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Capítulo 1 - Enquadramento 

 

O Investimento Territorial Integrado Mar (ITI Mar), previsto no Acordo de Parceria entre Portugal e a 

Comissão Europeia (CE), relativamente à programação dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI) para o período 2014-2020, tem como finalidade a operacionalização da Estratégia 

Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM 2013-2020) no quadro do modelo de governação dos FEEI. Ficou 

estabelecido que este ITI, de caracter excecional, poderia ser objeto de cofinanciamento comunitário 

mono ou plurifundo por parte do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social 

Europeu (FSE), Fundo de Coesão (FC) ou Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP). 

Conforme expresso no Acordo de Parceria, “as prioridades políticas da União Europeia (UE) 

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

da Política Marítima Integrada (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 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”. 

Em termos da regulamentação nacional a criação do ITI Mar está prevista no modelo de governação dos 

FEEI, publicado através do Decreto-lei nº 137/2014, de 12 de setembro. O ITI Mar foi regulamentado 

posteriormente através do Decreto-lei nº200/2015, de 16 de setembro, tendo como objetivo assegurar 

a articulação entre a aplicação dos FEEI e as políticas públicas no mar, em consonância com as 

prioridades definidas no âmbito da ENM 2013-2020. 

A implementação do ITI Mar é assegurada por uma Comissão, coordenada pela Direção-Geral de Política 

do Mar (DGPM), e composta pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., pela Autoridade de 

Gestão do Programa Operacional Mar 2020 e pelas autoridades de gestão dos programas operacionais 

temáticos, programas operacionais regionais do continente e o programa operacional de cooperação 

territorial Espaço Atlântico. Podem também participar as autoridades de gestão dos programas 

operacionais das Regiões Autónomas. Estão envolvidos os programas operacionais cujos objetivos e 
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realizações tenham reflexo e impacto na temática do mar, sendo de realçar que o ITI Mar não tem uma 

dotação financeira especificamente associada, qualquer que seja o fundo em causa. 

A implementação do ITI Mar inclui dois mecanismos: 1) um mecanismo de assistência aos potenciais 

promotores de projeto na temática do mar e 2) um mecanismo de monitorização e avaliação integradas 

da utilização dos FEEI no mar. 

Como documentos de referência o ITI Mar terá, de acordo com o diploma que o regulamenta, a ENM 

2013-2020, as fichas de projeto do Plano de Ação da ENM 2013-2020 (Plano Mar-Portugal), devendo ser 

considerada a versão permanentemente disponível no sítio da Internet da DGPM, atualizada após 

reunião da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM), e o quadro de referência do ITI 

Mar, consubstanciado no presente documento. 

O presente quadro de referência, de acordo com o Decreto-lei nº200/2015, de 16 de setembro, deve 

conter a identificação da incidência do mar nos diferentes programas operacionais, por objetivos 

temáticos e prioridades de investimento, e deve ainda incluir: 

1. Montantes financeiros que podem ser afetos ao mar, com indicação se são exclusivamente mar 

ou não; 

2. Indicadores de monitorização adotados, tendo por base os indicadores previstos para a 

monitorização da ENM 2013-2020, os indicadores estabelecidos para os programas operacionais 

e a monitorização de contexto definida no Portugal 2020 e, ainda, os trabalhos de monitorização 

do Plano de Ação da Estratégia Marítima da União Europeia para a área do Atlântico (EMUEAA); 

3. Outra informação considerada pertinente pela Comissão de Implementação do ITI Mar. 

No que respeita ao ponto 3 foi determinante a discussão e integração neste Quadro de Referência da 

metodologia que será seguida pelos PO para a operacionalização da identificação e monitorização das 

operações na área do mar. Salvaguarda-se que a abordagem proposta não esteve presente na 

monitorização de quadros anteriores, nomeadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional, para o período 2007-2013 (QREN), pelo que será testada durante um período e revista, se tal 

for considerado justificável pela Comissão, o que levará a uma revisão deste Quadro de Referência.  

No atual quadro comunitário de apoio a regulamentação europeia dá particular atenção ao contributo 

que os FEEI têm para a concretização das estratégias macro-regionais e estratégias das bacias marítimas, 

de que a EMUEAA é um exemplo com grande relevância para Portugal. O ITI Mar será o instrumento por 

excelência, em Portugal, para a coordenação entre as Autoridades de Gestão dos Programas 

Operacionais (PO), quer no que se refere ao acompanhamento e promoção de resultados na área do 
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mar, quer na sua relação com a CE, quando estiver em causa a explicitação do contributo dos FEEI com 

ações na área do mar para a concretização de estratégias macro-regionais e da bacia do Atlântico.  
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Capítulo 2 – Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

 

A ENM 2013-2020, publicada através da RCM n.º 12/2014, de 12 de fevereiro, propõe um modelo de 

desenvolvimento sustentável baseado no oceano, em articulação com a zona costeira, alicerçado no 

conhecimento, que permita a Portugal responder aos desafios colocados para a promoção, crescimento 

e competitividade da economia do mar. 

A ENM 2013-2020 resulta da revisão da Estratégia Nacional para o Mar de 2006, revisão que foi realizada 

num processo em paralelo e em articulação estreita com a elaboração do Plano de Ação da União 

Europeia para a Área do Atlântico. 

Em termos de formulação foram estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos: 

 Reafirmar a identidade marítima nacional num quadro moderno, pró-ativo e empreendedor; 

 Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico; 

 Criar condições para atrair investimento, nacional e internacional: 

o Promover o crescimento, o emprego, a coesão social e a integridade territorial; 

o Aumentar, até 2020, a contribuição direta do sector mar para o Produto Interno Bruto 

(PIB) nacional em 50%1; 

 Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, estimulando o desenvolvimento de 

novas áreas de ação; 

 Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e parte incontornável da PMI da UE. 

 

A matriz do plano de ação da ENM 2013-2020, Plano Mar-Portugal (PMP), estrutura-se num eixo de 

suporte dedicado à governação e em doze áreas programáticas, cada uma podendo prever ações 

orientadas para a pesquisa, para a exploração ou para a preservação (Figura 1). 

A ENM 2013-2020, para além dos cinco objetivos estratégicos, estabelece ao nível do PMP objetivos de 

longo prazo para as Áreas Programáticas (AP) e efeitos de médio-curto prazo, que conjugados 

concorrem para os objetivos de longo prazo (Quadros 1 a 7). Os objetivos estratégicos e os objetivos e 

efeitos definidos por AP são orientadores do que é pretendido alcançar através da implementação de 

ações públicas e privadas. No Anexo I apresenta-se a síntese das principais ações a desenvolver em cada 

uma das AP da ENM 2013-2020. 

                                                           
1 Evolução considerando como referência o ano 2010 e cálculos efetuados com base nas Contas Nacionais, base 2006 


