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Capítulo 5.3.2 - Monitorização da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 em apoio ao ITI 

Mar 

 

Tendo por base os trabalhos já desenvolvidos no contexto dos projetos da CSM e SEAMind, bem como as 

principais áreas do mar que potencialmente beneficiarão de enquadramento nos FEEI e os resultados que se 

pretendem obter, quer com a ENM 2013-2020, quer com o Portugal 2020, propõe-se no Quadro 17 um 

conjunto de indicadores a trabalhar pela DGPM. 

O acompanhamento do desempenho destes indicadores será efetuado pela Comissão de Implementação do 

ITI Mar, mas a avaliação externa da aplicação dos FEEI na implementação da ENM 2013-2020 tem o 

enquadramento previsto no Plano Global de Avaliação 2014/2020, desenvolvido pela Rede de Monitorização 

e Avaliação, prevista no modelo de governação dos FEEI e aprovado pela Comissão Interministerial do Acordo 

de Parceria. 

 

Quadro 17 - Seleção de indicadores de acompanhamento da ENM 2013-2020 para apoio ao ITI Mar 

 

ENM 2013-2020- 
Monitorização 

Nome Indicador Unidade Fonte  

Plano de Ação 
da Estratégia do 

Atlântico 
Indicadores 

chave I=Impacto 
R=Resultado 

Economia e Comércio 

VAB das atividades da Economia do Mar, 
por setores 

Milhões€ e % 
VAB nacional 

INE- CSM proxy I1  

Vol. de Negócios das atividades da 
Economia do Mar, por setores 

M€ INE- SCIE   

N. de Empresas por setor da Economia do 
Mar 

n. INE- SCIE   

Importações e Exportações de bens e 
serviços na Economia do Mar 

M€ INE- CSM   

Balança Comercial relativa a Peixes, 
Crustáceos e Moluscos 

M€ 
Cálculo com 
Base em INE  

  

Balança Comercial – Indústria 
Transformadora de Pescado 

M€ 
Cálculo com 
Base em INE 

  

Emprego 

Pessoal ao Serviço em empresas da 
Economia do Mar, por setores 

n. INE- SCIE   

Emprego dos usos e atividades da Economia 
do Mar, por setores 

ETC, % no 
total de 

emprego 
nacional 

INE- CSM proxy I5 

Educação Ciência e 
Tecnologia 

Formação profissional, ensino dual, cursos 
vocacionais no mar. 

  ANQEP   

N. de doutorados na área de economia do 
mar 

n. FCT/DGEEC   
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ENM 2013-2020- 
Monitorização 

Nome Indicador Unidade Fonte  

Plano de Ação 
da Estratégia do 

Atlântico 
Indicadores 

chave I=Impacto 
R=Resultado 

Investimento em I&D, em mar, em % do PIB 
(relativo ao contributo das atividades 
marítimas (CSM))  

% FCT/DGEEC proxy R9 

Investimento em I&D das empresas, em 
mar, em % do PIB (relativo ao contributo 
das atividades marítimas (CSM))  

% FCT/DGEEC proxy R9 

% das empresas com inovação de produto 
e/ou processo de cooperação com 
Universidades e outras instituições do 
ensino superior, na área da Economia do 
Mar 

% FCT/DGEEC 
proxy R7 
proxy R8 

Proteção e Salvaguarda N. de navios envolvidos em acidentes n. EMSA / GAMA R29 

Oceano, Atmosfera e 
Sistema Integrado 

Despesa anual com os Programas de 
Medidas e Monitorização da DQEM 

€ DGRM   

N. de horas de navegação dos navios 
oceanográficos 

n. horas ano 

IPMA / IH / 
Gov.Reg. 
Açores / 
Outros 

  

% de Áreas Marinhas Protegidas,no Espaço 
Marítimo Nacional 

% DGRM proxy R24 

Cumprimento do Bom Estado Ambiental da 
Diretiva Quadro Estratégia Marinha 

Km2 em BEA, 
% do Espaço 

Marítimo 
Nacional 

DGRM  R25 

Pesca Aquicultura e 
Indústria do Pescado 

Capturas Nominais de Pescado em Portugal, 
em quantidade e em valor, e por artes de 
pesca e por espécie 

t e M€ INE/DGRM   

Preço médio e Quantidade das cinco 
espécies mais vendidas em lota no 
Continente 

t/€ e t Docapesca   

Índice de Preços no Consumidor (IPC) de 
Peixes, Crustáceos e Moluscos 

% INE   

Composição da Frota Nacional de Pesca por 
segmento 

nº, GT e kW INE/DGRM   

Recursos Pesqueiros: Proporção de Stocks 
Pesqueiros acima dos Limites de 
Sustentabilidade Biológica  

% 
IPMA 

(ICES/ACOM) 
  

Número de Stocks Pesqueiros com 
Avaliação Analítica exploráveis ao nível do 
Rendimento Máximo Sustentável 
(Categoria 1 do ICES)  

n. e % 
IPMA 

(ICES/ACOM) 
  

Capturas Nominais de Pescado em Águas 
Externas 

t INE/DGRM   

Idade Média da Frota Nacional de Pesca média de anos  DGRM (STECF)   

Produção Aquícola Nacional t INE/DGRM   

Origem dos Juvenis para Repovoamento 
dos Estabelecimentos 

M indivíduos INE/DGRM   

Recursos Minerais 
Marinhos 

Pedidos de concessão de licenças de 
prospeção e/ou exploração de minérios 

n. DGEG   

Recursos Energéticos 
Marinhos 

Capacidade instalada de energias 
renováveis marítimas 

MW DGEG 
proxy R17 proxy 

R18 

Pedidos de concessão de licenças de 
prospeção e/ou exploração gás 

n. DGEG   
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ENM 2013-2020- 
Monitorização 

Nome Indicador Unidade Fonte  

Plano de Ação 
da Estratégia do 

Atlântico 
Indicadores 

chave I=Impacto 
R=Resultado 

Pedidos de concessão de licenças de 
prospeção e/ou exploração petróleo 

n. DGEG    

Investimento em gás e petróleo € 
Através de 

DGEG 
  

Investimento em renováveis em offshore € 
Através de 

DGEG 
  

Portos, Transportes e 
Logística 

Movimento de passageiros n. IMT   

Carga movimentada nos principais portos 
do continente  

Mt IMT proxy R16 

Movimento de navios de transporte de 
mercadorias, Contentores movimentados  

TEU IMT proxy R16 

Movimento de navios nos principais portos 
do Continente 

n. e GT IMT   

Movimento de navios cruzeiro n. IMT   

Índice de conectividade marítima em linhas 
regulares (LSCI) (1) 

% ONU UNCTAD   

Investimento em projetos prioritários da 
Rede Transeuropeia de Transportes (TEN-T) 
Implementados em PT 

€ IMT R14 

Volume de Transporte Marítimo de curta 
distância 

Mt Avaliar R12 

Recreio, Desporto e 
Turismo 

Noites em acomodação turística, nas 
regiões costeiras 

n. 
Com base em 

INE 
R27 

Instalações de turismo náutico 

n. de 
instalações 

náuticas, por 
tipo, marinas, 

portos de 
recreio, docas 
de recreio e 

total 

Docapesca e 
outras fontes 

  

Cartas de Navegador de Recreio n. DGRM   

Jovens abrangidos pelo desporto escolar 
em náutica 

n. DG Educação   

Obras Marítimas Investimento em obras de defesa costeira € APA   
(1) O Liner Shipping Connectivity Index é calculado para cerca de 157 países, a partir de 5 componentes: (a) número de navios de linha regular; (b) capacidade de transporte 

em contentores; (c) tamanho dos navios; (d) número de serviços de linha regular; (e) número de empresas que usam navios porta-contentores para serviços nos portos de 

um país. O valor de cada país para cada componente é dividido pelo valor máximo da mesma em 2004. A média das 5 componentes é  dividida pela média máxima para 

2004 e multiplicada por 100 (valor do país com o maior índice em 2004 - China). 

  


