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Capítulo 1. Enquadramento 

A Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM) é o instrumento de política pública para o mar que 

apresenta o modelo de desenvolvimento do oceano e das zonas costeiras e permite a Portugal responder aos 

desafios colocados para a promoção, crescimento e competitividade da economia do mar. 

A avaliação do estado de implementação da ENM implica uma monitorização regular, quer no plano das 

realizações, quer no plano dos resultados e impacto, numa lógica de eficiência e de eficácia. 

A ENM prevê o acompanhamento da envolvente externa pretendendo-se, desta forma, acompanhar os 

resultados obtidos na área do mar e aferir se o caminho percorrido vai no sentido dos objetivos estabelecidos. 

Neste quadro o recurso a indicadores quantificáveis assume uma particular importância. 

O SEAMInd – Indicadores e Monitorização é o projeto que tem por objetivo identificar um conjunto de 

indicadores relevantes para a monitorização de resultados e impacto da ENM sendo particularmente 

relevante a seleção de indicadores que veiculem informação de qualidade, de forma atualizada e em tempo 

útil. 

O SEAMInd é um trabalho estruturante de apoio ao acompanhamento da ENM, não tendo como objetivo 

fazer avaliação qualitativa das políticas, mas constituindo um instrumento essencial para a avaliação dessas 

políticas. 

Os trabalhos do SEAMInd estão organizados em 12 domínios de monitorização, tendo em conta o modelo de 

desenvolvimento proposto pela ENM sendo que um desses domínios corresponde ao Recreio, Desporto e 

Turismo, e Identidade e Cultura. 

Numa perspetiva mais abrangente este projeto e o da Conta Satélite do Mar (CSM) são complementares, 

sendo que o da CSM tem como objetivo um melhor conhecimento da economia do mar em Portugal, 

utilizando as Contas Nacionais (CN) produzidas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

O presente documento constitui o Volume VII do projeto SEAMInd. 

No Capítulo 2 são apresentados os conceitos operacionais e os códigos da Classificação Portuguesa de 

Atividades Económicas (CAE) considerados para cada temática.  

No Capítulo 3 é apresentado o enquadramento estratégico sectorial em que se procura, de forma sucinta, 

elencar os documentos estratégicos relevantes para as áreas programáticas em análise. Com esta abordagem 

pretende-se identificar objetivos, metas e indicadores que já são objeto de compromisso. 

No Capítulo 4 identificam-se e caracterizam-se as entidades que produzem dados e o tipo de informação 

produzida, relevantes para o Recreio, Desporto e Turismo, e Identidade e Cultura. 

No Capítulo 5 é proposta uma seleção de indicadores alinhados com a monitorização das temáticas incluídas 

no conceito operacional definidos para a área Recreio, Desporto e Turismo, e Identidade e Cultura. 

No Capítulo 6 expressam-se algumas considerações sobre o trabalho e futuros desenvolvimentos. 

Por último, no Anexo I constam as fichas de metadados dos indicadores compilados para o setor Recreio, 

Desporto e Turismo, e Identidade e Cultura. 

No Anexo II são listadas as freguesias classificadas como áreas costeiras, de acordo com o conceito do 

Eurostat, da CSM e das Estatísticas do Turismo (INE), incluindo-se igualmente a lista de concelhos costeiros 

considerada aquando da análise dos indicadores do SICE. No Anexo III são identificadas as CAE de inclusão 

parcial, úteis para analisar com maior precisão e em articulação com as regiões costeiras, o setor do turismo. 
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Capítulo 2. Conceitos Operacionais 

O conceito operacional do Recreio, Desporto e Turismo refere-se a um vasto conjunto de atividades 

praticadas ou associadas a qualquer plano de água e compreende: 

• No domínio do Recreio: 

o O desporto náutico de lazer; 

o As embarcações de recreio e as instalações de apoio à náutica de recreio (Marinas, 

ancoradouros, fundeadouros, acesso à água); 

o As atividades relacionadas com Clubes e Associações recreativas. 

• No domínio do Desporto: 

o O desporto náutico federado. 

• No domínio do Turismo: 

o O turismo costeiro, que abrange o alojamento turístico, as rendas imputadas de segundas 

habitações, a promoção imobiliária dos alojamentos turísticos em freguesias costeiras, 

atividades de restauração, agências de viagens e atividades de recreação e lazer associadas; 

o O turismo de cruzeiros. 

 

Quanto aos códigos CAE foram identificados como de inclusão total abaixo indicados, salientando-se que os 

associados aos transportes são partilhados com o domínio dos Portos, Transportes e Logística: 

• 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

• 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

• 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 

A CAE 55 Alojamento é considerada no âmbito do SEAMInd como de inclusão total nos concelhos costeiros 

quando são analisadas as estatísticas das empresas. 

 

A Identidade e Cultura abrange o património cultural marítimo e a herança cultural. 

O conceito de Identidade e cultura abrange o património subaquático, as embarcações tradicionais, os 

museus com componente marítima e marinha, os eventos culturais e espetáculos associados ao mar, e a 

literacia do oceano que visa promover a criação de uma sociedade informada capaz de tomar decisões 

sustentadas e responsáveis na promoção da sustentabilidade dos recursos marinhos. 

Para a temática Identidade e cultura não existem códigos CAE de inclusão total. 

Na figura seguinte apresenta-se a síntese dos efeitos no contexto das áreas programáticas Recreio, Desporto 

e Turismo, e Identidade e Cultura, da ENM. 
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Figura 1 - Síntese dos efeitos no contexto das áreas programáticas Recreio, Desporto e Turismo, e 
Identidade e Cultura 

 

 

Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 
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Capítulo 3. Enquadramento estratégico setorial 

O enquadramento estratégico para os setores em análise, assenta em instrumentos de planeamento e de 

regulação aplicáveis a nível nacional, europeu e/ou internacional, designadamente no âmbito da União 

Europeia (UE), ou de outros organismos internacionais. Foi identificado um quadro de documentos 

estratégicos relevantes para enquadrar o setor do Recreio, Desporto e Turismo, e Identidade e Cultura, não 

assumindo o mesmo um caráter exaustivo. 

O desenvolvimento deste volume tem em conta a importância da criação ordenada de infraestruturas que 

suportem o crescimento da procura pelo turismo costeiro, de forma a fazer face ao expectável incremento das 

atividades náuticas de recreio, conforme previsto na ENM. Por um lado, a internacionalização do surf, ou a 

projeção dos desportos náuticos em Portugal, como a vela e a canoagem, reforçam a identidade náutica do 

país. Por outro lado, permitem ainda o desenvolvimento das infraestruturas de apoio, como marinas e centros 

náuticos e de reparação naval, catalisadores do incremento de atividades desportivas, que por si só 

contribuam para dinamizar o setor. 

Já a Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI) identifica a Cultura, 

Turismo, Desporto e Lazer marítimos como atividades emergentes com necessidade de afirmação. No 

entanto, a localização de Portugal, a sua cultura marítima, o seu clima e património são identificados como 

vantagens competitivas, que devem ser desenvolvidas através da investigação interdisciplinar e da inovação 

através de ações de agregação. 

Ao nível europeu, a Estratégia Marítima da União Europeia para a Área do Atlântico (EMUEAA) e o respetivo 

plano de ação, reforçam a importância do investimento na qualificação de profissionais para o setor do 

turismo e no combate à sazonalidade, promovendo o crescimento sustentável do turismo costeiro.  

No Quadro 1 apresentam-se os principais documentos estratégicos para os domínios do Recreio, Desporto e 

Turismo, e da Identidade e Cultura, detalhando-se o respetivo objeto, objetivos, identificação da existência de 

monitorização estabelecida com indicadores e eventuais metas estabelecidas. 
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Quadro 1 - Documentos estratégicos setoriais de referência para Recreio, Desporto e Turismo e Identidade e Cultura 

Documento Objeto Objetivos Monitorização 

Comunicação da 
Comissão 
Crescimento azul: 
oportunidades 
para um 
crescimento 
marinho e 
marítimo 
sustentável 
COM (2012) 492 
final 

Reconhece a 
importância das zonas 
costeiras e das boas 
condições ecológicas 
para o 
desenvolvimento das 
atividades turísticas, 
desportivas e de 
recreio. 

Esta comunicação da Comissão Europeia (CE) estabelece 5 áreas de foco para o crescimento azul. 
Dessas iniciativas destaca-se: 
5.3. Turismo marítimo, costeiro e de cruzeiro 
A CE reconhece a importância do turismo costeiro e marítimo para o desenvolvimento das 
economias europeias, reconhecendo também a dependência de algumas comunidades neste tipo 
de turismo. Assim este documento considera que os Estados-Membros devem promover as boas 
condições ambientais, a fim de manter o crescimento potencial deste tipo de turismo. Este 
documento aconselha as administrações locais a criarem as infraestruturas necessárias para 
suportar o turismo costeiro, náutico e de cruzeiro, através da melhoria das condições de portos e 
de transportes. 
Para a CE também é necessário criar condições ao nível de Recursos Humanos, através da 
formação superior que permita criar uma rede de pessoas com capacidade competitiva e 
competências especificas necessárias para manter as necessidades do mercado turístico. 

Não existem metas específicas para as 
áreas de Recreio, Desporto e Turismo, 
e Identidade e Cultura. 

Estratégia 
Marítima da 
União Europeia 
para a Área do 
Atlântico 
(EMUEAA)  
[COM/2011/0782 
final] 
 
e respetivo Plano 
de Ação 
[COM/2013/0279] 

A Estratégia visa 
reforçar a realização do 
potencial da economia 
azul e o 
desenvolvimento 
sustentável na área do 
Atlântico (entre os 
cinco Estados 
Membros da bacia do 
Atlântico). O Plano de 
Ação é um convite ao 
setor privado, aos 
investigadores, aos 
organismos públicos 
regionais e nacionais e 
a outros intervenientes 
para que comecem a 
conceber projetos que 
respondam às 
prioridades: 
‒ Prioridade 1: 
promover o 

Na Prioridade 4 do Plano de Ação, foi identificada a seguinte ação: 
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: 

− Nos desportos marítimos, em marinas e em atividades de lazer; 

− Em serviços portuários, incluindo serviços aos passageiros de cruzeiros; 

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

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

A CE acompanhará de perto a 
execução do plano de ação, tirará dele 
ensinamentos e avaliará os progressos 
realizados e preparará uma avaliação 
intercalar da sua execução. 
O Plano de Ação será aplicado até 
2020, mas não apresenta metas.  
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Documento Objeto Objetivos Monitorização 

empreendedorismo e a 
inovação; 
‒ Prioridade 2: 
proteger, assegurar e 
desenvolver o 
potencial do meio 
marinho e costeiro do 
Atlântico; 
‒ Prioridade 3: 
melhorar a 
acessibilidade e a 
conectividade; 
‒ Prioridade 4: criar um 
modelo de 
desenvolvimento 
regional sustentável e 
socialmente inclusivo. 

Estratégia 
Nacional de 
Investigação e 
Inovação para 
uma 
Especialização 
Inteligente (ENEI) 

Constitui uma 
condicionalidade ex-
ante no âmbito quer do 
Acordo de Parceria, 
quer da 
operacionalização dos 
apoios dos Fundos 
Europeus Estruturais e 
de Investimento (FEEI), 
em especial da 
temática da 
“competitividade e 
internacionalização”. 

A ENEI faz referência à Economia do Mar - Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, destacando-se 
neste âmbito os seguintes aspetos: 

− Avaliação de mercados nicho, desenvolvimento e inovação tecnológica para centros 
náuticos, marinas e promoção das futuras motorizações; 

− Redes e clusters - Análise da potenciação do valor acrescentado; 

− Desenvolvimento local e regional da náutica, ecoturismo e ligação aos recursos endógenos; 

− Áreas marinhas protegidas e novos modelos de gestão; 

− Literacia do oceano.  

Não existem metas específicas 
definidas para as áreas de Recreio, 
Desporto e Turismo, e Identidade e 
Cultura. 
 
Meta genérica:  
Total de investimento de I&D no 
Produto Interno Bruto (PIB), deverá 
atingir os 3% em 2020. 

Plano Estratégico 
dos Transportes e 
Infraestruturas 
2014-2020 
(PETI 3+)  
Resolução do 

Estabelece um quadro 
de orientações para o 
setor dos transportes e 
um conjunto de 
intervenções 
prioritárias. 

Criação de uma rede de terminais de cruzeiro e infraestruturas de náutica de recreio competitivas 
e que promovam a atração de turistas e a competitividade do importante sector económico do 
turismo nacional. 
 
Objetivos estratégicos para o horizonte 2014-2020: 
Alavancar as vantagens competitivas de Portugal decorrentes do seu posicionamento 

Não existem metas específicas para a 
área de Recreio, Desporto e Turismo, 
e Identidade e Cultura. 
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Documento Objeto Objetivos Monitorização 

Conselho de 
Ministros n.º 61-
A/2015, de 20 de 
agosto 

geoestratégico, na interceção de grandes corredores internacionais marítimos e aéreos. 

Programa 
Nacional de 
Reformas  
2016 - 2021 
(Atualização de 
2017) 

O Programa Nacional 
de Reformas 2016-
2021 é um elemento 
essencial na definição 
da estratégia de médio 
prazo, identificando 
medidas de 
desenvolvimento do 
país, que procuram 
superar os bloqueios 
estruturais que 
caracterizam a 
economia nacional.  

A qualificação dos portugueses, o reforço da inovação nos processos, produtos e empresas, a 
capitalização do tecido empresarial, a valorização e qualificação do território, a modernização dos 
serviços públicos e o combate às desigualdades são os pilares que estruturam esta estratégia de 
longo prazo.  

Não existem metas específicas para as 
áreas de Recreio, Desporto e Turismo, 
e Identidade e Cultura. 

Portugal Náutico: 
Um Mar de 
Negócios, uma 
Maré de 
Oportunidades 
 
AEP e Oceano XXI 

Este documento 
estabelece uma visão 
estratégica para a 
Náutica de Recreio em 
Portugal, 
estabelecendo um 
plano de ação para 
potenciar a náutica em 
Portugal e o Turismo 
náutico em Portugal. 
“Fazer de Portugal um 
espaço de prática de 
atividades náuticas 
capaz de oferecer uma 
experiência única e 
distintiva para todos os 
que nos visitarem”. 

Este documento propõe a seguinte visão para Portugal, enquanto destino turístico náutico: 

− Destino Turístico reconhecido pela integração da oferta de náutica de recreio com a oferta 
hoteleira, o contato com a natureza e imersão na cultura local, numa experiência 
inesquecível; 

− Destino reconhecido pela qualidade da oferta das infraestruturas de treino e 
desenvolvimento da náutica de recreio com integração de com a oferta hoteleira, e os 
serviços de suporte às equipas. 

Não existem metas específicas para as 
áreas de Recreio, Desporto e Turismo, 
e Identidade e Cultura. 

Turismo Náutico - Define uma estratégia A náutica de recreio representa cerca de 85% das viagens feitas para Portugal, neste momento, Não existem metas específicas para as 
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Documento Objeto Objetivos Monitorização 

Produto 
Estratégico para o 
Desenvolvimento 
Turístico em 
Portugal  
 
Turismo de 
Portugal, IP 

para incentivar e 
promover o turismo e a 
náutica de recreio, 
essencialmente. 

incluindo atividades como vela, windsurf, mergulho ou surf. Já a náutica desportiva representa 
apenas 15% deste setor. Fazendo uma análise à capacidade dos portos e das praias portuguesas, 
este documento considera que há necessidade de aumentar o número de amarrações de uso 
temporário para embarcações turísticas, devendo ser aumentada a oferta de serviços 
complementares.Este documento considera também que o aproveitamento dos desportos 
náuticos está abaixo do potencial, recomendando a estruturação de cursos e de ofertas específicas 
para turistas.  

áreas de Recreio, Desporto e Turismo, 
e Identidade e Cultura..  

Estratégia 
Nacional da 
Educação 
Ambiental (ENEA) 

Esta Estratégia 
pretende estabelecer 
um compromisso 
colaborativo e de 
coesão na construção 
da literacia ambiental 
em Portugal, através 
de uma cidadania 
inclusiva que conduza a 
uma mudança de 
paradigma 
civilizacional, traduzido 
em modelos de 
conduta sustentável 
em todas as dimensões 
da atividade humana. 

A criação de uma identidade e cultura marítimas devem estar baseadas numa forte literacia 
ambiental e marítima. Só assim será possível manter a boa qualidade dos recursos hídricos e as 
condições ecológicas necessárias à manutenção e desenvolvimento de todas as atividades 
marítimas. 
Estabelecer um compromisso colaborativo, estratégico e de coesão na construção da literacia 
ambiental em Portugal que, através de uma cidadania inclusiva e visionária, conduza a uma 
mudança de paradigma civilizacional, traduzido em modelos de conduta sustentável em todas as 
dimensões da atividade humana. 

Não existem metas específicas para os 
temas relacionados com o mar. 

Estratégia 
Turismo 2027 
Resolução do 
Conselho de 
Ministros n.º 
134/2017, de 27 de 
setembro 

Afirmar o turismo 
como uma plataforma 
para o 
desenvolvimento 
económico, social e 
ambiental em todo o 
território, 
posicionando Portugal 
como um dos destinos 
turísticos mais 
competitivos e 
sustentáveis do 

A Estratégia Turismo 2027 é uma estratégia partilhada de longo prazo para o Turismo em Portugal 
e visa os seguintes objetivos: 
‒ Proporcionar um quadro referencial estratégico a 10 anos para o turismo nacional; 
‒ Assegurar estabilidade e a assunção de compromissos quanto às opções estratégicas para o 

turismo nacional; 
‒ Promover uma integração das políticas setoriais; 
‒ Gerar uma contínua articulação entre os vários agentes do Turismo; 
‒ Agir com sentido estratégico no presente e no curto/médio prazo.  
 
A Estratégia está organizada em 5 eixos estratégicos divididos em linhas de atuação e em 
tipologias de projetos prioritários. Ao nível dos eixos estratégicos e das linhas de atuação destaca-
se o eixo valorizar o território e as comunidades e a linha de atuação afirmar o turismo na 

Não existem metas específicas 
definidas para as áreas de Recreio, 
Desporto e Turismo, e Identidade e 
Cultura. 
 
Metas genéricas:  
‒ Aumentar a procura turística no 

país e nas várias regiões para 
atingir a meta de 80 milhões de 
dormidas; 

‒ Crescer a um ritmo mais acelerado 
nas receitas do que nas dormidas 
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Documento Objeto Objetivos Monitorização 

mundo.  
 

economia do mar. Ao nível das tipologias de projetos prioritários, destacam-se: 
‒ Reforço do posicionamento de Portugal como um destino de atividades náuticas, desportivas 

e de lazer associadas ao mar, em toda a costa e como destino de surf de referência 
internacional; 

‒ Dinamização e valorização de infraestruturas, equipamentos e serviços de apoio ao turismo 
náutico, nomeadamente, portos, marinas e centros náuticos; 

‒ Atividades náuticas de usufruto do mar ligadas ao mergulho, vela, canoagem, observação de 
cetáceos e aves marinhas, pesca, passeios marítimo-turísticos e atividades de praia, que 
integrem a sustentabilidade na cultura náutica do mar; 

‒ Dinamização de «rotas de experiências» e ofertas turísticas em torno do mar e das atividades 
náuticas; 

‒ Ações de valorização do litoral, incluindo a requalificação das marginais e valorização das 
praias; 

‒ Projetos de turismo de saúde e bem-estar associado às propriedades terapêuticas do Mar; 
‒ Valorização dos produtos do mar associados à Dieta Mediterrânica. 

para atingir a meta de 26 mil 
milhões €. 
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Capítulo 4. Fontes estatísticas, de dados administrativos e de informação 

científica 

 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

O Instituto Nacional de Estatística, IP é a fonte oficial de dados estatísticos, tendo por missão produzir e 

divulgar de forma eficaz, eficiente e isenta, informação estatística oficial de qualidade, relevante para toda a 

sociedade. 

A maioria da informação disponibilizada pelo INE está acessível online na sua base de dados1. Uma pequena 

parte dessa informação é também editada em contas satélite, publicações ou dossiers temáticos, dos quais se 

destacam os seguintes pela sua relação com o domínio do Recreio, Desporto e Turismo, e da Identidade e 

Cultura 

• Conta Satélite do Mar (CSM) (2010-2013)2 - A CSM foi desenvolvida pelo INE em parceria com a Direção-

Geral da Política do Mar (DGPM), nos termos de um protocolo celebrado entre as duas instituições em 

2013. Em 2017, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/2017, de 10 de julho, determinou o 

estabelecimento da CSM, com periodicidade de três em três anos, integrando as Estatísticas Oficiais 

Portuguesas, sendo que a sua produção e difusão dos resultados competem à DGPM em articulação e 

cooperação com o INE. A CSM integra as componentes das contas satélite do Turismo e do Desporto, que 

tem relação com o mar. 

• Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), que resulta de um processo de integração da 

informação estatística sobre empresas, baseado em dados administrativos, com particular destaque para 

a Informação Empresarial Simplificada (IES). Esta informação é complementada, por um lado, com dados 

para as empresas individuais provenientes do Ministério das Finanças e, por outro, com informação do 

Ficheiro de Unidades Estatísticas do INE. O apuramento dos dados é efetuado tendo por base o 

Regulamento (CE) n.º 295/2008, de 11 de março, relativo às estatísticas estruturais das empresas. 

 

 

De seguida, apresentam-se as entidades consideradas fontes de dados administrativos, em razão da matéria. 

 

Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE)  

A ABAE é uma Organização não Governamental de Ambiente (ONGA), sem fins lucrativos, dedicada à 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável e à gestão e reconhecimento de boas práticas ambientais. 

A ABAE faz parte da Fundação para a Educação Ambiental (FEE), a qual agrupa entidades internacionais que, 

em conjunto promovem atividades de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, oriundas de mais de 60 

países. 

ABAE é responsável pelo Programa Bandeira Azul que é um programa de educação para o desenvolvimento 

sustentável, que tem como objetivo educar para o desenvolvimento sustentável em praias costeiras, fluviais e 

lacustre, portes de recreio e marinas e embarcações de recreio e ecoturísticas que se candidatem e cumpram 

um conjunto de critérios relacionados com Informação e Educação Ambiental, Qualidade da Água Balnear, 

Gestão Ambiental, Segurança e Serviços, Responsabilidade Social e Envolvimento Comunitário. 

 
1 www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados  
2 www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cs&selTab=tab3&perfil=220674570&INST=220617355 
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Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) 

A Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) tem por missão desenvolver, avaliar e atualizar a Estratégia 

Nacional para o Mar (ENM), elaborar e propor a política nacional do mar nas suas diversas vertentes, planear e 

ordenar o espaço marítimo nos seus diferentes usos e atividades, acompanhar e participar no 

desenvolvimento da Política Marítima Integrada da UE e promover a cooperação nacional e internacional no 

âmbito do mar. 

O planeamento estratégico no mar tem como enquadramento uma visão de política marítima integrada, em 

linha com a política europeia, mas garantindo as especificidades nacionais. Neste âmbito, a ENM e o trabalho 

de enquadramento estratégico daí decorrente são a base de articulação interinstitucional, articulação 

multinível de políticas e uma ação para a coesão territorial assente nas especificidades marinhas e marítimas 

dos territórios. 

A partir de 2017 o ITI MAR3 (Instrumento de Investimento Territorial Integrado para o Mar), mecanismo que 

regula a articulação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) com as políticas públicas do 

mar, faz a monitorização das componentes marítimas e marinha nos FEEI, incluindo das atividades/projetos 

na área do turismo costeiro. A implementação do ITI Mar é assegurada por uma comissão, coordenada pela 

DGPM. 

O Programa Escola Azul4 apoia e distingue escolas que estão a envolver as comunidades locais e os diferentes 

atores do setor do mar, em prol da compreensão da importância do oceano e do papel ativo que cada um 

pode ter na sua conservação e permite obter indicadores referentes a ações de sensibilização e participação 

pública para a sustentabilidade do oceano, no contexto da Identidade e Cultura. 

 

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) 

A DGRM tem como missão o desenvolvimento da segurança e dos serviços marítimos, incluindo o setor 

marítimo-portuário, a execução das políticas de pesca, da aquicultura, da indústria transformadora e 

atividades conexas, a preservação e conhecimento dos recursos marinhos, bem como garantir a 

regulamentação e o controlo das atividades desenvolvidas nestes âmbitos. 

Conforme definido no Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29 de fevereiro, a DGRM prossegue entre muitas outras 

as seguintes atribuições: 

• Autorizar, licenciar e aprovar as estruturas e atividades produtivas nos domínios da pesca marítima, 

aquicultura, apanhas marítimas e pesca lúdica, em articulação com os demais serviços competentes; 

• Regulamentar a atividade das entidades que atuam no setor marítimo-portuário e da náutica de 

recreio, designadamente aprovando normas administrativas de regulamentação do setor. 

• Atribuir, no âmbito das suas competências, os títulos de utilização do espaço marítimo e licenciar ou 

participar no licenciamento das atividades a levar a efeito neste espaço. 

 

 

 

 
3 Decreto-Lei n.º 200/2015, de 16 de setembro 
4 Ver mais informação sobre este programa em: https://escolaazul.pt/ 
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Conselho da Náutica de Recreio 

O Conselho da Náutica de Recreio (CNR), é o órgão de consulta do membro do Governo responsável pela 

área do mar, competindo-lhe dar parecer, sempre que solicitado, sobre as matérias relativas à náutica de 

recreio. 

 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

O ICNF assume as funções de Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade. Neste 

enquadramento, compete-lhe apoiar a formulação da política de conservação da natureza e da biodiversidade 

e assegurar a conservação e a gestão sustentável de espécies, habitats naturais da flora e da fauna selvagens e 

de geossítios, promovendo a elaboração e implementação de planos, programas e ações, designadamente 

nos domínios da inventariação, da gestão, da monitorização, da vigilância e fiscalização e dos sistemas de 

informação. 

Ao ICNF compete, nomeadamente assegurar a gestão da Rede Nacional de Áreas Protegidas e a 

implementação da Rede Natura 2000, a elaboração, avaliação e revisão de planos de ordenamento e de 

gestão das áreas classificadas que integram as referidas redes e propor a criação de áreas classificadas, 

assegurar a gestão das áreas de interesse nacional e, quando relevante, colaborar na gestão das áreas de 

âmbito regional ou local, sendo que no que se refere às áreas marinhas protegidas estas competências 

exercem-se em articulação com a DGRM e o IPMA. 

 

Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) 5 

O IPDJ tem por missão a execução de uma política integrada e descentralizada para as áreas do desporto e da 

juventude, em colaboração com entidades públicas e privadas, designadamente com organismos desportivos, 

associações juvenis, estudantis e autarquias locais. 

O IPDJ é a autoridade competente para o reconhecimento de qualificações profissionais no setor do desporto, 

e recolhe e analisa um conjunto de indicadores relativos às profissões regulamentadas em Portugal.  

Programa Nacional de Formação de Treinadores  

O IPDJ em estreita colaboração com as Federações Desportivas, tem vindo a estabelecer as normas que 

vão reger a organização dos cursos de treinadores, seguindo o novo quadro normativo. Havendo assim 

uma lista dos cursos de treinadores de desporto validados6 e por esse facto em condições de serem 

realizados. A lista referida conta, em abril de 2018, com 8 modalidades náuticas de um total de 457: 

• Motonáutica 

• Natação (incluindo natação pura, sincronizada e polo aquático) 

• Pentatlo moderno 

• Pesca desportiva 

• Remo 

• Surfing (incluindo Surf) 

• Triatlo 

• Vela 

 
5http://www.ipdj.pt 
6http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Cursos%20Validados/CTV20180323.pdf 
7 A modalidade Ginástica é só contabilizada uma vez, bem com a Natação e o Surf. 
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Fundação do Desporto8 

A Fundação do Desporto tem por missão o fomento e o desenvolvimento do Desporto Português, 

particularmente, no domínio da alta competição. Este compromisso prende-se com o apoio a atletas, eventos 

nacionais e internacionais, realização de seminários e conferências, entre outras ações de promoção do 

desporto nacional. 

Centros de Alto Rendimento  

Adicionalmente, a Fundação do Desporto coordena a gestão da Rede Nacional de Centros de Alto 

Rendimento. Os centros de alto rendimento são unidades operativas que abrangem um conjunto 

específico e diversificado de instalações, equipamentos desportivos e serviços de apoio multidisciplinar, 

cuja finalidade é a melhoria e otimização do rendimento desportivo, proporcionando aos praticantes de 

alto rendimento ou que integram seleções nacionais, as adequadas condições de preparação desportiva e 

de otimização da performance. 

Em maio de 2018 a rede era composta por 14 Centros de Alto Rendimento, sendo que 10 acolhiam 

modalidades náuticas (Figura 2). 

 

Figura 2 - Centros de Alto Rendimento com modalidades náuticas 

 

Fonte: DGPM com base em dados da Fundação do Desporto 

  

 
8http://fundacaodesporto.pt 
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Turismo de Portugal, IP (TP) 

O TP é a Autoridade Turística Nacional, sendo Responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da 

atividade turística, agrega numa única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização 

do turismo, desde a oferta à procura. 

O TP tem por missão promover Portugal como destino turístico, apoiar o desenvolvimento das infraestruturas 

turísticas e o investimento no setor, desenvolver a formação de recursos humanos, regular e fiscalizar os jogos 

de fortuna ou azar. 

O TP é responsável pela disponibilização de informação relativa aos empreendimentos e empresas do turismo 

em operação no País que pode ser consultada no Registo Nacional de Turismo (RNT). O RNT reúne 

informação obrigatória preenchida e atualizada pelas entidades exploradoras dos empreendimentos e 

empresas do turismo, agentes de animação turística e agências de viagens e turismo. 

Esta informação pode ser complementada e analisada em conjunto com demais informação georreferenciada 

sobre a oferta turística no SIGTUR- Sistema de Informação Geográfica do Turismo, bem como com 

estatísticas e análises por região e por mercado, disponíveis no TravelBI, a plataforma de gestão do 

conhecimento do Turismo de Portugal. 

 

  

https://sigtur.turismodeportugal.pt/
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Capítulo 5. Identificação de indicadores 

Tendo em consideração a orientação dada pelos conceitos que interpretam os efeitos pretendidos, foram 

identificados vários indicadores, que se apresentam no quadro 2. 

 

Foram considerados os indicadores provenientes do INE referentes ao Sistema de Contas Integradas das 

Empresas (SCIE), relativos aos seguintes códigos CAE:  

• 5010 - Transportes marítimos de passageiros; 

• 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; 

• 55 – Alojamento (Concelhos costeiras) 

• 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 

 

No âmbito da Conta Satélite do Mar o domínio Recreio, Desporto e Turismo, e Identidade e Cultura 

corresponde ao agrupamento “4 – Recreio, desporto, cultura e turismo”, tendo sido considerados apenas os 

indicadores relativos ao VAB e ao Emprego. 

 

Quadro 2 - Lista de indicadores para o domínio Recreio, Desporto, Turismo e Identidade e Cultura 

Número Indicadores: Unidade Fonte de dados Frequência Desagregação 

Indicadores relacionados com Recreio, Desporto e Turismo 

VII.001 VAB da Construção, Manutenção e Reparação Naval Euro (€) INE-CSM Trianual  

VII.002 
Emprego (ETC) da Construção, Manutenção e Reparação 
Naval 

Número 
(Nº) 

INE -CSM Trianual  

VII.003 
Empresas por Atividade económica (CAE) e Forma 
jurídica 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VII.004 
Empresas por Localização geográfica e Atividade 
económica (CAE) 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual NUTS - 2013 

VII.005 
Empresas por Atividade económica (CAE) e Escalão de 
pessoal ao serviço 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VII.006 
VAB das empresas por Atividade económica (CAE) e 
Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.007 
VAB das empresas por Localização geográfica e 
Atividade económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual NUTS - 2013 

VII.008 
VAB das empresas por Localização geográfica e Escalão 
de pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.009 
Volume de negócios das empresas por Atividade 
económica (CAE) e Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.010 
Volume de negócios das empresas por Localização 
geográfica e Atividade económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual NUTS - 2013 

VII.011 
Volume de negócios das empresas por Atividade 
económica (CAE) e Escalão de pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.012 
Produção das empresas por Atividade económica (CAE) 
e Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.013 
Produção das empresas por Localização geográfica e 
Atividade económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual NUTS - 2013 

VII.014 
Produção das empresas por Atividade económica (CAE) 
e Escalão de pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.015 
Pessoal ao serviço das empresas por Atividade 
económica (CAE) e Forma jurídica 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VII.016 Pessoal ao serviço das empresas por Localização Número INE-SCIE Anual NUTS - 2013 
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Número Indicadores: Unidade Fonte de dados Frequência Desagregação 

geográfica e Atividade económica (CAE) (Nº) 

VII.017 
Pessoal ao serviço das empresas por Atividade 
económica (CAE) e Escalão de pessoal ao serviço 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VII.018 
Formação bruta de capital fixo das empresas por 
Atividade económica (CAE) e Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.019 
Formação bruta de capital fixo das empresas por 
Localização geográfica e Atividade económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual NUTS - 2013 

VII.020 
Formação bruta de capital fixo das empresas por 
Atividade económica (CAE) e Escalão de pessoal ao 
serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.021 
Resultado líquido do período das empresas por 
Localização geográfica e Atividade económica (CAE)do 
período por Atividade económica (CAE) e Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.022 

Resultado líquido do período das empresas por 
Localização geográfica e Atividade económica (CAE)do 
período por Localização geográfica e Atividade 
económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual NUTS - 2013 

VII.023 
Resultado líquido do período das empresas por Atividade 
económica (CAE) e Escalão de pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual   

VII.024 
Subsídios à exploração das empresas por Atividade 
económica (CAE) e Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual   

VII.025 
Subsídios à exploração das empresas por Localização 
geográfica e Atividade económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual NUTS - 2013 

VII.026 
Subsídios à exploração das empresas por Atividade 
económica (CAE) e Escalão de pessoal ao serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual   

VII.027 
Pessoal ao serviço remunerado nas empresas por 
Atividade económica (CAE) e Forma jurídica 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual   

VII.028 
Pessoal ao serviço remunerado nas empresas por 
Localização geográfica e Atividade económica (CAE) 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual NUTS - 2013 

VII.029 
Pessoal ao serviço remunerado nas empresas por 
Atividade económica (CAE) e Escalão de pessoal ao 
serviço 

Número 
(Nº) 

INE-SCIE Anual  

VII.030 
Gastos com o pessoal remunerado das empresas por 
Atividade económica (CAE) e Forma jurídica 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.031 
Gastos com o pessoal remunerado das empresas por 
Localização geográfica e Atividade económica (CAE) 

Euro (€) INE-SCIE Anual NUTS - 2013 

VII.032 
Gastos com o pessoal remunerado das empresas por 
Atividade económica (CAE) e Escalão de pessoal ao 
serviço 

Euro (€) INE-SCIE Anual  

VII.033 
Número de empresas com Títulos de utilização privativa 
do espaço marítimo (TUPEM) para recreio, desporto e 
turismo, por tipo de utilização 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.034 
Número de Títulos de utilização privativa do espaço 
marítimo (TUPEM) para Recreio, Desporto e Turismo 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.035 Área objeto de TUPEM para Recreio, Desporto e Turismo ha  DGRM   

VII.036 
Valor da taxa de utilização privativa do espaço marítimo 
(TUEM) para Recreio, Desporto e Turismo 

Euro (€) DGRM   

Indicadores relacionados com Recreio 

VII.037 Portos de recreio/marinas com Bandeira Azul 
Número 

(Nº) 
ABAE Anual 

Município 
(NUTS 2013) 

VII.038 Praias com bandeira azul por Localização geográfica 
Número 

(Nº) 
ABAE Anual 

Município 
(NUTS 2013) 

VII.039 Atividades de Educação Ambiental- Bandeira Azul 
Número 

(Nº) 
ABAE Anual 

Município 
(NUTS 2013) 

VII.040 
Número de embarcações de recreio registadas em 
Portugal 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.041 
Número de Títulos de utilização privativa do espaço 
marítimo (TUPEM) para parques lúdicos flutuantes 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.042 
Área objeto de Títulos de utilização privativa do espaço 
marítimo (TUPEM) para parques lúdicos flutuantes 

ha DGRM   

VII.043 
Valor da taxa de utilização privativa do espaço marítimo 
(TUEM) para parques lúdicos flutuantes 

Euro (€) DGRM   

VII.044 Número de visitantes nos parques lúdicos flutuantes 
Número 

(Nº) 
DGRM Anual  

VII.045 
Número de Títulos de utilização privativa do espaço 
marítimo (TUPEM) para afundamento de navios e outras 
estruturas análogas 

Número 
(Nº) 

DGRM   
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Número Indicadores: Unidade Fonte de dados Frequência Desagregação 

VII.046 
Área objeto de Títulos de utilização privativa do espaço 
marítimo (TUPEM) para afundamento de navios e outras 
estruturas análogas 

ha DGRM   

VII.047 
Valor da taxa de utilização privativa do espaço marítimo 
(TUEM) para afundamento de navios e outras estruturas 
análogas 

Euro (€) DGRM   

VII.048 
Número de visitantes para observação de navios 
afundados e outras estruturas análogas 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.049 
Zonas de atuação das empresas que atuam na 
observação turística de cetáceos em Portugal 
Continental 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.050 
Locais de saída das empresas que atuam na observação 
turística de cetáceos em Portugal Continental 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.051 
Área/Volume objeto de Títulos de utilização privativa do 
espaço marítimo (TUPEM) para museus subaquáticos 

Área (ha) 
Volume 

(km3) 
DGRM   

VII.052 
Valor da taxa de utilização privativa do espaço marítimo 
(TUEM) para museus subaquáticos 

Euro (€) DGRM   

VII.053 
Número de visitantes para observação de museus 
subaquáticos 

Número 
(Nº) 

DGRM Anual  

Indicadores relacionados com Desporto 

VII.054 

Número de praticantes por federação desportiva – 
atividades subaquáticas, canoagem, motonáutica, 
natação, pesca desportiva do alto mar, pesca desportiva, 
remo, surf e vela 

Número 
(Nº) 

IPDJ   

VII.055 

Comparticipação financeira por federação desportiva – 
atividades subaquáticas, canoagem, motonáutica, 
natação, pesca desportiva do alto mar, pesca desportiva, 
remo, surf e vela 

Euro (€) IPDJ Anual  

VII.056 Centros de Alto Rendimento de Náutica de Recreio 
Número 

(Nº) 
TP   

VII.057 Centros de Alto Rendimento de Surf 
Número 

(Nº) 
TP   

VII.058 Principias spots de surf 
Número 

(Nº) 
TP   

VII.059 Áreas com Potencial para a Prática de Surf 
Número 

(Nº) 
DRAM (RAA)   

VII.060 Reservas Mundiais de Surf 
Número 

(Nº) 
TP   

VII.061 
Atividades de desportos náuticos dentro da Rede 
Nacional de Áreas Protegidas - WFS 

Número 
(Nº) 

ICNF   

VII.062 
Número de Títulos de utilização privativa do espaço 
marítimo (TUPEM) para regatas 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.063 
Área objeto de Títulos de utilização privativa do espaço 
marítimo (TUPEM) para regatas 

ha DGRM   

VII.064 
Valor da taxa de utilização privativa do espaço marítimo 
(TUEM) para regatas 

Euro (€) DGRM   

VII.065 Número de embarcações envolvidas nas regatas 
Número 

(Nº) 
DGRM   

VII.066 Número de participantes envolvidos nas regatas 
Número 

(Nº) 
DGRM Anual  

VII.067 
Número de Títulos de utilização privativa do espaço 
marítimo (TUPEM) para competições desportivas 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.068 
Área objeto de Títulos de utilização privativa do espaço 
marítimo (TUPEM) para competições desportivas 

ha DGRM   

VII.069 
Valor da taxa de utilização privativa do espaço marítimo 
(TUEM) para competições desportivas 

Euro (€) DGRM   

VII.070 
Número de participantes envolvidas nas competições 
desportivas 

Número 
(Nº) 

DGRM Anual  

Indicadores relacionados com Turismo 

VII.071 Marinas, Portos e Docas de Recreio 
Número 

(Nº) 
TP   

VII.072 Terminais de Cruzeiro 
Número 

(Nº) 
TP   

VII.073 Estações Náuticas  
Número 

(Nº) 
TP   

VII.074 Taxa líquida de ocupação cama nos estabelecimentos Taxa (%) INE, Inquérito à Anual Município 
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Número Indicadores: Unidade Fonte de dados Frequência Desagregação 

hoteleiros por Localização geográfica e Tipo 
(estabelecimento hoteleiro) 

permanência de 
hóspedes na hotelaria e 
outros alojamentos  

(NUTS 2013) 

VII.075 
Capacidade de alojamento nos estabelecimentos 
hoteleiros por Localização geográfica e Tipo 
(estabelecimento hoteleiro) 

Número 
(Nº) 

INE, Inquérito à 
permanência de 
hóspedes na hotelaria e 
outros alojamentos  

Anual 
Município 
(NUTS 2013) 

VII.076 
Hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros por 
Localização geográfica e Tipo (estabelecimento 
hoteleiro) 

Número 
(Nº) 

INE, Inquérito à 
permanência de 
hóspedes na hotelaria e 
outros alojamentos  

Anual 
Município 
(NUTS 2013) 

VII.077 
Proveitos de aposento dos estabelecimentos hoteleiros 
por Localização geográfica e Tipo (estabelecimento 
hoteleiro) 

Euro (€) 

INE, Inquérito à 
permanência de 
hóspedes na hotelaria e 
outros alojamentos  

Anual 
Município 
(NUTS 2013) 

VII.078 
Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por 
Localização geográfica e Tipo (estabelecimento 
hoteleiro) 

Número 
(Nº) 

INE, Inquérito à 
permanência de 
hóspedes na hotelaria e 
outros alojamentos  

Anual 
Município 
(NUTS 2013) 

VII.079 
Estabelecimentos hoteleiros por Localização geográfica 
e Tipo (estabelecimento hoteleiro) 

Número 
(Nº) 

INE, Inquérito à 
permanência de 
hóspedes na hotelaria e 
outros alojamentos  

Anual 
Município 
(NUTS 2013) 

VII.080 
Proveitos totais dos estabelecimentos hoteleiros por 
Localização geográfica e Tipo (estabelecimento 
hoteleiro) 

Euro (€) 

INE, Inquérito à 
permanência de 
hóspedes na hotelaria e 
outros alojamentos  

Anual 
Município 
(NUTS 2013) 

VII.081 
Estada média nos estabelecimentos hoteleiros por 
Localização geográfica e Tipo (estabelecimento 
hoteleiro) 

Número 
(Nº) 

INE, Inquérito à 
permanência de 
hóspedes na hotelaria e 
outros alojamentos  

Anual 
Município 
(NUTS 2013) 

VII.082 Embarcações de ecoturismo com Bandeira Azul 
Número 

(Nº) 
ABAE Anual Município 

Indicadores relacionados com Cultura 

VII.083 Estruturas, Aquários, Museus, marinhos ou marítimos 
Número 

(Nº) 
DGRM   

VII.084 
Número de visitantes de Estruturas, Aquários, Museus, 
marinhos ou marítimos 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.085 
Sítios subaquáticos com valor patrimonial cultural 
inventariados 

Número 
(Nº) 

DGPC   

VII.086 
Número de Títulos de utilização privativa do espaço 
marítimo (TUPEM) para museus subaquáticos 

Número 
(Nº) 

DGRM   

VII.087 
Área/Volume objeto de Títulos de utilização privativa do 
espaço marítimo (TUPEM) para museus subaquáticos 

Área (ha) 
Volume 

(km3) 
DGRM   

VII.088 
Valor da taxa de utilização privativa do espaço marítimo 
(TUEM) para museus subaquáticos 

Euro (€) DGRM   

VII.089 
Número de visitantes para observação de museus 
subaquáticos 

Número 
(Nº) 

DGRM Anual  

VII.090 Alunos envolvidos na Escola Azul 
Número 

(Nº) 
DGPM Anual  

VII.091 Professores envolvidos na Escola Azul 
Número 

(Nº) 
DGPM Anual  

VII.092 Estabelecimentos de ensino associadas à Escola Azul 
Número 

(Nº) 
DGPM Anual  

VII.093 
Número de visitantes a unidades navais, por tipo de 
unidade naval e origem dos visitantes 

Número 
(Nº) 

Anuário Estatístico da 
Marinha 
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Capítulo 6. Considerações finais  

Os indicadores apresentados resultam da avaliação ao domínio Recreio, Desporto, Turismo e Identidade 

Cultural tendo por base o conceito operacional e o enquadramento estratégico setorial analisado. 

O conjunto de indicadores selecionados constitui a primeira aproximação ao quadro de indicadores 

quantificáveis para a monitorização da ENM. Considerando que se está em presença de um processo 

dinâmico é expetável que periodicamente, e na sequência do desenvolvimento e avaliação da ENM, o quadro 

de indicadores possa ser complementado e atualizado, robustecendo o processo de monitorização e 

avaliação. 

Os indicadores listados poderão ser de aplicação recente ou cuja aplicação se pretende a curto/médio prazo 

para efeitos do projeto SEAMInd e para articulação com outros processos. Não sendo na sua maioria 

indicadores já com historial de desenvolvimento, será necessário um esforço pelas entidades envolvidas para 

proceder à sua aplicação em tempo útil. 

Neste âmbito importa referir que nem todos os indicadores listados têm ainda associada a correspondente 

ficha de metadados. Esta informação é essencial para a caracterização e utilização dos indicadores e será 

obtida gradualmente em colaboração com as entidades produtoras de informação, previamente ou em 

paralelo com a disponibilização dos indicadores através da plataforma tecnológica do SEAMInd. 

Por último, salienta-se que SEAMInd é um projeto de âmbito Nacional e que, apesar da articulação e 

colaboração das entidades dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, esta primeira fase incidiu 

maioritariamente no universo do Continente. Nas fases seguintes haverá que aprofundar os dados e 

indicadores específicos das Regiões Autónomas.  
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Anexo I Fichas de Metadados9 

Indicador VII.003, 
VII.004 e VII.005 

Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013, por Município), Atividade económica 
(Divisão - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual 

Designação 
Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013, por Município), Atividade económica 
(Divisão - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2015 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS - 2013, por Município) 

Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3) 

Forma jurídica 

Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade 
organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de 
decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa pode 
exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais. 

FORMA JURÍDICA:  Classificação atribuída pelo direito e que pode revestir várias formas: 
Sociedades Civis (de Direito Público ou de Direito Privado; com fim lucrativo ou sem fim 
lucrativo) e Sociedades Comerciais. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 5010 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 

Data da última 
atualização 

março 2017 

  

Indicador VII.007 
Valor acrescentado bruto (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS 
III) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Designação 
Valor acrescentado bruto (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS 
III) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  

 
9 Data da última atualização: Dezembro de 2017. 
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Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2015 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade 
organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de 
decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa pode 
exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

VALOR ACRESCENTADO BRUTO (VAB):  Valor bruto da produção deduzido do custo das 
matérias-primas e de outros consumos no processo produtivo. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 55 – Alojamento 

- 5010 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 

Data da última 
atualização 

março 2017 

  

Indicador VII.010 
Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) e 
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Designação 
Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) e 
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2015 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Conceitos 

VOLUME DE NEGÓCIOS:  Quantia líquida das vendas e prestações de serviços (abrangendo as 
indemnizações compensatórias) respeitantes às atividades normais das entidades, 
consequentemente após as reduções em vendas e não incluindo nem o imposto sobre o valor 
acrescentado nem outros impostos diretamente relacionados com as vendas e prestações de 
serviços. Na prática, corresponde ao somatório das contas 71 e 72 do Plano Oficial de 
Contabilidade. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 
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VALOR ACRESCENTADO BRUTO (VAB):  Valor bruto da produção deduzido do custo das 
matérias-primas e de outros consumos no processo produtivo. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 55 – Alojamento 

- 5010 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 

Data da última 
atualização 

março 2017 

  

Indicador VII.013 
Produção (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) e Atividade 
económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Designação 
Produção (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) e Atividade 
económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2015 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Conceitos 

PRODUÇÃO:  A produção é constituída pelos produtos criados durante o período 
contabilístico. São abrangidos os seguintes casos especiais: a) os bens e serviços fornecidos por 
uma unidade de atividade económica (UAE) local a diversas UAE locais pertencentes à mesma 
unidade institucional; b) os bens produzidos por uma UAE local que continuem integrados nas 
existências após o final do período em que são produzidos, independentemente da sua 
utilização ulterior. 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade 
organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de 
decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa pode 
exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 55 – Alojamento 

- 5010 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 
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Data da última 
atualização 

março 2017 

  

Indicador VII.015 
Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Localização geográfica (NUTS – 2013, por Município) 
Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual  

Designação 
Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) e Forma 
jurídica; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Forma Jurídica 

Localização geográfica (por Município)  

Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3)  

Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade 
organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de 
decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa pode 
exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais. 

PESSOAL AO SERVIÇO:  Pessoas que, no período de referência, participaram na atividade da 
empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa participação, nas seguintes 
condições: 
a) pessoal ligado à empresa/instituição por um contrato de trabalho, recebendo em 
contrapartida uma remuneração; 
b) pessoal ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de 
trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho fornecido 
(p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros ativos de cooperativas); 
c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que trabalharam na empresa/instituição 
sendo por esta diretamente remunerados; 
d) pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um período 
igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação profissional, assim como 
por doença e acidente de trabalho. 
Não são consideradas como pessoal ao serviço as pessoas que: 
i) se encontram nas condições descritas nas alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente 
ausentes por um período superior a um mês; 
ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras 
empresas/instituições, sendo nessas diretamente remunerados; 
iii) os trabalhadores a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por 
outras empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); 
iv) os trabalhadores independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por 
"recibos verdes"). 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 55 – Alojamento 

- 5010 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 



 

SEAMInd - Volume VII 
Recreio, Desporto e Turismo e Identidade e Cultura 

  

39 

 

Data da última 
atualização 

março 2017 

  

Indicador VII.019 
Formação bruta de capital fixo (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, por 
NUTS II) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual  

Designação 
Formação bruta de capital fixo (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, por 
NUTS II) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2015 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS II) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros).  

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO:  A formação bruta de capital fixo engloba as 
aquisições líquidas de cessões, efetuadas por produtores residentes, de ativos fixos durante um 
determinado período e determinadas mais valias dos ativos não produzidos obtidas através da 
atividade produtiva de unidades produtivas ou institucionais. Os ativos fixos são ativos 
corpóreos ou incorpóreos resultantes de processos de produção, que são por sua vez utilizados, 
de forma repetida ou continuada, em processos de produção por um período superior a um 
ano. 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade 
organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de 
decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa pode 
exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 55 – Alojamento 

- 5010 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

Data da última 
atualização 

março 2017 

  

Indicador VII.025 
Subsídios à exploração (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, NUTS III) e 
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Designação 
Subsídios à exploração (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, NUTS III) e 
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  
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Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2015 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 

Conceitos 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade 
organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de 
decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa pode 
exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais. 

SUBSÍDIOS:  Os subsídios são transferências correntes sem contrapartida que as 
administrações públicas ou as instituições da União Europeia fazem no quadro da respetiva 
política económica ou social a produtores mercantis residentes e a outros produtores 
residentes pela sua produção mercantil com o objetivo de influenciar os seus níveis de 
produção e os seus preços e/ou de tornar possível uma remuneração adequada dos fatores de 
produção. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 55 – Alojamento 

- 5010 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 

Data da última 
atualização 

março 2017 

  

Indicador VII.28 
Pessoal ao serviço remunerado (N.º) nas empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, 
por NUTS III) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Designação 
Pessoal ao serviço remunerado (N.º) nas empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, 
por NUTS III) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual 

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2015 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) 
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Conceitos 

PESSOAL REMUNERADO:  Indivíduos que exercem uma atividade na empresa/instituição nos 
termos de um contrato de trabalho, sujeito ou não a forma escrita, que lhes confere o direito a 
uma remuneração regular em dinheiro e/ou géneros. Inclui os trabalhadores de outras 
empresas que se encontram a trabalhar na empresa/instituição observada sendo por esta 
diretamente remunerados, mas mantendo o vínculo à empresa/instituição de origem. Exclui os 
trabalhadores de outras empresas que se encontram a trabalhar na empresa/instituição 
observada, sendo remunerados pela empresa/instituição de origem e mantendo com ela o 
vínculo laboral. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade 
organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de 
decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa pode 
exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais. 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 

CAE utilizados: 

- 55 – Alojamento 

- 5010 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial. 

Data da última 
atualização 

março 2017 

  

Indicador VII.31 
Gastos com o pessoal (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) 
e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual  

Designação 
Gastos com o pessoal (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) 
e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  

Primeiro período 
disponível 

2008 

Último período 
disponível 

2015 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS - 2013, por NUTS III) 

Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros).  

EMPRESA:  Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade 
organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de 
decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa pode 
exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 
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Observações 

CAE utilizados: 

- 55 – Alojamento 

- 5010 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

- 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 

- 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

Data da última 
atualização 

março 2017 

  

Indicador VII.34 
Número (Nº) de Títulos de utilização privativa do espaço marítimo para Recreio, Desporto e 
Turismo 

Designação 
Número (Nº) de Títulos de utilização privativa do espaço marítimo para Recreio, Desporto e 
Turismo 

Periodicidade   

Fonte TUPEM – Títulos de utilização privativa do espaço marítimo, DGRM 

Primeiro período 
disponível 

2016 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Requerente 

Uso/atividade 

Área de Implantação 

Localização 

Tipologia e Validade 

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (Nº) 

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

2016 

  

Indicador VII.038 Praias com bandeira azul (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013, por Municípios); Anual  

Designação Praias com bandeira azul (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013, por Municípios); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte Associação da Bandeira Azul da Europa  

Primeiro período 
disponível 

2003 

Último período 
disponível 

2017 
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Dimensões 
Período de referência dos dados (Anual)  

Localização geográfica (NUTS - 2013 - Municípios)  

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

maio 2017 

  

Indicador VII.055 
Praticantes inscritos (N.º) em Federações desportivas por Localização geográfica (Distrito/ 
Região) e Sexo; Anual  

Designação 
Praticantes inscritos (N.º) em federações desportivas por Localização geográfica (Distrito/ 
Região) e Sexo; Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte Instituto Português do Desporto e Juventude 

Primeiro período 
disponível 

2004 

Último período 
disponível 

2015 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Anual)  

Localização geográfica (Distrito/ Região) 

Sexo 

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

PRATICANTE: Aquele que participa em atividades desportivas no âmbito do Desporto 
Recreação.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações 
É possível obter informação para os seguintes desportos náuticos: Natação, Vela e Pesca 
Lúdica 

Data da última 
atualização 

janeiro 2017 

  

Indicador VII.075 
Taxa líquida de ocupação cama (%) nos Estabelecimentos hoteleiros por Localização 
geográfica (NUTS - 2013, por Município) e Tipo (estabelecimento hoteleiro); Anual  

Designação 
Taxa líquida de ocupação cama (%) nos estabelecimentos hoteleiros por Localização 
geográfica (NUTS - 2013, por Município) e Tipo (estabelecimento hoteleiro); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos  
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Primeiro período 
disponível 

2014 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS - 2013, por Município)  

Tipo (estabelecimento hoteleiro)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

TAXA LÍQUIDA DE OCUPAÇÃO-CAMA:  Relação entre o número de dormidas e o número de 
camas disponíveis no período de referência, considerando como duas as camas de casal.  

ESTABELECIMENTO HOTELEIRO:  Estabelecimento cuja atividade principal consiste na 
prestação de serviços de alojamento e de outros serviços acessórios ou de apoio, com ou sem 
fornecimento de refeições, mediante pagamento 

Fórmula 
TOL (cama) = [N.º de dormidas durante o período de referência/ N.º de camas disponíveis no 
período de referência (considerando como duas camas as camas de casal)]*100 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Percentagem (%)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

novembro 2017 

  

Indicador VII.76 
Capacidade de alojamento nos Estabelecimentos hoteleiros por 1000 habitantes (N.º) por 
Localização geográfica (NUTS - 2013, por Municípios); Anual  

Designação 
Capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros por 1000 habitantes (N.º) por 
Localização geográfica (NUTS - 2013, por Municípios); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos  

Primeiro período 
disponível 

2014 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Localização geográfica (NUTS - 2013, por Municípios)  

Tipo de despesa  

Atividade e/ ou equipamento desportivo  

Conceitos 
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Fórmula Capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros/ Número de habitantes*1000 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

 Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

novembro 2017 
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Indicador VII.077 
Dormidas (N.º) nos Estabelecimentos hoteleiros por Localização geográfica (NUTS - 2013, por 
Município) e Tipo (estabelecimento hoteleiro); Anual  

Designação 
Dormidas (N.º) nos estabelecimentos hoteleiros por Localização geográfica (NUTS - 2013, por 
Município) e Tipo (estabelecimento hoteleiro); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos  

Primeiro período 
disponível 

2014 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados (Mês)  

Localização geográfica (NUTS III - 2013, por Município)  

Tipo (estabelecimento hoteleiro)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

ESTABELECIMENTO:  Empresa ou parte de uma empresa (fábrica, oficina, mina, armazém, 
loja, entreposto, etc.) situada num local topograficamente identificado. Nesse local ou a partir 
dele exercem-se atividades económicas para as quais, regra geral, uma ou várias pessoas 
trabalham (eventualmente a tempo parcial), por conta de uma mesma empresa.  

ESTABELECIMENTO HOTELEIRO:  Estabelecimento cuja atividade principal consiste na 
prestação de serviços de alojamento e de outros serviços acessórios ou de apoio, com ou sem 
fornecimento de refeições, mediante pagamento 

DORMIDA:  Permanência de um indivíduo num estabelecimento que fornece alojamento, por 
um período compreendido entre as 12 horas de um dia e as 12 horas do dia seguinte.  

Fórmula Capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros/ Número de habitantes*1000 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

 Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

dezembro 2017 

  

Indicador VII.78 
Proveitos de aposento (€) dos estabelecimentos hoteleiros por Localização geográfica (NUTS - 
2013, por Municípios) e Tipo (estabelecimento hoteleiro); Anual  

Designação 
Proveitos de aposento (€) dos estabelecimentos hoteleiros por Localização geográfica (NUTS - 
2013, por Municípios) e Tipo (estabelecimento hoteleiro); Anual  

Periodicidade Anual 

Fonte INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos  

Primeiro período 
disponível 

2014 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões Período de referência dos dados (Anual)  
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Localização geográfica (NUTS - 2013 - Municípios)  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

PROVEITOS DE APOSENTO:  Valores cobrados pelas dormidas de todos os hóspedes nos 
meios de alojamento turístico.  

ESTABELECIMENTO HOTELEIRO:  Estabelecimento cuja atividade principal consiste na 
prestação de serviços de alojamento e de outros serviços acessórios ou de apoio, com ou sem 
fornecimento de refeições, mediante pagamento.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Euro (€) 

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

outubro 2017 

  

Indicador VII.83 Número (Nº) de Embarcações de ecoturismo com Bandeira Azul 

Designação Número (Nº) de Embarcações ecoturísticas com Bandeira Azul 

Periodicidade Anual 

Fonte Associação Bandeira Azul da Europa (https://bandeiraazul.abae.pt/) 

Primeiro período 
disponível 

2017 

Último período 
disponível 

2017 

Dimensões 

 Localização Geográfica (Municípios) 

 Nome da Embarcação 

  

Conceitos 

BANDEIRA AZUL: Bandeira Azul é um galardão ambiental atribuído anualmente às praias, 
marinas e portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios de gestão ambiental, 
educação ambiental, informação, qualidade da água balnear, serviços e segurança dos utentes. 
Em Portugal, o galardão é desenvolvido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), 
secção portuguesa da Foundation for Environmental Education (FEE) e conta com o apoio 
técnico da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entre outras entidades públicas e privadas 
com responsabilidades na gestão das praias, marinas e portos de recreio. 

EMBARCAÇÕES ECOTURÍSTICAS - são galardoados com a Bandeira Azul operadores que 
identifiquem com políticas sustentáveis que envolvam funcionários, clientes e trabalhem a 
educação ambiental e a proteção do ambiente marinho e costeiro. Os critérios para 
Operadores de Embarcações de Ecoturismo estão divididos em cinco grupos: Gestão 
Ambiental, Educação Ambiental e Informação, Segurança e Serviços, responsabilidade Social e 
Atividade Responsável perante a Vida Selvagem. Os critérios específicos aplicam-se a 
embarcações de Observação de Aves, de Mergulho com Jaula, de Mergulho Recreativo, de 
Pesca Recreativa, de Observação de Focas e de Observação de Cetáceos. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (Nº) 

Potência de 10 0 

Observações 
  

  

Data da última 
atualização 
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Indicador VII.91 Número (Nº) de alunos envolvidos na Escola Azul 

Designação Número (Nº) de alunos envolvidos na Escola Azul 

Periodicidade Anual 

Fonte Direção Geral da Política do Mar 

Primeiro período 
disponível 

  

Último período 
disponível 

  

Dimensões 
Período de Referência dos dados (anual) 

  

Conceitos 

ESCOLA AZUL: O projeto Escola Azul pretende distinguir as escolas que trabalham o oceano e 
comprometê-las a participar decisivamente na formação de jovens com maior literacia do 
oceano 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (Nº) 

Potência de 10 0 

Observações 
  

  

Data da última 
atualização 

  

  

Indicador VII.92 Número (Nº) de professores envolvidos na Escola Azul 

Designação Número (Nº) de professores envolvidos na Escola Azul 

Periodicidade Anual 

Fonte Direção Geral da Política do Mar 

Primeiro período 
disponível 

  

Último período 
disponível 

  

Dimensões 
Período de Referência dos dados (anual) 

  

Conceitos 

ESCOLA AZUL: O projeto Escola Azul pretende distinguir as escolas que trabalham o oceano e 
comprometê-las a participar decisivamente na formação de jovens com maior literacia do 
oceano 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (Nº) 

Potência de 10 0 

Observações 
  

  

Data da última 
atualização 
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Indicador VII.93 Número (Nº) de Estabelecimentos de ensino associadas à Escola Azul 

Designação Número (Nº) de estabelecimentos de ensino associadas à Escola Azul 

Periodicidade Anual 

Fonte Direção Geral da Política do Mar 

Primeiro período 
disponível 

  

Último período 
disponível 

  

Dimensões 
Período de Referência dos dados (anual) 

  

Conceitos 

ESCOLA AZUL: O projeto Escola Azul pretende distinguir as escolas que trabalham o oceano e 
comprometê-las a participar decisivamente na formação de jovens com maior literacia do 
oceano 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (Nº) 

Potência de 10 0 

Observações 
  

  

Data da última 
atualização 

  

  

Indicador VII.094 Número de visitantes a unidades navais, por tipo de unidade naval e origem dos visitantes 

Designação Número de visitantes a unidades navais, por tipo de unidade naval e origem dos visitantes 

Periodicidade   

Fonte Anuário Estatístico da Marinha, Comissão Estatística da Marinha 

Primeiro período 
disponível 

2016 

Último período 
disponível 

2016 

Dimensões 

Período de referência dos dados 

Tipo de unidade naval 

Origem dos visitantes 

  

Conceitos 

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser 
um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). 

UNIDADE NAVAL: Pode referir-se a Fragatas e Corvetas, Submarinos, Reabastecedores, 
Patrulhas e Balizadores, Lanchas de Fiscalização, Navios Hidrográficos, Navios de Treino de 
Mar / Navios Escola.  

Unidade de Medida 
(símbolo) 

Número (N.º)  

Potência de 10 0 

Observações   

Data da última 
atualização 

2016 
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Anexo II Listas de Áreas Costeiras 

Lista das freguesias consideradas áreas costeiras para efeitos da CSM, por NUTS III (2013) 

 
Alto Minho 

− Âncora 

− Argela 

− Dem 

− Lanhelas 

− Riba de Âncora 

− Seixas 

− Vila Praia de Âncora 

− Vilar de Mouros 

− Vile 

− União das freguesias 
de Caminha (Matriz) 
e Vilarelho 

− União das freguesias 
de Gondar e Orbacém 

− União das freguesias 
de Moledo e Cristelo 

− União das freguesias 
de Venade e Azevedo 

− Afife 

− Alvarães 

− Amonde 

− Anha 

− Areosa 

− Carreço 

− Castelo do Neiva 

− Darque 

− Freixieiro de Soutelo 

− Mujães 

− São Romão de Neiva 

− Outeiro 

− Perre 

− Santa Marta de 
Portuzelo 

− Vila Franca 

− Vila de Punhe 

− Chafé 

− União das freguesias 
de Cardielos e 
Serreleis 

− União das freguesias 
de Mazarefes e Vila 
Fria 

− União das freguesias 
de Viana do Castelo 
(Santa Maria Maior e 
Monserrate) e 
Meadela 

 
 
Cávado 

− Aldreu 

− Barqueiros 

− Cristelo 

− Fornelos 

− Fragoso 

− Palme 

− Paradela 

− Perelhal 

− Vila Seca 

− União das freguesias 
de Milhazes, Vilar de 
Figos e Faria 

− União das freguesias 
de Vila Cova e Feitos 

− Antas 

− Forjães 

− Gemeses 

− Vila Chã 

− União das freguesias 
de Apúlia e Fão 

− União das freguesias 
de Belinho e Mar 

− União das freguesias 
de Esposende, 
Marinhas e Gandra 

− União das freguesias 
de Fonte Boa e Rio 
Tinto 

− União das freguesias 
de Palmeira de Faro e 
Curvos 

Área Metropolitana do Porto 

− Espinho 

− Paramos 

− Silvalde 

− União das freguesias 
de Anta e Guetim 

− Argoncilhe 

− Lourosa 

− Mozelos 

− Nogueira da 
Regedoura 

− São Paio de Oleiros 

− Paços de Brandão 

− Rio Meão 

− Santa Maria de 
Lamas 

− São João de Ver 

− União das freguesias 
de Santa Maria da 
Feira, Travanca, 
Sanfins e Espargo 

− União das freguesias 
de São Miguel do 
Souto e Mosteiró 

− Rio Tinto 

− Moreira 

− Vila Nova da Telha 

− Pedrouços 

− Castêlo da Maia 

− Cidade da Maia 

− União das freguesias 
de Custóias, Leça do 
Balio e Guifões 

− União das freguesias 
de Matosinhos e Leça 
da Palmeira 

− União das freguesias 
de Perafita, Lavra e 
Santa Cruz do Bispo 

− União das freguesias 
de São Mamede de 
Infesta e Senhora da 
Hora 

− Bonfim 

− Campanhã 

− Paranhos 

− Ramalde 

− União das freguesias 
de Aldoar, Foz do 
Douro e Nevogilde 

− União das freguesias 
de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, 
Miragaia, São Nicolau 
e Vitória 

− União das freguesias 
de Lordelo do Ouro e 
Massarelos 

− Estela 

− Laúndos 

− Rates 
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− União das freguesias 
de A Ver-o-Mar, 
Amorim e Terroso 

− União das freguesias 
de Aguçadoura e 
Navais 

− União das freguesias 
da Póvoa de Varzim, 
Beiriz e Argivai 

− Árvore 

− Aveleda 

− Azurara 

− Fajozes 

− Gião 

− Guilhabreu 

− Junqueira 

− Labruge 

− Macieira da Maia 

− Mindelo 

− Modivas 

− Vila Chã 

− Vila do Conde 

− Vilar de Pinheiro 

− União das freguesias 
de Bagunte, Ferreiró, 
Outeiro Maior e 
Parada 

− União das freguesias 
de Fornelo e Vairão 

− União das freguesias 
de Malta e Canidelo 

− União das freguesias 
de Retorta e Tougues 

− União das freguesias 
de Rio Mau e Arcos 

− União das freguesias 
de Touguinha e 
Touguinhó 

− União das freguesias 
de Vilar e Mosteiró 

− Arcozelo 

− Avintes 

− Canelas 

− Canidelo 

− Madalena 

− Oliveira do Douro 

− São Félix da Marinha 

− Vilar de Andorinho 

− União das freguesias 
de Grijó e Sermonde 

− União das freguesias 
de Gulpilhares e 
Valadares 

− União das freguesias 
de Mafamude e Vilar 
do Paraíso 

− União das freguesias 
de Pedroso e 
Seixezelo 

− União das freguesias 
de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada 

− União das freguesias 
de Serzedo e 
Perosinho 

Região de Aveiro 

− Aradas 

− Cacia 

− São Jacinto 

− União das freguesias 
de Glória e Vera Cruz 

− Pardilhó 

− Gafanha da 
Encarnação 

− Gafanha da Nazaré 

− Gafanha do Carmo 

− Ílhavo (São Salvador) 

− Bunheiro 

− Monte 

− Murtosa 

− Torreira 

− Cortegaça 

− Esmoriz 

− Maceda 

− Válega 

− União das freguesias 
de Ovar, São João, 
Arada e São Vicente 
de Pereira Jusã 

− Calvão 

− Gafanha da Boa Hora 

− Santo André de 
Vagos 

− União das freguesias 
de Vagos e Santo 
António 

Região de Coimbra 

− Tocha 

− Alqueidão 

− Marinha das Ondas 

− Tavarede 

− Vila Verde 

− São Pedro 

− Bom Sucesso 

− Moinhos da Gândara 

− Alhadas 

− Buarcos e São Julião 

− Lavos 

− Paião 

− Quiaios 

− Mira 

− Seixo 

− Carapelhos 

− Praia de Mira 
Região de Leiria 

− Coimbrão 

− União das freguesias 
de Monte Real e 
Carvide 

− União das freguesias 
de Monte Redondo e 
Carreira 

− Marinha Grande 

− Vieira de Leiria 

− Moita 

− Carriço 

− União das freguesias 
de Guia, Ilha e Mata 
Mourisca 

Oeste 

− Alfeizerão 

− Bárrio 

− Cela 

− Maiorga 

− São Martinho do 
Porto 

− Vimeiro 

− União das freguesias 
de Alcobaça e 
Vestiaria 

− União das freguesias 
de Pataias e 
Martingança 

− Carvalhal Benfeito 

− Foz do Arelho 

− Nadadouro 

− Salir de Matos 

− União das freguesias 
de Caldas da Rainha - 
Santo Onofre e Serra 
do Bouro 

− União das freguesias 
de Tornada e Salir do 
Porto 

− Famalicão 

− Nazaré 

− Valado dos Frades 

− Amoreira 

− Olho Marinho 
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− Vau 

− Santa Maria, São 
Pedro e Sobral da 
Lagoa 

− Atouguia da Baleia 

− Serra d'El-Rei 

− Ferrel 

− Peniche 

− Santa Bárbara 

− Vimeiro 

− Ribamar 

− União das freguesias 
de Lourinhã e Atalaia 

− União das freguesias 
de Miragaia e 
Marteleira 

− União das freguesias 
de São Bartolomeu 
dos Galegos e 
Moledo 

− Freiria 

− Ponte do Rol 

− São Pedro da Cadeira 

− Silveira 

− Ventosa 

− União das freguesias 
de A dos Cunhados e 
Maceira 

Área Metropolitana de 
Lisboa 

− Alcabideche 

− São Domingos de 
Rana 

− União das freguesias 
de Carcavelos e 
Parede 

− União das freguesias 
de Cascais e Estoril 

− Ajuda 

− Alcântara 

− Beato 

− Benfica 

− Campolide 

− Carnide 

− Lumiar 

− Marvila 

− Olivais 

− São Domingos de 
Benfica 

− Alvalade 

− Areeiro 

− Arroios 

− Avenidas Novas 

− Belém 

− Campo de Ourique 

− Estrela 

− Misericórdia 

− Parque das Nações 

− Penha de França 

− Santa Clara 

− Santa Maria Maior 

− Santo António 

− São Vicente 

− União das freguesias 
de Moscavide e 
Portela 

− União das freguesias 
de Sacavém e Prior 
Velho 

− União das freguesias 
de Santa Iria de 
Azoia, São João da 
Talha e Bobadela 

− União das freguesias 
de Santo Antão e São 
Julião do Tojal 

− União das freguesias 
de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas 

− União das freguesias 
de Camarate, Unhos 
e Apelação 

− Carvoeira 

− Encarnação 

− Ericeira 

− Mafra 

− Santo Isidoro 

− União das freguesias 
de Igreja Nova e 
Cheleiros 

− Barcarena 

− Porto Salvo 

− União das freguesias 
de Algés, Linda-a-
Velha e Cruz 
Quebrada-Dafundo 

− União das freguesias 
de Carnaxide e 
Queijas 

− União das freguesias 
de Oeiras e São Julião 
da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias 

− Colares 

− Rio de Mouro 

− União das freguesias 
de Agualva e Mira-
Sintra 

− União das freguesias 
do Cacém e São 
Marcos 

− União das freguesias 
de Massamá e Monte 
Abraão 

− União das freguesias 
de São João das 
Lampas e Terrugem 

− União das freguesias 
de Sintra (Santa 
Maria e São Miguel, 
São Martinho e São 
Pedro de Penaferrim) 

− Vialonga 

− Vila Franca de Xira 

− União das freguesias 
de Alhandra, São 
João dos Montes e 
Calhandriz 

− União das freguesias 
de Alverca do 
Ribatejo e Sobralinho 

− União das freguesias 
de Póvoa de Santa 
Iria e Forte da Casa 

− Alfragide 

− Águas Livres 

− Encosta do Sol 

− Falagueira-Venda 
Nova 

− Mina de Água 

− Venteira 

− Odivelas 

− União das freguesias 
de Pontinha e 
Famões 

− União das freguesias 
de Póvoa de Santo 
Adrião e Olival Basto 

− Alcochete 

− Samouco 

− São Francisco 

− Costa da Caparica 

− União das freguesias 
de Almada, Cova da 
Piedade, Pragal e 
Cacilhas 

− União das freguesias 
de Caparica e Trafaria 
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− União das freguesias 
de Charneca de 
Caparica e Sobreda 

− União das freguesias 
de Laranjeiro e Feijó 

− Santo António da 
Charneca 

− União das freguesias 
de Alto do Seixalinho, 
Santo André e 
Verderena 

− União das freguesias 
de Barreiro e Lavradio 

− União das freguesias 
de Palhais e Coina 

− Alhos Vedros 

− Moita 

− União das freguesias 
de Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira 

− União das freguesias 
de Gaio-Rosário e 
Sarilhos Pequenos 

− Sarilhos Grandes 

− União das freguesias 
de Atalaia e Alto 
Estanqueiro-Jardia 

− União das freguesias 
de Montijo e 
Afonsoeiro 

− Palmela 

− Quinta do Anjo 

− Amora 

− Corroios 

− Fernão Ferro 

− União das freguesias 
do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires 

− Sesimbra (Castelo) 

− Sesimbra (Santiago) 

− Quinta do Conde 

− Setúbal (São 
Sebastião) 

− Sado 

− União das freguesias 
de Azeitão (São 
Lourenço e São 
Simão) 

− União das freguesias 
de Setúbal (São 
Julião, Nossa Senhora 
da Anunciada e Santa 
Maria da Graça) 

 

Alentejo Litoral 

− Comporta 

− Melides 

− Carvalhal 

− Santo André 

− Sines 

− Porto Covo 
Lezíria do Tejo 

− Samora Correia 
Algarve 

− Guia 

− Paderne 

− Ferreiras 

− Albufeira e Olhos de 
Água 

− Aljezur 

− Bordeira 

− Odeceixe 

− Rogil 

− Castro Marim 

− Altura 

− Montenegro 

− União das freguesias 
de Faro (Sé e São 
Pedro) 

− Ferragudo 

− Porches 

− União das freguesias 
de Estômbar e 
Parchal 

− União das freguesias 
de Lagoa e Carvoeiro 

− Luz 

− Odiáxere 

− União das freguesias 
de Bensafrim e Barão 
de São João 

− São Gonçalo de 
Lagos 

− Almancil 

− Boliqueime 

− Quarteira 

− Loulé (São Sebastião) 

− Olhão 

− Pechão 

− Quelfes 

− União das freguesias 
de Moncarapacho e 
Fuseta 

− Alvor 

− Mexilhoeira Grande 

− Portimão 

− Armação de Pêra 

− União das freguesias 
de Alcantarilha e Pêra 

− União das freguesias 
de Algoz e Tunes 

− Santa Luzia 

− União das freguesias 
de Conceição e 
Cabanas de Tavira 

− União das freguesias 
de Luz de Tavira e 
Santo Estêvão 

− União das freguesias 
de Tavira (Santa 
Maria e Santiago) 

− Barão de São Miguel 

− Budens 

− Sagres 

− Vila do Bispo e 
Raposeira 

− Vila Nova de Cacela 

− Vila Real de Santo 
António 

− Monte Gordo 
Região Autónoma dos 
Açores 

− Almagreira 

− Santa Bárbara 

− Santo Espírito 

− São Pedro 

− Vila do Porto 

− Água de Pau 

− Cabouco 

− Lagoa (Nossa 
Senhora do Rosário) 

− Lagoa (Santa Cruz) 

− Ribeira Chã 

− Achada 

− Achadinha 

− Lomba da Fazenda 

− Nordeste 

− Salga 

− Santana 

− Algarvia 

− Santo António de 
Nordestinho 

− São Pedro de 
Nordestinho 

− Arrifes 

− Candelária 

− Capelas 

− Covoada 

− Fajã de Baixo 

− Fajã de Cima 
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− Fenais da Luz 

− Feteiras 

− Ginetes 

− Mosteiros 

− Ponta Delgada (São 
Sebastião) 

− Ponta Delgada (São 
José) 

− Ponta Delgada (São 
Pedro) 

− Relva 

− Remédios 

− Rosto do Cão 
(Livramento) 

− Rosto do Cão (São 
Roque) 

− Santa Bárbara 

− Santo António 

− São Vicente Ferreira 

− Sete Cidades 

− Ajuda da Bretanha 

− Pilar da Bretanha 

− Santa Clara 

− Água Retorta 

− Faial da Terra 

− Furnas 

− Nossa Senhora dos 
Remédios 

− Povoação 

− Ribeira Quente 

− Calhetas 

− Fenais da Ajuda 

− Lomba da Maia 

− Lomba de São Pedro 

− Maia 

− Pico da Pedra 

− Porto Formoso 

− Rabo de Peixe 

− Ribeira Grande 
(Conceição) 

− Ribeira Grande 
(Matriz) 

− Ribeira Seca 

− Ribeirinha 

− Santa Bárbara 

− São Brás 

− Água de Alto 

− Ponta Garça 

− Ribeira das Tainhas 

− Vila Franca do Campo 
(São Miguel) 

− Vila Franca do Campo 
(São Pedro) 

− Ribeira Seca 

− Altares 

− Angra (Nossa 
Senhora da 
Conceição) 

− Angra (Santa Luzia) 

− Angra (São Pedro) 

− Angra (Sé) 

− Cinco Ribeiras 

− Doze Ribeiras 

− Feteira 

− Porto Judeu 

− Posto Santo 

− Raminho 

− Ribeirinha 

− Santa Bárbara 

− São Bartolomeu de 
Regatos 

− São Bento 

− São Mateus da 
Calheta 

− Serreta 

− Terra Chã 

− Vila de São Sebastião 

− Agualva 

− Biscoitos 

− Cabo da Praia 

− Fonte do Bastardo 

− Fontinhas 

− Lajes 

− Praia da Vitória 
(Santa Cruz) 

− Quatro Ribeiras 

− São Brás 

− Vila Nova 

− Porto Martins 

− Guadalupe 

− Luz 

− São Mateus 

− Santa Cruz da 
Graciosa 

− Calheta 

− Norte Pequeno 

− Ribeira Seca 

− Santo Antão 

− Topo (Nossa Senhora 
do Rosário) 

− Manadas (Santa 
Bárbara) 

− Norte Grande (Neves) 

− Rosais 

− Santo Amaro 

− Urzelina (São 
Mateus) 

− Velas (São Jorge) 

− Calheta de Nesquim 

− Lajes do Pico 

− Piedade 

− Ribeiras 

− Ribeirinha 

− São João 

− Bandeiras 

− Candelária 

− Criação Velha 

− Madalena 

− São Caetano 

− São Mateus 

− Prainha 

− Santa Luzia 

− Santo Amaro 

− Santo António 

− São Roque do Pico 

− Capelo 

− Castelo Branco 

− Cedros 

− Feteira 

− Flamengos 

− Horta (Angústias) 

− Horta (Conceição) 

− Horta (Matriz) 

− Pedro Miguel 

− Praia do Almoxarife 

− Praia do Norte 

− Ribeirinha 

− Salão 

− Fajã Grande 

− Fajãzinha 

− Fazenda 

− Lajedo 

− Lajes das Flores 

− Lomba 

− Mosteiro 

− Caveira 

− Cedros 

− Ponta Delgada 

− Santa Cruz das Flores 

− Corvo 
Região Autónoma da 
Madeira 

− Arco da Calheta 

− Calheta 

− Estreito da Calheta 

− Fajã da Ovelha 

− Jardim do Mar 

− Paul do Mar 
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− Ponta do Pargo 

− Prazeres 

− Câmara de Lobos 

− Curral das Freiras 

− Estreito de Câmara 
de Lobos 

− Quinta Grande 

− Jardim da Serra 

− Imaculado Coração 
de Maria 

− Monte 

− Funchal (Santa Luzia) 

− Funchal (Santa Maria 
Maior) 

− Santo António 

− São Gonçalo 

− São Martinho 

− Funchal (São Pedro) 

− São Roque 

− Funchal (Sé) 

− Água de Pena 

− Caniçal 

− Machico 

− Porto da Cruz 

− Santo António da 
Serra 

− Canhas 

− Madalena do Mar 

− Ponta do Sol 

− Achadas da Cruz 

− Porto Moniz 

− Ribeira da Janela 

− Seixal 

− Campanário 

− Ribeira Brava 

− Serra de Água 

− Tábua 

− Camacha 

− Caniço 

− Gaula 

− Santa Cruz 

− Santo António da 
Serra 

− Arco de São Jorge 

− Faial 

− Santana 

− São Jorge 

− São Roque do Faial 

− Ilha 

− Boa Ventura 

− Ponta Delgada 

− São Vicente 

− Porto Santo 
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Lista de concelhos costeiros (Fonte: Associação Nacional dos Municípios Portugueses) 

 
Caminha 
Viana do Castelo 
 
Esposende 
 
Póvoa de Varzim 
Vila do Conde 
Matosinhos 
Porto 
Vila Nova de Gaia 
 
Espinho 
Ovar 
Murtosa 
Aveiro 
Ílhavo 
Vagos 
 
Mira  
Cantanhede  
Figueira da Foz 
 
Pombal 
Leiria 
Marinha Grande 
Alcobaça 
Nazaré 
Caldas da Rainha 
Óbidos 
Peniche 
 
Lourinhã 
Torres Vedras 
Mafra 
Sintra 

Cascais 
Oeiras 
Lisboa 
Loures 
Vila Franca de Xira 
 
Alcochete 
Montijo 
Moita 
Barreiro 
Seixal 
Almada 
Sesimbra 
Setúbal 
Palmela 
Alcácer do Sal 
Grândola 
Santiago do Cacém 
Sines 
 
Odemira 
Aljezur 
Vila do Bispo 
Lagos 
Portimão 
Lagoa 
Silves 
Albufeira 
Loulé 
Faro 
Olhão 
Tavira 
Vila Real de Santo António 
Castro Marim 
Alcoutim 

 
Calheta (Madeira) 
Câmara de Lobos 
 
Funchal 
Machico 
Ponta do Sol 
Porto Moniz 
Porto Santo 
Ribeira Brava 
Santa Cruz 
Santana 
São Vicente 
 
Angra do Heroísmo 
Calheta (Açores) 
Corvo 
Horta 
Lagoa (Açores) 
Lajes das Flores 
Lajes do Pico 
Madalena 
Nordeste 
Ponta Delgada 
Povoação 
Praia da Vitória 
Ribeira Grande 
Santa Cruz da Graciosa 
Santa Cruz das Flores 
São Roque do Pico 
Velas 
Vila do Porto 
Vila Franca do Campo 
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Anexo III Lista de CAE Rev3 de Inclusão Parcial para o Agrupamento 

Recreio, Desporto e Turismo e Identidade e Cultura da CSM 

• 4110 - Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios) 

• 4120 - Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 

• 4511 - Comércio de veículos automóveis ligeiros 

• 4519 - Comércio de outros veículos automóveis 

• 4614 - Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e 
aeronaves 

• 4619 - Agentes do comércio por grosso misto sem predominância 

• 4649 - Outro comércio por grosso de bens de consumo 

• 4669 - Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos 

• 4673 - Comércio por grosso de madeira, de materiais de construção e equipamento sanitário 

• 4723 - Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados 

• 4730 - Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 

• 4742 - Comércio a retalho de equipamento de telecomunicações, em estabelecimentos 
especializados 

• 4764 - Comércio a retalho de artigos de desporto, de campismo e lazer, em estabelecimentos 
especializados 

• 4771 - Comércio a retalho de vestuário, em estabelecimentos especializados 

• 4772 - Comércio a retalho de calçado e artigos de couro, em estabelecimentos especializados 

• 4778 - Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados 

• 4791 - Comércio a retalho por correspondência ou via Internet 

• 4799 - Comércio a retalho por outros métodos, não efetuado em estabelecimentos, bancas, feiras ou 
unidades móveis de venda 

• 4932 - Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros 

• 4939 - Outros transportes terrestres de passageiros, n.e 

• 5010 - Transportes marítimos de passageiros 

• 5020 - Transportes marítimos de mercadorias 

• 5030 - Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores 

• 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água 

• 5229 - Atividades dos agentes transitários, aduaneiros e de outras atividades de apoio ao transporte 

• 5511 - Estabelecimentos hoteleiros com restaurante 

• 5512 - Estabelecimentos hoteleiros sem restaurante  

• 5520 - Residências para férias e outros alojamentos de curta duração 

• 5530 - Parques de campismo e de caravanismo 

• 5590 - Outros locais de alojamento 

• 5610 - Restaurantes (inclui atividades de restauração em meios móveis) 

• 5621 - Fornecimento de refeições para eventos  

• 5629 - Outras atividades de serviço de refeições 

• 5630 - Estabelecimentos de bebidas 

• 6810 - Compra e venda de bens imobiliários 

• 6820 - Arrendamento de bens imobiliários 

• 6832 - Administração de imóveis por conta de outrem; administração de condomínios 

• 7022 - Outras atividades de consultoria para os negócios e a gestão 

• 7711 - Aluguer de veículos automóveis ligeiros 

• 7721 - Aluguer de bens recreativos e desportivos 

• 7729 - Aluguer de outros bens de uso pessoal e doméstico 

• 7734 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

• 7739 - Aluguer de outras máquinas e equipamentos, n.e. 

• 7911 - Atividades das agências de viagem 

• 7912 - Atividades dos operadores turísticos 
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• 7990 - Outros serviços de reservas e atividades relacionadas 

• 8230 - Organização de feiras, congressos e outros eventos similares 

• 8299 - Outras atividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. 

• 8551 - Ensinos desportivo e recreativo 

• 8553 - Escolas de condução e pilotagem 

• 8559 - Formação profissional, escolas de línguas e outras atividades educativas 

• 9001 - Atividades das artes do espetáculo 

• 9002 - Atividades de apoio às artes do espetáculo 

• 9102 - Atividades dos museus 

• 9104 - Atividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários e dos parques e reservas naturais 

• 9311 - Gestão de instalações desportivas 

• 9312 - Atividades dos clubes desportivos 

• 9319 - Outras atividades desportivas 

• 9321 - Atividades dos parques de diversão e temáticos 

• 9329 - Outras atividades de diversão e recreativas 

• 9499 - Outras atividades de organizações associativas, n.e. 

• 9604 - Atividades de bem-estar físico 

• 9609 - Outras atividades de serviços pessoais, n.e. 
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