845.767.381 0 4.327.255.652

OT11
Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública 

eficiente 
0 249.696.283 0 249.696.283

AT Assistência técnica 472.330.000 124.832.100 49.500.000 76.971.821 22.850.000 746.483.921

RUP

Utilização da dotação específica das regiões ultraperiféricas no 

âmbito das alíneas  b) e c) do n.º 1 e do n.º do art.º 12.º do 

Regulamento FEDER

115.681.815 0 0 0 0 115.681.815

Subtotal FEEI 10.776.915.712 7.543.112.269 2.861.742.164 4.057.788.374 392.485.464 25.632.043.983

IEJ 160.772.169

Total 10.776.915.712 7.543.112.269 2.861.742.164 4.057.788.374 392.485.464 25.792.816.152



 

   

42 
 ITI Mar 

Junho 2016 

 

 

Quadro 9 - Demarcação entre fundos da Política de Coesão e FEAMP 
 

Tipo de intervenção Fundos da Política de Coesão FEAMP 

Formação em contexto 

empresarial relacionada com 

o complexo agroalimentar, 

floresta e mar. 

Formação de ativos no âmbito de processos de 

formação-ação. 

Formação de ativos-ações específicas de 

curta duração. 

Apoios à competitividade e 

internacionalização do 

complexo agroalimentar, 

floresta e mar. 

Recursos humanos de I&D e Projetos de I&D; 

Apoio a projetos de I&D empresarial em todos 

os setores de atividade económica; 

Apoio a projetos de investimento empresarial 

em inovação no âmbito da transformação e 

comercialização de produtos do anexo I do 

Tratado da União Europeia e florestais com 

investimento total acima de 4 M€, exceto 

quando: 

Desenvolvidos em explorações agrícolas 

(quando a matéria prima provem 

maioritariamente da própria exploração), ou 

Desenvolvidos por Organizações de 

Produtores. 

Apoio à internacionalização do complexo 

agroalimentar e florestal e da economia do 

mar. 

Apoio à atividade do setor da pesca; 

Apoio a projetos de investimento 

empresarial em inovação no setor da 

pesca. 

Prevenção de riscos e 

adaptação às alterações 

climáticas, no domínio do 

mar e atmosfera. 

Reestruturação e modernização do sistema de 

meteorologia aeronáutica, marítima e 

terrestre e sistema de resposta a ameaças e 

emergências no mar. 

Apoio a investimentos em: 

Equipamento de bordo para redução de 

emissões poluentes 

Motores de embarcações de pesca 

(substituição ou modernização). 

Conservação da 

biodiversidade, das espécies 

e habitats protegidos, 

incluindo em meio marinho. 

Medidas de proteção e conservação da 

natureza não associadas diretamente à pesca; 

Planos de Gestão das áreas protegidas; 

Apoio a investimento em projetos 

relacionados com o conhecimento e 

monitorização da biodiversidade em meio 

marinho. 

Medidas de conservação, proteção e 

restauração do ambiente marinho no 

âmbito da Política Comum das Pescas 

(PCP). Projetos e ações previstos nos 

programas de monitorização e medidas 

da DQEM. 

Desenvolvimento 

socioeconómico local de 

comunidades. 

Apoio ao tecido económico das comunidades 

identificadas (e.g. valorização económica e 

social das áreas classificadas, apoio a 

pequenos projetos de investimento em 

atividades extra setor da pescas). 

Comunidades pesqueiras e costeiras – 

GAL Pesca (investimentos com 

afinidade ao setor da pesca e atividade 

costeira). 

Fonte: Acordo de Parceria 2014-2020, julho 2014 
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Conforme ficou expresso no Portugal 2020 “(…) a economia do mar, entendida como economia azul, é 

transversal e envolve diversas áreas setoriais, incluindo usos e atividades estabelecidas – como a pesca, 

aquicultura e indústria de transformação e comercialização do pescado, a construção, manutenção e 

reparação navais, os transportes marítimos, portos e logística, o turismo e lazer, as obras de defesa 

costeira, a extração de sal marinho, a formação e I&D e outras atividades transversais – e usos e 

atividades emergentes – biotecnologia marinha, extração de recursos minerais, hidratos de metano e 

gás, pesquisa de petróleo, energias renováveis e armazenamento de gás. A promoção da 

competitividade no domínio da economia azul resultará, primordialmente, da combinação de esforços 

em quatro áreas: i) investimento direcionado para a I&I; ii) aumento da capacidade de investigação em 

áreas de governação dos oceanos, exploração e gestão sustentáveis dos recursos marinhos, 

ordenamento do espaço marítimo, segurança marítima e proteção do meio marinho; iii) promoção da 

internacionalização e competitividade das PME ligadas à economia do mar; iv) reforço da capacitação 

existente em áreas marítimas e marinhas, bem como a atração de jovens para setores da economia azul, 

tanto em áreas emergentes, como as energias renováveis, como em setores tradicionais em que a 

inovação, especialização e adaptação a novas tecnologias são necessárias para competir no mercado 

global, devidamente alinhadas com o domínio temático do Capital Humano”. 

As prioridades identificadas no Portugal 2020 para o desenvolvimento do capital humano de suporte à 

promoção da economia azul assentam “(…) na formação e qualificação no âmbito das atividades ligadas 

ao mar e em intervenções em infraestruturas e equipamentos de formação na área do mar. Segundo 

dados publicados pelo INE, a faixa etária da população empregada em atividades tradicionais da 

economia do mar é elevada e o nível de escolaridade baixo. Deverá ser promovida uma política de 

melhoria da formação marítima que confira prioridade à capacitação no âmbito das indústrias 

tradicionais da economia azul - como a construção naval, a aquicultura e as pescas -, bem como nos 

setores emergentes, que visa promover a atração e qualificação das camadas mais jovens, a flexibilidade 

no emprego através da intercomunicabilidade entre as carreiras, a aquisição de dupla certificação, a 

permanente atualização dos conhecimentos, o estímulo à progressão nas carreiras, e o reconhecimento 

das competências adquiridas ao longo da vida pelos profissionais da pesca e do mar”. 

Ao nível da sustentabilidade e eficiência na utilização dos recursos são identificadas no Portugal 2020 as 

seguintes ações principais com relevância no contexto da concretização da ENM 2013-2020: 

 Desenvolvimento de projetos-piloto para a produção de energia a partir de fontes renováveis 

associadas a tecnologias emergentes ou pouco disseminadas e testadas, incluindo no mar; 
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 Ações previstas na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) e em 

Planos de ação locais e regionais para adaptação às alterações climáticas; 

 Reestruturação e modernização dos sistemas de meteorologia e aeronáutica, marítimas e 

terrestres; 

 Intervenções para a redução do risco associado à erosão costeira; 

 Sistemas de resposta a ameaças decorrentes de fenómenos naturais e tecnológicos no mar; 

 Organização e promoção de eventos culturais com impacto internacional; 

 Promoção de património cultural marítimo promovendo os serviços dos ecossistemas culturais; 

 Aplicação de esquemas de gestão ativa de sítios da Rede Natura 2000 (RN 2000), 

particularmente das pescas; 

 Recuperação estrutural e funcional de ecossistemas de áreas sensíveis em meio marinho, mais 

vulneráveis às alterações climáticas; 

 Capacitação e campanhas para monitorização e aquisição de conhecimento da biodiversidade 

marinha e de apoio a outros descritores, conforme programas de monitorização e medidas da 

Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM). 

 

As ações a serem promovidas pelo FEAMP enquadram-se nos objetivos de promover uma pesca e uma 

aquicultura competitivas, ambientalmente sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente 

responsáveis, promover a comercialização e transformação dos produtos da pesca e aquicultura, a 

execução de estratégias locais que visem aumentar o emprego e a coesão territorial e a diversificação 

das atividades no domínio da pesca e noutros setores da economia marítima, o fomento da execução 

da Política Comum das Pescas (PCP), através de medidas de controlo, inspeção e execução e recolha de 

dados e fomento da execução da PMI. A DQEM encontra um potencial de implementação através do 

FEAMP, não só na prioridade relativa à PMI, mas também através de ações enquadráveis noutras 

prioridades deste Fundo. 

Importa realçar que, conforme expresso no Acordo de Parceria, “as prioridades políticas da UE 

estabelecidas no documento “Europa 2020” terão concretização na componente mar e oceanos através 

da PMI e na Bacia do Atlântico, através da EMUEAA e respetivo Plano de Ação. Em Portugal, a dimensão 

do território, no que respeita às áreas costeira e marítima, assume particular relevância, devendo ser 

olhada numa ótica integrada e em todas as suas potencialidade, recursos e desafios. A ENM 2013-2020 

é o instrumento de política pública que apresenta a visão para aquele período, onde é expressa a 

vontade e a prioridade em proteger o Oceano e em explorar de forma sustentável o seu potencial de 
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longo prazo. Tendo em consideração o caráter transversal desta Estratégia, parte da sua concretização 

passa não só pelo apoio proporcionado pelo FEAMP, mas também pela mobilização dos Fundos da 

política de Coesão”.  


