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Capítulo 5.3.4 - Monitorização do contributo do Portugal 2020 para o Plano de Ação da Estratégia 

Marítima da União Europeia para a Área do Atlântico 

 

A monitorização da implementação do Plano de Ação da Estratégia Marítima da União Europeia para a Área 

do Atlântico compete à CE, tendo já sido desenvolvidos estudos4 para identificação dos indicadores mais 

adequados ao pretendido. 

O Regulamento (UE) N.º 1303/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

que estabelece as disposições comuns aos FEEI, dedica uma atenção particularmente relevante às estratégias 

de bacia marítima, estipulando para estas disposições idênticas às que refere para as estratégias macro-

regionais.  

Este Regulamento define “estratégia de bacia marítima”, de que a Estratégia da UE para a Área do Atlântico 

é um exemplo, como sendo “um quadro estruturado de cooperação respeitante a uma zona geográfica, 

elaborado pelas instituições da União, pelos Estados-Membros, pelas suas regiões e, se for caso disso, pelos 

países terceiros que partilham uma bacia marítima, e que tem em conta as especificidades geográficas, 

climáticas, económicas e políticas da bacia marítima em causa”.  

Estabelece, igualmente, que o Acordo de Parceria deve indicar “as principais zonas prioritárias para a 

cooperação no âmbito dos FEEI, tendo em conta, se adequado, as estratégias macro-regionais e as 

estratégias das bacias marítimas”. 

Refere, ainda, ao nível do conteúdo dos PO, que “caso os Estados Membros e as regiões participem nas 

estratégias macro-regionais ou nas estratégias de bacia marítima, o programa relevante deve definir, de 

acordo com as necessidades da área do programa identificadas pelo Estado-Membro, o contributo das 

intervenções planeadas para essas estratégias”. 

É entendido, ao nível da PMI, que as Estratégias de Bacia Marítima podem ver os seus objetivos concretizados 

através de projetos de cooperação entre países que partilham uma mesma bacia, ou projetos desenvolvidos 

apenas por um Estado Membro (EM). Assim, ao nível dos FEEI são relevantes não só os PO de cooperação 

territorial como todos os PO que possam apoiar operações na área do mar orientadas para os objetivos da 

Estratégia Marítima em que o EM participe. 

                                                           
4 DG Mare – Assistance in Elaboration and prospective evaluation of the Atlantic Action Plan – Phase 2 Baseline report. April 30th, 2014 
DG Mare – Assistance in Elaboration and Prospective Evaluation of the Atlantic Action Plan - Phase 2 Guidelines for the Atlantic Action Plan`s Monitoring (Indicators 
report) April 30th, 2014 
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Neste contexto é expectável que Portugal seja abordado pela CE quanto ao contributo dos PO a nível nacional 

para o Plano de Ação da Estratégia da UE para a Área do Atlântico, como inclusive já aconteceu durante o 

atual período de programação. Todas as ações que se considerem relevantes para efeitos dos objetivos da 

Estratégia do Atlântico fazem parte integrante do ITI Mar, ainda que nem todas as operações do ITI Mar 

contribuam para esta Estratégia. 

Assim sendo, das Prioridades de Investimento anteriormente classificadas como relevantes para operações 

mar (Quadro 14), identificam-se no Quadro 18 aquelas que têm alinhamento com as prioridades da Estratégia 

do Atlântico. O Quadro 18 apresenta-se como a referência das AG e da AD&C para esclarecimentos futuros 

à COM sobre a participação dos FEEI na concretização do Plano de Ação da União Europeia para a área do 

Atlântico, bem como da DGPM, no contexto da PMI. 
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Quadro 18 – Alinhamento entre as Prioridades de Investimento, Fundos da Política de Coesão, e as prioridades do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, com as prioridades e os objetivos específicos do Plano de Ação da Estratégia Marítima 
da União Europeia para a Área do Atlântico 

Plano de Ação para uma Estratégia Marítima na Região Atlântica 
PT2020 + POs Cooperação Territorial 

Prioridades Objetivos específicos 

1 - Promover o 
empreendedorismo e a 
inovação 

– Partilhar conhecimentos entre instituições de ensino superior, empresas e centros de investigação  

 (a) A ligação em rede e a investigação em cooperação entre centros de investigação, o ensino superior e as 
empresas nos Estados-Membros; 

Objetivo Temático 1 - Prioridade Investimento 1.1 (Reforço da infraestrutura de 
investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, 
e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse europeu) e 
Prioridade Investimento 1.2 (Promoção do investimento das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de 
I&D e o setor do ensino superior, em especial a promoção do desenvolvimento de 
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação social, eco inovação e 
aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes, clusters e inovação 
aberta através da especialização inteligente, apoio à investigação tecnológica aplicada, 
linhas piloto, ações de validação precoce de produtos, capacidades avançadas de 
produção e primeira produção, em especial no que toca às tecnologias facilitadoras 
essenciais e à difusão de tecnologias de interesse geral) (ENEI) 

 

PO MAR 2020 / FEAMP - Formação - artigo 28º (Parcerias entre cientistas e pescadores) 

(b) A transferência de conhecimentos, perspetivas e competências entre o ensino superior, as empresas e 
os centros de investigação, nomeadamente através de polos e plataformas tecnológicas marítimos 
regionais, nacionais e transfronteiriços. 

– Reforçar a competitividade e as capacidades de inovação na economia marítima da Região Atlântica  

Melhorar as competências nos setores tradicionais do Atlântico, 
nomeadamente a construção naval, a aquicultura e as pescas, 
bem como nos setores emergentes da «economia azul», 
mediante: 

(a) A instauração de medidas de ensino e de formação, incluindo programas transfronteiriços e o 
reconhecimento mútuo dos programas nacionais de ensino e formação; 

Formação no mar 

Objetivo Temático 10 - Prioridade Investimento 10.4 (Melhoria da pertinência do ensino 
e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitando a transição da 
educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e 
da sua qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, 
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de ensino baseados 
no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de aprendizagem) 

 

PO MAR 2020 / FEAMP - alínea a) do número 1 do artigo 29º (Promoção do capital 
humano, da criação de emprego e do diálogo social) 

 

Objetivo Temático 8 – Prioridade Investimento 8.5 (Adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança (nomeadamente através do OE 8.5.3 - Aumentar 
a disponibilidade de recursos humanos altamente qualificados nas empresas, como 
contributo para elevar as competências empresariais em I&I e intensificar as interações 
entre empresas e outras entidades do sistema nacional de I&.) 

(b) A sensibilização para carreiras ligadas ao mar, com o objetivo de interessar os jovens pela cultura e 
carreiras marítimas, e a abordagem das dificuldades que impedem os jovens de enveredar por essas 
carreiras (por exemplo, através de cursos de vela, de cursos de tecnologia avançada e de outras iniciativas 
conjuntas para o Atlântico). 
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Plano de Ação para uma Estratégia Marítima na Região Atlântica 
PT2020 + POs Cooperação Territorial 

Prioridades Objetivos específicos 

1 - Promover o 
empreendedorismo e a 
inovação (cont.) 

– Estimular a adaptação e a diversificação das atividades económicas, promovendo o potencial da Região Atlântica  

Apoiar a reforma da política comum das pescas e a revitalização 
do setor da aquicultura da UE, promovendo: 

(a) A elaboração de modelos multiespécies, artes de pesca e técnicas e tecnologias afins mais 
aperfeiçoados, que minimizem a pegada de carbono, os danos causados aos fundos marinhos, as 
devoluções e as capturas acessórias; 

PO MAR 2020 / FEAMP - artigo 38º (Inovação ligada à conservação dos recursos 
biológicos marinhos) e número 1 do artigo 41º (Eficiência energética e atenuação das 
alterações climáticas) 

 

Objetivo Temático 1 - Prioridade Investimento 1.1 (Reforço da infraestrutura de 
investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, 
e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse europeu) 

(b) A partilha de informações sobre ferramentas que permitam aos gestores das pescas compreender 
melhor os impactos das medidas de gestão ao nível socioeconómico e ao nível do ecossistema; 

PO MAR 2020 / FEAMP - alínea b) do número 1 do artigo 29º (Promoção do capital 
humano, da criação de emprego e do diálogo social) 

 

Objetivo Temático 1 - Prioridade Investimento 1.2 (Promoção do investimento das 
empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o setor do ensino superior, em especial a promoção do 
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação social, 
eco inovação e aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes, 
clusters e inovação aberta através da especialização inteligente, apoio à investigação 
tecnológica aplicada, linhas piloto, ações de validação precoce de produtos, 
capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às 
tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão de tecnologias de interesse geral) (ENEI) 

(c) A realização de investigações destinadas a aumentar o crescimento, a produtividade, a competitividade 
e a sustentabilidade ambiental da aquicultura (incluindo a aquicultura ao largo) e a capacidade do setor 
para dar resposta às necessidades do mercado; 

PO MAR 2020 / FEAMP - artigo 47º (Inovação) 

 

Objetivo Temático 1 - Prioridade Investimento 1.1 (Reforço da infraestrutura de 
investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, 
e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse europeu) e 
Prioridade Investimento 1.2 (Promoção do investimento das empresas em inovação e 
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de 
I&D e o setor do ensino superior, em especial a promoção do desenvolvimento de 
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação social, eco inovação e 
aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes, clusters e inovação 
aberta através da especialização inteligente, apoio à investigação tecnológica aplicada, 
linhas piloto, ações de validação precoce de produtos, capacidades avançadas de 
produção e primeira produção, em especial no que toca às tecnologias facilitadoras 
essenciais e à difusão de tecnologias de interesse geral) (ENEI) 
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Plano de Ação para uma Estratégia Marítima na Região Atlântica 
PT2020 + POs Cooperação Territorial 

Prioridades Objetivos específicos 

1 - Promover o 
empreendedorismo e a 
inovação (cont.) 

 (d) O reforço da posição de mercado dos produtos da pesca e da aquicultura originários da UE, melhorando a 
transformação, a rotulagem, a rastreabilidade e a certificação.  

PO MAR 2020 / FEAMP - alínea f) do número 1 do artigo 48º (Investimentos produtivos 
na aquicultura) 

 

Objetivo Temático 1 - Prioridade Investimento 1.1 (Reforço da infraestrutura de 
investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na 
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse 
europeu) e Prioridade Investimento 1.2 (Promoção do investimento das empresas em 
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, 
centros de I&D e o setor do ensino superior, em especial a promoção do 
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação 
social, eco inovação e aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em 
redes, clusters e inovação aberta através da especialização inteligente, apoio à 
investigação tecnológica aplicada, linhas piloto, ações de validação precoce de 
produtos, capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no 
que toca às tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão de tecnologias de 
interesse geral) (ENEI) 

 

Objetivo Temático 3 – Prioridade Investimento 3.3 (Apoio à criação e alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços) 

2 - Proteger, assegurar e 
desenvolver o potencial do 
meio marinho e costeiro do 
Atlântico 

– Melhorar a segurança marítima  

Reforçar a segurança e a proteção dos marítimos, das 
populações, dos bens e dos ecossistemas costeiros, mediante: 

(a) A avaliação e o alargamento, se necessário, dos mecanismos existentes de alerta, comunicação e reação às 
espécies marinhas invasivas e prejudiciais e o intercâmbio das melhores práticas sobre a forma de fazer face a 
essas ameaças; 

 

(b) O apoio a iniciativas empreendidas pelos Estados-Membros no Atlântico, incluindo avaliações de risco, 
mecanismos de resposta coordenada e investimentos em equipamento de ponta que contribuam de forma 
adequada para melhorar a coordenação da prevenção e da resposta a ameaças ao meio marinho, catástrofes 
naturais, acidentes marítimos, derrames ou tráfico de petróleo e matérias perigosas; 

Objetivo Temático 5 - Prioridade Investimento 5.2 (Promoção de investimentos para 
fazer face a riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e 
desenvolver sistemas de gestão de catástrofes) - Mar 

(c) O desenvolvimento, ensaio e utilização de novas tecnologias para melhorar a inspeção dos navios e 
reforçar a segurança dos portos e do transporte marítimo, por meio de uma melhor integração dos dados 
transmitidos por satélite e por equipamentos de vigilância a partir do ar, do mar e de terra, e de instrumentos 
inovadores in situ destinados a melhorar o conhecimento da situação no domínio marítimo; 

PO MAR 2020 / FEAMP - alínea a) do número 1 do artigo 80º (PMI – CISE)) 

(d) A contribuição para a oferta de serviços regionais de informação ligada às bacias marítimas no âmbito do 
ambiente comum de partilha da informação (CISE), com base em normas aprovadas ao nível da UE e na 
experiência adquirida pelos Estados-Membros com projetos-piloto. 
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Plano de Ação para uma Estratégia Marítima na Região Atlântica 
PT2020 + POs Cooperação Territorial 

Prioridades Objetivos específicos 

2 - Proteger, assegurar e 
desenvolver o potencial do 
meio marinho e costeiro do 
Atlântico (cont.) 

– Explorar e proteger as águas marinhas e as zonas costeiras  

Criar uma estrutura europeia de observação e previsão no 
oceano Atlântico, assente nas estruturas, plataformas e 
mecanismos existentes para apoiar a execução das políticas da 
UE, reduzir os custos para o setor, as autoridades públicas e as 
instituições de investigação, estimular a inovação e reduzir a 
incerteza no que toca ao comportamento do oceano Atlântico 
e ao impacto das alterações climáticas, mediante: 

(a) A utilização de sistemas e mecanismos já existentes para criar e manter um programa integrado 
sustentável para a vigilância e a observação das costas, dos fundos marinhos e da coluna de água, que cubra 
as águas dos Estados-Membros, regiões ultraperiféricas e países e territórios ultramarinos da UE, da costa até 
às águas oceânicas de profundidade; 

Objetivo Temático 6 - Prioridade Investimento 6.4 (Proteção e reabilitação da 
biodiversidade e dos solos e promoção de sistemas de serviços ecológicos, 
nomeadamente através da Rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes) (com 
exceção dos projetos de valoração e contabilização do capital natural e serviços dos 
ecossistemas) 

 

Objetivo Temático 1 - Prioridade Investimento 1.1 (Reforço da infraestrutura de 
investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na 
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse 
europeu) 

 

POR MAR 2020 (Programa de monitorização da DQEM): 

alíneas a) a g) e i) do número 1 do artigo 40º (Proteção e restauração da 
biodiversidade e dos ecossistemas marinhos e regimes de compensação no quadro de 
atividades de pesca sustentáveis); 

alínea a) do número 1 do artigo 80º (DQEM/SAT)  

(b) O desenvolvimento de novos instrumentos e plataformas de observação dos oceanos e monitorização dos 
ecossistemas (incluindo a cartografia dos fundos marinhos), que permitam aumentar o número de 
parâmetros que podem ser medidos automaticamente, baixar os custos de observação e acelerar a divulgação 
dos dados aos utilizadores; 

(c) A contribuição para uma maior eficácia da gestão, catalogação e distribuição de dados interoperáveis 
sobre o meio marinho e para a elaboração de um mapa multirresolução dos fundos marinhos, graças a 
contribuições para uma Rede Europeia de Observação e de Dados do Meio Marinho; 

(d) O desenvolvimento de uma rede de sistemas de previsão oceanográfica costeira (incluindo avaliações de 
risco) que tenha por base os serviços relativos ao mar do programa «Copernicus». 

Contribuir para a criação de ferramentas e estratégias para dar 
resposta às alterações climáticas globais, incluindo estratégias 
de atenuação e adaptação, mediante:  

(a) O apoio a uma avaliação da pegada de carbono da «economia azul» na Região Atlântica;  

Objetivo Temático 5 - Prioridade Investimento 5.1 (Concessão de apoio ao 
investimento para a adaptação às alterações climáticas, incluindo abordagens 
baseadas nos ecossistemas) 

 

PO Espaço Atlântico (projetos em que Portugal participe) 

(b) A criação de uma plataforma para o intercâmbio das melhores práticas em matéria de redução das 
emissões e de eficiência energética; 

(c) O estabelecimento de parcerias de cooperação, a fim de identificar e monitorizar os impactos das 
alterações climáticas globais nas atividades marítimas, nos ecossistemas e nas comunidades costeiras na 
Região Atlântica, nomeadamente melhorando as capacidades de previsão e avaliação dos riscos. 

Apoiar a proteção do meio marinho e os esforços para alcançar 
o «bom estado ambiental» das águas do Atlântico até 2020, 
mediante: 

(a) A contribuição para o desenvolvimento de uma rede coerente de zonas marinhas protegidas para a costa 
atlântica europeia tendo por base os planos nacionais, os mecanismos da comissão OSPAR e os sítios Natura 
2000, recorrendo a boas práticas e a processos de avaliação comuns de que podem também beneficiar a 
Macaronésia e as regiões ultraperiféricas das Caraíbas; 

PO MAC 2014-2020 (projetos em que Portugal participe) 

 

PO Espaço Atlântico (projetos em que Portugal participe) 

(b) O aprofundamento da cooperação entre os Estados-Membros, nomeadamente no âmbito da comissão 
OSPAR, por exemplo em programas de monitorização coordenada e integrada e numa ação conjunta de 
recuperação dos ecossistemas. 

Avaliar o valor social e económico e o funcionamento dos ecossistemas e da biodiversidade do Atlântico, a fim de apoiar a tomada de decisões. Objetivo Temático 6 - Prioridade Investimento 6.4 (Proteção e reabilitação da 
biodiversidade e dos solos e promoção de sistemas de serviços ecológicos, 
nomeadamente através da Rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes) (apenas 
projetos de valoração e contabilização do capital natural e serviços dos ecossistemas) 

 

PO Espaço Atlântico (projetos em que Portugal participe) 

Contribuir para os processos de ordenamento do espaço marítimo e de gestão costeira integrada dos Estados-Membros, por exemplo partilhando as melhores práticas e 
facilitando a coordenação transfronteiriça. 

PO MAC 2014-2020 (projetos em que Portugal participe) 

PO Espaço Atlântico (projetos em que Portugal participe) 

– Gerir os recursos marinhos de forma sustentável  

Compreender melhor a exequibilidade técnica, a viabilidade económica e o impacto ambiental da extração de minerais no oceano Atlântico e desenvolver e testar tecnologias 
inovadoras de exploração mineira. 
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Plano de Ação para uma Estratégia Marítima na Região Atlântica 
PT2020 + POs Cooperação Territorial 

Prioridades Objetivos específicos 

2 - Proteger, assegurar e 
desenvolver o potencial do 
meio marinho e costeiro do 
Atlântico (cont.) 

Lançar as bases de uma biotecnologia marinha industrial 
europeia sustentável e com grande valor acrescentado, 
mediante: 

(a) A exploração dos fundos marinhos e a avaliação da sua estrutura genética, da sua biodiversidade e do seu 
potencial para fornecer material à biotecnologia industrial, tendo em conta o direito internacional aplicável e 
a necessidade de proteger o meio marinho; 

PO MAC 2014-2020 (projetos em que Portugal participe) 

PO Espaço Atlântico (projetos em que Portugal participe)  

Objetivo Temático 1 - Prioridade de Investimento 1.2 (Promoção do investimento das 
empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de I&D e o setor do ensino superior, em especial a promoção do 
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação social, 
ecoinovação e aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes, 
clusters e inovação aberta através da especialização inteligente, apoio à investigação 
tecnológica aplicada, linhas piloto, ações de validação precoce de produtos, 
capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às 
tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão de tecnologias de interesse geral) 

 

Objetivo Temático 3 - Prioridade Investimento 3.1 (Promoção do espírito empresarial 
facilitando nomeadamente o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, designadamente através de viveiros de 
empresas) (desde que biotecnologia) 

(b) O reforço das ligações entre a investigação e a indústria na Região Atlântica, a fim de desenvolver 
biobancos e identificar mercados de bioprodutos marinhos inovadores (biomedicina, engenharia de tecidos, 
produtos farmacêuticos, enzimas industriais) e de centrar a investigação na elaboração de processos 
industriais para o fabrico de tais produtos. 

– Explorar o potencial do meio marinho e costeiro da Região Atlântica em matéria de energias renováveis  

Estudar formas de acelerar a exploração de formas 
sustentáveis de energias renováveis ao largo, promovendo: 

(a) A avaliação e o mapeamento do potencial do oceano Atlântico europeu em recursos energéticos e a 
determinação do modo de atenuar o impacto no ambiente e na navegação da construção, da exploração e do 
desmantelamento de instalações no quadro de estratégias regionais de especialização inteligente em matéria 
de energia renovável ao largo; 

Objetivo Temático 4 - Prioridade Investimento 4.1 (A promoção da produção e 
distribuição de fontes de energia renováveis) 

(b) A contribuição para uma rede europeia de transporte de eletricidade que permita equilibrar a carga das 
redes nacionais e melhorar as ligações entre as energias produzidas ao largo e em terra; 

(c) A investigação, o desenvolvimento e a demonstração de tecnologias para a construção e a manutenção de 
instalações de energia renovável (eólica, ondomotriz, maremotriz e biomássica) ao largo, incluindo a 
integração com instalações de dessalinização e plataformas marítimas polivalentes; 

(d) O aproveitamento das condições geológicas, oceanográficas e meteorológicas específicas das regiões 
ultraperiféricas do Atlântico, com o objetivo de as ajudar a atingir a autossuficiência energética e os objetivos 
de redução das emissões de carbono. 
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Plano de Ação para uma Estratégia Marítima na Região Atlântica 
PT2020 + POs Cooperação Territorial 

Prioridades Objetivos específicos 

3 - Melhorar a acessibilidade e 
a conectividade 

– Promover a cooperação entre portos  

Facilitar o desenvolvimento dos portos enquanto placas 
giratórias da «economia azul»: 

(a) Facilitando a modernização das infraestruturas a fim de melhorar as ligações com o 
hinterland, reforçar a intermodalidade e reduzir o tempo de rotação dos navios, através 
de medidas como o fornecimento aos navios de eletricidade da rede terrestre, o 
equipamento dos portos com postos de abastecimento de gás natural liquefeito e a 
diminuição dos estrangulamentos administrativos; 

Objetivo Temático 7 - Prioridade Investimento 7.1 (Apoio ao espaço único europeu de transportes 
multimodais, mediante o investimento na rede transeuropeia de transportes (RTE-T)) e Prioridade 
Investimento 7.3 (Desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transportes ecológicos e baixo teor de 
carbono, incluindo as vias navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos e as ligações 
multimodais) 

(b) Permitindo a diversificação dos portos em novas atividades, como a manutenção de 
instalações de produção de energia renovável ao largo ou o turismo; 

(c) Analisando e promovendo redes portuárias e rotas marítimas de curta distância entre 
os portos europeus, nos arquipélagos e até à costa de África, através de iniciativas como 
as autoestradas do mar, para aumentar o tráfego marítimo. 

4 - Criar um modelo de 
desenvolvimento regional 
sustentável e socialmente 
inclusivo 

– Promover um melhor conhecimento dos desafios sociais na Região Atlântica  

Intercâmbio das melhores práticas em matéria de promoção da saúde, inclusão social e bem-estar das populações costeiras e elaboração de indicadores 
socioeconómicos no domínio marinho adequados e utilizáveis para avaliar, comparar e seguir a evolução da «economia azul». 

PO MAC 2014-2020 (projetos em que Portugal participe) 

PO Espaço Atlântico (projetos em que Portugal participe) 

– Preservar e promover o património cultural do Atlântico  

Combater a sazonalidade e melhorar as perspetivas das PME, 
através da diversificação dos produtos do turismo marítimo e 
costeiro e do desenvolvimento de mercados de nicho, 
investindo: 

(a) Nos desportos marítimos, em marinas e em atividades de lazer; Objetivo Temático 3  

 

Objetivo Temático 6 - Prioridade Investimento 6.3 (Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento 
do património natural e cultural) (património cultural marítimo) 

 

Ver caso a caso, projeto a projeto, inseridos em FEAMP: 

no que respeita a portos - números 1 e 3 do artigo 43º (quando portos de pesca estão associados a marinas 
ou associados a pesca artesanal) (Portos de pesca, locais de desembarque, lotas e abrigos); 

no que respeita a desenvolvimento local - alíneas b) e c) do número 1 do artigo 62º (Apoio do FEAMP ao 
desenvolvimento local de base comunitária) 

(b) Em serviços portuários, incluindo serviços aos passageiros de cruzeiros; 

(c) Na identificação e promoção das atrações naturais e culturais da orla marítima 
atlântica, como a pesca artesanal, a gastronomia local e o património marítimo; 

(d) Na proteção e recuperação de atrações turísticas, nomeadamente atrações culturais 
costeiras e subaquáticas e sítios do património marítimo com valor arqueológico, 
ecológico ou histórico. 

 

 

 


