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Nota de Abertura
A Política de Investimentos para o triénio de 2017-2019 definiu as linhas orientadoras do
Fundo Azul, focando-se nas prioridades que o XXI Governo Constitucional considera mais
relevantes para o desenvolvimento da economia azul no território português.
O presente documento estrutura os aspetos que marcam o contexto da atividade do Fundo,
identifica as principais linhas de orientação que se antecipam para o ano de 2017, tendo como
referência, por um lado, os recursos financeiros a afetar ao Fundo e, por outro, a afetação
dos recursos do Fundo às diferentes áreas de intervenção.
Para além das questões estratégicas, neste primeiro ano de funcionamento o Fundo Azul irá
também focar-se num conjunto de atividades de suporte à gestão que permita o normal
funcionamento do instrumento financeiro, nomeadamente a documentação (o manual de
procedimentos, as orientações técnicas específicas e o formulário de candidatura) e o
desenvolvimento da solução tecnológica e especializada de gestão do Fundo.
Serão publicados quatro avisos durante o ano de 2017 prevendo apoios de natureza
reembolsável e não reembolsável com referências às tipologias do desenvolvimento da
economia do mar, investigação científica e tecnológica do mar, monitorização e proteção do
ambiente marinho e segurança marítima.
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I- Enquadramento
O Programa do XXI Governo Constitucional definiu o Mar como uma das suas prioridades
políticas tendo sido atribuída à Ministra do Mar a responsabilidade pela implementação de
uma estratégia transversal que materialize esse desígnio nacional.
Neste contexto, o Decreto-Lei n.º 16/2016, de 9 de março, veio criar um novo mecanismo
de financiamento destinado ao setor do mar, designado por Fundo Azul. O seu principal
objetivo é potenciar o desenvolvimento da economia do mar, apoiar a investigação científica
e tecnológica, incentivar a proteção e monitorização do meio marinho e incrementar a
segurança marítima. O referido diploma estabeleceu as bases essenciais daquele instrumento
financeiro, relegando para portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e do mar a regulamentação detalhada do modelo de gestão do Fundo e o
enquadramento dos apoios a conceder nesse âmbito.
O Fundo tem a natureza de património autónomo e goza de autonomia administrativa,
financeira e patrimonial, sendo dotado de personalidade judiciária. Os apoios previstos têm
como finalidade contribuir para o desenvolvimento da economia do mar, potenciar a
investigação científica e tecnológica nesse domínio, incentivar a proteção e monitorização do
meio marinho e incrementar a segurança marítima.
O Plano Anual de Atividades, instrumento de gestão do Fundo Azul, previsto no artigo 11.º
da Portaria n.º 344/2016, de 30 de dezembro, estabelece os eixos de intervenção a financiar,
as tipologias dos apoios a conceder, os montantes financeiros a afetar e a execução dos
compromissos assumidos.
O presente Plano Anual de Atividades de 2017 determina as principais atividades a
desenvolver pelo Fundo Azul durante o ano de 2017, considerando todo o enquadramento
político e regulamentar aplicável, mormente a Política de Investimentos do Fundo Azul para
o triénio 2017-2019.
Enquadramento político e legislativo:
▪
▪
▪

Lei de Execução Orçamental, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 25/2017, de 03 de
março;
Regulamento de Gestão do Fundo Azul, aprovado pela Portaria n.º 344/2016, de 30
de dezembro;
Lei do Orçamento do Estado de 2017, aprovado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Grandes Opções do Plano para 2017, aprovadas pela Lei n.º 41/2016, de 28 de
dezembro;
Programa Nacional de Reformas 2016-2019;
Grandes Opções do Plano 2016-2019, aprovadas pela Lei n.º 7-B/2016, de 31 de
março;
Fundo Azul, criado pelo Decreto-Lei n.º 16/2016, de 9 de março;
Programa do XXI Governo Constitucional;
Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 12/2014, de 12 de fevereiro.

II- Organograma

Tutela
(Ministérios do Mar e das Finanças)

Conselho de
Gestão

Fiscal Único

Apoio logístico
(DGPM)

Conselho
Consultivo

Apoio técnico
e
administrativo

5

III- Orçamento
Para o ano de 2017, o orçamento do Fundo Azul é de 13.685.651 €, com origem nas seguintes
receitas:
Descrição

Receitas 2017

Financiamento de projetos
Contribuições do Estado Português
Transferência do Fundo Ambiental *
Transferência do Fundo Sanitário e Segurança
Alimentar *
Transferência do Fundo para a Sustentabilidade
Sistémica do Setor Energético *

Valor (€)
13.600.000

Receitas Gerais/
Orçamento do
Estado
Receitas próprias
Receitas próprias
Receitas próprias

10.000.000
2.000.000
800.000
800.000

Receitas Gerais/
Despesas de Funcionamento do Fundo
Orçamento do
85.651
Estado
TOTAL
13.685.651
* Transferências previstas na Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova a LOE 2017
[cf. Mapa de alterações e transferências orçamentais (a que se refere o artigo 8.º) n.º 52, 53 e
54]
** - Receitas previstas nas alíneas c) à j) do n.º 1 do artigo 8.º do DL n.º 16/2016, de 9 de
março.
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IV- Afetação dos Fundos (novos projetos)
Sem prejuízo da execução financeira dos beneficiários e do facto das novas operações terem
um cariz plurianual, o Fundo Azul estima para o ano de 2017 a seguinte afetação de fundos:
Objetivos (tipologias)
Desenvolvimento da Economia do Mar
Investigação científica e tecnológica do
mar
Monitorização e proteção do ambiente
marinho
Segurança marítima, salvaguardar a vida
humana no mar
TOTAL

2017

Total

10.000.000 €

10.000.000 €

2.000.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

600.000 €

600.000 €

13.600.000 €

13.600.000 €

V- Compromissos assumidos em anos anteriores
O Fundo Azul não tem qualquer compromisso assumido em anos transatos.
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VI- Tipologia dos Apoios
O Fundo Azul prevê conceder, durante o ano de 2017, apoios de natureza reembolsável e
não reembolsável, de acordo com os seguintes critérios:

Tipologia

Tipo de
Apoio

Regras de
Reembolso e de
Remuneração

Tipo de
Financiamento
(total ou
parcial)

Taxa de
Financiamento

- Taxa de juro de
0%

Desenvolvimento
da Economia do
Mar

- Prazo máximo
de reembolso - 8
anos após a data
em que for
efetuado o
primeiro
pagamento, nos
termos dos
artigos 27.º e 28.º
do Regulamento
Reembolsável - Instrumentos
convertíveis de
capital,
designadamente
com a entrada
direta no capital
das empresas até
um limite
máximo de 10%
conforme
previsto a
subalínea iii), da
alínea b) do
artigo 4.º do
Decreto-Lei
6/2016

Parcial

90%
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Investigação
científica e
tecnológica do
mar

Não
reembolsável

Monitorização e
Não
proteção do
reembolsável
ambiente marinho
Segurança
marítima,
salvaguardar a
vida humana no
mar

Aplicar a
remuneração de
apoios a despesas
relativas à
atribuição de
licenças, direitos
de propriedade
industrial, marcas
ou patentes, nos
termos do
disposto da
subalínea ii) da
alínea d) do artigo
16.º do
Regulamento
Não aplicável

Parcial

90%

Parcial
90%

Não aplicável
Não
reembolsável

Parcial

90%

VII- Atividades
Durante o ano de 2017 serão desenvolvidas as seguintes atividades:
Atividade

Duração

1

Elaboração da Política de
Investimentos

2

Aprovação das normas técnicas dos
apoios e manual de procedimentos

março-julho

3

Aprovação de formulário de
candidatura

maio-julho

4

Aprovação do modelo de termo de
aceitação

maio-julho

5

Desenvolvimento de Sistema de
Informação

6

Elaboração de avisos

janeiro-agosto

março-dezembro
março-outubro

9

7

Lançamento de avisos

julho-dezembro

A- Cronograma das atividades
Atividade Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

1
2
3
4
5
6
7

10

Dez

VIII- Mapas Previsionais
A- Balanço
EXERCÍCIOS

CÓDIGO DAS CONTAS
ACTIVO
POCP

451
452
453
454
455
459
445
446

AB

Estimativa 2017
AP

AL

IMOBILIZADO
Bens de domínio
Terrenos e recursos naturais
Edifícios
Outras construções e infra-estruturas
Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar
Bens do património histórico, artístico e cultural
Outros bens de domínio público
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de bens de domínio público

431
432
433
443
449

Imobilizações incorpóreas
Despesas de instalação
Despesas de investigação e de desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

421
422
423
424
425
426
427
429
442
448

Imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

411
412
414
415
441
447

Investimentos financeiros
Partes de capital
Obrigações e títulos de participação
Investimentos em imóveis
Outras aplicações financeiras
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

36
35
34
33
32
37

Estimativa 2016
AB

14.000,00

3.500,00

10.500,00

14.000,00

3.500,00

10.500,00

CIRCULANTE
Existências
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias
Adiantamentos por conta de compras
Dívidas de terceiros — Médio e longo prazo

2811+2821
211
212
213
214
218
251
229
2619
24
262+263+267+268

Dívidas de terceiros — Curto prazo
Empréstimos concedidos
Clientes, c/c
Contribuintes, c/c
Utentes, c/c
Clientes, contribuintes e utentes — Títulos a receber
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa
Devedores pela execução do orçamento
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
Estado e outros entes públicos
Outros devedores

151
152
153
159
18

Títulos negociáveis
Acções
Obrigações e títulos de participação
Títulos da dívida pública
Outros títulos
Outras aplicações de tesouraria

13
12
11

Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa
Conta no Tesouro
Depósitos em instituições financeiras
Caixa

271
272

Acréscimos e diferimentos
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos
Total de amortizações
Total de provisões
Total do activo

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

7.600.000,00

7.600.000,00

7.600.000,00

7.600.000,00

3.500,00
12.614.000,00

3.500,00

12.610.500,00
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CÓDIGO DAS CONTAS
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
POCP

51
55
56
571
572
573
574
575
576
577

EXERCÍCIOS
Estimativa 2017

FUNDOS PRÓPRIOS
Património
Ajustamentos de partes de capital em empresas
Reservas de reavaliação
Reservas
Reservas legais
Reservas estatutárias
Reservas contratuais
Reservas livres
Subsídios
Doações
Reservas decorrentes da transferência de activos

59
88

Resultados transitados
Resultado líquido do exercício

29

PASSIVO
Provisões para riscos e encargos

10.000.000,00

-6.880,50
9.993.119,50

Dívidas a terceiros — Médio e longo prazo

23 111+23 211
23 112+23 212+12
269
221
228
222
2612
252
219
2611
24
262+263+267+268

273
274

Dívidas a terceiros — Curto prazo
Empréstimos por dívida titulada
Empréstimos por dívida não titulada
Adiantamentos por conta de vendas
Fornecedores, c/c
Fornecedores — Facturas em recepção e conferência
Fornecedores — Títulos a pagar
Fornecedores de imobilizado — Títulos a pagar
Credores pela execução do orçamento
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
Fornecedores de imobilizado, c/c
Estado e outros entes públicos
Outros credores
Acréscimos e diferimentos
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos

Total dos fundos próprios e do passivo

6.880,50
2.610.500,00
2.617.380,50
2.617.380,50
12.610.500,00
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B- Demonstração de Resultados
CÓDIGO DAS CONTAS

EXERCÍCIOS

POCP

Estimativa 2017
CUSTOS E PERDAS

61

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Mercadorias
Matérias

62

Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal

641+642
643 a 648

Remunerações
Encargos sociais

63

Transferências correntes concedidas e prestações sociais

66
67

Amortizações do exercício
Provisões do exercício

65

Outros custos e perdas operacionais

68

69

88

20.500,00

20.500,00

47.361,00
10.670,50

58.031,50

1.000.000,00

1.000.000,00

3.500,00
0,00

3.500,00

(A)

1.082.031,50

(C)

1.082.031,50

(E)

1.082.031,50

Custos e perdas financeiras

Custos e perdas extraordinárias

Resultado líquido do exercício

-6.880,50
1.075.151,00

PROVEITOS E GANHOS
71
711
712

Vendas e prestações de serviços
Vendas
Prestações de serviços

72

Impostos, taxas e outros
Variação da produção
Trabalhos para a própria entidade
Proveitos suplementares
Transferências e subsídios correntes obtidos

75
73
74
741
742 e 743
76

78

79

Transferências — Tesouro
Outras
Outros proveitos e ganhos operacionais

71.651,00
1.000.000,00

(B)

1.071.651,00
1.071.651,00

(D)

1.071.651,00

(F)

3.500,00
1.075.151,00

Proveitos e ganhos financeiros

Proveitos e ganhos extraordinários

Resumo:
Resultados operacionais: (B)-(A) =
Resultados financeiros (D-B)-(C-A) =
Resultados correntes (D)-(C) =
Resultado líquido do exercício (F)-(E) =

-10.380,50
-10.380,50
-6.880,50
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