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PREFÁCIO 
 

A “Economia do Mar em Portugal” resultou de um trabalho técnico efetuado na DGPM, onde se 

pretendeu definir, caracterizar e quantificar a Economia do Mar no País. Vários estudos anteriores o 

fizeram, com relevância para o Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos (2004) e O Hypercluster 

da Economia do Mar (2007). Contudo, no pressuposto de que só se pode atuar sobre aquilo que se 

conhece e só se pode conhecer aquilo que se mede, sentiu-se a necessidade de atualização de 

informação, bem como da definição e divulgação de uma metodologia transparente, que permitisse a 

reprodução dos resultados obtidos.  

Durante o ano de 2012, a elaboração do Relatório para a Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM) 

e os trabalhos de revisão da Estratégia Nacional para o Mar vieram acelerar a necessidade de definir, 

no contexto das políticas públicas, um ponto de partida para a Economia do Mar em Portugal, a partir 

do qual se pudesse monitorizar a evolução ao longo do tempo e o peso da Economia do Mar, no total 

da economia.  

O presente relatório surge, assim, no seguimento da avaliação económica efetuada para o Relatório da 

DQEM, que teve a participação de diversos parceiros institucionais representantes dos vários sub-

setores que compõem a Economia do Mar. Foi entretanto melhorado e complementado com um 

exercício de prospetiva para a Economia do Mar em Portugal, para apoio técnico à Estratégia Nacional 

para o Mar 2013-2020, para o qual contribuíram também peritos em prospetiva. 

Este trabalho partiu de uma definição clara e detalhada de quais os setores considerados na Economia 

do Mar, consoante as Classificações de Atividade Económica (CAE) e utilizou como principal fonte de 

dados, as Contas Nacionais produzidas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mais atualizadas à 

data. Foram obtidos resultados socioeconómicos como os efeitos diretos no Emprego, no Valor 

Acrescentado e na Produção compatibilizados para os diversos setores que contribuem para a 

Economia do Mar e para o seu conjunto.  

Este documento constitui uma base que se pretende melhorar, essencialmente através de dois 

projetos: a Conta Satélite do Mar (CSM), coordenada pelo INE, e o SEAMind – Monitorização e 

Indicadores, para acompanhamento dos resultados alcançados com a Estratégia Nacional para o Mar 

2013-2020. 

 

 

O Diretor-Geral de Política do Mar 

 

 

João Fonseca Ribeiro 
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1. ENQUADRAMENTO 

O objetivo central da ENM é o de “aproveitar melhor os recursos do Oceano e das zonas 

costeiras, promovendo o desenvolvimento económico e social de forma sustentável e respeitadora do 

ambiente”, tendo subjacente o princípio de que “Portugal terá que alicerçar solidamente a sua 

economia no maior recurso que possui – o Oceano”. 

Trata-se de uma estratégia nacional de desenvolvimento de médio e longo prazo que deve 

ser sujeita a avaliação sistemática e recorrente para correção de trajetória. Se é possível determinar o 

valor económico atual associado ao mar é fundamental ter presente, neste modelo, o valor potencial 

que os recursos marinhos de Portugal podem encerrar e a sua importância enquanto legado para as 

gerações futuras. A par do valor mercantil das atividades da economia do mar, evidenciado neste 

documento, o oceano encerra outros benefícios económicos, que não tendo expressão de mercado, 

são relevantes, não devendo a sua importância ser menosprezada nos processos de tomada de decisão. 

No contexto europeu, Portugal apresenta-se como uma Nação marítima na sua 

globalidade, em que toda a zona emersa é representada geograficamente como uma zona costeira. 

Este é um posicionamento relevante como princípio de análise da economia do mar, numa lógica de 

avaliação dos setores que dependem direta ou indiretamente do Oceano. Por outro lado, e ainda neste 

enquadramento, o mar de Portugal pode, assim, afigurar-se como um desígnio nacional, motor de 

coesão social e integridade territorial. 

O presente documento apresenta os resultados de um primeiro exercício de 

monitorização socioeconómica e cenarização de apoio à ENM e lança as bases para os instrumentos de 

suporte, neste domínio, ao pensamento e ação estratégicos. Como subprodutos, mas não menos 

importante, resultados desta natureza permitem dar resposta atempada e coerente no contexto de 

outros processos, a saber, a Politica Marítima Integrada (PMI), a Diretiva Quadro Estratégia Marinha 

(DGEM), o Processo Regular de Avaliação do Estado do Meio Marinho, incluindo aspectos 

socioeconómicos (Regular Process, Nações Unidas), entre outros. 

O Mar Portugal, enquanto território em que o recurso é objeto de análise, deve ser 

protegido, pelo que é determinante incorporar boas práticas ambientais nas atividades desenvolvidas 

e aplicar medidas de proteção e valorização do recurso, mas é igualmente relevante apurar os custos 

inerentes à proteção deste meio marinho. Uma análise desta natureza permite determinar os custos 

atuais incorridos pelos diferentes setores, dando uma indicação de quem paga o quê, e, portanto, uma 

imagem da partilha de custos entre os agentes envolvidos. Esta informação permite representar o 

quadro dos custos financeiros em aplicação para a proteção do meio marinho e é determinante para 

avaliação de futuras medidas a aplicar para garantir a monitorização e o bom estado das águas 

marinhas até 2020. 

Tendo presente a abrangência da análise esta é uma área de avaliação integrada pioneira 

em Portugal, para o meio marinho, que estabelece os alicerces para trabalho futuro.  
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2. ESPAÇO MARÍTIMO E RECURSOS 

2.1. ZONAS MARÍTIMAS E RECURSOS NATURAIS 

A Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar foi assinada em Montego Bay a 

1982, em resultado de 9anos de negociações entre mais de 160 Estados. Foi qualificada, aquando da 

respetiva assinatura pelo Secretário-Geral das Nações Unidas Javier Perez de Cuellar, como o 

instrumento legal mais importante do século XX. 

Entrou em vigor a 16 de novembro de 1994 e é um dos tratados com maior número de 

Estados Partes, entre os quais Portugal.   

A Convenção resulta de um moroso processo de construção de uma solução, ”num 

espírito de compreensão e cooperação mútuas, [de] todas as questões relativas ao direito do mar (…) 

conscientes do significado histórico desta Convenção como importante contribuição para a 

manutenção da paz, da justiça e do progresso de todos os povos do mundo”, como referido no 

preâmbulo da Convenção. 

Uma das pedras angulares da Convenção é o reconhecimento da soberania dos Estados 

relativamente ao mar e seus recursos. 

Neste sentido, o Direito do Mar assume-se como política nacional e Portugal tem 

cumprido as suas obrigações. 

Na definição das zonas marítimas, o primeiro diploma data de 1966: a Lei n.º 2130. 

Atualmente está em vigor a Lei n.º 34/2006, de 28 de julho, que determina a extensão das zonas 

marítimas sob soberania ou jurisdição nacional e os poderes que o Estado Português nelas exerce, bem 

como os poderes exercidos no alto mar. 

A 11 de maio de 2009, Portugal apresentou a proposta de extensão da plataforma 

continental, redimensionando Portugal para 4 milhões de Km2. O processo de preparação da proposta 

portuguesa, conduzido pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC) a 

partir de finais de 2004, envolveu diferentes áreas, do Direito Internacional, à Hidrografia e Geofísica. 

Em resultado do investimento em recursos humanos e equipamentos, dos quais se destaca a aquisição 

do veículo de operação remota ROV LUSO (com capacidade para mergulho até aos 6.000 m de 

profundidade), foi possível a prossecução de projetos paralelos de investigação, desenvolvimento e 

inovação, de que é exemplo a colaboração com diferentes instituições e laboratórios na área de 

engenharia e robótica, bem como de divulgação de ciência como o Projeto Kit do Mar. À EMEPC foi 

ainda atribuída a coordenação do Projeto M@rBis, tendo sido criado o Sistema de Informação sobre a 

Biodiversidade Marinha, para apoio à decisão no âmbito da Rede Natura 2000. 

No que concerne à proteção ambiental, Portugal é percursor na criação de áreas marinhas 

protegidas na plataforma continental para além das 200 mn. Contamos hoje com 5 áreas marinhas 

protegidas na rede OSPAR em que Portugal assumiu a sua obrigação de proteção do leito e subsolo 

marinho, em coordenação com a OSPAR que protege a coluna de água sobrejacente. 
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2.1.1. AS ZONAS MARÍTIMAS E RESPETIVA DELIMITAÇÃO 

O artigo 3.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, sob a epígrafe 

largura do mar territorial, prevê que todo o Estado tem o direito de fixar a largura do seu mar territorial 

até um limite que não ultrapasse 12 milhas marítimas, medidas a partir de linhas de base. 

No artigo 6.º da Lei n.º 34/2006, de 28 de julho, foi determinado que o limite exterior do 

mar territorial é a linha cujos pontos distam 12 milhas náuticas do ponto mais próximo das linhas de 

base. 

A zona contígua, nos termos do disposto no artigo 33.º, não pode estender-se além de 24 

milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar 

territorial. Na concretização deste direito, foi estabelecido pelo artigo 7.º da Lei n.º 34/2006, que o 

limite exterior da zona contígua é a linha cujos pontos distam 24 milhas náuticas do ponto mais próximo 

das linhas de base. 

Em conformidade com o artigo 57.º da Convenção, a largura da zona económica exclusiva 

(ZEE) não se estenderá além de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a 

largura do mar territorial.  

No artigo 8.º da Lei n.º 34/2006, de 28 de julho, prevê-se que o limite exterior da zona 

económica exclusiva é a linha cujos pontos distam 200 milhas náuticas do ponto mais próximo das 

linhas de base. 

No que concerne às coordenadas geográficas correspondentes aos limites exteriores do 

mar territorial, da zona contígua, da zona económica exclusiva e da plataforma continental, nos termos 

previstos pelo artigo 12.º da mesma lei, são aprovadas por ato legislativo próprio. Até à entrada em 

vigor deste ato legislativo, os limites da ZEE portuguesa são os previstos nos artigos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º 

do Decreto-Lei n.º 119/78, de 1 de junho, bem como os respetivos anexos, conforme estabelecido pelo 

artigo 22.º da Lei n.º 34/2006.  

Prevê o artigo 76.º da Convenção que a plataforma continental de um Estado costeiro 

compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em 

toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior da margem 

continental. Os pontos fixos que constituem a linha dos limites exteriores devem estar situados a uma 

distância que não exceda 350 milhas marítimas das linhas de base ou uma distância que não exceda 

100 milhas marítimas de isóbata de 2.500 m.  

Constitui dever do Estado costeiro traçar o limite exterior da sua plataforma continental, 

quando esta se estender além de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a 

largura do mar territorial, unindo, mediante linhas retas que não excedam 60 milhas marítimas, pontos 

fixos definidos por coordenadas de latitude e longitude.  

O Estado costeiro deve submeter à Comissão de Limites da Plataforma Continental 

(estabelecida de conformidade com o anexo II, com base numa representação geográfica equitativa) 
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informações sobre os limites da plataforma continental, além das 200 milhas marítimas das linhas de 

base a partir das quais se mede a largura do mar territorial.  

A Comissão de Limites fará recomendações aos Estados costeiros sobre questões 

relacionadas com o estabelecimento dos limites exteriores da sua plataforma continental. Os limites 

da plataforma continental estabelecidos pelo Estado costeiro com base nessas recomendações serão 

definitivos e obrigatórios.  

Prevê o artigo 9.º da Lei n.º 34/2006 que o limite exterior da plataforma continental é a 

linha cujos pontos definem o bordo exterior da margem continental ou a linha cujos pontos distam 200 

milhas náuticas do ponto mais próximo das linhas de base, nos casos em que o bordo exterior da 

margem continental não atinja essa distância. 

Importa ainda referir o Alto Mar e a Área, zonas marítimas cujos limites se determinam a 

partir do estabelecimento pelos Estados costeiros dos limites exteriores da respetiva ZEE e do bordo 

exterior da plataforma continental.   

O artigo 86.º da Convenção prevê que o regime do Alto Mar é aplicável a todas as partes 

do mar não incluídas na zona económica exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores de um 

Estado, nem nas águas arquipelágicas de um Estado arquipélago. 

No artigo 1.º, n.º 1, da Convenção define-se Área como o leito do mar, os fundos marinhos 

e o seu subsolo além dos limites da jurisdição nacional. 

 

2.1.2. DIREITOS DOS ESTADOS NOS ESPAÇOS MARÍTIMOS 

 

Nos termos do disposto no artigo 13.º da Lei n.º 34/2006, os poderes a exercer pelo Estado 

Português no mar compreendem, sem prejuízo do estabelecido em legislação especial, aqueles que 

estejam consagrados em normas e princípios do direito internacional que vinculam o Estado Português 

e nas disposições desta lei. 

O exercício da autoridade do Estado Português nas zonas marítimas sob a sua soberania 

ou jurisdição e no Alto Mar compete às entidades, aos serviços e organismos que exercem o poder de 

autoridade marítima no quadro do Sistema de Autoridade Marítima, à Marinha e à Força Aérea, no 

âmbito das respetivas competências. 

 

Mar territorial 

Prevê o artigo 2.º da Convenção que a soberania do Estado Costeiro estende-se além do 

seu território e das suas águas interiores a uma zona de mar adjacente designada pelo nome de mar 

territorial e ao espaço aérea sobre jacente, ao leito e subsolo deste mar. 
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Constitui, no entanto, dever do Estado costeiro não pôr dificuldades à passagem 

inofensiva de navios estrangeiros pelo mar territorial, em especial não deve: 

a) Impor aos navios estrangeiros obrigações que tenham na prática o efeito de negar ou 

dificultar o direito de passagem inofensiva; ou  

b) Fazer discriminação de direito ou de facto contra navios de determinado Estado ou 

contra navios que transportem cargas provenientes de determinado Estado ou a ele 

destinadas ou por conta de determinado Estado. 

Em contrapartida, prevê o artigo 24.º da Convenção que o Estado costeiro pode tomar, no 

seu mar territorial, as medidas necessárias para impedir toda a passagem que não seja inofensiva. 

Acresce que no caso de navios que se dirijam a águas interiores ou a escala numa instalação portuária 

situada fora das águas interiores, o Estado costeiro tem igualmente o direito de adotar as medidas 

necessárias para impedir qualquer violação das condições a que está sujeita a admissão desse navios 

nessas águas interiores ou nessa instalação portuária. O Estado costeiro pode, sem fazer discriminação 

de direito ou de facto entre navios estrangeiros, suspender temporariamente em determinadas áreas 

do seu mar territorial o exercício do direito de passagem inofensiva dos navios estrangeiros, se esta 

medida for indispensável para proteger a sua segurança, entre outras, para lhe permitir proceder a 

exercícios com armas. 

Ainda relativamente aos limites à soberania do Estado costeiro no mar territorial, a 

Convenção prevê outras duas situações:  

a) Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º da Convenção, a jurisdição penal e civil 

pertencem, em regra, ao Estado bandeira dos navios; 

b) Os navios de guerra e outros navios de Estado utilizados para fins não comerciais 

gozam de imunidade, salvo determinadas exceções previstas nos artigos 30.º e 31.ºda 

Convenção. 

 

Zona Económica Exclusiva 

No que concerne à zona económica exclusiva, prevê o artigo 62.º da Convenção que o 

Estado costeiro deve ter por objetivo promover a utilização ótima dos recursos vivos, sem prejuízo da 

adoção das necessárias medidas de conservação. 

Acresce que o Estado costeiro deve determinar a sua capacidade de capturar os recursos 

vivos da zona económica exclusiva e, quando o Estado costeiro não tiver capacidade para efetuar a 

totalidade da captura permissível, deve dar a outros Estados acesso ao excedente desta captura, 

mediante acordo.  

Relativamente ao regime aplicável na ZEE para a investigação científica marinha, o artigo 

246.º estabelece que os Estados costeiros, no exercício da sua jurisdição, têm o direito de 

regulamentar, autorizar e realizar investigação científica marinha.  
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Prevê o n.º 2 deste mesmo preceito que a investigação científica marinha na zona 

económica exclusiva deve ser realizada com o consentimento do Estado costeiro.  

Em regra, os Estados costeiros devem dar o seu consentimento a outros Estados ou 

organizações internacionais competentes para que executem, de conformidade com a presente 

Convenção, projetos de investigação científica marinha pura. Para tal fim, os Estados costeiros devem 

estabelecer regras e procedimentos para garantir que tal consentimento não seja retardado nem 

denegado sem justificação razoável.  

Contudo, os Estados costeiros poderão, discricionariamente, recusar-se a dar o seu 

consentimento à realização de um projeto de investigação científica marinha de outro Estado ou 

organização internacional competente se o projeto: 

a) For de investigação científica aplicada; 

b) Implicar perfurações na plataforma continental, a utilização de explosivos ou a 

introdução de substâncias nocivas no meio marinho;  

c) Implicar a construção, funcionamento ou utilização das ilhas artificiais, instalações e 

estruturas referidas nos artigos 60.º e 80.º;  

d) Contiver informação prestada nos termos do artigo 248.º, sobre a natureza e os 

objetivos do projeto, que seja inexata ou se o Estado ou a organização internacional 

competente que pretende realizar a investigação tiver obrigações pendentes para com 

o Estado costeiro decorrentes de um projeto de investigação anterior. 

Prevê-se no artigo 247.º que entende-se que um Estado costeiro membro de uma 

organização internacional ou ligado por acordo bilateral a tal organização, e em cuja zona económica 

exclusiva ou plataforma continental essa organização pretende realizar, diretamente ou sob os seus 

auspícios, um projeto de investigação científica marinha, autorizou a realização do projeto de 

conformidade com as especificações acordadas se esse Estado tiver aprovado o projeto pormenorizado 

quando a organização decidiu pela sua realização ou se o Estado costeiro pretende participar no 

projeto e não tiver formulado qualquer objecção até à expiração do prazo de quatro meses a contar 

da data em que o projeto lhe tenha sido comunicado pela organização internacional. 

No artigo 248.º da Convenção é estabelecido o dever dos Estados e das organizações 

internacionais competentes que se proponham realizar investigação científica marinha de prestar 

informação ao Estado costeiro, com a antecedência mínima de 6meses da data prevista para o início 

do projeto de investigação científica marinha, através de uma descrição completa de: 

a) A natureza e os objetivos do projeto; 

b) O método e os meios a utilizar, incluindo o nome, a tonelagem, o tipo e a categoria das 

embarcações e uma descrição do equipamento científico;  

c) As áreas geográficas precisas onde o projeto se vai realizar;  



 

16 

 

d) As datas previstas da primeira chegada e da partida definitiva das embarcações de 

investigação, ou da instalação e remoção do equipamento, quando apropriado;  

e) O nome da instituição patrocinadora, o do seu diretor e o da pessoa encarregada do 

projeto;  

f) O âmbito em que se considera a eventual participação ou representação do Estado 

costeiro no projeto.  

O artigo 249.º estabelece as condições a cumprir pelos Estados e as organizações 

internacionais competentes, quando realizem investigação científica marinha na zona económica 

exclusiva ou na plataforma continental de um Estado costeiro, a saber: 

a) Garantir ao Estado costeiro, se este o desejar, o direito de participar ou estar 

representado no projeto de investigação científica marinha, especialmente, quando 

praticável, a bordo de embarcações e de outras unidades de investigação ou nas 

instalações de investigação científica, sem pagar qualquer remuneração aos 

investigadores do Estado costeiro e sem que este tenha obrigação de contribuir para 

os custos do projeto; 

b) Fornecer ao Estado costeiro, a pedido deste, tão depressa quanto possível, relatórios 

preliminares, bem como os resultados e conclusões finais, uma vez terminada a 

investigação;  

c) Comprometer-se a dar acesso ao Estado costeiro, a pedido deste, a todos os dados e 

amostras resultantes do projeto de investigação científica marinha, bem como a 

fornecer-lhe os dados que possam ser reproduzidos e as amostras que possam ser 

divididas sem prejuízo do seu valor científico;  

d) Fornecer ao Estado costeiro, a pedido deste, uma avaliação de tais dados, amostras e 

resultados da investigação ou assisti-lo na sua avaliação ou interpretação;  

e) Garantir, com ressalva do disposto no n.º 2, que os resultados da investigação estejam 

disponíveis, tão depressa quanto possível, no plano internacional por intermédio dos 

canais nacionais e internacionais apropriados;  

f) Informar imediatamente o Estado costeiro de qualquer mudança importante no 

programa de investigação; 

g) Salvo acordo em contrário, retirar as instalações ou o equipamento de investigação 

científica uma vez terminada a investigação.  

Esta disposição legal não prejudica as condições estabelecidas pelas leis e regulamentos 

do Estado costeiro para o exercício de poder discricionário de dar ou recusar o seu consentimento nos 

termos do n.º 5 do artigo 246.º, incluindo-se a exigência de acordo prévio para a divulgação no plano 
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internacional dos resultados de um projeto de investigação com incidência direta na exploração e 

aproveitamento dos recursos naturais. 

 

Plataforma Continental 

Sobre a plataforma continental, nos termos do disposto no artigo 77.º da Convenção, o 

Estado costeiro exerce direitos de soberania para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus 

recursos naturais.  

Estes direitos são exclusivos, no sentido de que, se o Estado costeiro não explora a 

plataforma continental ou não aproveita os recursos naturais da mesma, ninguém pode empreender 

estas atividades sem o expresso consentimento desse Estado.  

Os direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental são independentes da sua 

ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer declaração expressa. 

Este regime distingue-se claramente quer da teoria da ocupação efetiva, quer do regime 

da ZEE sobre a quota de pesca excedente.  

Portugal apresentou a sua proposta de extensão da plataforma continental além das 

200M junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, a 11 de maio de 2009. Aguarda, agora, que a 

Comissão de Limites da Plataforma Continental proceda à apreciação dos limites apresentados e 

respetiva fundamentação, a que se seguirá a publicação em lei portuguesa dos limites finais. 

Atendendo ao disposto no artigo 77.º, Portugal criou em 2006 a primeira Área Marinha 

Protegida nacional situada além das 200M, o Campo Hidrotermal Rainbow, como infra melhor se 

detalhará. 

Importa ainda referir que o artigo 82.º da Convenção prevê que sejam efetuados pelo 

Estado costeiro pagamentos e contribuições relativos ao aproveitamento da plataforma continental 

além de 200 milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, 

nos seguintes termos: 

a) Os pagamentos e contribuições devem ser efetuados anualmente em relação a toda a 

produção de um sítio após os primeiros cinco anos de produção nesse sítio.  

b) No sexto ano, a taxa de pagamento ou contribuição será de 1% do valor ou volume da 

produção no sítio.  

c) A taxa deve aumentar 1% em cada ano seguinte até ao décimo segundo ano, e daí por 

diante deve ser mantida em 7%.  

d) A produção não deve incluir os recursos utilizados em relação com o aproveitamento.  
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Contudo, um Estado em desenvolvimento que seja importador substancial de um recurso 

mineral extraído da sua plataforma continental fica isento desses pagamentos ou contribuições em 

relação a esse recurso mineral.  

No que concerne ao destino destas contribuições, os pagamentos ou contribuições devem 

ser efetuados por intermédio da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que os distribuirá 

entre os Estados Partes na Convenção, na base de critérios de repartição equitativa, tendo em conta 

os interesses e necessidades dos Estados em desenvolvimento, particularmente entre eles, os menos 

desenvolvidos e os sem litoral. 

Nos termos do disposto nos artigos 245.º e 246.º da Convenção, a investigação científica 

marinha conduzida por outros Estados e organizações internacionais nas áreas marinhas de 

determinado Estado só deve ser realizada com o consentimento (expresso, no caso do Mar Territorial) 

deste. 

Em conformidade com o previsto no artigo 246.º, os Estados costeiros, no exercício da sua 

jurisdição, têm o direito de regulamentar, autorizar e realizar investigação científica marinha na sua 

zona económica exclusiva e na sua plataforma continental.  

Os Estados costeiros, em regra, devem dar o seu consentimento a outros Estados ou 

organizações internacionais competentes para que executem, de conformidade com a Convenção, 

projetos de investigação científica marinha na sua plataforma continental, exclusivamente com fins 

pacíficos e com o propósito de aumentar o conhecimento científico do meio marinho em benefício de 

toda a humanidade.  

Para tal fim, os Estados costeiros devem estabelecer regras e procedimentos para garantir 

que tal consentimento não seja retardado nem denegado sem justificação razoável.  

No n.º 5 do mesmo artigo 246.º e conforme referido para a investigação científica a 

realizar na ZEE, são elencadas as situações em que é admitida a recusa discricionária de um Estado 

costeiro a dar o seu consentimento. 

Acresce que os Estados costeiros não podem exercer o seu poder discricionário de recusar 

o seu consentimento em relação aos projetos de investigação científica marinha, a serem realizados na 

plataforma continental, além das 200 mn das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do 

mar territorial fora das áreas específicas que os Estados costeiros venham a designar publicamente, 

em qualquer momento, como áreas nas quais se estão a realizar ou venham a realizar-se, num prazo 

razoável, atividades de aproveitamento ou operações pormenorizadas de exploração sobre essas 

áreas. Os Estados costeiros devem dar a devida publicidade à designação de tais áreas, bem como a 

qualquer modificação das mesmas, mas não serão obrigados a dar pormenores das operações 

realizadas nessas áreas.  

O supraexposto não prejudica os direitos dos Estados costeiros sobre a sua plataforma 

continental, como estabelecido no artigo 77.º nem deve interferir injustificadamente com as atividades 
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empreendidas pelos Estados costeiros no exercício dos seus direitos de soberania e da sua jurisdição 

previstos na presente Convenção. 

 

Alto Mar 

Nos artigos 116.º a 120.º da Convenção são previstas regras de conservação e gestão dos 

recursos vivos do Alto Mar.  

Todos os Estados têm direito a que os seus nacionais se dediquem à pesca no alto mar. 

Prevendo-se, no entanto, o dever dos Estados de tomar medidas (a título individual ou em cooperação 

com outros Estados), em relação aos respetivos nacionais, que possam vir a ser necessárias para a 

conservação dos recursos vivos do Alto Mar. No caso de diferentes Estados que apresentem recursos 

vivos idênticos ou situados na mesma zona, deverão conduzir negociações para tomar as medidas 

necessárias à conservação de tais recursos vivos. 

As organizações regionais de pesca (ORP), sendo organizações internacionais dedicadas à 

gestão sustentável de recursos da pesca em águas internacionais, dão resposta à obrigação dos Estados 

cooperarem entre si para assegurar a sustentabilidade dos recursos marinhos em alto mar em áreas 

geográficas específicas, reunindo os países interessados na pesca nessa região. São constituídas pelos 

países costeiros da área regulamentada, por países pescadores e por países cooperantes ou 

observadores. 

Área 

Por sua vez, o regime jurídico dos recursos da Área, que integra o leito do mar, os fundos 

marinhos e o seu subsolo além dos limites da jurisdição nacional, previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

1º e nos artigos 133º e seguintes da Convenção, prevê que as atividades aí desenvolvidas devem ser 

realizadas em benefício da humanidade em geral, estando a respetiva gestão a cargo da Autoridade 

Internacional para os Fundos Marinhos.  

No n.º 2 do artigo 140.º determina-se que a Autoridade deve assegurar a distribuição 

equitativa dos benefícios financeiros e dos outros benefícios económicos resultantes das atividades 

desenvolvidas na Área. 

A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, criada pelo n.º 1 do artigo 156.º, integra 

como membros todos os Estados Partes da Convenção. Os órgãos principais da Autoridade são a 

Assembleia, composta por todos os membros da Autoridade, o Conselho e o Secretariado. 

A Assembleia tem o poder de estabelecer a política geral sobre qualquer questão ou 

assunto da competência da Autoridade.  

O Conselho é o órgão executivo da Autoridade, com o poder de estabelecer as políticas 

específicas a serem seguidas pela Autoridade sobre qualquer questão ou assunto de sua competência. 

O Conselho tem dois órgãos: a Comissão de Planeamento Económico, composta por elementos com 

qualificações em matéria de atividades mineiras, de gestão de atividades relacionadas com os recursos 

minerais, de comércio internacional ou de economia internacional, e a Comissão Jurídica e Técnica, 



 

20 

 

que integra membros com qualificações em matéria de exploração, aproveitamento e tratamento de 

minerais, oceanologia, proteção do meio marinho ou assuntos económicos ou jurídicos relativos à 

mineração oceânica e outros domínios conexos. 

Importará, ainda, referir a Empresa, que é o órgão da Autoridade que realizará 

diretamente as atividades na Área, bem como o transporte, o processamento e a comercialização dos 

minerais extraídos da Área. A Empresa está sujeita às diretrizes e ao controlo do Conselho. No quadro 

da personalidade jurídica internacional da Autoridade, devem ser concedidos à Empresa, no território 

dos Estados Partes, o estatuto jurídico, os privilégios e as imunidades que lhe permitam o exercício das 

suas funções. Para a aplicação desse princípio, a Empresa e os Estados Partes podem, quando 

necessário, concluir acordos especiais. A Empresa será dotada dos fundos necessários ao desempenho 

das suas funções e receberá a tecnologia que for objeto de transferência, conforme previsto no artigo 

144.º da Convenção. 

Atualmente a Autoridade debate-se com uma situação de incerteza relativamente à 

respetiva área de atuação. 

Conforme suprareferido, a zona marítima de atuação da Autoridade dos Fundos Marinhos 

é o leito do mar, os fundos marinhos e o seu subsolo além dos limites da jurisdição nacional. Atendendo 

a que está em curso o processo de extensão da plataforma continental para além das 200 M previsto 

no artigo 76.º da Convenção, os limites da Área ainda não estão definidos. 

Relativamente aos Estados que já apresentaram a sua proposta de extensão junto das 

Nações Unidas, conhecem-se os limites da respetiva jurisdição nacional. Contudo, conforme previsto 

no artigo 77.º, os direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental são independentes da sua 

ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer declaração expressa e estes direitos são exclusivos, no 

sentido de que, se o Estado costeiro não explora a plataforma continental ou não aproveita os recursos 

naturais da mesma, ninguém pode empreender estas atividades sem o expresso consentimento desse 

Estado. 

Termos em que a Autoridade está limitada por direitos dos Estados costeiros já alegados 

em sede de processo de extensão da plataforma continental para além das 200 M e também por 

direitos dos Estados costeiros que ainda nem foram por estes expressos. 

No sentido de garantir a segurança e o melhor aproveitamento dos recursos marinhos, a 

conclusão dos processos de extensão da plataforma continental dos Estados apresenta-se como uma 

urgência imperiosa.  
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2.1.3. OUTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 

 

Convenção sobre a Diversidade Biológica 

Para além da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, outro instrumento 

internacional regulador é a Convenção sobre a Diversidade Biológica1 (CDB). Esta Convenção adotada 

no Rio de Janeiro, em 1992, na sequência da Cimeira da Terra, Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente e Desenvolvimento, entrou em vigor 5 de junho de 1993, com a ratificação pelo 30.º Estado.  

Prevê o artigo 4.º da CDB que as respetivas disposições se aplicam no caso de 

componentes da diversidade biológica, em áreas situadas dentro dos limites da jurisdição nacional dos 

Estados Partes; e também no caso de processos e atividades realizadas sob a jurisdição e controlo dos 

Estados Partes, independentemente de onde se manifestem os seus efeitos, dentro ou fora dos limites 

da sua jurisdição nacional. 

A CDB estabelece um conjunto de medidas, que os Estados Partes se obrigam a adotar, 

em ordem ao cumprimento do objetivo de conservação da biodiversidade e utilização sustentável, 

nomeadamente: 

1. Integração da conservação e utilização sustentável da diversidade biológica nos planos, 

programas e políticas setoriais ou intersetoriais (alínea b) do artigo 6.º da CDB) 

2. Identificação e monitorização da biodiversidade (artigo 7.º CDB); 

3. Estratégias, planos ou programas nacionais para a conservação e utilização sustentável 

dos componentes de diversidade biológica (artigo 10.º CDB); 

4. Avaliação de impacte ambiental (artigo 14.º CDB). 

A Convenção reforça os direitos soberanos dos Estados sobre os seus recursos biológicos 

e a consequente autoridade dos governos nacionais para determinar acesso a recursos genéticos. 

Contudo, resulta claro do artigo 15.º da CDB que se visa alcançar o equilíbrio entre a autoridade dos 

Estados para regular o acesso a recursos genéticos e o respetivo dever de facilitar o acesso para 

utilização ambientalmente correta por outros Estados Contratantes, não impondo restrições que 

contrariem os objetivos da Convenção. Em consequência do reconhecimento da soberania, a 

autoridade para determinar o acesso aos recursos genéticos é da competência dos governos nacionais 

e é objeto de legislação interna, tendo os Estados uma grande margem de discricionariedade no 

estabelecimento das normas de acesso aos recursos genéticos.  

O artigo 22.º da CDB limita a aplicação desta Convenção às normas da Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar relativas a direitos e obrigações dos Estados, ou seja, não poderá 

                                                             
1 Foi adotada em 20 de maio de 1992, pelo Comité Intergovernamental de Negociação, instituído pela Assembleia das Nações 
Unidas, e aberta à assinatura em 5 de junho de 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento. 
Pelo Decreto n.º 21/93, de 21 de junho, foi aprovada para ratificação por Portugal. 
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a CDB proceder a restrição de direitos de exploração de recursos em áreas para além da jurisdição 

nacional se contrariar as normas desta a este respeito. 

 

Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (Convenção OSPAR) 

Tendo em conta a situação geográfica de Portugal, importa ainda assinalar um terceiro 

instrumento normativo internacional de grande relevância, a Convenção para a Proteção do Meio 

Marinho do Atlântico Nordeste (OSPAR)2. No âmbito desta Convenção, em especial da Recomendação 

3/2003, foi prevista uma rede de zonas marinhas protegidas a ser criada até 2010. A Convenção OSPAR 

prevê a criação de Áreas Marinhas Protegidas na Plataforma Continental e na “Área” correspondente 

à zona marítima por ela delimitada. 

Atendendo ao disposto no artigo 77º, Portugal criou em 2006 a Área Marinha Protegida 

do Campo Hidrotermal Rainbow, reconhecida pela OSPAR como integrada na jurisdição nacional e 

constituindo parte integrante da rede de áreas marinhas protegidas OSPAR. Este foi o primeiro caso de 

reconhecimento internacional de jurisdição de um Estado sobre os recursos situados além das 200M. 

Em 2010, foram criadas 4  novas áreas marinhas protegidas OSPAR no alto-mar sobrejacente à 

plataforma continental portuguesa além das 200M, reconhecendo-se novamente os direitos de 

Portugal sobre o leito do mar e subsolo e a competência para a criação das respetivas medidas de 

gestão. 

Convenções que instituem Organizações Regionais de Pesca (ORP): 

Convenção NEAFC 

A Convenção NEAFC instituiu, em 1963, uma ORP competente pela regulamentação na 

zona de alto mar do Atlântico Nordeste. A NEAFC – Comissão de Pesca do Atlântico Nordeste - é a 

organização que, sendo geograficamente correspondente à OSPAR, tem competência para gerir a 

atividade pesca e para adotar medidas de regulamentação que estabelecem os limites máximos de 

captura e as condições de atividade associadas a cada espécie regulamentada, assim como para 

controlar efetivamente o exercício da pesca na área geográfica definida no Atlântico Nordeste, 

combatendo atividades ilícitas (pesca IUU) através da aplicação do seu esquema de Controlo. A frota 

portuguesa que opera nesta área é a mesma que opera nos restantes pesqueiros do Atlântico Norte, 

designadamente NAFO, Noruega e Svalbard.  

Convenção NAFO 

A Convenção NAFO instituiu uma ORP que vigora desde 1979 e regulamenta a captura dos 

recursos que ocorrem em águas de alto mar contíguas à ZEE do Canadá.  

                                                             
2Assinada em Paris a 22 de setembro de 1992 e aditada em 1998 com a adoção de um novo Anexo (V). Entrou em vigor em 
Portugal a 25 de março de2006. 
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A presença da frota portuguesa, de cerca de 56 navios de pesca longínqua, declinou desde 

1992 até 1994, para 16 navios, com a evolução negativa do estado dos stocks tradicionalmente 

explorados, como o bacalhau, sujeito a uma proibição de captura que vigorou até 2009.  

As fortes diminuições das quotas de pesca, associadas a incentivos financeiros ao abate 

de embarcações e à reorientação de atividade, originaram reduções sucessivas no número de 

embarcações do Atlântico Norte. Os navios que permaneceram neste pesqueiro reorientaram-se para 

a exploração de outras espécies, como a palmeta, cujos níveis de captura atingiram o máximo em 1991 

e 1992, encontrando-se desde 2006 sujeita a um plano de recuperação de 15 anos. 

Atualmente operam na NAFO 13 navios portugueses que complementam a sua atividade 

com o aproveitamento de outras quotas disponíveis no Atlântico Norte. 

Convenção ICCAT 

A Convenção Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT) vigora 

desde 1969, com o objetivo da conservação de tunídeos e afins no Atlântico e Mediterrâneo. Dado o 

universo das espécies regulamentadas pela ICCAT, esta ORP reveste grande importância para a frota 

nacional - cerca de 350 embarcações de Portugal continental, Açores e Madeira dirigem a atividade 

aos tunídeos e espadarte. 

Convenção IATTC 

A Comissão Interamericana do Atum Tropical foi criada no âmbito de uma Convenção 

originalmente instituída entre os Estados Unidos da América e a Costa Rica, que vigora desde 1950, 

com o objetivo de adotar medidas de conservação do atum tropical e outras espécies capturadas pela 

frota atuneira no leste do Pacífico. Desde 1997, a Convenção foi associada ao Acordo Internacional do 

Programa de Conservação dos Golfinhos. A frota portuguesa licenciada para esta área do Pacífico é 

composta por 10 palangreiros de superfície que dirigem a sua atividade à pesca de tunídeos e 

espadarte.  

Convenção SEAFO 

A Convenção SEAFO instituiu uma organização regional de pesca que regulamenta a 

atividade de pesca na área de alto mar do Atlântico Sudeste, no sentido de garantir o uso sustentável 

dos recursos, incluindo stocks discretos e excluindo grandes migradores. A frota licenciada por Portugal 

operava na área do monte submarino Vema que foi interditada à pesca. O eventual licenciamento da 

atividade está sujeito à identificação e cartografia prévia dos ecossistemas marinhos vulneráveis, 

incluindo montes submarinos, fontes hidrotermais e corais de águas frias; a uma avaliação de impacto 

da atividade a aprovar pelo Comité Científico, para além do embarque permanente de observador 

científico. 

Convenção GFCM 

A Convenção que institui a GFCM é o Acordo para o estabelecimento da Comissão Geral 

das Pescas do Mediterrâneo (CGPM), no quadro das disposições do artigo XIV da Constituição da FAO, 

em vigor desde 1952, com o objetivo de promover o desenvolvimento, a conservação, a gestão racional 
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e a melhor utilização de todos os recursos marinhos, bem como o desenvolvimento sustentável da 

aquicultura, no mar Mediterrâneo, no mar Negro e águas adjacentes. No âmbito da CGPM, são 

licenciados cerca de duas dezenas de navios portugueses, maioritariamente palangreiros de superfície 

também licenciados no quadro da Convenção ICCAT.   

Comissão de Tunídeos do Oceano Índico (IOTC) 

A Convenção base consiste num Acordo quanto à criação da Comissão do Atum do Oceano 

Índico, organização regional de pesca que visa gerir as populações de atuns e espécies afins no Oceano 

Índico, em vigor desde 1996. Das medidas regulamentares adotadas consta a limitação da capacidade 

e esforço de pesca exercido sobre determinadas espécies, designadamente espadarte e atuns. Apesar 

de Portugal autorizar cerca de duas dezenas de navios para esta área internacional, apenas três 

demonstram atividade desde 2011, o que em parte se deve à distância geográfica e à intensificação da 

pirataria na região. 

 

2.1.4. DIREITO COMUNITÁRIO EM MATÉRIA DE DIREITOS SOBRE OS ESPAÇOS MARÍTIMOS E SEUS RECURSOS 

 

Política comum das pescas 

A Política Comum das Pescas (PCP) é uma política integrada que concede à União Europeia 

amplas competências na conservação e gestão dos recursos biológicos marinhos, conforme previsto 

no artigo 2.º-B, n.º 1, alínea d) do Tratado de Lisboa. Instituída em 1983, é diretamente aplicável em 

todos os Estados-Membros.  

 A PCP estabelece os princípios para matérias da maior importância, como sejam o regime 

de acesso às águas, a gestão dos recursos, a política para a gestão da capacidade da frota, a política 

externa, a organização comum de mercado dos produtos da pesca e os instrumentos financeiros. 

Atualmente é o Regulamento (CE) n.º 2371/2002, de 20 de dezembro, que estabelece a 

PCP até ao final de 2012, estando em fase final o processo de reforma que ocorre de 10 em 10 anos. 

Existe um compromisso do Conselho sobre a proposta da Comissão, aguardando-se, agora, o respetivo 

parecer do Parlamento Europeu. 

A proposta de compromisso para a nova PCP reflete a necessidade de ser assegurada a 

sustentabilidade das pescarias e o respeito pelos compromissos internacionais no que se refere à 

exploração de recursos ao nível do rendimento máximo sustentável (MSY). Inclui, também, novos 

objetivos da maior importância para o futuro da pesca na União Europeia, como sejam: garantir a 

viabilidade e competitividade do setor da captura e da indústria transformadora num quadro de 

sustentabilidade económica e social, a igualdade de tratamento dos produtos da pesca e da aquicultura 

da UE relativamente aos de países terceiros. 

No que respeita à sustentabilidade das pescarias, prevê-se que seja atingido o MSY até 

2015, quando possível, e o mais tardar até 2020, para todas as unidades populacionais, meta que 

coloca fortes desafios, nomeadamente nos casos das “pescarias mistas” como é o caso das 

portuguesas. 
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A gestão dos recursos seguirá um modelo assente em planos plurianuais, desenvolvidos 

numa perspetiva regional, de forma a permitir uma melhor adequação às realidades e especificidades 

das pescarias de cada Região, fomentando a cooperação entre os Estados-Membros, administração e 

cientistas, e a participação dos Conselhos Consultivos que congregam os diferentes interesses na pesca.    

É, também, mantida a derrogação do princípio do livre acesso às águas, salvaguardando-se 

a reserva na faixa até às 12 milhas náuticas, matéria da maior relevância para Portugal, por ser a melhor 

forma de evitar a sobrecarga do esforço de pesca sobre os recursos costeiros, particularmente 

sensíveis. No caso das Regiões Ultraperiféricas, mantém-se a reserva de acesso até às 100 milhas, 

sendo possível estabelecer outras restrições de acesso para proteção de áreas identificadas como 

particularmente sensíveis ou ecologicamente relevantes até às 200 milhas. 

Acesso a recursos genéticos 

O artigo 1.º da Convenção sobre a Diversidade Biológica estabelece como objetivos a 

conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa 

e equitativa dos benefícios que advém da utilização dos recursos genéticos. 

Neste sentido, foi adotado a 29 de outubro de 2010 o Protocolo de Nagóia sobre o acesso 

aos recursos genéticos e a partilha justa e equitativa de benefícios decorrentes da sua utilização. A 

União Europeia assinou o Protocolo a 23 de junho de 2011 e Portugal a 20 de setembro de 2011.  

Na sequência de um processo de consulta pública sobre a implementação do Protocolo 

de Nagóia sobre o acesso aos recursos genéticos e a partilha justa e equitativa de benefícios 

decorrentes da sua utilização, a Comissão Europeia apresentou, a 4 de outubro de 2012, uma proposta 

de regulamento sobre acesso a recursos genéticos e partilha de benefícios decorrentes da respetiva 

utilização.  

No preâmbulo da proposta de regulamento esclarece-se que não se considerou necessária 

a existência de medidas harmonizadas para os fornecedores de recursos. Ao invés, justifica-se a 

intervenção juridicamente vinculativa relativamente às obrigações dos utilizadores, para evitar efeitos 

negativos no mercado interno de produtos e serviços baseados em recursos naturais, que resultariam 

da existência de diferentes sistemas de obrigações em cada Estado-membro.  

Prevê-se que o processo de negociação desta proposta com os Estados-membros decorra 

no primeiro trimestre de 2013. 

Sendo Portugal um país potencialmente fornecedor de recursos genéticos marinhos, a 

adoção de um regime para o acesso aos recursos genéticos e partilha de benefícios decorrentes da sua 

utilização revela-se um passo fundamental no caminho da implementação do Protocolo. 
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2.1.5. ACESSO AOS RECURSOS, PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO: VIVOS, GENÉTICOS EM PARTICULAR E NÃO VIVOS 

 

Para a utilização dos recursos marinhos vivos e não vivos, a Convenção das Nações Unidas 

para o Direito do Mar distingue três fases: a investigação científica, a prospeção (revelação) e a 

exploração (aproveitamento). 

Não se encontra uma clara definição do que se deve entender por investigação científica 

marinha. Poderá contudo encontrar-se referência a dois tipos de investigação científica: 

a) A investigação científica pura ou fundamental, referida no n.º 3 artigo 246.º da 

Convenção, que se carateriza por ser conduzida exclusivamente com fins pacíficos e 

com o propósito de aumentar o conhecimento científico do meio marinho em 

benefício de toda a humanidade; 

b) A investigação científica aplicada, a que se alude no n.º 5 do artigo 246.º da Convenção, 

que tem influência direta na exploração e aproveitamento dos recursos naturais, vivos 

ou não vivos em que os resultados não são disponibilizados à comunidade científica 

em geral, sendo objeto de registo de propriedade intelectual. 

Para efeitos da distinção referida das três fases da utilização de recursos, parece resultar 

claro que a investigação científica aplicada corresponde à segunda fase, à prospeção, descoberta ou 

revelação. 

A legislação portuguesa estabeleceu em 1985 um regime jurídico para realização de 

investigação científica marinha no mar territorial, zona contígua e ZEE de Portugal, constante dos 

artigos 18.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 52/85, de 1 de março. 

Contudo, em face da revogação expressa deste diploma pelo Decreto-Lei n.º 278/87, de 7 

de julho, e, ainda que assim não fosse, da sua manifesta necessidade de atualização, resulta clara a 

necessidade de previsão de um novo regime para as atividades de investigação científica nas zonas 

marinhas sob soberania ou jurisdição nacional. 

A aprovação deste regime poderia fazer-se em conjunto com a adoção de um regime para 

o acesso aos recursos genéticos marinhos (também para efeitos de prospeção e exploração) e partilha 

de benefícios decorrentes da sua utilização, já referido como essencial para a implementação no mar 

de Portugal do Protocolo de Nagóia. 

A prospeção e exploração de recursos vivos e não vivos em zonas marítimas sob jurisdição 

de cada Estado é objeto de legislação nacional setorial, em particular no que concerne ao regime 

aplicável à Pesca, ao regime geral de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos e ao regime 

jurídico das atividades de prospecção, pesquisa e produção de petróleo. 
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2.2. MEIOS HUMANOS 
 

O mar assume um papel fundamental no posicionamento geoestratégico de muitos 

países, o que se traduz muita importância central para essas economias. A economia do mar envolve 

um conjunto alargado de atividades e setores, quer direta quer indiretamente, gerando riqueza e 

emprego.  

O trabalho é entendido neste contexto como um recurso fundamental, que quando 

combinado com outros recursos se traduz na produção da economia do mar. Estando a pessoa humana 

no centro o trabalho é um recurso muito especial, nomeadamente pelas inerentes consequências 

sociais, já que o trabalho é o principal ativo de uma faixa importante da população, e pela motivação 

da ENM para a coesão social.  

Contudo, é central ter presente que a disponibilidade do recurso trabalho em número e 

com formação adequada é estrutural e condicionadora das possibilidades de produção.   

Mas, no caso do mar, se este for encarado como elemento lúdico, inspirador e potenciador 

de bem-estar, o trabalho em muitas das atividades do mar poderá ser visto, numa certa perspetiva, 

como um bem, por ser concomitante o prazer que poderá proporcionar.  

Neste contexto, a cultura marítima de Portugal impõe que programas de educação 

abranjam a literacia do mar, incluindo o desporto náutico em ambiente escolar. Será igualmente 

privilegiar a formação on the job, associada à criação de mecanismos de definição e promoção de 

carreiras, incluindo as inseridas em clusters marítimos, e a aprendizagem ao longo da vida. A renovação 

geracional e a aposta em I&D e em inovação, incluindo em atividades ditas tradicionais, deverá ser uma 

tónica da economia do mar em Portugal nos próximos anos. Considera-se igualmente significativo a 

organização de uma rede de ensino superior para o mar. 

O acompanhamento da evolução da economia do mar, numa perspetiva de longo prazo e 

de sustentabilidade, incluindo os projetos de cooperação que venham a ser estabelecidos, e estudos 

prospetivos setoriais orientados para a evolução das qualificações e diagnóstico de necessidades de 

formação será determinante em termos de ação estratégica e de aposta em determinados modelos de 

competitividade. 

Atendendo a que há um denominador comum a muitas das atividades da economia do 

mar, entendidas como atividades marítimas, a reconversão e complementaridade entre atividades 

pode ser encarada como uma caraterística relevante da economia do mar. A mobilidade entre setores 

como a pesca e o turismo marítimo/náutica e a aquicultura são frequentemente vistos com agrado e 

como adequados. 

A atividade económica no mar gera emprego em atividades e setores, tais como a pesca, 

a marinha mercante, os portos, as culturas marinhas [criação de conchas marinhas (ou marisco), peixe 

marinho (aquacultura ou piscicultura) e algas ou crustáceos e os transportes de passageiros (iates, a 

vela ou a motor)]. 
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Mas ao longo dos anos, tem-se constatado um decréscimo de interesse no ingresso na 

profissão marítima, facto motivado por diversas circunstâncias. Um dos principais motivos para este 

desinteresse é a dureza das condições de vida existentes no mar.  

Na verdade, a maioria do trabalho prestado no mar, na atividade marítima, que implica 

estar a bordo, obriga a que os profissionais, no exercício da sua atividade, estejam isolados da sua 

família, dos seus amigos e da sociedade em geral. Em alguns casos, os marítimos podem passar até 

meses afastados do convívio normal que teriam em terra.  

Para além disso, importa salientar que o trabalho no mar, a bordo, é prestado em 

condições particulares, pois esse trabalho é de permanente risco, prestado em ambiente de 

confinamento aos poucos e reduzidos espaços da embarcação, e realizado por turnos. O marítimo, a 

bordo, está continuamente no local de trabalho, permanentemente ligado aos riscos associados à 

embarcação, sendo obrigado a permanecer disponível para trabalhar sempre que esteja em causa a 

segurança da embarcação, da carga ou das pessoas, vivendo, por isso, numa situação de potencial risco. 

Estas condições afastam cada vez mais os jovens desta profissão, por considerarem que a 

mesma é social e financeiramente pouco atrativa quando comparada com outras profissões exercidas 

em terra.  

Relativamente à atividade marítima, a Organização Marítima Internacional (IMO) 

produziu, em 1978, a Convenção Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviço 

de Quartos para os Marítimos (STCW 1978), que regulamenta as condições de acesso à atividade, níveis 

mínimos de formação, de entre outros aspetos referentes às figuras profissionais que constituem as 

tripulações dos navios. Esta convenção foi aprovada para adesão pelo Decreto do Governo n.º 28/85, 

de 8 de agosto, tendo sido ratificada por Portugal em 30 de janeiro de 1986.  

Posteriormente, a IMO adotou, na conferência de 1995, um conjunto de emendas à 

Convenção STCW 1978, tendo introduzido alterações profundas relativas à formação, avaliação e 

certificação dos marítimos, com o intuito de melhorar a sua qualificação e a garantia da segurança da 

navegação. A IMO adotou, ainda em 1995, a Convenção STCW-F para as embarcações de pesca. 

A Convenção STCW sofreu uma última revisão em 2010, a qual foi aprovada em 

Conferência Diplomática realizada em Manila, nas Filipinas, tendo ficado conhecida como as Emendas 

de Manila. As Emendas de Manila iniciaram o seu processo de entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 

2012. 

Para além da referida Convenção, a nível interno, o Decreto-Lei n.º 280/2001, de 23 de 

outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.ºs 206/2005, de 28 de novembro e 

226/2007, de 31 de maio, estabeleceu as normas reguladoras da atividade profissional dos marítimos, 

prevendo disposições respeitantes à inscrição marítima e à emissão de cédulas de inscrição marítima, 

à aptidão física e psíquica dos marítimos, e, ainda, à classificação, categorias e requisitos de acesso e 

funções, à formação, acreditação e certificação, ao recrutamento e regime de embarque e de 

desembarque e, por último, à fixação da lotação de segurança das embarcações. 
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Resulta do artigo 2.º, n.º 1, do citado diploma legal que o trabalhador marítimo necessita 

de possuir a inscrição marítima, caso pretenda exercer, como tripulante, as funções correspondentes 

à sua categoria. 

A inscrição deve ser requerida pelo interessado na capitania do porto onde deseja exercer. 

Não é permitida a inscrição em mais de uma capitania, o que quer dizer que a cada marítimo só pode 

corresponder uma inscrição. A cédula de inscrição marítima é, assim, o documento que habilita o 

marítimo a exercer as funções correspondentes à categoria ou categorias nelas averbadas, devendo a 

cédula acompanhar sempre o respetivo titular no exercício da sua atividade (artigos 11.º e 13.º do 

Decreto-Lei n.º 280/2001). 

Para além disso, o trabalhador marítimo deve possuir a formação adequada e necessária 

para o exercício das suas funções, devendo deter um certificado de qualificação ou competência, ou 

estar qualificado a qualquer outro título para exercer as suas funções. Entende-se por certificado de 

qualificação «o documento emitido pela entidade competente de um Estado que atribui ao seu titular 

as qualificações profissionais necessárias para o exercício da atividade marítima a bordo das 

embarcações de bandeira desse mesmo Estado». O certificado de competência é «o documento 

emitido ou autenticado por um Estado, em conformidade com as disposições (…) da Convenção STCW, 

que habilita o seu titular a exercer, a bordo de uma embarcação, as funções correspondentes às suas 

qualificações profissionais» (artigo 36.º, alíneas a) e b), do Decreto-Lei n.º 280/2001) (88). Este 

certificado de competência não é exigido para as embarcações de pesca (artigo 25.º, n.º 2, alínea c), 

do mesmo diploma). 

De acordo com o artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 280/2001, “só podem exercer a 

atividade profissional dos marítimos os inscritos marítimos habilitados com as respetivas qualificações 

profissionais e detentores dos respetivos certificados”. 

Finalmente, importa referir que a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 23 de 

fevereiro de 2006, adotou a Convenção sobre o Trabalho Marítimo (CTM 2006), com o intuito de criar 

um instrumento único que incluísse todas as normas atualizadas, aplicáveis ao trabalho marítimo a 

nível internacional. Esta convenção reúne, assim, as convenções e recomendações adotadas pela OIT 

desde 1919, em matéria de trabalho marítimo, num único texto consolidado, composto por três partes 

distintas, a saber: os Artigos, as Regras e o Código. Os Artigos e as Regras estabelecem os direitos e 

princípios fundamentais bem como as obrigações dos Membros que ratificaram a Convenção. Já o 

Código indica o modo de aplicação das Regras e é composto por uma Parte A (normas obrigatórias) e 

uma Parte B (normais voluntárias). As Regras e o Código prevêem os seguintes títulos: condições 

mínimas a observar para o trabalho dos marítimos (Título 1), condições de emprego (Título 2), 

alojamento, lazer, alimentação e serviço de mesa (Título 3), proteção da saúde, cuidados médicos, 

bem-estar e proteção em matéria de segurança social (Título 4). 

Em 7 de julho de 2007, o Conselho da União Europeia adotou uma decisão que determina 

que os Estados-Membros devem ratificar a Convenção da OIT, 2006, sobre o Trabalho Marítimo, até 

31 de dezembro de 2010. A Convenção entrará, assim, em vigor depois de ter sido ratificada por 30 

Estados-Membros da OIT, representando pelo menos 33 % da arqueação mundial. Essa exigência foi 
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cumprida pela ratificação da Rússia e Filipinas, pelo que se sabe que a CMT 2006 entrará em vigor no 

mês de agosto do ano de 2013. 

Uma das principais críticas feitas à CTM 2006 é que se trata apenas de uma Convenção e, 

como tal, necessita de ser ratificada para se tornar efetiva. Há, no entanto, quem entenda que esta 

Convenção, assim que ratificada, irá permitir acabar com o «dumping social», ou seja, com a 

concorrência ilegítima entre os trabalhadores marítimos. 

Com o descrito fica definido o cenário a que o Estado fica obrigado no contexto dos 

marítimos, importando agora enquadrar o regime jurídico nacional aplicável aos contratos de trabalho, 

que regulam as relações laborais neste domínio. Para as diferentes profissões marítimas aplica-se um 

regime jurídico específico, nuns casos um regime especial noutros casos um regime comum. 

Refere Bernardo Lobo Xavier3que “a legislação comum de trabalho prevê a disciplina da 

generalidade dos contratos de trabalho, mas a riqueza e a diversidade das situações profissionais 

postulam muitas vezes regimes próprios, com enquadramento legislativo diversificado, os chamados 

contratos de trabalho especiais”.  

No que se refere a contratos de trabalho especiais há a referir o caso do contrato de 

trabalho a bordo, designado também por contrato de matrícula, e do contrato de trabalho portuário. 

O contrato de trabalho a bordo está regulamentado no Decreto-Lei n.º 74/73, de 1 de março, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/89, de 6 de abril e pela Lei n.º  114/99, de 3 de agosto, 

relativo ao contrato de trabalho do pessoal da marinha do comércio, e na Lei n.º 15/97, de 31 de maio, 

referente ao contrato de trabalho a bordo das embarcações de pesca. O Decreto-Lei n.º 280/93, de 13 

de agosto, estabelece o regime jurídico do trabalho portuário, aguardando-se para breve a publicação 

do novo regime para este setor. 

Quanto às restantes atividades marítimas, tais como a produção de culturas marinhas ou 

a aquicultura, quando estejam envolvidas atividades a bordo de uma embarcação, e o transporte nas 

embarcações de tráfego fluvial, os marítimos não beneficiam de nenhum regime especial, aplicando-

se o regime comum, previsto no Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, 

com mas sucessivas alterações. Para além disso, e de acordo com o disposto no artigo 9.º do citado 

Código, “ao contrato de trabalho com regime especial aplicam-se as regras gerais deste Código que 

sejam compatíveis com a sua especificidade”.  

2.3. MEIOS FINANCEIROS 
 

A concretização do potencial da economia do mar exige ação pública e privada suportada 

em recursos financeiros adequados e investimento direcionado para áreas prioritárias. Para o 

horizonte da ENM, 2020, importa destacar, no contexto da políticas públicas, o próximo Quadro 

                                                             
3Xavier, Bernardo Lobo (2011). Manual de Direito do Trabalho. Verbo, pág. 355. 



 

31 

 

Comunitário de Apoio 2014-2020, já que é determinante moldar o próximo Contrato de Parceria entre 

Portugal e a União Europeia às oportunidades identificadas por esta Estratégia. 

Por outro lado, importa realçar o alinhamento e ação concertada entre a atuação nacional 

e o que se encontra a ser definido ao nível do Fórum Atlântico, processo liderado em Portugal pela 

Direção-Geral de Politica do Mar. Este Fórum, estabelecido no contexto da Estratégia Europeia para a 

Bacia do Atlântico, pretende identificar áreas de investimento chave e prioridades de investigação, 

bem como projetos relevantes concretos, congregando autoridades regionais e locais, as empresas e 

outras partes interessadas relevantes, no sentido de um crescimento e criação de emprego 

sustentáveis. As áreas prioritárias que venham a ser identificadas serão uma referência determinante 

para o enquadramento dos projetos no próximo Quadro Comunitário de Apoio. 

Para efeitos de enquadramento a Estratégia Europeia para a Bacia do Atlântico resulta da 

Política Marítima Integrada (PMI), da UE, a qual pretende dar uma coerência aos assuntos marítimos, 

aumentando a coordenação entre diferentes áreas de política que concorrem para a ação no mar. No 

domínio da PMI é de destacar uma política transversal, de longo prazo, denominada “Blue growth”, 

em que o setor marítimo é abordado como um todo, e que já foi objeto de uma comunicação da CE ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Economico e Social Europeu e ao Comité das Regiões 

(COM(2012) 494, de 13 de setembro).  
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3. CARATERIZAÇÃO DA ECONOMIA DO MAR EM PORTUGAL 

3.1.SÍNTESE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS NACIONAIS 

 

A análise económica e social dos usos e atividades da economia do mar seguiu uma 

metodologia baseada na análise das Contas Nacionais, complementada por informação adicional 

decorrentes de estatísticas oficiais, a destacar as Contas Económicas da Pesca, o Sistema de Contas 

Integrado das Empresas, a Produção Aquícola em Portugal Continental e as Contas Satélite do Turismo. 

Esta opção metodológica permite garantir uma análise consistente, comparabilidade entre setores e 

comparações internacionais. 

Esta análise partiu da necessidade de avaliar o VAB dos setores/atividades abrangidos pela 

DQEM (2012), procurando a compatibilização com a nomenclatura utilizada no estudo de referência 

“Hypercluster da Economia do Mar” (2009). Note-se que não é possível refazer exatamente os cálculos 

do VAB, Produção e Emprego diretos para o ano de 2006, em virtude de ter havido alterações 

metodológicas nas Contas Nacionais, a nível europeu e nacional, a partir de 2006, designadamente ao 

nível da nomenclatura CAE (Rev. 2.1. para Rev.3) e do ano base (2000 para 2006). 

O presente estudo utiliza dados das Contas Nacionais Anuais (CAE Rev.3 - base 2006) e 

apura os efeitos diretos de um conjunto de setores, identificados como economia do mar, no VAB, no 

Emprego e na Produção nacionais, para o período 2006-2010. O apuramento dos efeitos indiretos 

obrigaria a cálculos mais complexos que não foram realizados nesta fase. 

O presente relatório segue, no que se refere à análise dos usos e atividades mercantis, a 

metodologia utilizada para a DQEM, subdivisão do Continente, mas alarga o âmbito geográfico dos 

resultados às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, no que respeita às atividades consideradas 

no “Turismo e Lazer”, em particular no Turismo costeiro.  

Chama-se a atenção para o facto de existirem algumas pequenas diferenças relativamente 

aos valores de VAB setoriais estimados e apresentados nas Estratégias Marinhas desenvolvidas ao 

abrigo da DQEM, referentes a 2009, que derivam de atualizações de dados ou de melhoria das 

hipóteses para as estimativas.  

Procedeu-se, ainda, a análises de sensibilidade no que respeita ao contributo do “Turismo 

e lazer”, em particular do Turismo costeiro. Na hipótese base o Turismo costeiro engloba apenas as 

atividades exercidas no litoral (NUTs III do litoral no Continente mais Regiões Autónomas (RAs)), com 

exceção das NUTs da Grande Lisboa e do Grande Porto, por se considerar que nessas zonas geográficas 

a atividade turística é exercida por diversos outros motivos, independentemente da proximidade do 

mar. Contudo, entende-se relevante comparar os valores obtidos para o contributo da economia do 

mar na economia nacional, considerando também o contributo do Turismo na região da Grande Lisboa 

(Sensibilidade 1), com o argumento de Lisboa ter sido a capital dos descobrimentos e continuar a ser 

uma cidade cuja atratividade cultural gira muito em torno dos monumentos e elementos marítimos. 

Adicionalmente efetuaram-se os mesmos cálculos englobando a atividade turística nas duas grandes 
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áreas urbanas nacionais: as regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto (Sensibilidade 2). Julgou-se 

ainda uma quarta hipótese em que se assumiu que todo o território nacional pode ser considerado 

como costeiro, à semelhança do que é ponderado no contexto União Europeia, para a Politica Marítima 

Integrada (Sensibilidade 3). De facto, embora para efeitos da DQEM se tenham considerado apenas 

atividades que exercessem possíveis pressões e impactes no ambiente marinho, numa ótica mais 

abrangente Portugal pode ser considerado um território marítimo no seu todo, o que permite projetar 

o país em termos estratégicos, através de três valias essenciais: imagem global histórico-cultural de 

país marítimo, importância geopolítica no contexto internacional, designadamente europeu e 

dinamização da economia pela via das atividades ligadas direta e indiretamente ao mar.   

Neste documento apresenta-se valores para alguns indicadores socioeconómicos 

relevantes, designadamente o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a Produção e o Emprego, para um 

conjunto de usos e atividades mercantis da economia do mar, em Portugal, e para o período 2006 a 

2010. O âmbito dos apuramentos é nacional, abrangendo o Continente e as Regiões Autónomas.  

Na Tabela 3.1 apresenta-se um resumo dos principais indicadores por atividade/setor 

analisado. Em 2010 o VAB total dos setores analisados foi de 3730 M€, o que representou 2,5% do VAB 

da economia portuguesa nesse ano. Este valor representa apenas a importância direta das atividades 

analisadas, não considerando os efeitos indiretos na economia, através da aquisição de bens e serviços 

a outros setores, e do rendimento que proporcionam às famílias através do emprego que geram. A 

análise efetuada permite, contudo, verificar que o peso dos setores analisados na estrutura da 

economia portuguesa aumentou ligeiramente no período analisado, passando de 2,2% em 2006, para 

2,5% em 2010.  

O Emprego total dos usos e atividades da economia do mar em Portugal aproximou-se, 

em 2010, dos 109 mil empregados, em equivalente a tempo completo (ETC), o que correspondeu a 

2,3% do Emprego da economia nacional. Entre 2006 e 2010 os valores do emprego na economia do 

mar variaram entre os 106 mil, em 2007, e os 109 mil empregados, em 2008, 2009 e 2010, enquanto o 

seu peso no Emprego nacional variou entre 2,1% e 2,3%. 

O valor da Produção dos usos e atividades da economia do mar em Portugal atingiu os 

8174 M€ em 2010, o que correspondeu a 2,4% da Produção nacional. O peso da produção da economia 

do mar na produção nacional variou entre entre 2,3% e 2,4%, de 2006 para 2010. 

A Figura 3.1. permite visualizar o contributo dos principais usos e atividades da economia 

do mar em Portugal, para o VAB e para o Emprego nacionais, enquanto a Tabela 3.1. apresenta um 

retrato da situação socioeconómica em 2010, último ano em que existem dados disponíveis das Contas 

Nacionais Anuais. 
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Figura 3.1- Contributo das atividades da economia do mar para o VAB e emprego nacionais, 2010 

(Fonte: DGPM). 
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Tabela.3.1- Resumo dos principais indicadores socioeconómicos (Fonte: DGPM). 
 

Atividade 
Classificação CAE Rev.3 

(total ou parcial) 

Indicadores socioeconómicos 
2010 

Fontes de informação 
VAB  Emprego Produção  

(106€) 
Peso na 
econo-
mia (%) 

(103 ETC) 
Peso na 
econo-
mia (%) 

(106€) 
Peso na 
econo-
mia (%) 

TOTAL DA ECONOMIA 
NACIONAL 

 151.413  4.793  323.612  
1) INE, Contas 
Nacionais Anuais 

ECONOMIA DO MAR  3.730 2,5 109 2,3 8.174 2,4  

USOS E ATIVIDADES ESTABELECIDAS 

1.PESCA, AQUICULTURA E 
INDÚSTRIA DO PESCADO 

 763,1 0,5 30,9 0,6 1.772,8 0,6 
1) INE, Contas 
Económicas da Pesca 
2) INE, Contas Nacionais 
Anuais 
3) INE, Sistema de Contas 
Integrado das Empresas 
4) DGRM, Produção 
Aquícola em Portugal 
Continental 

Pesca comercial 031  367,4  11,3  559,8  

Indústria transformadora de 
produtos da pesca e da 
aquicultura 

1020, 4723, 46230 e 702 
371,3  

169,6 (CAE 1020) 
 

17,3 
7,2 (CAE 1020) 

 
1.168,8 

788,1 (CAE 1020) 
 

Aquicultura 0321 24,3  2,3  44,2   

Apanha de algas e outros 
produtos para alimentação 

Englobado em 031 
Produção: Parte da pesca 
relativa à apanha de algas 

-  -  0,2   DGRM 

2.CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO 
NAVAIS 

301, 3315 e 38313p 113,4 0,1 4,4 0,1 346,2 0,1 
2) INE, Contas Nacionais 
Anuais 
3) INE, Sistema de Contas 
Integrado das Empresas 
5) Informação do IPTM e 
da APA 

3.TRANSPORTES MARÍTIMOS, 
PORTOS E LOGÍSTICA 

 1.358,4 0,9 20,4 0,4 3.018,6 0,8 

Atividade portuária 
4291p, 521p, 5222, 5224p, 

5229p, 7490p e 77340 
1.230,4  17,7  2.571,5  

Transporte marítimo 50 128,0  2,7  447,1  

Do qual cruzeiros 501 9,3  0,7  32,6  
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Atividade 
Classificação CAE Rev.3 

(total ou parcial) 

Indicadores socioeconómicos 
2010 

Fontes de informação 
VAB  Emprego Produção  

(106€) 
Peso na 
econo-
mia (%) 

(103 ETC) 
Peso na 
econo-
mia (%) 

(106€) 
Peso na 
econo-
mia (%) 

4. TURISMO E LAZER  1.456,6 1,0 52,4 1,1 2.894,2 0,9 

2) INE, Contas Nacionais 
Anuais 
3) INE, Sistema de Contas 
Integrado das Empresas 
6) INE, Contas Satélite do 
Turismo 

Turismo costeiro  
(inclui utilização balnear) 

55p,56p,79p,90p,91p e 
932p (apenas parte 

correspondente às NUT III do 
litoral do Continente e RAs, 

exceto Grande Lisboa e Grande 
Porto) 

1.355,6  48,8  2.723,7  

Náutica  
(inclui Turismo náutico -
Náutica de recreio e Náutica 
desportiva- e Formação e 
ensino) 

931p (apenas parte 

correspondente às NUT III do 
litoral do Continente e RAs, 

exceto Grande Lisboa e Grande 

Porto), 4614p,4669p, 
4764p,4677p,4942p e 855p 

101,0  3,6  170,4  

5.OBRAS DE DEFESA COSTEIRA 4291p 31,9 0,02 0,5 0,01 128,2 0,03 

2) INE, Contas Nacionais 
Anuais 
3) INE, Sistema de Contas 
Integrado das Empresas 
5) Informação do IPTM e 
da APA 

6.EXTRAÇÃO DE SAL 
MARINHO 

08931 6,9 0,00 0,2 0,00 13,8 0,00 

2) INE, Contas Nacionais 
Anuais 
3) INE, Sistema de Contas 
Integrado das Empresas 

7.ATIVIDADES EDUCATIVAS E 
DE I&D 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

  

8. OUTROS USOS E ATIVIDADES  n.d.  n.d.  n.d.   

n.d.- Informação não disponível; INE – Instituto Nacional de Estatística; APA – Agência Portuguesa de Ambiente; DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 

e Serviços Marítimos; IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 
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As atividades da economia do mar que mais contribuíram para o VAB, em 2010, foram, 

por ordem decrescente, o Turismo e lazer, os Transportes marítimos, portos e logística, a Pesca, 

aquicultura e indústria do pescado, a Construção e reparação navais, as Obras de defesa costeira e a 

Extração de sal marinho. A representação em termos de Emprego foi também superior no Turismo e 

lazer, seguida da Pesca, aquicultura e indústria do pescado, Transportes marítimos, portos e logística, 

Construção e reparação navais, Obras de defesa costeira e Extração de sal marinho (Figura 3.2.). 

  

Figura 3.2.– Estrutura do VAB e do emprego dos usos e atividades da economia do mar, 2010 

(Fonte: DGPM). 

A repartição mais desagregada do VAB e do emprego, nos setores com maior expressão, 

Turismo e lazer, Transportes marítimos, portos e logística e Pesca, aquicultura e indústria do pescado 

(Figura 3.3.) evidencia: 

 a fraca relevância do segmento “Náutica”, no conjunto das atividades de “Turismo e lazer”, bem 
como do segmento “Cruzeiros”, se agregados àquele grande grupo de atividades; 

 o maior peso da Atividade portuária relativamente ao Transporte marítimo no conjunto dos 
Transportes marítimos, portos e logística; 

 a importância ainda pequena da Aquicultura, no conjunto da Pesca, aquicultura e indústria do 
pescado. 
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Figura 3.3.– Estrutura do VAB e do emprego subsetorial, 2010 (Fonte: DGPM). 
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As análises de sensibilidade efetuadas à atividade de “Turismo e lazer”, diferem no que 

respeita às NUTs III do litoral englobadas nos cálculos do Turismo costeiro e permitem chegar a um 

contributo máximo do VAB e do emprego da economia do mar na economia nacional da ordem dos 

4,0% e 4,1%, respetivamente, em 2010 (Figura 3.4.). 

 

 

 

Figura 3.4.– Peso da economia do mar no VAB e no emprego nacionais – análises de 

sensibilidade (Fonte: DGPM). 
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Efetuou-se igualmente uma comparação do peso dos usos e atividades da economia do 

mar no VAB e no emprego obtidos nesta análise e noutros documentos de referência nacionais (Figura 

3.5.).  

 

 

 

 

 

Figura 3.5.– Peso da economia do mar no VAB e no emprego nacionais – comparação de vários 

documentos nacionais de referência (Fonte: DGPM). 

 

Os detalhes metodológicos que justificam estas diferenças são especificados no Anexo I 

(Tabela A.8.). 
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Apresentam-se de seguida as tabelas de resultados setoriais e subsetoriais obtidos através 

dos cálculos efectuados para este relatório, cuja metodologia - hipóteses e fontes consideradas e 

justificação do critério de atribuição do grau de “confiança no valor” – pode ser consultada no Anexo 

I. 

 

PESCA, AQUICULTURA E INDÚSTRIA DO PESCADO 

Pesca comercial 

Indicador da atividade (2011): Pescado fresco e refrigerado transacionado nas lotas do Continente  – 143,7 kton  

VAB (2010) – 367,4 M€ 

Emprego (2010) – 11,3 mil empregados ETC 

Produção (2010) – 559,8 M€ 

 

Aquicultura 

Indicador da atividade (2010): Produção aquícola em águas salgadas e salobras no Continente – 7062 ton  

VAB (2010) – 24,3 M€ 

Emprego (2010) – 2,3 mil empregados ETC 

Produção (2010) – 44,2 M€ 

 

Indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura 

Indicador da atividade (2009): Volume de produção da indústria transformadora dos produtos da pesca e da 
aquicultura no Continente – 203 kton  

VAB (2010) – 371,3 M€ 

Emprego (2010) – 17,3 mil empregados ETC 

Produção (2010) – 1168,8 M€ 

 

Apanha de algas e outros produtos para alimentação 

Indicador da atividade (2010): Produção de algas no Continente – 166,0 ton (peso seco) 

VAB (2010) – Valor Incluído na Pesca (pequeno) 

Emprego (2010) – Valor Incluído na Pesca (pequeno) 

Produção (2010) – 0,2 M€ 
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Tabela 3.2. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa do VAB a preços correntes, 

2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais 

Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 08.2012 e INE, Sistema 

Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 

 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

1. PESCA, AQUICULTURA E INDÚSTRIA DO PESCADO 
(1.1.+1.2.+1.3.) 

732,6 772,1 802,6 742,3 763,1 Média 

03 Pesca e aquicultura 388,4 404,4 410,7 376,3 396,3 Elevada 

031 PESCA COMERCIAL 386,2 402,1 408,4 373,3 367,4 Elevada 

0321 AQUICULTURA  1,9 2,0 2,0 2,7 24,3 Média 

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DOS PRODUTOS DA PESCA E 
DA AQUICULTURA 

344,4 367,9 392,1 366,3 371,3 Média 

1020 
Preparação e conservação de peixes, crustáceos e 
moluscos 

141,0 147,9 139,7 131,3 169,6 Elevada 

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

51,4 53,3 49,5 57,3 64,3 Média 

46230 
(parte) 

Comércio por grosso de animais vivos 15,3 15,8 12,1 10,4 13,8 Baixa 

702 
(parte) 

Atividades de consultoria para os negócios e a gestão 136,7 150,9 190,9 167,3 123,7 Baixa 

 

Tabela 3.3. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa da produção a preços correntes, 

2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais 

Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 08.2012 e INE, Sistema 

Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 

 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

1. PESCA, AQUICULTURA E INDÚSTRIA DO PESCADO 
(1.1.+1.2.+1.3.) 

1646,9 1776,3 1868,1 1765,7 1772,8 Média 

03 Pesca e aquicultura 580,7 609,3 627,1 578,2 604,0 Elevada 

031 PESCA COMERCIAL 538,3 564,8 581,3 536,0 559,8 Elevada 

0321 AQUICULTURA  42,4 44,5 45,8 42,2 44,2 Média 

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DOS PRODUTOS DA PESCA E 
DA AQUICULTURA 

1066,2 1167,0 1241,0 1187,6 1168,8 Média 

1020 
Preparação e conservação de peixes, crustáceos e 
moluscos 

674,0 736,1 801,3 743,8 788,1 Elevada 

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

80,3 84,2 81,5 88,8 101,0 Média 

46230 
(parte) 

Comércio por grosso de animais vivos 31,0 32,9 26,7 20,4 27,0 Baixa 

702 
(parte) 

Atividades de consultoria para os negócios e a gestão 280,9 313,8 331,5 334,6 252,6 Baixa 



 

44 

 

Tabela 3.4. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a 

tempo completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 

08.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do Pessoal ao Serviço em 

26.12.2012). 

 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

1. PESCA, AQUICULTURA E INDÚSTRIA DO PESCADO 
(1.1.+1.2.+1.3.) 

32,4 31,6 31,5 31,1 30,9 Média 

03 Pesca e aquicultura 14,5 13,8 13,6 13,5 13,6 Elevada 

031 PESCA COMERCIAL 12,0 11,5 11,3 11,2 11,3 Elevada 

0321 AQUICULTURA  2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 Média 

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DOS PRODUTOS DA PESCA E 
DA AQUICULTURA 

17,9 17,8 17,9 17,6 17,3 Média 

1020 
Preparação e conservação de peixes, crustáceos e 
moluscos 

7,0 7,1 7,1 7,0 7,2 Elevada 

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

7,0 6,5 6,1 5,9 5,4 Média 

46230 
(parte) 

Comércio por grosso de animais vivos 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 Baixa 

702 
(parte) 

Atividades de consultoria para os negócios e a gestão 2,6 2,9 3,4 3,5 3,5 Baixa 

 

 

CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAIS 

Construção e reparação navais 

Indicador da atividade (2011): Volume de negócios da construção e reparação navais –220 M€ 

VAB (2010) – 113,4 M€ 

Emprego (2010) – 4,4 mil empregados ETC 

Produção (2010) – 346,2 M€ 
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Tabela 3.5. – Construção e reparação navais - Estimativa do VAB a preços correntes, 2006-2010 

(Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-

P88, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 

26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

2.CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAIS 118,5 131,5 154,4 135,7 113,4 Média 

301 Construção naval 55,4 63,5 62,9 39,5 31,7 Média 

3315 Reparação e manutenção de embarcações 62,0 66,9 88,2 92,5 77,7 Média 

38313 
(parte) 

Desmantelamento de outros equipamentos e bens, em 
fim de vida 

1,1 1,2 3,3 3,6 4,1 Baixa 

 

 

Tabela 3.6. – Construção e reparação navais - Estimativa da produção a preços correntes, 2006-

2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais 

A82-P88, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 

26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

2. CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAIS 352,1 396,7 469,1 390,7 346,2 Média 

301 Construção naval 169,9 203,5 200,5 117,1 102,2 Média 

3315 Reparação e manutenção de embarcações 179,4 190,0 259,4 264,8 233,8 Média 

38313 
(parte) 

Desmantelamento de outros equipamentos e bens, em 
fim de vida 

2,8 3,2 9,3 8,8 10,1 Baixa 

 

 

Tabela 3.7. – Construção e reparação navais - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a tempo 

completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012). 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

2. CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAIS 5,2 5,6 5,6 5,9 4,4 Média 

301 Construção naval 2,9 3,0 3,2 3,3 2,4 Média 

3315 Reparação e manutenção de embarcações 2,2 2,4 2,1 2,1 2,0 Média 

38313 
(parte) 

Desmantelamento de outros equipamentos e bens, em 
fim de vida 

0,2 0,2 0,4 0,5 0,0 Baixa 
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TRANSPORTES MARÍTIMOS, PORTOS E LOGÍSTICA 

Atividade portuária 

Indicador da atividade (2011): Movimento de carga nos portos comerciais do Continente – 67.076.523 ton 
                                                       Movimento de navios nos portos comerciais do Continente – 10.442 navios  

VAB (2010) – 1230,4 M€ 

Emprego (2010) – 17,7 mil empregados ETC 

Produção (2010) – 2571,5 M€ 

 

Transporte marítimo 

Indicador da atividade (2012): Frota registada no RINM-MAR: 100 armadores nacionais e estrangeiros; 
1.001.680 toneladas de porte bruto (TDW); Frota operacional de Bandeira 
portuguesa, controlada direta ou indiretamente – 33 navios e 165.676 TWD 

VAB (2010) – 128,0 M€ 

Emprego (2010) – 2,7 mil empregados ETC 

Produção (2010) – 447,1 M€ 

 

Tabela 3.8. – Transportes marítimos, portos e logística - Estimativa do VAB a preços correntes, 

2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais 

Anuais A82-P88, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB 

em 26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

3. TRANSPORTES MARÍTIMOS, PORTOS E LOGÍSTICA 906,4 1046,5 1202,1 1111,6 1358,4 Média 

3.1. ATIVIDADE PORTUÁRIA 798,5 913,1 1075,2 982,0 1230,4 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica (na parte das atividades de 
construção e reparação de portos, marinas e trabalhos 
de drenagem) 

26,2 32,3 57,9 49,0 49,9 Média 

521 
(parte) 

Armazenagem (frigorífica e não frigorífica) 106,9 121,0 187,3 152,5 179,4 Baixa 

5222 Atividades auxiliares dos transportes por água 173,4 196,4 193,6 199,7 285,2 Média 

5224 
(parte) 

Manuseamento de carga 98,4 111,5 113,6 99,8 132,9 Baixa 
(sobreavaliada) 

5229 
(parte) 

Atividades de Agentes Transitários, aduaneiros e de 
outras atividades de apoio aos transportes 

295,3 334,5 348,5 317,5 434,7 Baixa 
(sobreavaliada) 

7490 
(parte) 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares, n.e. 

98,0 117,1 173,0 162,4 147,3 Baixa 
(sobreavaliada) 

77340 Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 0,3 0,3 1,2 1,2 1,1 Média 

3.2. TRANSPORTE MARÍTIMO 107,9 133,4 126,9 129,6 128,0 Elevada 

50 Transportes por água 107,9 133,4 126,9 129,6 128,0 Elevada 

501 Transportes marítimos de passageiros  6,5 8,0 7,6 7,8 9,3 Média 
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Tabela 3.9. – Transportes marítimos, portos e logística - Estimativa da produção a preços correntes, 

2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais 

Anuais A82-P88, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB 

em 26.12.2012). 

 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

3. TRANSPORTES MARÍTIMOS, PORTOS E LOGÍSTICA 2018,5 2329,2 2520,4 2388,4 3018,6 Média 

3.1. ATIVIDADE PORTUÁRIA 1570,5 1797,8 1991,8 1942,7 2571,5 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica (na parte das atividades de 
construção e reparação de portos, marinas e trabalhos 
de drenagem) 

102,8 128,2 161,6 195,0 200,5 Média 

521 
(parte) 

Armazenagem (frigorífica e não frigorífica) 197,7 224,7 314,1 245,4 354,4 Baixa 

5222 Atividades auxiliares dos transportes por água 320,9 364,7 359,2 371,1 563,3 Média 

5224 
(parte) 

Manuseamento de carga 182,1 207,0 210,8 185,5 262,5 Baixa 
(sobreavaliada) 

5229 
(parte) 

Atividades de Agentes Transitários, aduaneiros e de 
outras atividades de apoio aos transportes 

546,4 621,0 646,6 589,9 858,7 Baixa 
(sobreavaliada) 

7490 
(parte) 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares, n.e. 

219,9 251,7 298,2 353,6 330,1 Baixa 
(sobreavaliada) 

77340 Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 0,5 0,6 1,3 2,1 1,9 Média 

3.2. TRANSPORTE MARÍTIMO 448,1 531,4 528,6 445,7 447,1 Elevada 

50 Transportes por água 448,1 531,4 528,6 445,7 447,1 Elevada 

501 Transportes marítimos de passageiros  26,9 31,9 31,7 26,7 32,6 Média 
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Tabela 3.10. – Transportes marítimos, portos e logística - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a 

tempo completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012). 

 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

3. TRANSPORTES MARÍTIMOS, PORTOS E LOGÍSTICA 17,9 16,4 16,9 19,0 20,4 Média 

3.1. ATIVIDADE PORTUÁRIA 15,2 13,9 14,4 16,5 17,7 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica (na parte das atividades de 
construção e reparação de portos, marinas e trabalhos 
de drenagem) 

0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 Média 

521 
(parte) 

Armazenagem (frigorífica e não frigorífica) 4,2 2,8 2,5 3,0 3,7 Baixa 

5222 Atividades auxiliares dos transportes por água 2,9 2,7 2,9 3,2 3,4 Média 

5224 
(parte) 

Manuseamento de carga 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 Baixa  

5229 
(parte) 

Atividades de Agentes Transitários, aduaneiros e de 
outras atividades de apoio aos transportes 

5,3 5,3 5,6 6,4 6,4 Baixa  

7490 
(parte) 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares, n.e. 

1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 Baixa  

77340 Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Média 

3.2. TRANSPORTE MARÍTIMO 2,6 2,5 2,5 2,5 2,7 Elevada 

50 Transportes por água 2,6 2,5 2,5 2,5 2,7 Elevada 

501 Transportes marítimos de passageiros  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Média 

 

 

TURISMO E LAZER 

Turismo e lazer 

Indicador da atividade (2011): Taxa líquida de ocupação-cama (%) nos estabelecimentos hoteleiros afetos ao 
Turismo Costeiro (excluindo Grande Lisboa e Grande Porto e incluindo regiões 
Autónomas) – 36,9%  

VAB (2010) – 1456,6 M€ (~93% Turismo costeiro; ~7% Náutica) 

Emprego (2010) – 52,4 mil empregados ETC (~93% Turismo costeiro; ~7% Náutica) 

Produção (2010) – 2894,2 M€ (~93% Turismo costeiro; ~7% Náutica) 

 



 

49 

 

Tabela 3.11. – Turismo e lazer - Estimativa do VAB a preços correntes, 2006-2010 (Fonte: cálculos 

DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-P88, de 

7.12.2012, INE, Contas Satélite do Turismo e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do VAB em 26.12.2012). 

 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

4 .TURISMO E LAZER 1321,7 1418,0 1309,0 1430,1 1456,6 Média 

4.1.TURISMO COSTEIRO 1229,3 1320,4 1211,2 1325,6 1355,6 Média 

55 
(parte) 

Alojamento 610,6 688,7 524,9 639,3 650,1 Média  

56 
(parte) 

Restauração e similares 556,7 564,0 618,4 618,8 636,1 Média 

79 
(parte) 

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços 
de reservas e atividades relacionadas 

45,0 49,9 48,7 47,7 49,0 Média 

90 
(parte) 

Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias 

8,3 8,6 9,6 9,4 9,4 Média 

91 
(parte) 

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras 
atividades culturais 

3,3 3,4 3,5 3,8 4,0 Média 

932 Atividades de diversão e recreativas 5,4 5,7 6,1 6,7 7,0 Média 

4.2.NÁUTICA 92,4 97,6 97,8 104,5 101,0 Média 

931 Atividades desportivas 28,9 30,6 30,1 33,6 35,2 Média  

4614 
(parte) 

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

15,3 16,7 14,5 14,8 10,4 Baixa 

4669 
(parte) 

Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos 4,0 4,2 4,5 4,9 4,8 Baixa 

4677 
(parte) 

Comércio por grosso de desperdícios e sucata 0,5 0,7 0,6 0,5 0,8 Baixa 

4764 
(parte) 

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

2,5 3,0 3,2 3,4 3,0 Baixa 

4942 
(parte) 

Atividades de mudanças, por via rodoviária 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Baixa 

855 
(parte) 

Outras atividades educativas (ensinos desportivo e 
recreativo, ensino de atividades culturais e escolas de 
condução e pilotagem) 

41,0 42,4 44,8 47,1 46,6 Baixa 
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Tabela 3.12. – Turismo e lazer - Estimativa da produção a preços correntes, 2006-2010 (Fonte: 

cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-P88, de 

7.12.2012, INE, Contas Satélite do Turismo e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do VAB em 26.12.2012). 

 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

4 .TURISMO E LAZER 2627,4 2828,7 2843,6 2807,0 2894,2 Média 

4.1.TURISMO COSTEIRO 2464,8 2652,7 2670,6 2628,3 2723,7 Média 

55 
(parte) 

Alojamento 1232,7 1370,7 1377,2 1318,2 1386,1 Média  

56 
(parte) 

Restauração e similares 1035,7 1076,0 1080,0 1114,3 1134,7 Média 

79 
(parte) 

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços 
de reservas e atividades relacionadas 

156,2 163,1 165,0 147,3 154,2 Média 

90 
(parte) 

Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias 

21,9 22,6 25,9 24,8 25,4 Média 

91 
(parte) 

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras 
atividades culturais 

5,5 6,3 6,7 7,3 7,8 Média 

932 Atividades de diversão e recreativas 12,7 13,9 15,9 16,3 15,5 Média 

4.2.NÁUTICA 162,6 176,0 173,0 178,7 170,4 Média 

931 Atividades desportivas 67,8 73,9 71,5 77,7 78,0 Média  

4614 
(parte) 

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

31,0 34,6 32,1 28,8 20,3 Baixa 

4669 
(parte) 

Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos 11,0 11,7 10,0 9,5 9,5 Baixa 

4677 
(parte) 

Comércio por grosso de desperdícios e sucata 1,0 1,4 1,4 1,0 1,5 Baixa 

4764 
(parte) 

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

3,9 4,7 5,2 5,3 4,7 Baixa 

4942 
(parte) 

Atividades de mudanças, por via rodoviária 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 Baixa 

855 
(parte) 

Outras atividades educativas (ensinos desportivo e 
recreativo, ensino de atividades culturais e escolas de 
condução e pilotagem) 

47,5 49,2 52,3 55,9 56,0 Baixa 
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Tabela 3.13. – Turismo e lazer - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a tempo completo), 2006-

2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Emprego a Tempo 

Completo A82, de 7.12.2012, INE, Contas Satélite do Turismo e INE, Sistema Integrado de Contas 

das Empresas, extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012). 

 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

4 .TURISMO E LAZER 51,5 52,2 54,3 52,6 52,4 Média 

4.1.TURISMO COSTEIRO 47,6 48,3 50,4 49,0 48,8 Média 

55 
(parte) 

Alojamento 20,6 20,8 22,4 21,6 21,2 Média  

56 
(parte) 

Restauração e similares 23,3 23,7 24,2 23,6 23,7 Média 

79 
(parte) 

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços 
de reservas e atividades relacionadas 

1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 Média 

90 
(parte) 

Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias 

1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Média 

91 
(parte) 

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras 
atividades culturais 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Média 

932 Atividades de diversão e recreativas 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 Média 

4.2.NÁUTICA 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 Média 

931 Atividades desportivas 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 Média  

4614 
(parte) 

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

1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 Baixa 

4669 
(parte) 

Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Baixa 

4677 
(parte) 

Comércio por grosso de desperdícios e sucata 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Baixa 

4764 
(parte) 

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

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Baixa 

4942 
(parte) 

Atividades de mudanças, por via rodoviária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baixa 

855 
(parte) 

Outras atividades educativas (ensinos desportivo e 
recreativo, ensino de atividades culturais e escolas de 
condução e pilotagem) 

0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 Baixa 
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OBRAS DE DEFESA COSTEIRA 

Obras de defesa costeira 

Indicador da atividade (maio 2011):– Investimento executado nas prioridades A, B e C do Plano de Ação para o 
Litoral– 30,6 M€ 

VAB (2010) – 31,9 M€ 

Emprego (2010) – 0,5 mil empregados ETC 

Produção (2010) – 128,2 M€ 

 

Tabela 3.14. – Obras de defesa costeira - Estimativa do VAB a preços correntes, 2006-2010 (Fonte: 

cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-P88, de 

7.12.2012, INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012 e 

informação prestada pelo IPTM e pela APA). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

5. OBRAS DE DEFESA COSTEIRA  16,8 20,7 37,0 31,3 31,9 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica 16,8 20,7 37,0 31,3 31,9  Média 

 

Tabela 3.15. – Obras de defesa costeira - Estimativa da produção a preços correntes, 2006-2010 

(Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-

P88, de 7.12.2012, INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012 

e informação prestada pelo IPTM e pela APA). 

 
Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

5. OBRAS DE DEFESA COSTEIRA  65,7 81,9 103,3 124,6 128,2 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica 65,7 81,9 103,3 124,6 128,2  Média 

 

Tabela 3.16. – Obras de defesa costeira - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a tempo 

completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012, INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012 e informação prestada pelo IPTM e pela APA). 

 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

5. OBRAS DE DEFESA COSTEIRA 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  Média 

  



 

53 

 

EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO 

Extração de sal marinho 

Indicador da atividade (2010): Produção de sal no Continente – 44,5 kton  

VAB (2010) – 6,9 M€ 

Emprego (2010) – 0,2 mil empregados ETC 

Produção (2010) – 13,8 M€ 

 

Tabela 3.17. – Extração de sal marinho - Estimativa do VAB a preços correntes, 2006-2010 (Fonte: 

cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-P88, de 

7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 

 
Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

6.EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO 7,9 7,8 5,5 6,3 6,9 Baixa 

08931 Extração de sal marinho 7,9 7,8 5,5 6,3 6,9 Baixa 

 

Tabela 3.18. – Extração de sal marinho - Estimativa da produção a preços correntes, 2006-2010 

(Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-

P88, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 

26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

6.EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO 14,8 15,6 13,9 12,6 13,8 Baixa 

08931 Extração de sal marinho 14,8 15,6 13,9 12,6 13,8 Baixa 

 

Tabela 3.19. – Extração de sal marinho - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a tempo 

completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012, INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012). 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

6.EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Baixa 

08931 Extração de sal marinho 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Baixa 

 

Para além dos usos e atividades de mercado estabelecidas, foi caracterizado um conjunto 

de usos e atividades emergentes na economia do mar, ainda sem expressão económica no contexto 

nacional, nomeadamente: biotecnologia marinha, extração de recursos geológicos não energéticos, 

exploração/produção de petróleo e gás, energias renováveis e armazenamento de gás. 
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3.2. USOS E ATIVIDADES DE MERCADO 

3.2.1. ESTABELECIDOS 

3.2.1.1. Pesca, aquicultura e indústria do pescado 

PESCA COMERCIAL 

Nota prévia: Na análise do presente documento, importa ter presente o seguinte: 

De acordo com o que se encontra definido na Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3)/NACE para a Seção A: 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, Divisão 03 – Pesca e aquiculturacompreende, para além da atividade da 

pesca, a apanha de algas e de outros produtos de águas marítimas e interiores e a aquicultura de espécies piscícolas e afins 

em regime controlado. Assim sendo, alguns dos agregados macroeconómicos calculados no âmbito das Contas Económicas 

da Pesca, e que aqui irão ser mencionados, salvo se algo for referido em contrário, dizem respeito quer à atividade da pesca 

propriamente dita, quer à aquicultura, quer à apanha de algas; 

A Divisão 03 – Pesca e aquicultura engloba os Grupos 031 – Pesca e 032- Aquicultura. Sempre que possível, apresentam-se 

valores individualizados para o Grupo 031 – Pesca.  

Apresenta-se informação adicional relativa à identificação da atividade das embarcações da pesca do largo e sobre a 

identificação do comportamento da balança comercial dos produtos da pesca, assim como, o perfil do consumo dos produtos 

da pesca. 

A pesca desportiva não foi abordada neste capítulo que diz respeito exclusivamente à pesca comercial mas a CAE 93192 – 

Pesca desportiva e recreativa está integrada na avaliação que foi realizada no capítulo 3.3.1.4.Turismo e lazer à CAE 931 – 

Atividades desportivas. 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

A pesca na subdivisão do Continente, enquanto atividade de captura de recursos vivos 

marinhos, com fins comerciais, compreende a pesca com embarcação, a apanha de animais marinhos 

e a pesca apeada. 

A circunstância do território do Continente se situar numa zona de transição para 

ecossistemas mais quentes, tem limitado a capacidade produtiva do setor das Pescas, o qual apresenta 

uma elevada diversidade de espécies de pescado mas uma baixa abundância. 

Estes fatores determinam a abundância de pequenos pelágicos, como a sardinha, que 

habitualmente representa mais de 40% das quantidades totais capturadas, e uma diversidade 

específica considerável, cuja abundância é determinada pela batimetria, pelas condições hidrológicas 

e pela natureza dos fundos, especialmente no que se refere às espécies demersais. 

A atividade de pesca, pelas características das embarcações envolvidas, pelas espécies a 

que é dirigida a captura e pela dependência das populações envolvidas, necessita, para a sua 

viabilidade, de aceder à totalidade do espaço marítimo mais próximo da costa, localizado na faixa 

compreendida entre a costa e, no mínimo, a isóbata dos 200 metros. 

A faixa costeira, compreendida entre a costa e as 6 milhas, não sendo permanentemente 

ocupada pela frota, é da maior importância, nomeadamente para a pequena pesca, sendo de destacar 

que, pelo facto de esta operar com várias artes, pescar várias espécies e em vários tipos de fundo, tem 

menores impactos do que outras pescarias mantendo os necessários equilíbrios em termos de 

sustentabilidade. 



 

56 

 

A pesca, nomeadamente a pequena pesca, enquanto atividade exercida na faixa costeira, 

tem coexistido com as restantes atividades que se praticam nessa zona, nomeadamente atividades de 

lazer, como a vela, a pesca lúdica, as atividades marítimo-turísticas, a aquicultura ou a proteção 

ambiental. 

Se, em termos de quantidades capturadas, dominam a sardinha e outros pequenos 

pelágicos, como o carapau e a cavala, em termos económicos, os recursos importantes são também os 

demersais como o polvo, a pescada, a gamba e o choco. 

Em 2012, estavam registadas, na subdivisão do Continente, 7063 embarcações (Tabela 

3.20.). A grande maioria são embarcações da frota local, de pequeno porte, com comprimento fora a 

fora (CFF) até 9m, que pescam essencialmente na zona costeira até às 6 milhas e, igualmente, em zonas 

estuarinas e lagunares. As embarcações com um CFF superior a 9m integram a frota costeira, ou a frota 

de pesca do largo, sendo que esta frota opera maioritariamente em pesqueiros externos, ao abrigo de 

acordos estabelecidos pela União Europeia ou no âmbito de Organizações Regionais de Pesca. 

A pesca com embarcações nas águas da subdivisão do Continente compreende assim três 

grandes grupos, de acordo com os tipos de artes usadas: a pesca com artes de arrasto, a pesca com 

artes de cerco e a pesca polivalente exercida por embarcações licenciadas, em simultâneo, para várias 

artes, com destaque para as artes fixas. 

Entre 2006 e 2012 verifica-se uma redução do número de embarcações, da ordem dos 6%. 

Em termos de capacidade, observa-se igualmente uma redução de cerca de 7% da arqueação bruta 

(GT), e de cerca de 7% da potência propulsora (kW) (Figura 3.6.).  

 

  

Figura 3.6. - Evolução da frota de pesca, 2006-2012 (Fonte: DGRM) 
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Tabela 3.20. Frota de pesca registada, 2006-2012 (Fonte: DGRM). 

 

NUT I – 
Portugal 

Continental 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº GT kW Nº GT kW Nº GT kW Nº GT kW Nº GT kW Nº GT kW Nº GT kW 

Polivalente                    
(CFF < 12m) 

6854 9963 114854 6 739 9934 116232 6671 9930 116424 6617 9913 118093 6554 9925 118014 6460 9659 115676 6418 9657 115493 

Polivalente                  
(CFF > =12m) 

420 19225 71711  417 18797 70498 415 18865 70626 408 18712 69737 389 18130 67100  374 17372 63702  370 17423 62766 

Arrasto 95 17665 47069  95 17866 47390 96 17845 47527 83 15385 39771 77 14368 36647  83 15019 38438  83 15 043 38438 

Cerco 136 6748 32882  130 6448 31357 125 6198 30258 124 6130 29521 121 6014 28968  154 6596 32813  151 6 421 32023 

Frota do 
Largo que 
opera em 

águas 
Internacionais 

46 39568 52351  46 39788 52606 46 39788 52278 44 39345 51286 42 38602 49933  41 38272 49300  41 38272 49300 

Frota de 
Pesca do 

Continente 
7551 93169 318867 7 427 92833 318083 7353 92625 317113 7276 89485 308407 7183 87039 300662 7 112 86918 299929 7063 86816 298020 

CFF – Comprimento fora a fora; GT - Gross tonnage - Arqueação Bruta; kW - Potência propulsora em quilowatts; NUT – Nomenclatura de Unidade Territorial para fins 

estatísticos 
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Analisando em detalhe cada um dos segmentos da frota de pesca verifica-se o seguinte: 

Pesca Polivalente (local e costeira) 

Estas embarcações operam em áreas muito próximas da costa, estando as unidades com 

CFF ≤ 9 limitadas a operar na área de jurisdição da capitania do porto de registo e das capitanias 

limítrofes. Além desta limitação, estas pequenas embarcações, conforme o tipo de convés, apenas 

podem operar até à distância de 6 milhas da costa (caso tenham convés aberto – vulgarmente 

designado de boca aberta) ou até à distância de 30 milhas da costa (caso tenham convés corrido, parcial 

ou outro). 

Verifica-se, assim, que a atividade desenvolvida por esta frota está centrada na faixa 

costeira, ao longo de toda a costa da subdivisão do Continente, desde a linha de costa até às 6 milhas 

de distância da mesma, alargando-se, em alguns casos, até às 30 milhas de distância da costa. A pressão 

da atividade de pesca nessa área é constante e distribuída, quer no espaço, quer no tempo, existindo, 

naturalmente, ocasiões em que, por força das condições de mar ou da distribuição das espécies, a 

atividade é menos intensa. 

A atividade de pesca destas embarcações exerce-se ao longo de toda a costa, 

principalmente na faixa compreendida entre uma milha de distância à costa e cerca de trinta a quatro 

milhas da costa, geralmente até profundidades de 200m a 400m, podendo ainda fazer-se sentir em 

profundidades superiores, no caso da captura de espécies de profundidade, ou em toda a subdivisão 

do Continente (e também em águas internacionais), caso se trate da pesca de grandes migradores 

pelágicos, capturados na coluna de água em zonas de grandes profundidades (Figura 3.7.).   

No final de 2012 estavam registadas na frota de pesca polivalente 6418 embarcações com 

CFF inferior a 12m, que representam cerca de 91% da frota de pesca registada na subdivisão do 

Continente. Destas, estavam licenciadas 3331 unidades, que representam 86% da frota de pesca 

licenciada na subdivisão do Continente. 

A restante frota polivalente costeira, com CFF ≥12m, era composta por 370 embarcações, 

representando cerca de 5% da frota de pesca registada para a subdivisão do Continente. Destas, 

estavam licenciadas 298 unidades, que representavam cerca de 8% da frota de pesca licenciada na 

subdivisão do Continente. 

Como a designação indica, trata-se de uma atividade diversificada, exercida por 

embarcações licenciadas para várias artes, de entre as quais se destacam, nomeadamente, redes de 

emalhar de um pano, redes de tresmalho, armadilhas de gaiola e armadilhas de abrigo, capturando 

uma grande diversidade de espécies. 

Além das artes acima referidas existem ainda algumas embarcações licenciadas para 

outras artes mais específicas, como as xávegas, que operam essencialmente na zona centro, com artes 

envolventes arrastantes de alar para a praia, ou as redes de arrasto de camarão e de pilado que operam 

na zona costeira até às 3,5 milhas, na costa norte até à Figueira da Foz e as ganchorras, especialmente 

relevantes em número de embarcações, na costa algarvia. 

Neste segmento estão ainda incluídas cerca de 70embarcações que se dedicam à pesca 

exclusivamente com artes de anzol, das quais cerca de 20capturam, essencialmente, peixe-espada 



 

59 

 

preto e operam principalmente a partir de Sesimbra, dedicando-se as restantes à pesca de espécies 

altamente migradoras (espadarte, atuns e tubarões de superfície) que têm em Peniche um importante 

porto de registo. 

Na Figura 3.7 está representada a distribuição espacial das atividades da pesca polivalente 

na subdivisão do Continente. 

 

 

Figura 3.7.- Distribuição espacial da atividade da pesca polivalente na subdivisão do Continente. 

 
Pesca de Arrasto 
 
A pesca de arrasto com portas é quase exclusivamente exercida por embarcações com 

mais de quinze metros de comprimento fora a fora, que apenas utilizam esta arte. Em 2012 

encontravam-se licenciadas setenta e nove embarcações, que representavam cerca de 2% da frota de 

pesca licenciada na subdivisão do Continente, sendo responsáveis por cerca de 10% das descargas em 

lota. Entre estas25 dedicam-se à pesca de crustáceos e 54 à pesca de peixe, sendo o licenciamento 

feito para malhagens diversas consoante as espécies-alvo. 

A atividade de pesca das embarcações que capturam crustáceos exerce-se, 

essencialmente, na costa algarvia e alentejana, em áreas para além das 6milhas de distância da costa 

ou da linha de base reta, quando aplicável, e a profundidades que podem ir até aos mil metros, 

dependendo da espécie alvo visada (Figura 3.8.).   
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As embarcações de arrasto de crustáceos são atualmente licenciadas para as malhagens 

de 55mm a 59mm, para a pesca dirigida a gamba e outros camarões, e malhagem de igual ou superior 

a 70mm, para a pesca dirigida a gamba e outros camarões, e para malhagem de igual ou superior a 

70mm, para a pesca dirigida a lagostim.  

A atividade de pesca das embarcações que capturam peixe exerce-se em toda a costa da 

subdivisão do Continente. Os fundos em que esta frota opera tanto podem ser fundos arenosos como 

rochosos, dentro de determinados limites de relevo destes mesmos fundos. 

As cinquenta e quatro embarcações que dirigem a sua atividade à pesca de peixe, são 

licenciadas para malhagens de 65 mm a 69 mm e de malhagem igual ou superior a 70mm, e capturam 

essencialmente carapau, pescada, cavala, verdinho e, em quantidades menos significativas, diversas 

outras espécies de demersais, , como a faneca, o polvo e as raias e pata-roxas. 

 

 

Figura 3.8. - Distribuição da pesca de arrasto de peixe na subdivisão do Continente. 

 

Pesca de Cerco 

A atividade destas embarcações distribui-se ao longo de toda a costa, na faixa 

compreendida entre a costa e profundidades até cerca de 100metros. A manutenção do acesso livre 

das embarcações a toda a área em causa deve-se à forma de operar desta arte, em que a embarcação, 

depois de localizado o cardume, necessita de o acompanhar durante o processo de captura. 
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As embarcações de cerco, assim designadas por, tradicionalmente, serem licenciadas 

exclusivamente para a arte de cercar para bordo, dispõem por vezes de licença para outras artes, que 

não usam. 

Tipicamente, a pesca de cerco é exercida por traineiras, embarcações com comprimento 

fora a fora superior a 15m, que operam com equipas numerosa de tripulantes, cerca de 20 por 

embarcação. 

Em 2012 estavam registadas na frota de pesca da subdivisão do Continente, como 

cercadores, 151 unidades, ou seja, cerca de 2% do total. Destas, estavam licenciadas 121 embarcações 

que são, maioritariamente, as responsáveis pela captura de cerca de 46% do pescado descarregado 

nas lotas da subdivisão do Continente,  sendo as principais espécies a sardinha, a cavala, o carapau e a 

sarda. 

Na Figura 3.9. está representada a distribuição espacial da atividade da pesca de cerco na 

subdivisão do Continente. 

 

 

Figura 3.9. - Distribuição espacial da atividade da pesca de cerco na subdivisão do Continente. 

 

  



 

62 

 

b) Importância socioeconómica 

Valor da produção 

No ano de 2011, nas lotas da subdivisão do Continente foram transacionadas 143,7 kton 

de pescado fresco e refrigerado, a que corresponde um valor de 236312 mil euros. Para o período de 

2006 a 2011, o pescado fresco e refrigerado, transacionado em lota, teve a evolução representada na 

Figura 3.10. A identificação das principais espécies descarregadas em 2011 consta dos gráficos da 

Figura 3.11.  

 
Figura 3.10. - Evolução das descargas (ton) em lota da subdivisão do Continente, total e por tipo de 

pesca, 2006-2011 (Fonte: DGRM). 

 

Figura 3.11. - Principais espécies descarregadas (fresco) na subdivisão do Continente em 2011 (Fonte: 

DGRM). 
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Para além dos aspetos atrás referidos, e que de uma forma global caraterizam a Pesca em 

termos da sua produção, em quantidade e valor, importa identificar qual o contributo de cada 

segmento de pesca para aquele agregado. Temos assim: 

A pesca polivalente desempenha um importante papel no abastecimento do País em 

pescado fresco, sendo responsável por cerca de 40% do total de pescado fresco descarregado em lota 

(58,0 kton das 143,7 kton descarregadas em 2011). 

As embarcações da frota polivalente, em 2011, foram responsáveis pela captura de 

espécies como o peixe-espada-preto (3474ton), atuns e similares, incluindo o espadarte (1881ton) e 

uma parte significativa das espécies demersais, algumas muito valorizadas comercialmente, 

capturadas pelas embarcações que operam com anzol e/ou redes, como a pescada (1706ton), faneca 

(1809ton), sargos (668ton), linguado (941ton) robalo (462ton), besugo (343ton), tamboril (198ton) ou, 

ainda, de espécies capturadas com armadilhas, como o polvo (6973ton em 2011), destacando-se ainda 

o choco com descargas em 2011 de 1453ton, realizadas por armadilhas e redes de tresmalho. 

Esta frota, para além da importância que tem no abastecimento interno, é a responsável 

pelo fornecimento de uma parte muito significativa do pescado fresco e de qualidade, constituindo 

uma das principais âncoras do turismo, dada a relevância das espécies locais na gastronomia regional. 

Para além disso, há atividades tradicionais que suscitam grande interesse e integram o cartaz turístico 

de algumas zonas, sendo disso exemplo a pesca com a arte de xávega. 

De salientar também a importância da pequena pesca nos rendimentos e na fixação das 

populações nas pequenas comunidades piscatórias, de que são exemplo a costa algarvia, 

nomeadamente a zona de Tavira, ou a costa alentejana nas zonas da Arrifana, Odemira ou Aljezur. 

A importância social desta atividade, que se reflete em comunidades com grande 

percentagem de pescadores ativos, por vezes embarcados e a operar a partir de portos muito distantes 

das áreas de residência (a comunidade de Aveiro é um exemplo desta realidade), é significativa e 

claramente superior ao que o produto da venda do pescado capturado poderia fazer supor. Assim, a 

manutenção do acesso aos pesqueiros tradicionalmente explorados por este tipo de embarcações é 

essencial para estas populações muito dependentes da pesca e dificilmente reconvertíveis para outras 

atividades. 

Ao longo das duas últimas décadas, a pesca de arrasto, por força da necessidade de 

adaptação da frota aos recursos existentes e, nos últimos anos, também em consequência do aumento 

dos custos de produção decorrente do aumento do preço dos combustíveis, foi o segmento onde se 

verificou uma redução significativa do número de embarcações. 

Verifica-se, contudo, que a par dos palangreiros de superfície, foi um dos dois segmentos 

da frota portuguesa com maior taxa de renovação, incorporando embarcações muito recentes, 

modernas e bem adaptadas à pescaria, que vieram substituir embarcações existentes, mais antigas e 

obsoletas. 

Quanto à pesca de cerco, para além de contribuir para o abastecimento do mercado com 

peixe fresco, é o suporte essencial da indústria portuguesa de conservas de sardinha, que utiliza cerca 

de metade da sardinha descarregada, fornecendo matéria-prima de qualidade. Esta indústria tem 
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grande tradição em Portugal, sendo responsável por uma parte significativa das mais-valias geradas 

pelo setor, destinando-se a maior parte da sua produção ao mercado externo. Esta frota é, também, 

relevante como suporte da atividade turística, não só pelo interesse que as tradições associadas à 

mesma despertam, como pelo valor que a sardinha assume na gastronomia e cultura portuguesas. 

Foram apurados para o presente relatório os valores da produção, no período entre 2006 

a 2010, com base nas Contas Nacionais Anuais e nas Contas Económicas da Pesca (Tabela 3.21.).  

 

Tabela 3.21. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa da produção a preços 

correntes, 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas 

Nacionais Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 08.2012 e INE, 

Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

03 Pesca e aquicultura 580,7 609,3 627,1 578,2 604,0 Elevada 

031 PESCA COMERCIAL 538,3 564,8 581,3 536,0 559,8 Elevada 

 

Valor Acrescentado 

Tal como referido na Nota Prévia, este agregado compreende, para além da atividade da 

pesca, a apanha de algas e de outros produtos de águas marítimas e interiores e a aquicultura de 

espécies piscícolas e afins em regime controlado. 

No contexto dos trabalhos da DQEM, foi efetuada uma estimativa do VAB da pesca 

comercial, com base numa repartição do VAB da Divisão 03 – Pesca e Aquicultura, nos Grupos 031 – 

Pesca e 032 – Aquicultura (utilizando o Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) do INE), 

aplicada ao valor da Divisão 03 das Contas Económicas da Pesca. Esses valores foram atualizados para 

o presente relatório, tendo em conta dados das Contas Económicas da Pesca, disponibilizados no site 

do INE, em agosto de 2012 e as Contas Nacionais Anuais, a 82 ramos, para 2010, disponibilizadas pelo 

INE em dezembro de 2012 (Tabela 3.22.). 

 

Tabela 3.22. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa do VAB a preços correntes, 

2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais 

Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 08.2012 e INE, Sistema 

Integrado de Contas  das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

03 Pesca e aquicultura 388,4 404,4 410,7 376,3 396,3 Elevada 

031 PESCA COMERCIAL 386,2 402,1 408,4 373,3 367,4 Elevada 
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Emprego 

O volume de emprego na pesca em equivalente a tempo completo (ETC) era, em 2007, de 

13610 unidades (INE/DGPA, 2011)4 e de 13578 unidades em 2010 (INE, 2012). 

 Portugal ocupa a quarta posição no conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia. 

Tal como para o valor da produção, a desagregação da variável emprego pelo tipo de 

pesca, é essencial para uma correta avaliação da Pesca. 

Para a pesca polivalente (local e costeira), estima-se, atualmente, que represente cerca de 

quinze mil postos de trabalho direto, sendo muito relevante, em termos socioeconómicos, para 

algumas comunidades piscatórias locais ainda muito dependentes da pesca e que, por força da 

tradição, da falta de alternativas de emprego, do elevado nível etário e das baixas habilitações 

académicas e qualificações profissionais, dificilmente consegue ser reconvertida para outras 

atividades. 

No que respeita à pesca de arrasto, e uma vez que esta frota carece de seis a dez 

tripulantes por embarcação, estima-se que represente cerca de setecentos postos de trabalho direto, 

o que é particularmente relevante para as comunidades piscatórias da zona centro/norte, mais 

dependentes desta atividade e onde as alternativas de emprego são mais limitadas. 

É grande a relevância da pesca de cerco, em termos de emprego, uma vez que, por um 

lado, esta frota opera com recurso a tripulações numerosas e, por outro, tem associada a mão-de-obra 

utilizada na indústria conserveira. Assim, estima-se que as noventa e cinco embarcações licenciadas 

representem cerca de dois mil postos de trabalho direto, aos quais se deverão adicionar outros tantos 

gerados em terra e associados à indústria conserveira. 

De notar que os postos de trabalho desagregados por segmento de frota não são 

comparáveis com o valor do volume de emprego total em ETC. Os primeiros valores são estimados pela 

DGRM, com base, e.g., no número médio de tripulantes por embarcação, pelo que os dados não são 

comparáveis. 

Em aditamento à análise socioeconómica efetuada para a DQEM, foram apurados para o 

presente relatório os valores do emprego, com base em valores do Emprego a Tempo Completo a 82 

ramos (A82), compatíveis com as Contas Nacionais Anuais, fornecidos pelo INE (Tabela 3.23.).  

  

                                                             
4 Nota: Este valor corresponde à CAE 03 – Pesca e aquicultura e foi entretanto atualizado.  
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Tabela 3.23. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa do emprego (ETC-equivalente 

a tempo completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 

08.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do Pessoal ao Serviço em 

26.12.2012). 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

03 Pesca e aquicultura 14,5 13,8 13,6 13,5 13,6 Elevada 

031 PESCA COMERCIAL 12,0 11,5 11,3 11,2 11,3 Elevada 

 

 

c) Evolução passada e tendências futuras 

A atividade de pesca, sendo uma atividade extrativa, tem, naturalmente, impactos sobre 

o meio marinho, pelo que, através de regulamentação nacional e da União Europeia, no âmbito da 

Política Comum das Pescas, têm sido adotadas medidas de gestão do setor que visam garantir a 

sustentabilidade da atividade, bem como minorar os impactos sobre os ecossistemas, permitindo, 

desta forma, que a exploração dos recursos vivos marinhos, gere, sustentadamente, a biomassa 

necessária à alimentação humana. 

A evolução da frota de pesca nas duas últimas décadas mostra uma tendência claramente 

decrescente, quer no que diz respeito ao número de embarcações, quer no que diz respeito à respetiva 

capacidade. O decréscimo verificado visou a adequação da capacidade da frota aos recursos 

disponíveis, considerando-se que, no futuro, os ajustamentos de capacidade serão pontuais e dirigidos 

a segmentos onde se identifica, ainda, alguma sobre-capacidade. 

Tal adaptação da capacidade da frota não teve consequências significativas no volume do 

pescado capturado em águas nacionais, o qual mantem uma relativa estabilização ou ligeiro aumento. 

Quanto à riqueza criada, Valor Acrescentado Bruto, apesar de ligeira diminuição do VAB 

da pesca comercialem 2009 e 2010, não se estima que o seu contributo para o VABnacional apresente 

alterações significativas, mantendo-se a posição relativa. 

Quanto ao Emprego, a tendência será de manter-se a dificuldade de recrutamento de 

mão-de-obra em todas as categorias profissionais ligadas à captura, devido à pouca atratividade desta 

atividade. 

Outro aspeto a reter é o aumento das exigências de fiscalização e controlo. A Pesca é, cada 

vez mais, uma das atividades económicas sujeita a uma vigilância e fiscalização mais intensa, próxima 

e cada vez mais eficaz. 

Por tipo de pesca, temos o seguinte: 
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Pesca Polivalente (local e costeira) 

A frota polivalente tem sofrido uma redução gradual ao longo das duas últimas décadas, 

decorrente das políticas setoriais adotadas de redução da capacidade da frota, da variação de 

abundância dos recursos e também do desenvolvimento registado noutros setores da economia, 

concorrentes em termos de mão-de-obra. No entanto, também se verificou alguma substituição de 

pequenas embarcações por outras de maior porte, com melhores condições de segurança, 

navegabilidade, conservação e estiva do pescado a bordo, com reflexos significativos na melhoria da 

qualidade do pescado desembarcado. 

É previsível que este segmento venha a sofrer, no futuro, alguma redução de capacidade, 

em resultado de saídas naturais de embarcações da atividade da pesca ou da adoção de algum regime 

de apoio à redução de capacidade da frota. 

Pesca de Arrasto 

Não se perspetivam, neste segmento da frota, reduções expressivas de capacidade num 

futuro próximo, após as medidas de imobilização definitiva tomadas em 2008-2009, no âmbito do 

plano de recuperação da pescada e lagostim, das quais resultou uma redução de 18unidades. 

Pesca de Cerco 

Ao longo dos últimos anos as capturas de pequenos pelágicos podem considerar-se 

estabilizadas, para o que terá contribuído a implementação do plano de gestão para a pesca da 

sardinha, no final da década de 90, elaborado e dinamizado pelas autoridades portuguesas, e que foi 

considerado, pelas instâncias comunitárias, como um bom exemplo de gestão de recursos piscatórios. 

Neste segmento verificou-se uma redução do número de embarcações e da respetiva 

capacidade global, ao longo das duas décadas anteriores, admitindo-se que se possam vir a verificar, 

no futuro, novas reduções com pequena expressão. 

É o segmento da frota portuguesa que apresenta menor taxa de renovação, pese embora 

o esforço de modernização verificado nos últimos anos, tendo em vista a melhoria das condições de 

acondicionamento de pescado a bordo. 
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Dados adicionais relativos à pesca comercial (não exclusivos do território marítimo 

nacional) 

Incluem-se em seguida peças fundamentais que determinam as pescas, como atividade 

económica e social, e que, portanto, têm expressão nos indicadores socioeconómicos caracterizados 

anteriormente. Assim temos: 

Frota do Largo 

A atividade da frota do largo português, que opera em águas de alto mar, no Atlântico 

Norte, regulamentadas por Organizações Regionais de Pesca, dirigindo a sua atividade, 

essencialmente, à captura de palmeta, bacalhau e cantarilho, na área noroeste, Northwest Atlantic 

Fisheries Organisation (NAFO), e de cantarilho, na área nordeste, North East Atlantic Fisheries 

Comission (NEAFC), assim como de bacalhau na ZEE da Noruega e no Svalbard. 

A presença da frota longínqua portuguesa na NAFO declinou após 1990 passando de 56 

para os atuais 13navios, em consequência da evolução negativa do estado dos stocks tradicionalmente 

explorados, como o bacalhau, sujeito a uma proibição de captura que vigorou até 2009. 

As reduções sucessivas no número de embarcações que operavam no Atlântico Norte 

foram apoiadas com incentivos financeiros ao abate.  

Na Noruega, Portugal não é beneficiário do Acordo de Pescas bilateral, provindo a sua 

quota de bacalhau do Acordo do Espaço Económico Europeu (EEE), de 1992, que atribui a Portugal, 

Espanha, Irlanda e Grécia uma quota chamada de “quota de coesão”, em contrapartida do acesso da 

Noruega ao mercado comunitário com isenção total de direitos para o bacalhau. 

No Svalbard, Portugal tem acesso a uma quota de pesca para o bacalhau que decorre, 

diretamente, dos Totais Admissíveis de Captura (TAC) estabelecidos. 

Na Gronelândia, Portugal não dispõe de possibilidades de pesca, com exceção da quota 

de alabote na costa leste, que dispõe desde 2003 e que não utilizou por não configurar uma 

possibilidade de pesca real.  Esta quota, inicialmente de 1000 toneladas, passou, no quadro do novo 

Protocolo de Pesca UE/Gronelândia, para 112 t, em 2013.No Atlântico, Índico e Pacífico, a frota 

longínqua integra, no seu conjunto, 45 palangreiros de superfície que capturam tunídeos e espadarte. 

Uma parte da frota de grandes palangreiros de superfície acede a águas de países 

terceiros, no quadro de acordos celebrados pela União Europeia, nomeadamente com Cabo Verde, e 

São Tomé e Príncipe, onde utiliza a quota portuguesa de espadarte fixada pela Internacional 

Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), bem como com Madagáscar , o que lhes 

permite acompanhar o percurso migratório das espécies a que dirigem a sua atividade. 

Face às dificuldades de acesso à captura de espécies migradoras no Atlântico, em especial 

de espadarte, os navios têm reorientado a sua atividade para pesqueiros mais longínquos, como é o 

caso do Índico, apesar de ter sido limitada a expansão das frotas em atividade na região, em resultado 

dos pareceres científicos. No entanto, no Índico vem-se registando uma progressiva redução da 

presença de navios portugueses pelo receio das ações de pirataria naquela região. 
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O Pacífico poderia constituir um destino alternativo para alguns navios palangreiros de 

maior porte, atendidas as restrições à pesca no Atlântico. No entanto, as condições de operação 

naquela área são complexas quer em termos de regulamentação aplivável quer de apoio logístico. No 

Pacífico, a atividade das embarcações tem de obedecer à regulamentação de três organizações 

regionais de pesca: Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), Inter-American Tropical 

Tuna Commission (IATTC) e South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO). 

Na costa africana, Portugal efetua capturas com palangre de superfície, em várias ZEE, que 

são aproveitadas por alguns navios do largo, e, sobretudo, por embarcações da frota costeira com 

autorização de extensão da área de atividade (no total de seis). A atividade nesta área inclui a que 

decorre dos acordos com a Guiné Bissau e Mauritânia, e denavios em regime de fretamento (4navios) 

e de sociedades mistas em Moçambique (3navios). 

Desde 2006, com a Resolução 61/105, as Nações Unidas tem vindo a adotar importantes 

recomendações em prol da sustentabilidade das pescas através das Resoluções sobre Pescas 

Sustentáveis, no que diz respeito à limitação do impacto das pescas de profundidade no alto mar e à 

proteção dos ecossistemas marinhos vulneráveis. 

Trata-se de uma matéria que ganhou relevância no seio das Organizações Regionais de 

Pesca. Na NAFO, estão fechadas à pesca dezassete áreas para proteção de corais e esponjas e está 

definida a zona de pesca onde se pode pescar sem avaliação prévia de impacto do arrasto 

(considerando informação da atividade desde 1987). Na NEAFC encontram-se encerradas à pesca com 

arrasto de fundo e artes fixas dez zonas de habitats profundos vulneráveis e duas zonas identificadas 

como de corais. 

Não se identificam situações de manifesta sobre-capacidade na frota portuguesa da pesca 

longínqua, pelo que a adoção de futuras medidas de redução de capacidade deverão revestir caráter 

pontual, em casos de eventuais situações em que venha a ser necessário diminuir capturas no contexto 

de uma exploração sustentável de recursos. 

 

Acordos pesqueiros entre Espanha e Portugal 

Aquando da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, foram 

assinados acordos de cooperação bilateral em matéria de pesca entre Portugal e Espanha para as zonas 

adjacentes à fronteira, os denominados Acordos Fronteiriços do Rio Minho e Guadiana, e incluídas 

disposições específicas no Ato de Adesão relativamente à pesca com arrasto, palangre de superfície e 

salto e vara, aplicáveis à pesca em águas mútuas entre as 12e as 200milhas da costa em torno da 

Península Ibérica. 

Embora com alguns ajustamentos e com um novo enquadramento ao nível da 

regulamentação europeia, não se verificaram alterações relevantes no que se refere às oportunidades 

de pesca em águas mútuas continentais, tendo os últimos acordos sido assinados em outubro de 2003, 

com uma duração de dez anos, ou seja, para vigorarem até 31 de dezembro de 2013. 

No essencial, o Acordo, que abrange as águas continentais, fixa um número máximo de 

navios autorizados a pescar em cada modalidade (palangre de superfície, arrasto e cerco, ver Tabela 
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3.24.) e momento e a troca de listas com as embarcações autorizadas entre ambas as administrações, 

assim como medidas técnicas e de controlo. 

 

Tabela 3.24. - Grau de utilização do acordo pesqueiro entre Portugal e Espanha, 2010-2012 (Fonte: 

DGRM). 

Modalidade 

Possibilidades de Pesca 2010 2011 2012 

Nº navios PT Nº navios ES 
Nº 

navios 
PT 

Nº 
navios 

ES 

Nº 
navios 

PT 

Nº 
navios 

ES 

Nº 
navios 

PT 

Nº 
navios 

ES 

Águas Ocidentais 

Arrasto (total)  

30 30 

21 22 24 15 30 13 

Dos quais, no máximo 5 são 
de Crustáceos  

 4  4  5 

Cerco  15 15 9 15 7 15 4 15 

Palangre de Superfície  Sem limite Sem limite 28 95 28 105 33 99 

Salto / Vara / Corrico 100 100 1 0 0 0 0 1 

SUB-TOTAL 145 145 59 136 59 139 67 133 

PT – Portugal; ES - Espanha 

 

Neste Acordo vigoram, em cada Estado-Membro, as medidas previstas na legislação 

europeia, complementada com algumas disposições contidas no texto do Acordo. 

No que se refere aos Acordos fronteiriços (Minho e Guadiana), foi fixado um número 

máximo de navios autorizados a pescar, em cada modalidade e momento e a troca de listas, com as 

embarcações autorizadas, entre ambas as Administrações. 

O Acordo Fronteiriço do Rio Minho (Tabela 3.25.) abrange as zonas dentro das 12milhas 

numa área que compreende 6milhas para norte e sul da fronteira do rio Minho, nas modalidades 

artesanais e gamelas utilizando tresmalho, sardinheiras, volantes, betas, raieiras e palangre, e dez 

milhas para norte e sul da fronteira, no caso dos navios de cerco. Da parte portuguesa apenas são 

licenciadas embarcações registadas em Caminha e Vila Praia de Âncora. 
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Tabela 3.25. - Grau de utilização do acordo fronteiriço do Rio Minho, 2010 - 2012 (Fonte: DGRM). 

Modalidade 

Possibilidades de Pesca 2010 2011 2012 

Nº navios PT Nº navios ES 
Nº 

navios 
PT 

Nº 
navios 

ES 

Nº 
navios 

PT 

Nº 
navios 

ES 

Nº 
navios 

PT 

Nº 
navios 

ES 

Acordo Minho 

Gamelas Sem limite Sem limite 0 0 0 0 0 0 

Artesanais 26 26 25 24 24 24 24 24 

Cerco  18 18 0 18 0 18 0 18 

SUB-TOTAL 44 44 25 42 24 42 24 42 

PT – Portugal; ES - Espanha 

 

No que se refere ao Acordo Fronteiriço do Rio Guadiana (Tabela 3.26.), cuja área de 

influência é a zona dentro das 12milhas, 15milhas para este e oeste da fronteira para a generalidade 

das modalidades e sete milhas para cada lado nas modalidades artesanais (tresmalho, conquilha e 

anzol), da parte de Portugal, apenas são licenciadas embarcações registadas em Vila Real de Sto. 

António e Tavira. 

 

Tabela 3.26. - Grau de utilização do acordo fronteiriço do Rio Guadiana, 2010 – 2012 (Fonte: 

DGRM). 

Modalidade 

Possibilidades de Pesca 2010 2011 2012 

Nº navios PT Nº navios ES 
Nº 

navios 
PT 

Nº 
navios 

ES 

Nº 
navios 

PT 

Nº 
navios 

ES 

Nº 
navios 

PT 

Nº 
navios 

ES 

Acordo Guadiana 

Bivalves - 25 - 25 - 25 - 23 

Cerco 8 7 8 7 8 7 7 7 

Redes de Emalhar 6 - 6 - 6 - 6 - 

Redes de Tresmalho 11 - 11 - 11 - 10 - 

Alacatruzes 7 - 7 - 7 - 7 - 

Tresmalho Artesanal 10 2 10 1 10 2 10 1 

Anzol 2 - 2 - 2 - 2 - 

Conquilha - 10 - 2 - 2 - 2 

SUB-TOTAL 44 44 44 35 44 36 42 33 

PT – Portugal; ES - Espanha 
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Comercialização/Consumo/Balança Comercial 

O consumo dos produtos da pesca coloca Portugal como o maior consumidor de pescado 

da União Europeia e terceiro a nível mundial, apresentando um consumo per capita, em 2007, de cerca 

de 61,6kg/hab.ano (estimativa de peso à saída de água)5. De referir que a União Europeia apresentava, 

para o mesmo ano, um consumo per capita de cerca de 23,3kg/hab.ano. 

A satisfação daquele consumo faz-se com o pescado fresco e refrigerado descarregado em 

lota e através das importações. De acordo com a legislação nacional em vigor, todo o pescado fresco 

com origem na captura é, obrigatoriamente, descarregado em lota, salvo as isenções expressamente 

previstas, e sujeito a primeira venda por sistema de leilão, seguindo depois para os normais circuitos 

do comércio grossista e a retalho, indústria transformadora, e hotelaria/restauração, havendo um 

contingente apreciável que tem como destino os mercados externos. 

O pescado congelado que provém da importação, dos navios-fábrica ou dos navios 

congeladores, tem como destino as grandes superfícies retalhistas e grossistas e a exportação. 

Frequentemente, os produtos congelados são utilizados como produto intermédio por unidades 

industriais, ou seja, constituem matéria-prima para ulteriores transformações ou preparações. 

Em geral, a comercialização do pescado capturado pela frota nacional que opera na costa 

da subdivisão do Continente faz-se localmente, destinando-se uma pequena parte a mercados 

externos, principalmente para Espanha (espécies de maior valor económico, como o espadarte, os 

moluscos e os crustáceos). 

As Organizações de Produtores têm vindo a atuar, nesta vertente, encetando iniciativas 

de valorização dos seus produtos através do desenvolvimento de circuitos de comercialização diretos 

(com o reforço da componente logística, como a congelação seguida de armazenamento), ou através 

da produção de produtos transformados com marca própria, em parcerias com a indústria local 

(conservas, por exemplo). 

A comercialização de 80% do pescado fresco, congelado e transformado (bacalhau 

salgado, conservas, preparações, fumados, etc.) é realizada em grandes superfícies. 

Os mercados locais, que estão sob jurisdição das Câmaras Municipais, quer em termos de 

licenciamento, quer de gestão, têm uma expressão muito modesta na comercialização dos produtos 

da pesca. 

Tal como referido, a satisfação da procura de pescado é assegurada com recurso à 

importação. O peixe congelado ocupa o primeiro lugar no volume das importações de produtos da 

pesca, com cerca de 123kton, correspondentes a um valor total de 325 milhões de euros, em 2011. 

Uma parte considerável destas entradas refere-se a bacalhau, que também é importado na forma de 

salgado. A parcela das importações de salgados, secos e fumados foi de 62kton e o seu valor foi de 322 

milhões de euros6. 

                                                             
5 Incluindo bacalhau.”Facts and Figures on the Common Fisheries Policy – 2012 Edition” 
6 DATAPESCAS, Nº.91 – Janeiro a Dezembro de 2011” 
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A balança comercial dos produtos da pesca apresentou, em 2011, um défice da ordem dos 

675 milhões de euros, sendo de realçar o peso das entradas de produtos salgados, secos e fumados 

(essencialmente bacalhau), nas suas diferentes apresentações, e de peixe congelado que, no seu 

conjunto e em 2011, representaram 44% do valor total das entradas de pescado. 

Nas trocas comerciais de produtos da pesca, apenas o subsetor das conservas apresenta 

um saldo tradicionalmente positivo, continuando a assumir uma importância relevante em termos 

económicos e sociais em determinadas zonas do país. 

A apetência nacional pelo consumo da espécie bacalhau coloca as Pescas (CAE 03), 

relativamente ao conjunto dos dez principais produtos importados a nível nacional, na oitava posição. 

 

 

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DOS PRODUTOS DA PESCA E DA AQUICULTURA 

Nota prévia: 

De acordo com o que se encontra definido na Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3) esta atividade compreende 

o seguinte ramo da CAE/NACE: 

Classe 1020 - Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos  

Segundo o estudo do Hypercluster da Economia do Mar, e enquanto atividades constantes da cadeia de valor, a indústria 

transformadora da pesca e aquicultura engloba também as seguintes CAE: 

Classe 4723 – Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados 

Subclasse 46230 – Comércio por grosso de animais vivos 

Grupo 702 (parte) - Atividades de consultoria para os negócios e a gestão 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

A indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura é um dos pilares no 

desenvolvimento do “cluster” da pesca, cujos efeitos colaterais influenciam outros setores industriais, 

comerciais e de serviços. 

Esta indústria caracteriza-se pela incorporação tecnológica, de novos processos e 

equipamentos, e pela grande capacidade de adaptação para poder responder à evolução do mercado 

e melhorar a capacidade competitiva. 

As unidades da indústria transformadora das pescas distribuem-se por todo o território 

nacional mas com particular incidência nas áreas litorais. 

A indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura não é considerada uma 

atividade de risco, em termos ambientais, pelo que a instalação destes estabelecimentos não está 

sujeita a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) nem exige Licença Ambiental. Apesar disso, a 

preservação ambiental tem sido uma preocupação presente neste setor, a que a reforma da Política 

Comum de Pescas (PCP) de 2002, que incorporou a vertente ambiental nesta Política Comum, veio dar 

maior relevância. 
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Pelo menos desde o início da década de 90, as opções que contribuem para a preservação 

ambiental são adequadamente avaliadas no âmbito dos processos de licenciamento da atividade bem 

como dos projetos de investimento apresentados para apoio financeiro. 

Assim, em sede de licenciamento, as autarquias da área de implantação das unidades 

estabelecem as condições a que a instalação e laboração dos estabelecimentos devem obedecer tendo 

em vista a minimização de eventuais efeitos negativos para o ambiente. 

Nos projetos de investimento, as soluções técnicas que permitem garantir a recolha, 

armazenagem e tratamento dos resíduos e dos efluentes industriais, bem como as que concorrem para 

a minimização do consumo de água e para a eficiência energética são objeto de valorização adicional. 

Esta valorização traduz-se na obtenção de uma maior pontuação para efeitos de seleção das 

candidaturas, bem como na majoração dos apoios financeiros a atribuir aos projetos. 

 

b) Importância socioeconómica 

Valor da produção 

A indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura, no Continente, 

totalizava, em 2009, 204 estabelecimentos (Tabela 3.27.), maioritariamente de micro, pequena e 

média dimensão (até 50 trabalhadores). 

De acordo com os dados do INE7, em 2009 e para o Continente o n.º de empresas era de 

173 e o pessoal ao serviço era igual a 5 631 unidades. Ainda de acordo com a mesma fonte o volume 

de produção da estimava-se em 212 mil toneladas, a que corresponde um volume de negócios na 

ordem dos 925 milhões de euros. 

O subsetor dos congelados foi o que assumiu maior expressão em termos de volume de 

produção (54%). 

 

Tabela 3.27. - Número de estabelecimentos da indústria transformadora dos produtos da pesca e 

aquicultura, 2009 (Fonte: DGRM). 

Tipo de estabelecimento Norte Centro LVT Alentejo Algarve Total 

Frescos e congelados 22 29 50 7 9 117 

Conservas e semiconservas 7 4 4 0 3 18 

Salga e secagem 0 29 10 0 1 40 

Outras 2 11 8 0 8 29 

Total 31 73 72 7 21 204 

 

Tendo presente os dados relativos a 2009, refere-se o seguinte: 

                                                             
7 “Estatísticas da Pesca 2011, ed. 2012” 



 

75 

 

 Existiam 204 unidades de produção distribuídas por todo o território continental com 

particular incidência nas áreas litorais. Os estabelecimentos de Frescos e Congelados 

representaram 57% do total de estabelecimentos do Continente, os de Salga e 

Secagem 20% e os de Conservas e Semiconservas 9%. 

 Uma análise por subsetor leva a concluir serem os Frescos e Congelados que 

predominam, quer em número de unidades produtivas (117) quer em volume de 

produção (109,470kton). 

 As unidades do subsetor da Salga e Secagem localizam-se principalmente na região 

Centro. Este subsetor tem recorrido, nos últimos anos, de forma crescente, à 

importação de matéria-prima em congelado, em detrimento do produto salgado 

verde. A sua atividade baseia-se, quase exclusivamente, na preparação de bacalhau, 

espécie cujas quotas de pesca, para Portugal, são relativamente reduzidas face ao 

consumo verificado. 

 Em sintonia com os portos especializados em pequenos pelágicos, identificam-se 

como principais pólos de produção de conservas o eixo Póvoa de Varzim-Matosinhos, 

Peniche e Olhão. Refira-se que a vocação do subsetor conserveiro, especialmente nos 

transformados de sardinha, é maioritariamente para colocação no mercado externo. 

A capacidade instalada é bastante superior à utilizada atualmente, potenciando-se, assim, 

a possibilidade de um crescimento ajustado à realidade do setor, nomeadamente, a laboração de novas 

espécies e a apresentação de novos produtos. 

Em aditamento à análise socioeconómica efetuada para a DQEM, foram apurados para o 

presente relatório os valores da produção, entre 2006 e 2010, com base nas Contas Nacionais Anuais 

do INE (Tabela 3.28.).  

 

Tabela 3.28. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa da produção a preços 

correntes, 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas 

Nacionais Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 08.2012 e INE, 

Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 
 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DOS PRODUTOS DA PESCA E 
DA AQUICULTURA 

1066,2 1167,0 1241,0 1187,6 1168,8 Média 

1020 
Preparação e conservação de peixes, crustáceos e 
moluscos 

674,0 736,1 801,3 743,8 788,1 Elevada 

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

80,3 84,2 81,5 88,8 101,0 Média 

46230 
(parte) 

Comércio por grosso de animais vivos 31,0 32,9 26,7 20,4 27,0 Baixa 

702 
(parte) 

Atividades de consultoria para os negócios e a gestão 280,9 313,8 331,5 334,6 252,6 Baixa 
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Valor Acrescentado 

O valor acrescentado da indústria transformadora da pesca e aquicultura, considerando 

apenas a CAE relativa à “preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos” (CAE 1020) é 

estimado em 169,6 milhões de euros, em 2010. 

Contudo, neste trabalho foi efetuada uma estimativa do VAB da indústria transformadora 

da pesca e aquicultura, considerando as CAE 1020, 4723, 46230 e 702, com base nas Contas Nacionais, 

nas Contas Económicas da Pesca e no Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) do INE. Tal 

como referido na nota prévia introdutória deste ponto, adotou-se uma nomenclatura de atividades 

semelhante à do estudo do Hypercluster da Economia do Mar (Tabela 3.29.). 

 

Tabela 3.29. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa do VAB a preços correntes, 

2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais 

Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 08.2012 e INE, Sistema 

Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 

 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DOS PRODUTOS DA PESCA E 
DA AQUICULTURA 

344,4 367,9 392,1 366,3 371,3 Média 

1020 
Preparação e conservação de peixes, crustáceos e 
moluscos 

141,0 147,9 139,7 131,3 169,6 Elevada 

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

51,4 53,3 49,5 57,3 64,3 Média 

46230 
(parte) 

Comércio por grosso de animais vivos 15,3 15,8 12,1 10,4 13,8 Baixa 

702 
(parte) 

Atividades de consultoria para os negócios e a gestão 136,7 150,9 190,9 167,3 123,7 Baixa 

 

 

Emprego 

Os estabelecimentos industriais dos produtos da pesca e da aquicultura existentes 

empregavam cerca de 5631 trabalhadores, em 2009. A distribuição do emprego/pessoal ao serviço é a 

que consta daTabela 3.30.   

A intensidade de mão-de-obra é baixa, exceto no caso do subsetor conserveiro, o qual 

regista a maior incidência de mão-de-obra feminina (72%). 
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Tabela 3.30. - Distribuição do emprego na indústria transformadora dos produtos da pesca e da 

aquicultura, por NUT II, 2009 (Fontes: INE, Estatísticas da Pesca). 

NUT II Total 

Norte 1514 

Centro 2797 

Lisboa 717 

Alentejo  354 

Algarve 247 

 

A sazonalidade do emprego tem vindo a tornar-se cada vez mais difusa, mantendo-se, em 

média, ao longo do ano, 86% dos postos de trabalho na plataforma fabril e 14% nas áreas 

administrativas e de gestão. 

Em aditamento à análise socioeconómica efetuada para a DQEM, foram apurados para o 

presente relatório os valores do emprego, entre 2006 e 2010, com base no Emprego Equivalente a 

Tempo Completo a 82 ramos (A82), compatível com as Contas Nacionais Anuais, fornecido pelo INE 

(Tabela 3.31.). Note-se que os valores apurados para a CAE 1020, para 2009, não coincidem com os 

referidos nos parágrafos anteriores por se tratar, no primeiro caso (Tabela 3.30), de uma estimativa do 

pessoal ao serviço com base em dados do INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, e, no 

segundo caso (Tabela 3.31), de uma estimativa do emprego a tempo completo (ETC) a partir das Contas 

Económicas da Pesca e do Emprego Equivalente a Tempo Completo, fornecido pelo INE. 

 

Tabela 3.31. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa do emprego (ETC-equivalente 

a tempo completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 

08.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do Pessoal ao Serviço em 

26.12.2012). 
 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DOS PRODUTOS DA PESCA E 
DA AQUICULTURA 

17,9 17,8 17,9 17,6 17,3 Média 

1020 
Preparação e conservação de peixes, crustáceos e 
moluscos 

7,0 7,1 7,1 7,0 7,2 Elevada 

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

7,0 6,5 6,1 5,9 5,4 Média 

46230 
(parte) 

Comércio por grosso de animais vivos 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 Baixa 

702 
(parte) 

Atividades de consultoria para os negócios e a gestão 2,6 2,9 3,4 3,5 3,5 Baixa 
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c) Evolução passada e tendências futuras 

A transformação incorpora nos produtos da pesca e da aquicultura uma expressiva fatia 

de valor. Não se perspetivando, no curto/médio prazo, possibilidade de aumento das capturas, a 

valorização do pescado através da transformação surge como uma das vias para a melhoria dos 

resultados económicos do setor da pesca. 

Pretende-se estimular o aumento da produção de produtos transformados apoiando a 

instalação de novas unidades, modernizando as existentes e promovendo a qualidade, a certificação e 

a diversificação dos produtos e dos processos produtivos. A modernização dos canais de distribuição e 

logística, a criação de marcas estratégicas e a divulgação dos produtos são vias a percorrer tendo em 

vista o crescimento das exportações e a extensão a novos mercados. O desenvolvimento que se 

pretende permitirá aumentar a competitividade e o emprego neste setor. 

Ainda na perspetiva do emprego, é importante salientar que, pese embora a 

modernização e utilização de novas tecnologias nesta indústria, há fabricos tradicionais de qualidade 

que exigem uma mão-de-obra significativa e especializada. Estes fabricos localizam-se 

maioritariamente nas zonas Norte e Centro e, pontualmente, no Algarve, havendo comunidades 

piscatórias tradicionalmente fornecedoras de mão-de-obra para esta indústria como Vila do Conde, 

Matosinhos e Póvoa de Varzim. 

O crescimento que se perspetiva para esta indústria exige a disponibilidade de espaços 

para a instalação de novas unidades. Embora esta indústria não exija localizações especiais, há um 

conjunto de requisitos que condicionam a sua instalação sendo mesmo suscetíveis de a inviabilizar. 

A existência de parques industriais dotados das infraestruturas necessárias ao 

funcionamento de uma atividade desta natureza é, desde logo, um fator crítico, dada a escassez de 

espaços com estas características. Para as unidades que laboram matéria-prima em fresco, a 

proximidade dos pontos de abastecimento, isto é, dos portos de pesca, é muito relevante em termos 

de custos de produção. A isto acresce, para determinados tipos de produção, a disponibilidade na zona 

de mão-de-obra especializada. 

O crescimento pretendido para esta indústria implica necessidades acrescidas de 

mão-de-obra com formação e qualificações adequadas. 
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AQUICULTURA 

Nota prévia: 

De acordo com o que se encontra definido na Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3)/NACE para a 

secção A: Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, Divisão 03 – Pesca e aquicultura, compreende, 

para além da atividade da pesca, a apanha de algas e de outros produtos de águas marítimas e interiores e a 

aquicultura de espécies piscícolas e afins em regime controlado. A Divisão 03 – Pesca e aquicultura engloba os 

Grupos 031 – Pesca e 032 – Aquicultura. Sempre que possível, apresentam-se valores individualizados para o 

Grupo 032 – Aquicultura. 

A atividade de Aquicultura integra o seguinte ramo da CAE/NACE: 

Grupo 032 – Aquicultura 

      Em particular a Classe 0321 – Aquicultura em águas salgadas e salobras 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

Portugal dispõe, na subdivisão do Continente, de fatores naturais favoráveis à atividade 

aquícola, mas a produção portuguesa não tem aumentado da forma esperada, apresentando, ainda, 

um peso relativamente reduzido no setor da pesca. 

A aquicultura constitui uma importante alternativa às formas tradicionais de 

abastecimento de pescado, face ao previsível não crescimento da produção da pesca extrativa, 

atendendo ao estado de boa parte dos recursos piscícolas. 

Em Portugal continental existem estabelecimentos aquícolas localizados na orla costeira, 

em terra, fora das zonas de influência direta das marés, mas suficientemente próximos do mar para 

efeitos de captação de água. Trata-se de estabelecimentos para a cultura de espécies com certas 

exigências ao nível da salinidade e da temperatura da água, que funcionam em regime de exploração 

intensivo. 

Na Figura 3.12. encontram-se representados os estabelecimentos aquícolas existentes na 

orla costeira da subdivisão do Continente. 
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Figura 3.12. - Distribuição dos estabelecimentos aquícolas existentes na orla costeira da subdivisão 

do Continente. 

Assim, de acordo com o fim a que se destinam, existem dois tipos de estabelecimentos de 

culturas marinhas: 

 Unidades de Reprodução 

Instalações destinadas a produzirem, por métodos artificiais, as diferentes fases 

de desenvolvimento embrionário de determinada espécie – gâmetas, ovos, larvas, 

pós-larvas, juvenis e esporos. Refira-se que o repovoamento das pisciculturas 

assenta quase exclusivamente em alevins provenientes de maternidades 

devidamente licenciadas; 

 Unidades de Crescimento/Engorda 

Instalações onde se promove o crescimento e engorda dos espécimes, qualquer 

que seja o tipo de estrutura que utilizem e o local que ocupem. 

Atendendo ao tipo de estrutura e/ou local que ocupam, podem distinguir-se as seguintes 

instalações de crescimento/engorda: 

 Tanques 

Instalações localizadas em terra, constituídas por materiais diversos, desde terra 

propriamente dita até materiais sintéticos. 
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 Estruturas flutuantes (para peixe e bivalves) 

Estruturas localizadas na água, acima do fundo, constituídas por jaulas flutuantes, 

jangadas ou longlines. 

Para além destes estabelecimentos, há ainda a referir os estabelecimentos conexos, 

instalações destinadas à manutenção temporária, em vida, de espécies marinhas ou ao seu tratamento 

hígio-sanitário, tais como os depósitos, centros de depuração e/ou expedição. 

Relativamente aos estabelecimentos flutuantes, a possibilidade de utilização de 

tecnologias em offshore, sobretudo na produção de moluscos bivalves, permitirá aliviar alguma 

pressão exercida nas zonas tradicionais de produção. 

Por outro lado, a produção em mar aberto constitui um método de produção 

alternativo/complementar à disposição do setor que, não sendo a solução de todos os conflitos ou 

dificuldades com que a produção tradicional se confronta, constitui uma via a considerar, já que o que 

é produzido, dadas as características e metodologia do sistema de produção, é diferente do 

proveniente da aquicultura de esteiro, podendo inclusivamente ser dirigido para nichos de mercado 

distintos, geradores de uma maior valorização. 

 

b) Importância socioeconómica 

Valor da produção 

A aquicultura moderna constitui uma importante “inovação” no domínio da produção de 

peixe e de outros alimentos de origem aquática. É responsável por cerca de metade do abastecimento 

de peixe para consumo humano ao nível mundial e apresenta um forte potencial de crescimento. 

Entretanto, segundo as previsões da Food and Agriculture Organisation (FAO), o consumo 

de produtos do mar continuará a aumentar, não podendo o peixe selvagem cobrir totalmente a 

procura. Mesmo que as unidades populacionais selvagens alcancem níveis que assegurem o seu 

rendimento máximo sustentável, a produção aquícola será sempre indispensável para satisfazer uma 

procura em rápida expansão. 

A produção aquícola portuguesa, em águas salobras e marinhas, tem uma expressão 

muito modesta com uma produção de 7062 toneladas em 2010, correspondente a um valor de 44,2 

milhões de euros, comparada com a produção comunitária (UE 27) que foi de cerca de 1,3 milhões de 

toneladas em 2008. Tal produção corresponde a cerca de 5% dos desembarques fresco e refrigerado, 

na subdivisão do Continente. A evolução da produção está resumida na Tabela 3.32.  

A principal espécie produzida é, tradicionalmente, a ameijôa-boa mas, em 2010 a 

produção de pregado apresentou valores significativos. 

A piscicultura em águas salobras e marinhas tem-se desenvolvido, basicamente, com 

espécies endémicas como o robalo e a dourada; registe-se, no entanto, neste grupo, o incremento na 

produção de pregado. 
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A análise da produção aquícola em Portugal leva-nos a concluir que continuam a ser os 

moluscos bivalves (amêijoa-boa e ostra) a principal produção, o que explica que o grande peso da 

produção (cerca de 45%) continue a estar centrado na Região do Algarve. 

Em 2010, existiam 1561 estabelecimentos de aquicultura (crescimento e engorda), dos 

quais 89% eram viveiros (cultura de moluscos bivalves), 9% eram tanques e 1,6% eram estruturas 

flutuantes, predominando os estabelecimentos explorados por estruturas familiares, em regime 

extensivo e semi-intensivo. 

O pescado proveniente da aquicultura (sobretudo pregado e ostra) destina-se 

diretamente à exportação para mercados específicos ou, maioritariamente, ao abastecimento do 

mercado nacional, essencialmente através das grandes superfícies grossistas e retalhistas, devendo, 

no caso dos bivalves, ter passagem intermédia por unidades de depuração e/ou expedição, para efeitos 

de salubrização. 

Tabela 3.32. - Produção aquícola (em toneladas) em Portugal Continental, 2006-2010 (Fonte: 

INE/DGRM). 

Meio de cultura/espécie 2006 2007 2008 2009 2010 

Água Salgada e Marinha      

Pregado 185 167 351 1276 2424 

Robalo Legitimo 1584 1192 1069 444 396 

Dourada 1623 1930 1635 1383 851 

Amêijoa Boa 2329 2021 2299 2347 2539 

Ostras 679 712 1037 944 548 

Outras 545 490 656 663 305 

Total 6945 6512 7047 7057 7063 

 

Em aditamento à análise socioeconómica efetuada para a DQEM, foram apurados para o 

presente relatório os valores da produção, entre 2006 e 2010, com base nas Contas Nacionais Anuais 

do INE (Tabela 3.33.).  

 

Tabela 3.33. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa da produção a preços 

correntes, 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas 

Nacionais Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 08.2012 e INE, 

Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 
 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

03 Pesca e aquicultura 580,7 609,3 627,1 578,2 604,0 Elevada 

0321 AQUICULTURA  42,4 44,5 45,8 42,2 44,2 Média 
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Valor Acrescentado 

Tal como referido na nota prévia, o agregado 03 compreende, para além da atividade da 

pesca, a apanha de algas e de outros produtos de águas marítimas e interiores e a aquicultura de 

espécies piscícolas e afins em regime controlado. 

Foi efetuada uma estimativa do VAB da aquicultura, considerando apenas a aquicultura 

em águas salgadas e salobras. Tomou-se como base a repartição do VAB da Divisão 03 – Pesca e 

Aquicultura, nos Grupos 031 – Pesca e 032 – Aquicultura (utilizando o Sistema de Contas Integradas 

das Empresas (SCIE) do INE), aplicada ao valor da Divisão 03 das Contas Económicas da Pesca. 

Descontou-se ao VAB da aquicultura a percentagem correspondente ao valor da produção aquícola em 

água doce, para obter apenas o valor referente à aquicultura em água salgada e marinha. Para este 

cálculo foi utilizada a produção física das espécies, em 2009, sem qualquer ponderação pelo seu preço 

médio (a produção aquícola de águas doces foi de 936 toneladas, face a 7057 toneladas produzidas em 

águas salgadas e marinhas, representando 11,7% do total de produção aquícola em toneladas). Os 

valores foram atualizados para o presente relatório, tendo em conta dados das Contas Económicas da 

Pesca, disponíveis no site do INE, em agosto de 2012 e as Contas Nacionais Anuais, a 82 ramos, para 

2010, disponibilizadas pelo INE em dezembro de 2012 (Tabela 3.34.) 

 

Tabela 3.34. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa do VAB a preços correntes, 

2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais 

Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 08.2012 e INE, Sistema 

Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

03 Pesca e aquicultura 388,4 404,4 410,7 376,3 396,3 Elevada 

0321 AQUICULTURA  1,9 2,0 2,0 2,7 24,3 Média 

 

 

Emprego 

Embora não seja característica do setor aquícola uma utilização intensiva de mão-de-obra, 

não sendo, por isso, um grande gerador de emprego, é um setor económico com potencialidades que 

devem ser valorizadas tanto em termos económicos como sociais, podendo dar um contributo positivo, 

nalgumas zonas, para a criação de emprego e constituir um apoio importante na reconversão de mão-

de-obra proveniente da pesca extrativa. 

Em 2010, estimava-se que a aquicultura portuguesa empregava cerca de 2320 

trabalhadores, dos quais 19% eram mulheres. Relativamente às habilitações escolares da mão-de-obra, 

verifica-se que é genericamente baixa, sendo a evolução verificada devida essencialmente ao 

abandono da atividade por parte dos profissionais de nível etário mais elevado e detentores de 

menores habilitações escolares. 
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Em aditamento à análise socioeconómica efetuada para a DQEM, para 2009, foram 

apurados para o presente relatório os valores do emprego, entre 2006 e 2010, com base no Emprego 

Equivalente a Tempo Completo a 82 ramos (A82), compatível com as Contas Nacionais Anuais, 

fornecido pelo o INE em dezembro de 2012 (Tabela 3.35.).  

 

Tabela 3.35. – Pesca, aquicultura e indústria do pescado - Estimativa do emprego (ETC-equivalente 

a tempo completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012, INE/DGPA, Contas Económicas da Pesca, de 

08.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do Pessoal ao Serviço em 

26.12.2012). 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

03 Pesca e aquicultura 14,5 13,8 13,6 13,5 13,6 Elevada 

0321 AQUICULTURA  2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 Média 

 

 

c) Evolução passada e tendências futuras 

Portugal, na subdivisão do Continente, dispõe de fatores naturais favoráveis à atividade 

aquícola, mas a produção portuguesa não tem aumentado da forma esperada, apresentando, ainda, 

um peso relativamente reduzido no setor da pesca. 

A investigação científica ligada à aquicultura e a qualificação e a formação dos 

profissionais do setor continuam a ser um pilar fundamental de progresso desta atividade, também na 

vertente ambiental. 

A perspetiva de crescimento da produção aquícola exige disponibilidade de espaço para a 

implantação de novos estabelecimentos, quer na orla costeira, quer no espaço marítimo. 

Estes espaços devem ser adequados, havendo toda a vantagem na utilização de áreas 

especialmente vocacionadas para esta atividade. Este aspeto é particularmente importante na 

instalação de estabelecimentos em mar aberto, dado o vasto conjunto de condições a que é preciso 

atender, muitas delas com reflexos muito significativos em termos de esforço de investimento, custos 

de produção e segurança das instalações. 

O ordenamento da faixa costeira, das zonas estuarinas e lagunares e do espaço marítimo 

é vital para o desenvolvimento da atividade e para a simplificação e celeridade do respetivo processo 

de licenciamento. 

A produção aquícola é frequentemente acusada de influenciar negativamente o ambiente, 

embora muitos desses efeitos negativos não estejam cientificamente comprovados. No entanto, a 

atividade aquícola, praticada em determinadas condições, pode dar um contributo importante para a 
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recuperação e preservação ambiental e para a conservação da biodiversidade, que é necessário 

reconhecer. 

A recuperação de antigas salinas e a sua reconversão para a produção aquícola é exemplo 

de um contributo positivo para a recuperação de zonas ambientalmente degradadas, promovendo, 

inclusivamente, o regresso da avifauna característica dessas zonas (essas unidades contam com áreas 

específicas para as aves dotadas de adequadas cotas de água). 

Referem-se, ainda, como exemplos positivos, o contributo dos bivalves na melhoria da 

qualidade ambiental, em particular da qualidade da água, bem como as operações de “repovoamento 

ecológico”, até agora relevante nas águas doces, com peixes produzidos em maternidades e que 

promovem a reconstituição de populações selvagens. 

A isto acresce o facto de a atividade aquícola estar sujeita ao cumprimento de normas 

estritas no que diz respeito à qualidade da água e à obrigatoriedade da realização de AIA para 

determinados tipos e níveis de produção. 

Há, no entanto, diversos aspetos que carecem de uma melhor conciliação com a 

preservação ambiental e que devem ser tidos em conta para o futuro, numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável da atividade. A atenuação do impacto dos resíduos através de ações ao 

nível do melhoramento dos métodos de alimentação, do tratamento dos efluentes e das práticas de 

cultura são áreas a ter em conta. 

Quando se avaliam os impactos da atividade aquícola no ambiente é fundamental 

distinguir as diferentes situações, não confundindo um modo de produção extensivo, sustentável e em 

simbiose com o ambiente, com um modo de produção intensivo de características muito diversas. 

A aquicultura é um fator determinante na satisfação do elevado consumo nacional de 

pescado. O crescimento da produção aquícola é, no futuro próximo, a única via que se perspetiva para 

o aumento da produção de peixe, em resposta à procura existente. 

Pretende-se, também, incentivar o envolvimento dos produtores em modelos de 

certificação do produto e do processo produtivo, fomentando práticas de culturas sustentáveis e 

amigas do ambiente, com utilização de marcas ou rotulagem de qualidade, tendo em conta que os 

consumidores estão, particularmente, motivados para privilegiar produtos utilizadores de métodos de 

produção que reflitam preocupações em termos de saúde e de respeito pelo ambiente, abrindo, 

também, novas perspetivas de mercado. 
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APANHA DE ALGAS E OUTROS PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO 

 

Nota prévia: 

A apanha de algas e de outros produtos para alimentação está englobada na 

CAE 031 – Pesca. 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

A atividade de apanha de animais marinhos é praticada na costa continental portuguesa 

desde sempre, essencialmente pelas comunidades piscatórias locais, normalmente como atividade 

complementar da pesca e da agricultura ou de outras atividades económicas. Em termos económicos, 

a mesma representa um importante contributo para a sobrevivência dos agregados familiares 

envolvidos, em geral emergentes de populações com dificuldades financeiras e poucas alternativas de 

emprego (Tabela 3.36.).  

Enquanto a apanha de animais marinhos é realizada sem artes de pesca, apenas com 

recurso a utensílios simples (por exemplo o ancinho ou a faca de mariscar), a pesca apeada utiliza artes 

mais elaboradas (no mar, as ganchorras de mão e as majoeiras). 

 

Tabela.3.36. - Pescadores apeados e apanhadores de animais marinhos licenciados, no período 

2006-2012 (Fonte: DGRM). 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pescadores apeados 292 401 347 334 331 279 239 

Apanhadores de 
animais marinhos 

856 1592 1410 1258 1098 1084 1057 

Licenças Individuais 1148 1993 1757 1592 1429 1363 1296 

 

Quanto à apanha de algas, têm vindo a ser licenciadas apenas embarcações preparadas 

para a atividade, de acordo com a legislação em vigor, que dispõem de equipamentos necessários para 

o mergulho semiautónomo. As algas capturadas são as plantas marinhas industrializáveis, 

nomeadamente as denominadas algas “agarófitas” ou “carraginófitas”, porque delas se extrai “Agar-

agar” ou “carragenina”, que têm várias aplicações, em especial na indústria alimentar, devido às suas 

propriedades de gelificação e espessamento. No total estavam, em 2012, atribuídas 20 licenças, 

envolvendo 14 embarcações. 
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b) Importância socioeconómica 

De entre as espécies capturadas na apanha destaca-se, pelo seu valor económico, a 

apanha de percebe, que assume especial relevo nas Berlengas e Costa Vicentina. Nestas áreas, com 

estatuto especial de proteção, a apanha desta espécie está sujeita a regulamentação específica e 

limitações de acesso em número de licenças. 

Como modalidade de pesca apeada destacam-se ainda as majoeiras, apenas autorizadas 

entre as Capitanias do Douro e Nazaré. Esta prática consiste na calagem de redes de tresmalho de 

grande malhagem, em determinadas praias, durante a maré baixa, e que, durante o inverno, capturam 

exemplares adultos de sargos, douradas ou robalos. 

Relativamente às algas, é na zona de São Martinho do Porto que se tem registado 

praticamente toda a atividade de apanha dos últimos anos. A apanha é manual, realizada pelos 

mergulhadores semiautónomos que exploram a zona subtidal, sendo apanhadas essencialmente 

agarófitas da espécie Gelidium sesquipedale. 

Em 2011, registou-se uma produção total de 153,6 toneladas de agarófitas, na zona 3 (S. 

Martinho do Porto), correspondente a um valor de 218 mil euros, com preço médio de 1,4 euro/kg 

(Tabela 3.37.)  

Tabela 3.37. - Produção de algas, 2006-2011 (Fonte: DGRM). 

* Peso seco 

Ano Quantidade* 

(ton) 

Valor 

(Euros) 

Preço médio/kg 

(Euros) 

2011 153,6 218087 1,4 

2010 166,0 183000 1,1 

2009 117,0 142000 1,2 

2008 66,0 65000 1,0 

2007 165,0 244500 1,5 

2006 251,6 350000 1,4 

 

c) Evolução passada e tendências futuras 

No que se refere à apanha de animais marinhos, desde o final de 2010, existem, limitações 

legais à entrada de novos apanhadores na atividade, pelo que é expectável uma estabilização do 

número de apanhadores licenciados, num quadro de acesso mais restritivo a recursos que, estando 

distribuídos nas zonas costeiras entre marés, estão facilmente disponíveis. 

No que respeita às algas, tratando-se de um número muito reduzido de embarcações e de 

um universo limitado de apanhadores, os mesmos tendem a gerir a sua atividade, com vista a garantir 

a rentabilização da atividade sem comprometer o rendimento dos anos seguintes. Considera-se que 

atualmente haverá algum equilíbrio entre os recursos e o número de embarcações em atividade. 
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3.2.1.2. Construção e reparação navais 
 

Nota prévia: 

De acordo com o que se encontra definido na Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3) adotaram-se 

os seguintes ramos da CAE/NACE para a Construção e reparação navais: 

Grupo 301 – Construção naval 

Classe 3011 - Construção de embarcações e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desporto 

Subclasse - 30111 Construção de embarcações metálicas e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desporto 

Subclasse - 30112 Construção de embarcações não metálicas, exceto de recreio e desporto 

Classe 3012 - Construção de embarcações de recreio e de desporto 

Classe 3315 - Reparação e manutenção de embarcações 

Relativamente aos cálculos da DQEM, foi ainda adicionada a seguinte CAE: 

Subclasse – 38313 (parte) – Desmantelamento de outros equipamentos e bens, em fim de vida 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

O mercado da construção naval é largamente dominado pelo extremo oriente onde 

sobressaem a Coreia do Sul, o Japão e a República Popular da China (os três grandes), que 

representaram mais de 84% da produção mundial, em 2010 (mais cerca de 20 pp que em 2000) (DGAE, 

2012). O extremo oriente e o sudeste asiático detêm cerca de 90% do mercado mundial da construção 

naval (DGAE, 2012).  

A Europa tem vindo a perder quota neste mercado, por natureza globalizado, onde os seus 

cinco principais países construtores (Alemanha, Itália, Roménia, Espanha e Polónia) reduziram essa 

quota de 14%, em 2000, para 5,3%, em 2010 (DGAE, 2012). 

Contrariamente à evolução asiática, a Europa tem apostado num mercado reduzido mas 

tecnológica e ambientalmente avançado, sendo os estaleiros europeus dominantes em alguns 

segmentos de mercado especializados, tais como navios de cruzeiro (quota de mercado de 99%), 

plataformas offshore (43%) e iates de luxo (65%), como ainda nos navios militares (AIN, 2012). 

A construção naval Europeia representada pela CESA – Community of European Shipyards 

Associations, baixou de 25,4 % em 2000 para 4,8 % em 2011 (Figura 3.13.). 
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Figura 3.13. - Quotas de mercado mundial de construção naval (TBC produzidas), 2000-2011 (Fonte: 

CESA e AIN (2012)). 

CESA – Community of European Shipyards Associations; TBC – Toneladas Brutas Compensadas 

 

A reparação naval europeia também tem sidoafetada pelo panorama económico mundial. 

O volume de negócios em reparação de 15 países da CESA caiu 21,3% entre 2008 e 2010. Segundo 

dados daquela organização, Portugal ocupa um lugar de destaque no mercado de reparação de navios 

de grande porte (acima de 30.000 Toneladas de Porte Bruto), patente no volume de negócios (Figura 

3.14.). 

 

Figura 3.14. - Volume de negócios da CESA, Portugal, França e Noruega em Manutenção, reparação 

e conversão naval, 2004 - 2010 (Fonte: CESA e AIN (2012)). 

CESA – Community of European Shipyards Associations 
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A construção e reparação navais são realizadas em estaleiros de grande, média e pequena 

dimensão, situados em portos marítimos ou na margem de rios com fácil acesso ao mar. Em Portugal, 

a construção naval em metal é uma atividade desenvolvida num estaleiro de média dimensão, os 

Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), que também se dedica à reparação naval. A empresa 

iniciou atividade em 1944, integra o grupo EMPORDEF – holding pública que gere as indústrias da 

defesa portuguesas. Para além dos ENVC operam, ainda, na construção naval, mas atuando também 

em regra na reparação naval,dois estaleiros de média dimensão com vendas superiores a 12 milhões 

de euros (AIN, 2012):os Estaleiros Navais de Peniche (ENP), localizados em Peniche, a laborarem desde 

1994; o NAVALRIA, localizado em Aveiro. Para além disso, existem pequenos estaleiros, com vendas 

superiores a um milhão de euros (AIN, 2012): os Estaleiros Navais do Mondego (ENM), localizados na 

Figueira da Foz e fundados em 1944, a reiniciarem a atividade em 2012; a Navalrocha em Lisboa, a 

União Construtora Naval, o Samuel &Filhos em Vila do Conde e aNAUTIBER, em Vila Real de Santo 

António.  

Em termos de reparação naval é de assinalar a presença de um grande estaleiro, localizado 

na Mitrena, Setúbal, explorado pela LISNAVE – Estaleiros Navais, S.A..Dos estaleiros referidos apenas 

os ENP se encontram localizados em águas costeiras, enquanto os restantes se situam em águas de 

transição, nomeadamente na foz de rios. 

Para além da construção naval comercial é ainda de mencionar a existência de alguns 

fabricantes de embarcações destinadas ao recreio e desporto (DGAE, 2012).De realçar o facto de que 

os estaleiros de construção naval com dimensão e competências adequadas incluem hoje na sua gama 

de produtos o fabrico de estruturas flutuantes destinadas à exploração de energias renováveis, 

designadamente offshore(DGAE, 2012). À atividade da construção e reparação navais está associado 

um conjunto de pequenas e médias empresas fornecedoras de bens e serviços. 

 

b) Importância socioeconómica 

Uma análise da evolução económica recente evidencia que a atividade económica das 

indústrias de construção e reparação navais se reduziu de forma significativa em 2009 e 2010, quando 

entre 2006 e 2008 o desempenho tinha sido positivo. De facto, entre 2008 e 2010, o volume de 

negócios da construção, exceto recreio, caiu 73,7 %, contra uma redução de 57,4 % na construção de 

embarcações de recreio e desporto. Na atividade de reparação naval a redução foi apenas de 21,7 %, 

muito em linha com a registada a nível europeu(Tabela 3.38. e Figura 3.15.). 
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Tabela.3.38. - Indicadores socioeconómicos das indústrias de construção e reparação navais, 2006-2010 (Fonte: INE, Sistema Integrado de 

Contas das Empresas, extração em 11.10.2012). 

2006 2007 2008 2009 2010
2007//

06

2008/

07

2009/

08

2010//

09

2008//

10
2006 2008 2010

Empresas

Construção 181 177 191 176 163 -2 8 -8 -7 -14,7 47 46 41

  Construção, exl. recreio 131 121 132 107 113 -8 9 -19 6 -14,4 34 32 28

     Construção metálica, exl. recreio 100 92 101 97 86 -8 10 -4 -11 -14,9 26 24 22

     Construção não metálica, exl. recreio 31 29 31 30 27 -6 7 -3 -10 -12,9 8 7 7

  Construção, recreio 50 56 59 49 50 12 5 -17 2 -15,3 13 14 13

Reparação 206 216 226 242 236 5 5 7 -2 4,4 53 54 59

Total 387 393 417 418 399 2 6 0 -5 -4,3 100 100 100

Volume de Negócios

Construção 210 242 321 169 92 15 33 -47 -46 -71,3 54 59 34

  Construção, exl. recreio 168 195 274 149 72 16 41 -46 -52 -73,7 43 50 27

     Construção metálica, exl. recreio 150 168 267 142 68 12 59 -47 -52 -74,5 38 49 25

     Construção não metálica, exl. recreio 18 27 7 7 4 50 -74 0 -43 -42,9 5 1 1

  Construção, recreio 42 47 47 20 20 12 0 -57 0 -57,4 11 9 7

Reparação 180 210 226 202 177 17 8 -11 -12 -21,7 46 41 66

Total 390 452 547 371 269 16 21 -32 -27 -50,8 100 100 100

Estrutura %

10
6
 euros Estrutura %

Txv %

Txv %

Número
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2006 2007 2008 2009 2010
2007//

06

2008/

07

2009/

08

2010//

09

2008//

10
2006 2008 2010

VABpm

Construção 80 89 111 62 26 11 25 -44 -58 -76,6 59 63 31

  Construção, exl. recreio 67 78 99 57 21 16 27 -42 -63 -78,8 50 56 25

     Construção metálica, exl. recreio 62 70 97 55 20 13 39 -43 -64 -79,4 46 55 24

     Construção não metálica, exl. recreio 5 8 2 2 1 60 -75 0 -50 -50,0 4 1 1

  Construção, recreio 12 12 12 5 5 0 0 -58 0 -58,3 9 7 6

Reparação 55 63 66 71 59 15 5 8 -17 -10,6 41 37 69

Total 135 152 177 133 85 13 16 -25 -36 -52,0 100 100 100

Pessoal ao serviço

Construção 4163 4152 4558 3548 1991 0 10 -22 -44 -56,3 71 74 52

  Construção, exl. recreio 3504 3398 3940 3292 1670 -3 16 -16 -49 -57,6 60 64 44

     Construção metálica, exl. recreio 3273 3121 3800 3161 1593 -5 22 -17 -50 -58,1 56 61 42

     Construção não metálica, exl. recreio 231 277 140 131 77 20 -49 -6 -41 -45,0 4 2 2

  Construção, recreio 659 754 618 256 321 14 -18 -59 25 -48,1 11 10 8

Reparação 1714 1907 1622 1878 1802 11 -15 16 -4 11,1 29 26 48

Total 5877 6059 6180 5426 3793 3 2 -12 -30 -38,6 100 100 100

Estrutura %

Número Estrutura %

Txv %

Txv %

10
6
 euros
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Volume de Negócios (Milhões de Euros) 

 

VABpm (Milhões de Euros) 

 

Pessoal ao Serviço (Nº) 

 

Figura 3.15. - Evolução do volume de negócios, VAB e pessoal ao serviço, das indústrias de construção 

e reparação navais, a nível nacional, 2006-2010 (Fonte: INE, Sistema Integrado de Contas das 

Empresas, extração em 11.10.2012). 
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Por questões de uniformização metodológica e comparabilidade dos valores, foi efetuada 

uma estimativa do VAB das Indústrias de construção e reparação navais, com base nas Contas 

Nacionais e no Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) do INE. Assim sendo, os valores 

parciais para a construção e reparação, das Tabelas 3.38. e 3.39., não coincidem por serem 

provenientes de fontes diferentes. Os valores de VAB apurados para a DQEM foram, entretanto 

atualizados e incorporam igualmente a CAE que engloba o desmantelamento de navios. 

Adicionalmente, foram também apurados valores para a Produção e Emprego (Tabelas 3.39. a 3.41.) 

 

Tabela 3.39. – Construção e reparação navais - Estimativa do VAB a preços correntes, 2006-2010 

(Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-

P88, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 

26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

2.CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAIS 118,5 131,5 154,4 135,7 113,4 Média 

301 Construção naval 55,4 63,5 62,9 39,5 31,7 Média 

3315 Reparação e manutenção de embarcações 62,0 66,9 88,2 92,5 77,7 Média 

38313 
(parte) 

Desmantelamento de outros equipamentos e bens, em 
fim de vida 

1,1 1,2 3,3 3,6 4,1 Baixa 

 

 

Tabela 3.40. – Construção e reparação navais - Estimativa da produção a preços correntes, 2006-

2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais 

A82-P88, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 

26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

2. CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAIS 352,1 396,7 469,1 390,7 346,2 Média 

301 Construção naval 169,9 203,5 200,5 117,1 102,2 Média 

3315 Reparação e manutenção de embarcações 179,4 190,0 259,4 264,8 233,8 Média 

38313 
(parte) 

Desmantelamento de outros equipamentos e bens, em 
fim de vida 

2,8 3,2 9,3 8,8 10,1 Baixa 
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Tabela 3.41. – Construção e reparação navais - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a tempo 

completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012). 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

2. CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAIS 5,2 5,6 5,6 5,9 4,4 Média 

301 Construção naval 2,9 3,0 3,2 3,3 2,4 Média 

3315 Reparação e manutenção de embarcações 2,2 2,4 2,1 2,1 2,0 Média 

38313 
(parte) 

Desmantelamento de outros equipamentos e bens, em 
fim de vida 

0,2 0,2 0,4 0,5 0,0 Baixa 

 

c) Evolução passada e tendências futuras 

Conforme referido no POEM, são vários os fatores que poderão influenciar o setor, entre 

eles: 

 O aumento do preço do petróleo coloca o desafio da redução dos custos operacionais 

e do aumento da eficiência; 

 O crescimento da indústria da construção naval depende do desenvolvimento do 

comércio marítimo, sendo que os EUA e a Europa ponderam uma possível substituição 

do transporte rodoviário pelo transporte marítimo. 

Segundo a AIN (2012), a renovação da frota mercante mundial e a adequação da frota 

existente à melhoria da sua eficiência energética vai dar uma boa oportunidade para a recuperação 

económica e financeira das indústrias de construção e reparação navais. 

O transporte marítimo é responsável por cerca de 3% das emissões mundiais de dióxido 

de carbono (CO2), um dos gases de efeito de estufa mais responsáveis pelo aquecimento global. Se 

nada for feito, segundo a Organização Marítima Internacional (OMI), aquele valor poderá subir a 18%, 

em 2050. 

Atualmente não há uma regulamentação internacional das emissões de gases de efeito 

estufa dos navios. A OMI concordou, em 2011, com a introdução de medidas de eficiência energética 

para o design de novos navios e conversão dos navios existentes a partir de 

2015(http://www.imo.org/OurWork/Pages/Home.aspx). Contudo, a Comissão Europeia (CE) considera 

que esta medida por si só não será suficiente para garantir uma redução rápida das emissões, pelo que 

irá apresentar medidas globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa da indústria 

naval(http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm). 

Devido ao baixo preço do óleo combustível pesado durante os anos 90a 2005, a frota 

mercante existente foi construída sem preocupações com a economia de combustível. Como o 

consumo de combustível está relacionado com a emissão de CO2, o transporte marítimo precisa de 
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melhorar o desempenho ambiental dos navios e aumentar a sua rentabilidade, além de cumprir as 

novas exigências da União Europeia e OMI. 

Ainda segundo a AIN (2012), cerca de 60% da frota mercante mundial tem mais de 5 anos 

de idade e metade dessa frota foi construída quando o preço do combustível estava abaixo dos 30 

USD/barril, encontrando-se atualmente disponível tecnologiaque permite uma redução do consumo 

de combustível em 30%. A economia em custos de combustível pode cobrir os investimentos 

necessários para atualizar a frota mundial, constituindo esta uma grande oportunidade para as 

indústrias de construção e reparação navais. 

A AIN (2012) considera que o recomeço da atividade dos Estaleiros Navais de Viana do 

Castelo em condições competitivas no mercado mundial poderá inverter a situação no mercado de 

construção naval em Portugal, em particular: 

 Construção naval militar. A construção naval militar pode ter um grande significado ao 

nível da projeção do futuro da construção naval nacional, com a especialização e 

posterior entrada no mercado da exportação de navios militares, através de iniciativas 

diplomáticas e económicas e adequada gestão e políticaspúblicas nesta matéria, em 

particular junto dos países da CPLP. Oportunidades concretas poderão vir de Angola e 

Brasil que precisam de Navios Patrulha Oceânica para controlar as suas fronteiras. 

 Participação no mercado de construção naval mercante brasileira (Figura 3.16.). Para 

fazer face ao crescimento acelerado da economia brasileira, o Brasil, lançou um 

programa para construção de novas embarcações de diferente tipologia, a fim de 

operarem no mercado brasileiro e internacional, sendo o investimento global de 61,1 

mil milhões de USD, a realizar no período 2009-2020. 

 

Figura 3.16. - Construção naval no Brasil (1000 TBC produzidas), 2000-2012 (Fonte: CESA e AIN 

(2012)). 

CESA – Community of European Shipyards Associations; TBC – Toneladas Brutas Compensadas 
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 Não obstante o enorme esforço de modernização e construção de estaleiros navais, a 

compreensível urgência e consequente delimitação do período estabelecido para a 

renovação da frota brasileira, face às exigências do transporte intercontinental de 

mercadorias, em especial, devido ao aumento da exploração petrolífera doméstica, 

pode determinar a incapacidade conjuntural da indústria naval brasileira suprir, pelo 

menos no prazo requerido e de forma exclusiva e autónoma, o objetivo de que a 

indústria brasileira realize, pelo menos, entre 65 % e 70 %, daquele investimento 

global. 

Ainda de acordo com a AIN (2012), a persistência da atual crise conjuntural se é verdade 

que ainda provoca um forte impacte, sobretudo na fileira da construção naval, não é menos verdade 

que também abre uma nova dinâmica na procura de outros mercados, seja no âmbito das atuais 

valências, seja na diversificação para negócios emergentes, alguns dos quais já em execução, como 

sejam as plataformas offshore e as energias renováveis ligadas ao mar.  

Poderão existir oportunidades para a revitalização da indústria naval em Portugal se 

justificada a importância estratégica do setor e o incentivo ao envolvimento das empresas na sua 

dinamização (sistema de incentivos ao investimento), dado o elevado montante de capitais necessários 

ao desenvolvimento da atividade. 

 

 

Dados adicionais relativos à estrutura das vendas 

As vendas do setor da Construção e reparação de embarcações, registaram em 2010uma 

diminuição face a 2009, em termos homólogos, diminuição que reflete predominantemente o 

comportamento das vendas para a União Europeia, principal parceiro comercial.  

As vendas ao exterior (União Europeia e Países Terceiros), detêm um peso significativo no 

total das vendas do setor, proporção da ordem dos 65% em 2010, superior à detida no ano anterior 

(61%) (Figura 3.18). 

Em 2010, a estrutura das vendas nacionais registou alguma alteração, com o mercado 

externo a reforçar ligeiramente a sua importância como principal destino de vendas do setor, para o 

que contribuiu um aumento das vendas para os Países terceiros. A importância das vendas para este 

mercado passou de cerca de 16% do total das vendas, em 2009, para cerca de 23%, em 2010.  
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Figura 3.17. - Produção industrial na construção e reparação de embarcações – vendas nacionais, 

2009-2010 (milhões de euros) (Fonte: INE, Estatísticas da Produção Industrial, extração em 

11.10.2012). 

Construção e reparação de embarcações (CAE Rev3:  30110, 30120 e 33150)  

 

 

 

Figura 3.18. - Produção industrial na construção e reparação de embarcações – estrutura das vendas 

nacionais, 2009-2010 (%) (Fonte: INE, Estatísticas da Produção Industrial, extração em 11.10.2012). 

Construção e reparação de embarcações (CAE Rev3:  30110, 30120 e 33150)  

 

Porém, se analisarmos a estrutura das vendas considerando os períodos 2007-2008 e 

2009-2010, constata-se que, no segundo período, regista-se um reforço na importância das vendas 

para o mercado nacional devido ao ligeiro aumento das vendas neste mercado e, principalmente, à 

redução do peso das vendas para o exterior. 
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Figura 3.19. - Produção industrial na construção e reparação de embarcações – vendas nacionais, 

2007-2008 e 2009-2010 (milhões de euros) (Fonte: INE, Estatísticas da Produção Industrial, extração 

em 11.10.2012). 

Construção e reparação de embarcações (CAE Rev3:  30110, 30120 e 33150)  

 

 

Figura 3.20. - Produção industrial na construção e reparação de embarcações – estrutura das vendas 

nacionais, 2007-2008 e 2009-2010 (%) (Fonte: INE, Estatísticas da Produção Industrial, extração em 

11.10.2012). 

Construção e reparação de embarcações (CAE Rev3:  30110, 30120 e 33150)  
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3.2.1.3. Transportes marítimos, portos e logística 

ATIVIDADE PORTUÁRIA 

Nota prévia: 

De acordo com o que se encontra definido na Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3) adotaram-se 

os seguintes ramos da CAE/NACE para a Atividade Portuária: 

Classe 4291 (parte) - Engenharia Hidráulica (na parte que compreende as atividades de construção e reparação 

de portos, marinas, e trabalhos de dragagem). 

Grupo 521 (parte) - Armazenagem (frigorífica e não frigorífica) 

Classe 5222 - Atividades auxiliares dos transportes por água (as Autoridades Portuárias estão classificadas na 

Subclasse 52220) 

Classe 5224 (parte) - Manuseamento de carga 

Classe 5229 (parte) - Atividades de Agentes Transitários, aduaneiros e de outras atividades de apoio aos 

transportes 

Classe 7490 (parte) - Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e. 

Subclasse 77340 - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

A nomenclatura de atividades consideradas procurou seguir a das atividades do estudo do Hypercluster da 

Economia do Mar (com as devidas adaptações de nomenclatura da CAE Rev.2.1. para a CAE Rev.3). Constitui 

exceção a parte da classe 4291, não considerada naquele estudo, mas que está diretamente ligada à atividade 

em causa.  

Note-se ainda que o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) está classificado na Subclasse 84111 

– Administração Central, não tendo sido possível, nesta fase, considerar os dados exclusivos do IPTM pela 

abrangência estatística daquela subclasse. 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

A rede de infraestruturas portuárias nacionais é composta pelo conjunto de portos 

comerciais, de pesca e de recreio náutico situados no território continental e nas Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira. 

Na subdivisão do Continente destaca-se o Sistema Portuário Comercial do Continente, o 

qual integra os portos de Viana do Castelo, Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, 

Portimão e Faro, cuja valência nuclear é a atividade portuária comercial, nomeadamente carga e 

descarga de navios, movimentação, parqueamento, armazenagem, consolidação e desconsolidação de 

cargas portuárias, tráfego de passageiros, coordenação e segurança da navegação, pilotagem, 

amarração, reboque e recolha de resíduos, incluindo as atividades de natureza logística e industrial 

associada, bem como atividades de cariz acessório, complementar e subsidiário (por exemplo, 

estaleiros de construção e/ou reparação naval, e outros serviços de apoio aos navios/embarcações), 

acolhendo também outras atividades que utilizam as infraestruturas e serviços portuários, tais como a 

pesca, a náutica de recreio e desportiva e as atividades marítimo-turísticas. 

Os espaços portuários podem também incluir áreas destinadas a atividades logísticas e/ou 

industriais diretamente ligadas à função portuária ou que dela estejam diretamente dependentes, 

designadamente utilizando terminais dedicados, como se verifica em relação à logística dos 
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combustíveis, às indústrias químicas ou agroalimentares ou à indústria de construção e reparação 

naval. 

O conjunto dos portos comerciais do Continente é escalado em cada ano por 

sensivelmente 10,5 milhares de navios comerciais e movimenta presentementecerca de 67 milhões de 

toneladas de mercadorias por ano, conforme ilustrado nas Tabela 3.42. e 3.43. 

 

Tabela 3.42. - Movimento de navios nos portos comerciais do Continente, 2009-2011 (Fontes: 

Estatísticas portuárias das Administrações Portuárias e IPTM). 

Portos 
2009 2010 2011 Variação 2011/10 

Número Peso Número Peso Número Peso Número % 

Viana do Castelo 167  2%  199  2%  203 2% 4 2,0% 

Leixões 2610  26%  2578  24%  2638 25% 60 2,3% 

Aveiro 881  8%  973  9%  908 9% -65 -6,7% 

Figueira da Foz 383  4%  476  5%  439 4% -37 -7,8% 

Lisboa 3219  32%  3097  29%  3047 29% -50 -1,6% 

Setúbal 1323  13%  1381  13%  1443 14% 62 4,5% 

Sines 1479  14%  1636  16%  1573 15% -63 -3,9% 

IPTM 171  2%  200  2%  191 2% -9 -4,5% 

Total 10233  100%  10540  100%  10442 100% -98 -0,9% 

 
 

Tabela 3.43. - Movimento de mercadorias nos portos comerciais do Continente, 2009-2011 (Fontes: 

Estatísticas portuárias das Administrações Portuárias e IPTM). 

Portos 
2009 2010 2011 Variação 2010/09 

Ton. Peso Ton. Peso Ton. Peso Ton. % 

Viana do Castelo 406903 1%  524140 1%  490493 1% -33647 -6,4% 

Leixões 14142539 23%  14568917 22%  16354685 24% 1785768 12,3% 

Aveiro 3014665 5%  3761056 6%  3311520 5% -449536 -12,0% 

Figueira da Foz 1177219 2%  1615892 3%  1701832 3% 85940 5,3% 

Lisboa 11712538 19%  11993572 18%  12346523 18% 352951 2,9% 

Setúbal 5900917 10%  7006255 11%  6892587 10% -113668 -1,6% 

Sines 24379511 40%  25515311 39%  25792153 38% 276842 1,1% 

IPTM 145192 0%  137989 0%  186730 0% 48741 35,3% 

Total 60879484 100%  65123132 100%  67076523 100,0% 1953391 3,0% 
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Por sua vez, o movimento de passageiros nos três portos comerciais da subdivisão do 

Continente com esta valência, associados essencialmente a cruzeiros oceânicos e ao serviço de ferry 

entre o porto de Portimão e a Madeira e Canárias, ultrapassam os 600 milhares, tal como identificado 

na tabela 3.44. 

Os passageiros oceânicos são, na sua grande maioria, associados aos navios de cruzeiro 

oceânico, pelo que é dada informação mais detalhada na subseção referente ao transporte marítimo, 

e na subseção referente ao turismo e lazer, vertente cruzeiros. 

 

Tabela 3.44. - Movimento de passageiros oceânicos nos portos comerciais do Continente (valores 

em número de passageiros), 2009-2011 (Fontes: Estatísticas portuárias das Administrações 

Portuárias e IPTM). 

 

Portos 2009 2010 2011 Variação 2011/10 

Leixões 17624 27494 41829 52,1% 

Lisboa  415758 448497 502644 12,1% 

Portimão (IPTM) 51192 61312 68471 11,7% 

Total  484574 537303 612944 14,1% 

 
 
Apresenta-se de seguida uma caracterização sumária dos portos comerciais da subdivisão do 
Continente: 

 

Porto de Viana do Castelo 

O porto de Viana do Castelo está dotado de infraestruturas e apto a satisfazer as condições 

necessárias para o exercício de atividades relacionadas com o comércio, a construção e reparação 

naval, a pesca e o recreio náutico, constituindo-se como um importante instrumento estratégico de 

desenvolvimento regional. 

Como polo de dinamização industrial, contribui para a atração de atividades produtivas, 

para as quais é determinante a proximidade de um porto, gerando oportunidades ao aparecimento de 

outras atividades subsidiárias e proporcionando facilidades para a criação de mais riqueza e postos de 

trabalho. 

A título de exemplo, pelo prestígio e importância socioeconómica para a região e para o 

país, destacam-se os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, a unidade fabril da Portucel e a indústria 

de fabricação de componentes para geradores eólicos, empresas que no seu conjunto representam 

muitos milhares de postos de trabalho diretos e indiretos. 

Na pesca, a existência de infraestruturas de apoio a esta atividade afigura-se de 

importância decisiva para a conservação, dinamização e coesão do tecido económico-social, 

contribuindo também para alimentar a indústria de construção e reparação naval que lhe está 

associada. 
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A náutica de recreio oferece um conjunto vasto de oportunidades, quer pelas excelentes 

condições naturais oferecidas, quer devido ao posicionamento geográfico do porto de Viana do 

Castelo. 

 

Porto de Leixões 

O porto de Leixões é a maior infraestrutura portuária do Norte de Portugal, com 5km de 

cais, 55ha de terraplenos e 120ha de área molhada. Leixões dispõe de boas acessibilidades marítimas, 

rodoviárias e ferroviárias. 

Movimentando 16 milhões de toneladas de mercadorias por ano, Leixões é um porto 

competitivo e polivalente, já que nele se movimenta todo o tipo de cargas, das quais se destacam 

têxteis, granitos, vinhos, madeira, automóveis, cereais, contentores, sucata, ferro e aço, álcool, 

aguardente, açúcares, óleos, melaços, produtos petrolíferos e ainda passageiros de navios de cruzeiro. 

A movimentação de produtos petrolíferos e derivados, carga geral fracionada e 

contentorizada e graneis, é efetuada por empresas concessionárias. A Autoridade Portuária assegura 

os serviços de pilotagem, reboque e amarração, dispondo de meios e equipamentos adequados. 

O perímetro portuário de Leixões integra também o porto de pesca de Matosinhos, 

concessionado à Docapesca - Portos e Lotas S.A., bem como a doca de recreio, localizada no 

enraizamento do molhe Norte do porto de Leixões, a qual está concessionada à Associação de Clubes 

Marina Porto Atlântico. 

 

Porto de Aveiro 

Com um tráfego anual em torno das 3,5 milhões de toneladas, Aveiro é um porto 

multifuncional, desempenhando um papel primordial no serviço dos diversos setores da indústria do 

seu hinterland, tais como a indústria cerâmica, química, metalúrgica, madeira e derivados, bem como 

o setor agroalimentar e de construção. 

O porto de Aveiro encontra-se em fase de franco crescimento, tendo como ambição 

aumentar a capacidade de receção de navios e a melhoria na prestação de serviços aos seus clientes 

até 2015, o que lhe permitirá consolidar-se como um centro vital para diversas atividades industriais e 

comerciais e alargar e potenciar o seu hinterland até Espanha, mais propriamente até à província 

espanhola de Castela e Leão. 

A estratégia da APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A. visa tornar o porto de Aveiro 

um dos mais dinâmicos e competitivos portos da faixa atlântica da Península Ibérica no transporte de 

curta e média distância, dinamizando os seus polos de desenvolvimento logístico. 

Considerada a mais recente infraestrutura portuária nacional, apresenta uma área 

portuária bem ordenada e integrada do ponto de vista territorial, sem qualquer tipo de 

congestionamentos, dispondo de: 

 5 Terminais adequados para movimentar todo o tipo de mercadorias; 
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 2 Terminais especializados para a pesca; 

 Zona de Atividades Logísticas e Industriais (designada ZALI, projeto integrado no Plano 

Logístico Nacional); 

 Plataforma Logística e Ferroviária de Cacia, em Aveiro; 

 Uma das maiores capacidades de acostagem para terminais multiusos dos portos 

nacionais; 

 Uma grande superfície de terraplenos. 

A área de jurisdição da APA, S.A., com cerca de 1700 hectares, abrange 778 hectares de 

área molhada e 922 hectares de área terrestre, dos quais 554 hectares constituem a área portuária 

propriamente dita. 

O porto de Aveiro é o quinto maior porto nacional, depois do porto de Sines, Leixões, 

Lisboa e Setúbal, pela respetiva ordem de movimentação de mercadorias, sendo a distribuição da carga 

movimentada no porto de 39,2% para os granéis sólidos, 31,2% para os granéis líquidos e 29,5% para 

a carga geral. 

 

Portoda Figueira da Foz 

O porto da Figueira da Foz está localizado no centro da costa atlântica portuguesa, 

servindo atualmente as indústrias da Região Centro. Este porto dista do porto de Aveiro cerca de 75 km 

com ótimos acessos rodoviários. A constituição da APFF – Administração do Porto da Figueira da Foz, 

S.A., a 3 de dezembro de 2008, veio abrir mote à definição de uma estratégia logística integrada para 

a Região Centro, sendo fulcral a complementaridade com a estratégia definida para o porto de Aveiro, 

tendo em vista o alargamento da área de influência de ambos os portos às províncias espanholas de 

Castela e Leão e Estremadura. 

A Figueira da Foz é uma solução portuária competitiva para os principais exportadores 

(portugueses) mundiais de pasta de papel e madeira. O porto da Figueira da Foz oferece dois terminais 

dedicados ao setor comercial: um terminal multipurpose e um terminal dedicado ao segmento de 

granéis sólidos. No setor das pescas e náutica de recreio, oferece dois terminais e uma doca de recreio, 

respetivamente. 

O porto da Figueira da Foz registou nos últimos anos um forte crescimento no total de 

mercadorias movimentadas, traduzidas num elevado equilíbrio entre os fluxos de importação e 

exportação. 

 

Porto de Lisboa 

Com uma identidade construída com base na sua multifuncionalidade, o porto de Lisboa 

emerge como uma importante infraestrutura portuária mas também económica, contribuindo de 

forma direta, indireta e induzida para a geração de riqueza económica e para a existência de 40mil 

postos de trabalho. Para além disso, é o primeiro porto no que diz respeito à entrada de navios, à 
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movimentação de carga contentorizada e de granéis sólidos alimentares, bem como nas escalas de 

navios de cruzeiros e no transporte fluvial de mercadorias e passageiros. 

Fruto da sua posição geográfica privilegiada, no cruzamento das principais rotas marítimas 

mundiais e junto ao principal centro de consumo de Portugal, das suas excelentes condições 

operacionais e da existência de uma comunidade portuária forte e dinâmica, o porto de Lisboa surge 

como o porto preferencial nas ligações com os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), 

com os EUA e com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, servindo assim um hinterland com 

mais de 3milhões de habitantes. Adicionalmente, importa referir que o porto de Lisboa regista já hoje 

importantes tráfegos com origem e destino em Espanha, assumindo-se assim como um player de 

dimensão ibérica, capaz de criar valor para os agentes económicos.Na componente do turismo náutico, 

sendo o porto continental líder no mercado do tráfego de cruzeiros oceânicos, o movimento anual de 

passageiros ronda os 500 milhares. Por sua vez, para a componente de recreio e desporto náutico, 

dispõe de 4docas de recreio exploradas pela APL, para além de na sua vasta área de jurisdição ao longo 

do estuário do Tejo existirem diversas infraestruturas de apoio a esta componente náutica. 

 

Porto de Setúbal 

O desenvolvimento do porto de Setúbal esteve sempre ligado ao desenvolvimento 

económico da sua região, especialmente devido à sua capacidade de atração de atividades económicas 

para a sua envolvência e pelo volume de emprego daí resultante. 

De acordo com estudo recente, os efeitos totais - diretos, indiretos e induzidos - das 

atividades do porto de Setúbal são relevantes em termos económicos, designadamente no contexto 

da região da Grande Lisboa, envolvendo igualmente a criação de 33,3 mil postos de trabalho. 

Ainda com uma presença importante dos terminais designados “industriais”, i.e., cujo 

tráfego de mercadorias se encontra suportado em importantes indústrias, como é o caso da Mauri-

fermentos, Secil, Cimpor, ABB-Alstom e Somincor, o porto de Setúbal estende-se por uma frente 

estuarina com vários quilómetros de cais de movimentação privada e pública, que constituem um fator 

de competitividade na instalação de atividades na região. Importantes indústrias utilizam os terminais 

comerciais para a movimentação de cargas, como sejam a Autoeuropa, Portucel, Lusosider, Sapec Agro 

e Siderurgia Nacional. 

Mas as relações de interdependência funcional entre o porto de Setúbal e o território 

envolvente não se restringem unicamente à área sob a sua jurisdição, penetrando em áreas interiores, 

como consequência dos progressos tecnológicos registados ao nível dos processos produtivos e ao 

desenvolvimento da cadeia logística de transportes e distribuição. São exemplo disso as áreas logísticas 

associadas ao porto de Setúbal, situadas num hinterland próximo – Sapec Bay, Bluebiz (AICEP), TRIVE, 

STIFA, Interset, Sintax logística, etc.. 

Para além da atividade portuária comercial, o porto de Setúbal dispõe igualmente de 

infraestruturas de suporte à atividade da pesca – Doca dos Pescadores, concessionada à Docapesca, 

bem como de apoio à náutica desportiva e de recreio, quer explorada diretamente pela APSS – Doca 
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das Fontainhas, quer em regime de concessão – Marina de Tróia e ainda terminais de transporte fluvial 

entre as duas margens do estuário do Sado. 

 
Porto de Sines 
 
O porto de Sines é um porto de águas profundas, líder nacional na quantidade de 

mercadorias movimentadas e apresenta condições naturais ímpares na costa da subdivisão do 

Continente para acolher todos os tipos de navios. Dotado de modernos terminais especializados, pode 

movimentar os diferentes tipos de mercadorias, está aberto ao mar e conta com excelentes 

acessibilidades marítimas sem constrangimentos. É o principal porto na fachada ibero-atlântica, cujas 

características geofísicas têm contribuído para a sua consolidação como ativo estratégico nacional, 

sendo, por um lado, a principal porta de abastecimento energético do país (petróleo e derivados, 

carvão e gás natural) e, por outro, posiciona-se já como um importante porto de carga contentorizada, 

permitindo a acostagem dos grandes navios porta-contentores das rotas transcontinentais e 

apresentando um elevado potencial de crescimento para ser uma referência ibérica, europeia e 

mundial. 

Com uma construção recente (1978), dispõe de um ordenamento de referência, livre de 

pressões urbanas, assegurando capacidade de expansão a longo prazo. Conta ainda com 

acessibilidades terrestres adequadas para o tráfego atual e com um plano de evolução que permitirá 

dar resposta às projeções futuras de crescimento do porto e da sua área de influência. 

O porto de Sines e a sua Zona Industrial e Logística de retaguarda, com mais de 2000ha, 

são já uma plataforma logística de âmbito internacional com capacidade para receber os grandes 

atores dos setores marítimo portuário, industrial e logístico, e, no âmbito do Portugal Logístico, 

contará, ainda, com uma plena integração da plataforma urbana nacional do Poceirão e da plataforma 

transfronteiriça de Elvas/Caia. 

Dispõe, ainda, de um porto de pesca e um porto de recreio, sendo este o único porto de 

recreio da costa marítima entre Setúbal e o Algarve, numa zona onde a navegação de recreio é intensa 

durante todo o ano, constituindo-se um apoio de referência na exploração turística da Costa Vicentina. 

 

Portos Comerciais do Algarve (Portimão e Faro) 

Nas infraestruturas portuárias do Algarve desenvolve-se uma atividade diversificada, 

materializada em setores distintos – comércio, pesca, turismo e recreio náutico e 

construção/reparação naval – e disseminada pelas várias infraestruturas portuárias existentes. 

A atividade comercial só se desenvolve em duas das infraestruturas portuárias desta 

região, Faro e Portimão, sendo a sua atividade residual quando comparada com a dos outros portos 

comerciais nacionais. Nos portos do Algarve movimentam-se acima de tudo granéis (porto de Faro) e 

carga geral fracionada (porto de Portimão). 

Situado no trecho final do rio Arade, a atividade nuclear do porto de Portimão refere-se 

aos cruzeiros oceânicos, registando igualmente amovimentação de mercadorias. O porto também está 
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dotado de infraestruturas portuárias de apoio ao desenvolvimento da atividade piscatória, náutica de 

recreio (com destaque para a marina de Portimão), atividade marítimo-turística e construção e 

reparação naval, bem como dispõe, ainda, de uma infraestrutura acostável da Marinha Portuguesa. 

A área de jurisdição do porto de Faro encontra-se situada a sul da cidade de Faro, na zona 

ribeirinha à Ria Formosa. Para além da valência comercial, na área de jurisdição, desenvolvem-se 

também as atividades da pesca e do recreio náutico, bem como de carreiras regulares de transporte 

para as ilhas de Faro, Deserta e Farol. 

Para além do Sistema Portuário Comercial do Continente, serão também de se assinalar 

um largo número de infraestruturas portuárias, não integradas em portos comerciais, com valências 

de apoio à pesca, náutica desportiva e recreativa e atividade marítimo-turística, na sua grande maioria 

situadas sob áreas de jurisdição do IPTM, nomeadamente: porto de Vila Praia de Âncora, zona 

piscatória de Castelo de Neiva, porto de Esposende, porto da Póvoa de Varzim, porto de Vila do Conde, 

zona piscatória de Angeiras, porto da Nazaré, São Martinho do Porto, porto de Peniche, porto da 

Ericeira, marina de Cascais, marina de Oeiras, marina do Parque das Nações, porto de Sesimbra, porto 

da Baleeira, porto de Lagos (onde se inclui a marina de Lagos), Alvor, porto de Albufeira (incluindo a 

marina de Albufeira), marina de Vilamoura, porto de Quarteira, porto de Olhão, zona piscatória da 

Fuzeta, porto de Tavira (incluindo os núcleos de Santa Luzia e Cabanas) e porto de Vila Real de Santo 

António. 

NaFigura 3.21. pode ser visualizada a distribuição dos portos e marinas na subdivisão do 

Continente, e na Tabela 3.45. identificam-se as infraestruturas portuárias de serviço ao recreio náutico 

mais relevantes da subdivisão do Continente. 
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Figura 3.21. - Distribuição dos portos e marinas na subdivisão do Continente. 
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Tabela 3.45. - Postos de acostagem das principais marinas e portos de recreio da subdivisão do 

Continente, 2010 (Fonte: Relatório Consolidado do Setor Marítimo Portuário de 2009 com algumas 

atualizações (2010)). 

 

Zona Geográfica Infraestrutura Calado Máximo 
Nº Postos de 
Amarração 

Norte 

Viana Marina - Viana do Castelo 3,0m 307 

Marina da Póvoa - Póvoa de Varzim 3,0m 241 

Marina Porto Atlântico - Leça da Palmeira 2m-3,5m 240 

Sub-Total 788 

Centro 

Porto de Recreio da Figueira da Foz 3,0m 350 

Núcleo de Recreio do Porto da Nazaré 3,5m 128 

Marina da Ribeira - Peniche 3,5m 140 

Sub-Total   618 

Lisboa e  Vale do 
Tejo 

Marina de Cascais 8,0m 650 

Porto de Recreio de Oeiras 3,0m 274 

Doca de Recreio do Bom Sucesso - Lisboa 1,5m 163 

Doca de Recreio de Belém - Lisboa 2,0m 194 

Doca de Recreio de Santo Amaro - Lisboa 3,0m 331 

Doca de Recreio de Alcântara - Lisboa 10,0m 442 

Marina do Parque das Nações 2,4m 600 

Porto de Recreio de Sesimbra 5,0m 234 

Doca de Recreio das Fontainhas - Setúbal 3,0m 150 

Marina de Troia 4,0m 187 

Sub-Total 3225 

Alentejo 
Porto de Recreio de Sines 8,0m 230 

Sub-Total   230 

Algarve 

Marina de Lagos 3,0m 462 

Marina de Portimão 5,0m 620 

Marina de Albufeira 4,0m 475 

Marina de Vilamoura 4,0m 953 

Doca de Recreio de Faro 2,0m 501 

Porto de Recreio de Olhão - 417 

Porto de Recreio do Guadiana 3,0m 360 

Sub-Total 3788 

TOTAL 8649 

 

 

Por sua vez, na Tabela 3.46. apresenta-se o volume e valor económico unitário do pescado 

transacionado nas principais infraestruturas portuárias de pesca da subdivisão do Continente. 
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Tabela 3.46. - Pescado transacionado nas lotas dos portos de pesca do Continente, 2009-2011 (Fonte: Estatísticas de Pesca). 

Os valores referem-se a peixe fresco ou refrigerado e não incluem retiradas e rejeições 

 2009 2010 2011 Tx.Variação 10/11 

 Quant. 

(kton) 

Valor 

(1000€) 

Pr.unit. 

(€) 

Quant. 

(kton) 

Valor 

(1000€) 

Pr.unit. 

(€) 

Quant. 

(kton) 

Valor 

(1000€) 

Pr.unit. 

(€) 
Quant. Pr.unit 

Norte            

Viana do Castelo 1,600 4388 2,74 2,298 5972 2,60 1,931 5408 2,80 -15,96% 7,69% 

Póvoa de Varzim 2,048 3618 1,77 2,129 3914 1,84 1,845 3469 1,88 -13,33% 2,17% 

Matosinhos 25,984 23715 0,91 32,337 29864 0,92 29,220 31558 1,08 -9,64% 17,39% 

Centro               

Aveiro 10,696 13043 1,22 12,088 17970 1,49 11,718 17225 1,47 -3,06% -1,34% 

Figueira da Foz 12,082 11344 0,94 16,471 15380 0,93 15,055 15055 1,00 -8,60% 7,53% 

Nazaré 3,622 8176 2,26 3,611 8855 2,45 3,369 7985 2,37 -6,69% -3,27% 

Peniche 15,393 32560 2,12 14,895 32561 2,19 14,218 30143 2,12 -4,54% -3,20% 

Lisboa e Vale do Tejo               

Cascais 0,478 2364 4,95 0,529 2593 4,90 0,348 2064 5,94 -34,31% 21,22% 

Sesimbra 16,168 32239 1,99 16,280 31110 1,91 19,659 27916 1,42 20,76% -25,65% 

Setúbal 3,405 6699 1,97 4,365 6777 1,55 4,281 6336 1,48 -1,92% -4,52% 

Alentejo        
   

    

Sines 10,336 10454 1,01 10,433 10764 1,03 8,476 7459 0,88 -18,76% -14,56% 

Algarve           
    

Lagos 2,878 10463 3,64 2,639 8840 3,35 1,535 6032 3,93 -41,84% 17,31% 

Portimão 7,421 10019 1,35 7,013 8902 1,27 5,687 9100 1,60 -18,90% 25,98% 

Olhão 13,672 19268 1,41 14,888 17264 1,16 9,700  13386 1,38 -34,85% 18,97% 

Tavira 1,074 4313 4,02 1,136 4751 4,18 0,425 2596 6,11 -62,61% 46,17% 

V.R. S. António 2,226 17306 7,77 1,564 15820 10,12 1,692 13827 8,17 8,21% -19,27% 

Total Geral 129,083 209969 1,63 142,676 221337 1,55 129,161 198908 1,54 -9,47% -0,65% 
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b) Importância socioeconómica 

O estudo do “Hypercluster da Economia do Mar” (SaeR/ACL, 2009) referencia um trabalho 

efetuado pela Comissão Europeia (CE), tendo por base valores de 2004, que aponta para que os portos 

representem 3% da economia do mar da União Europeia (UE). 

No que reporta ao panorama do território continental de Portugal, apresentam-se na 

Tabela 3.47. alguns indicadores económico-financeiros, relativos ao ano 2011, das 7Administrações 

Portuárias do Continente e do IPTM (os dados deste Instituto referem-se à globalidade da atividade e 

não apenas à componente portuária). 

A atividade económica de cada Comunidade Portuária envolve uma grande quantidade de 

agentes, para além da própria Administração Portuária, nomeadamente, todos os intervenientes no 

negócio portuário, entre os quais se incluem associações ou empresas de serviços, como pilotagem, 

reboques, amarração, concessionários e operadores portuários, agentes de navegação, brokers, 

armadores, empresas de estiva, transitários, armazenagem e distribuição, reparação naval, outros 

fornecedores, carregadores e transportadores rodoviários e ferroviários e ainda entidades da 

Administração Pública, como sejam a Autoridade Marítima (Capitania e Polícia Marítima), Alfândega, 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Serviços Sanitários e Veterinários. 

 

Tabela 3.47. - Indicadores económico-financeiros das Administrações Portuárias do Continente e 

IPTM, 2011 (Fonte: Relatórios e Contas de 2011 das Administrações Portuárias e do IPTM). 

 

Indicador APVC APDL APA APFF APL APSS APS IPTM Conjunto 

Volume de 
Negócios (103€) 

2.844 45.624 14.398 3.734 52.021 20.490 30.897 42.180 212.188 

VAB  (103€) 4.512 42.494 15.101 6.279 39.109 19.879 26.402 26.056 179.832 

Investimento 
(103€) 

2.339 27.035 3.144 680 13.052 2.012 22.182 12.874 83.318 

Número de 
funcionários 

48 214 110 37 335 164 176 310 1.394 

APVC: Viana do Castelo; APDL: Douro/Leixões; APA: Aveiro; APFF: Figueira da Foz; APL: Lisboa; APSS: Setúbal e 

Sesimbra; APS: Sines. 

 

O impacto económico resultante da atividade portuária alarga-se ainda aos demais 

fornecedores, prestadores de serviços e utilizadores (incluindo áreas de suporte, como por exemplo, 

financiamento bancário, seguros, etc.), quer dos serviços portuários, nas suas diversas componentes 

(carga, passageiros, pescas, desporto de recreio náutico, operadores marítimo turísticos, etc.), quer da 

cadeia logística de transportes que passe pela infraestrutura portuária, representando valores 

importantes para, nomeadamente, o Valor Acrescentado Bruto (VAB), emprego e Produto Interno 

Produto (PIB), quer local e regional, quer nacional. 

De acordo com o referido estudo do “Hypercluster da Economia do Mar”, o agregado 

económico “transportes marítimos, portos e logística” era o que representava em 2006 o maior 



 

112 

 

contributo para o PIB do conjunto das atividades económicas ligadas ao mar, representando 2,1% do 

PIB nacional. Igualmente era responsável pelo emprego direto de 20,2 milhares de pessoas e gerando, 

por via direta e indireta, um total de 75,8 milhares de postos de trabalho. 

Foi efetuada uma estimativa do VAB para este agregado económico, nos anos mais 

recentes, adotando uma nomenclatura das atividades o mais semelhante possível com a das atividades 

assumidas no estudo do “Hypercluster da Economia do Mar”, mencionadas na nota prévia do início 

deste ponto e na Tabela 3.48. Houve, entretanto, alterações nas estatísticas oficiais (nacionais e 

europeias), designadamente, por alteração da nomenclatura da CAE e por alteração do ano base das 

Contas Nacionais. 

Assim, a partir de 2006 há uma rutura de série nas Contas Nacionais, pelo que os valores 

agora apurados (com a nomenclatura CAE Rev.3, Contas Nacionais na base 2006) nunca poderão 

reconstituir exatamente os cálculos do estudo do “Hypercluster da Economia do Mar” (nomenclatura 

CAE Rev.2.1, Contas Nacionais na base 2000). Os resultados apresentados no presente relatório 

apresentam ligeiras diferenças relativamente aos da DQEM, para 2009, resultantes da melhoria das 

estimativas para a CAE 4921.  

 

Tabela 3.48. – Transportes marítimos, portos e logística - Estimativa do VAB a preços correntes, 

2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais 

Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB 

em 26.12.2012 e informação prestada pelo IPTM e pela APA). 
 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

3.1. ATIVIDADE PORTUÁRIA 798,5 913,1 1075,2 982,0 1230,4 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica (na parte das atividades de 
construção e reparação de portos, marinas e trabalhos 
de drenagem) 

26,2 32,3 57,9 49,0 49,9 Média 

521 
(parte) 

Armazenagem (frigorífica e não frigorífica) 106,9 121,0 187,3 152,5 179,4 Baixa 

5222 Atividades auxiliares dos transportes por água 173,4 196,4 193,6 199,7 285,2 Média 

5224 
(parte) 

Manuseamento de carga 98,4 111,5 113,6 99,8 132,9 Baixa 
(sobreavaliada) 

5229 
(parte) 

Atividades de Agentes Transitários, aduaneiros e de 
outras atividades de apoio aos transportes 

295,3 334,5 348,5 317,5 434,7 Baixa 
(sobreavaliada) 

7490 
(parte) 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares, n.e. 

98,0 117,1 173,0 162,4 147,3 Baixa 
(sobreavaliada) 

77340 Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 0,3 0,3 1,2 1,2 1,1 Média 

 

Foram adicionalmente calculados os valores da Produção e do Emprego, entre 2006 e 2010 (Tabelas 
3.49. e 3.50.) 
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Tabela 3.49. – Transportes marítimos, portos e logística - Estimativa da produção a preços 

correntes, 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas 

Nacionais Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração 

do VAB em 26.12.2012 e informação prestada pelo IPTM e pela APA). 

 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

3.1. ATIVIDADE PORTUÁRIA 1570,5 1797,8 1991,8 1942,7 2571,5 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica (na parte das atividades de 
construção e reparação de portos, marinas e trabalhos 
de drenagem) 

102,8 128,2 161,6 195,0 200,5 Média 

521 
(parte) 

Armazenagem (frigorífica e não frigorífica) 197,7 224,7 314,1 245,4 354,4 Baixa 

5222 Atividades auxiliares dos transportes por água 320,9 364,7 359,2 371,1 563,3 Média 

5224 
(parte) 

Manuseamento de carga 182,1 207,0 210,8 185,5 262,5 Baixa 
(sobreavaliada) 

5229 
(parte) 

Atividades de Agentes Transitários, aduaneiros e de 
outras atividades de apoio aos transportes 

546,4 621,0 646,6 589,9 858,7 Baixa 
(sobreavaliada) 

7490 
(parte) 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares, n.e. 

219,9 251,7 298,2 353,6 330,1 Baixa 
(sobreavaliada) 

77340 Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 0,5 0,6 1,3 2,1 1,9 Média 

 

 

Tabela 3.50. – Transportes marítimos, portos e logística - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a 

tempo completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012). 

 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

3.1. ATIVIDADE PORTUÁRIA 15,2 13,9 14,4 16,5 17,7 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica (na parte das atividades de 
construção e reparação de portos, marinas e trabalhos 
de drenagem) 

0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 Baixa 

521 
(parte) 

Armazenagem (frigorífica e não frigorífica) 4,2 2,8 2,5 3,0 3,7 Baixa 

5222 Atividades auxiliares dos transportes por água 2,9 2,7 2,9 3,2 3,4 Média 

5224 
(parte) 

Manuseamento de carga 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 Baixa  

5229 
(parte) 

Atividades de Agentes Transitários, aduaneiros e de 
outras atividades de apoio aos transportes 

5,3 5,3 5,6 6,4 6,4 Baixa  

7490 
(parte) 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares, n.e. 

1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 Baixa  

77340 Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Média 
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c) Evolução passada e tendências futuras 

Geograficamente localizados na zona de confluência do tráfego marítimo mundial, os 

portos nacionais desempenham um papel fundamental de ligação entre as rotas transcontinentais de 

transporte marítimo e a Europa. 

Assim, o Sistema Portuário Comercial do Continente (SPCC) deverá apresentar um 

ordenamento harmonizado, sustentável e flexível, garantindo a competitividade dos portos nacionais 

com o exterior, enquadrado numa estratégia que privilegia a consolidação da integração dos portos 

portugueses na Rede Transeuropeia de Transportes e, numa perspetiva intermodal, na cadeia logística 

de transportes. 

Em conformidade, o conceito estratégico preconizado para os portos comerciais 

portugueses assenta na sua constituição enquanto rótulas de articulação das cadeias de transporte de 

mercadorias, em estreita articulação com a rede nacional de plataformas logísticas, capacitados para 

responder aos fluxos de diferentes naturezas. 

A intermodalidade assumirá igualmente uma relevância crescente, assumindo um papel 

central na construção das plataformas logísticas de ligação que permitam o tratamento integrado de 

todos os elos da cadeia de serviços e produtos, numa lógica que potencie os recursos disponíveis de 

forma cada vez mais eficaz, integrando o mar, a terra e sistemas intermodais de modo a encontrar uma 

solução ótima de equilíbrio entre as redes terrestres e as ligações marítimas, fazendo dos portos 

centros logísticos para ambos os serviços de transportes. 

Neste contexto, desempenha um papel fundamental a Janela Única Portuária (JUP), já 

implementada nos portos comerciais nacionais, que se consubstancia numa plataforma centralizadora 

harmonizada e que funciona como o concentrador de informação no porto, onde a informação é 

colocada uma só vez e disponibilizada aos interessados, bem como a implementação efetiva do 

conceito de Janela Única Logística (JUL) que consiste numa infraestrutura de suporte à articulação de 

toda a cadeia logística nas componentes mar-porto-terra-plataforma logística. 

O Plano Nacional Marítimo Portuário (PNMP), em elaboração, apresenta-se como um 

plano setorial que tem por objeto o ordenamento do SPCC, abrangendo ainda áreas de reserva 

estratégica em Peniche e na Trafaria, apontando como visão estratégica um «Sistema Portuário 

Comercial do Continente, competitivo, sustentável, ordenado, seguro e eficiente, integrado na rede e 

cadeias de transporte, como suporte da economia, assente na especificidade geográfica, no 

conhecimento e na qualidade». 

O PNMP considera como objetivos estratégicos o aumento do tráfego do SPCC, a 

consolidação da sua integração na Rede Transeuropeia de Transportes e nas cadeias logísticas da 

fachada atlântica, assegurando padrões de nível europeu, em termos de qualidade, ambiente, 

segurança e proteção, garantindo a sua sustentabilidade económica e financeira e integrando o 

planeamento portuário no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

De acordo com o estudo de mercado efetuado no âmbito do PNMP, e à semelhança das 

tendências do setor portuário europeu, o volume de tráfego para o SPCC tenderá a um crescimento 
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expressivo tendo por base o horizonte 2020, sendo o ritmo influenciado pelo desenvolvimento da 

conjuntura económica da UE e do mundo. 

Será de efetuar uma particular referência ao segmento de tráfego da carga 

contentorizada, cujas perspetivas apontam para a sua duplicação no referido horizonte, mesmo num 

cenário de crescimento económico mais baixo. 

O referido estudo de mercado aponta igualmente uma perspetiva de duplicação do 

tráfego de passageiros em navios de cruzeiro oceânico também para o horizonte do ano 2020. 

Por sua vez, a ampliação do Canal do Panamá vai, inevitavelmente, gerar alterações de 

rotas Ásia/América do Norte/Europa Ocidental/Ásia, no sentido de revalorizar os serviços à volta do 

mundo, que podem tornar possível que porto(s) de águas profundas localizado(s) na subdivisão do 

Continente possam passar a servir de nós de distribuição de mercadorias mais significativos. 

Igualmente, o crescimento do tráfego Ásia do Sul/Europa pela rota atual, que passa pelo 

Canal do Suez/Mediterrâneo, pode também originar oportunidades de cruzamento de rotas Norte/Sul 

com Este/Oeste em portos da subdivisão do Continente. 

 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Nota prévia: 

De acordo com o que se encontra definido na Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3) adotou-se o 

seguinte ramo da CAE/NACE para o Transporte marítimo: 

Divisão 50 – Transporte por água 

A nomenclatura de atividade considerada é a mesma adotada no estudo do Hypercluster da Economia do Mar 

(com as devidas adaptações de nomenclatura da CAE Rev.2.1. para a CAE Rev.3). 

A Divisão 50 inclui os Grupos 501 e 502, correspondentes a transportes marítimos de passageiros e mercadorias, 

bem como os Grupos 503 e 504, referentes a transportes de passageiros e de mercadorias por vias navegáveis 

interiores. Não foi possível estimar apenas a parte correspondente aos Grupos 501 e 502, que representam a 

maior parte da Divisão 50. 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

O crescimento da economia mundial e do comércio internacional de mercadorias 

alimentou, nos últimos anos, a procura de serviços de transporte marítimo. 80% do comércio mundial 

faz-se por via marítima, representando o transporte marítimo de curta distância (TMCD) 40% do 

tráfego de mercadorias intraeuropeu. 

Com mais de 400 milhões de passageiros a passar em portos europeus todos os anos, o 

transporte marítimo exerce também um impacto direto na qualidade de vida dos cidadãos, sejam eles 

turistas ou habitantes das ilhas e regiões periféricas. 
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O transporte marítimo tem sido um dos pilares fundamentais do crescimento económico 

e da prosperidade nacional e europeia ao longo de toda a história deste continente. Os serviços de 

transporte marítimo são essenciais para ajudar a economia e as empresas europeias a competirem a 

nível mundial. 

Podem-se distinguir dois grandes tipos de transporte marítimo entre portos: o deep sea 

shipping (navegação intercontinental) e o short sea shipping ou TMCD. Este último subdivide-se em 

atividades de feedering, cabotagem e microcabotagem, transporte flúvio-marítimo e inclui as 

recém-criadas Autoestradas do Mar. 

O feedering combina o transporte deep sea com a redistribuição por portos secundários, 

em navios mais pequenos, estruturando-se a atividade numa rede de pequenos portos à volta de um 

porto principal. A cabotagem consiste no transporte de passageiros e mercadorias entre os portos de 

um país ou, à escala da UE, entre os portos comunitários. 

A UE definiu como um dos seus objetivos na Política Europeia de Transportes reduzir a 

parte do modo rodoviário nos transportes no interior da União, quer como contributo para a mitigação 

das alterações climáticas, quer para reduzir o consumo de energia. Este objetivo pressupõe, por um 

lado, transferência para o modo ferroviário de transporte de carga, que será apoiado num grande 

investimento em infraestruturas e, por outro, as Autoestradas do Mar em que se pretende utilizar o 

TMCD em complementaridade com o modo rodoviário, de forma a reduzir os percursos realizados em 

terra, a desenvolver no quadro da Rede Transeuropeia de Transportes. 

Destacam-se de seguida algumas das atividades e aspetos mais relevantes associados ao 

transporte marítimo em espaço marinho sob jurisdição portuguesa. 

 

Gestão/Controlo de Tráfego Marítimo 

A costa da subdivisão do Continente é cruzada pelas mais importantes e movimentadas 

rotas marítimas de e para o Mediterrâneo, África e Ásia, canalizando o tráfego com o Norte da Europa. 

Muito do tráfego mundial de navios com hidrocarbonetos ou substâncias perigosas atravessa, 

diariamente, a costa da subdivisão do Continente, sendo o risco de acidentes graves elevado e 

permanente, acarretando o aumento da possibilidade de perda de vidas humanas no mar e o aumento 

dos riscos de poluição marítima real, pelo que a vigilância marítima é uma questão prioritária nacional. 

Para diminuir o risco de acidentes e, consequentemente, aumentar a segurança marítima, 

a costa da subdivisão do Continente dispõe, desde 2008, de um sistema de controlo de tráfego 

marítimo (VTS), o qual, entre outras funções, monitoriza os navios ao longo da costa, de forma a reduzir 

o risco de colisões e assegurar o cumprimento das convenções e regulamentos internacionais. De 

acordo com o estudo de avaliação de custos e benefícios do sistema VTS da subdivisão do Continente, 

e entre outros benefícios, estima-se que a disponibilidade deste sistema permitirá a redução de mais 

de 65% dos acidentes marítimos nas águas costeiras da subdivisão do Continente, o que possibilita uma 

poupança expectável de 13vidas humanas por ano. 

O sistema VTS instalado, integrando subsistemas de deteção por radar, AIS (sistema 

automático de identificação de navios) e por radiogoniometria e ainda um subsistema de 
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comunicações VHF entre terra e mar, bem como uma rede de transmissão de dados por micro-ondas, 

permite assegurar o controlo de todo o tráfego marítimo até 50 milhas marítimas da costa da 

subdivisão do Continente, apresentando como principais objetivos melhorar a segurança, proteção e 

gestão do tráfego marítimo, bem como a preservação do património ambiental na zona costeira 

nacional. 

Por sua vez, a riqueza da informação recolhida pelo sistema, que é armazenada numa base 

de dados nacional de navegação marítima, pode ser disponibilizada a outras entidades competentes, 

quer nacionais quer estrangeiras, permitindo, através do intercâmbio permanente de dados, aumentar 

de forma eficaz a segurança nas águas portuguesas e europeias. 

Na área controlada pelo Sistema VTS do Continente, ou seja sensivelmente 50 milhas 

marítimas para além da linha de costa, limitada a norte pelo paralelo 41º51’5”N e a este da costa Sul 

pelo meridiano 7º24’W, permanecem em média 800 alvos de radar, dos quais 450 são identificados 

com o AIS. Tomando como referência o ano de 2010, registaram-se na base de dados nacional de 

navegação marítima associada ao presente sistema VTS cerca de 70,3 milhares de viagens 

correspondentes a 11,3 milhares de navios mercantes. 

Destas viagens de navios mercantes, 68,9 milhares correspondem a navios de transporte 

de mercadorias (98%) e 1,4 milhares a navios de passageiros (2%), normalmente navios de cruzeiro 

oceânico. De entre das viagens dos navios de transporte de mercadorias, 14,7 milhares correspondem 

ao transporte de carga perigosa (21%). 

Do tráfego marítimo mercante registado, 15% (10,5 milhares) teve origem ou destino nos 

portos comerciais da subdivisão do Continente. Deste tráfego, 10,1 milhares de viagens (96%) referem-

se ao transporte de mercadorias e 0,4 milhares (4%) representam viagens de navios de passageiros. 

Das viagens de navios de carga, 38% (3,8 milhares) transportavam mercadorias perigosas. 

Na Figura 3.22. apresenta-se a organização do sistema VTS do Continente e na Figura 3.23. 

representam-se a área coberta por este sistema e os corredores de separação de tráfego marítimo. 
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Figura 3.22. - Organização do sistema VTS do Continente (Fonte: IPTM). 

 
Figura 3.23. - Área de controlo de tráfego marítimo de âmbito costeiro (VTS) e esquemas de 

separação de tráfego na subdivisão do Continente. 
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Os principais benefícios do sistema VTS da subdivisão do Continente são os apresentados 

na Tabela 3.51. 

Tabela 3.51. – Benefícios do sistema VTS do Continente (Fonte: IPTM). 

Enquadramento Benefícios 

Segurança 

Aumento da segurança das embarcações nas águas da costa portuguesa e nos Esquemas de 
Separação de Tráfego (EST) 

Aumento da segurança da vida humana no mar 

Melhoria da organização da busca e salvamento na costa 

Garantia de melhores condições para a defesa e segurança nacional 

Evitar intrusões e o desembarque de pessoal e atividades ilícitas nas águas costeiras 

Suporte de futuros desenvolvimentos de sistemas de gestão e vigilância marítima 

Ambiente 

Proteção e melhoria do ambiente marinho na costa 

Maior capacidade para aplicação do princípio do poluidor-pagador 

Obtenção de condições para afastamento de transportes perigosos da costa 

Economia 

Contribuição para uma melhor utilização da ZEE portuguesa 

Melhoria da eficiência das atividades portuárias 

Promoção do desenvolvimento da economia 

 

No que reporta à proteção do meio ambiente, o sistema VTS é uma componente essencial, 

dada a sua vocação para a prevenção de acidentes no mar, a par dos reflexos no aumento da segurança 

e eficiência do fluxo de tráfego marítimo e da operação portuária. 

De facto, a disponibilidade do sistema VTS da subdivisão do Continente desempenha um 

contributo muito relevante para a proteção e melhoria do ambiente no mar e zona costeira 

continental, potenciando a redução de acidentes suscetíveis de gerar um grande impacto ambiental 

nocivo, o controlo da poluição e prevenção da descarga de resíduos, permitindo uma maior capacidade 

de aplicação do princípio do poluidor-pagador e tendo sido decisivo para a obtenção das condições 

para afastamento do transporte de mercadorias perigosas da costa, através do afastamento dos EST, 

apenas possível com a disponibilidade do sistema VTS. 

O presente sistema permite, também, a implementação efetiva das diversas resoluções 

estabelecendo obrigações e procedimentos dos navios, resultantes de convenções internacionais da 

Organização Marítima Internacional (OMI), nomeadamente a SOLAS (International Convention for the 

Safety of Life at Sea) e a MARPOL (International Convention for the Prevention of the Pollution from 

Ships). 

Será, ainda, de acrescentar a criação já efetivada de 30 postos de trabalho diretos e cerca 

de 34 indiretos, ambos de caráter permanente. Em função da evolução do tráfego marítimo na zona 

costeira e portos nacionais, o sistema tem potencialidade para suportar até 50 postos de trabalho 

diretos permanentes. A fase de instalação abrangeu, em média, 200 postos de trabalho temporários, 
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para além do envolvimento indireto de um conjunto indeterminado de postos de trabalho relacionados 

com o fornecimento de componentes para o sistema. 

Por sua vez, o sistema SafeSeaNet (SSN), promovido pela CE e atualmente gerido ao nível 

comunitário pela Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), refere-se à constituição de um 

Sistema Europeu de Intercâmbio de Informações Marítimas, o qual tem como principal objetivo o 

desenvolvimento de uma plataforma europeia para troca eletrónica de informação sobre transporte 

marítimo, entre as diversas Administrações Marítimas dos Estados-membros (EM) da UE, visando, 

designadamente a sua cooperação na prevenção da poluição marítima e acidentes no mar. 

A sua concretização foi efetuada através do estabelecimento de uma rede telemática, com 

suporte das novas tecnologias, tais como o XML e a Internet, dotando-a de flexibilidade em face de 

futuros desenvolvimentos tecnológicos. 

A criação dessa rede telemática facilita a comunicação das autoridades competentes, aos 

níveis local, nacional e europeu, nomeadamente no que respeita à prevenção de acidentes no mar e 

poluição marítima, a uma eficiente implementação da legislação comunitária em matéria de segurança 

e proteção marítima, à recolha e divulgação de dados relacionados com as atividades marítimas e à 

troca de dados de forma harmonizada. 

A estrutura do sistema SSN baseia-se na existência de uma Autoridade Competente 

Nacional (ACN) por Estado-Membro, a qual é responsável pela implementação nacional da 

infraestrutura do sistema e pelo cumprimento de todas as responsabilidades/funcionalidades definidas 

no SSN, bem como de um conjunto de Autoridades Competentes Locais, com competências em termos 

de fornecimento e solicitação de informação relativa aos diversos tipos de mensagens no âmbito do 

SSN, das quais se destacam, nomeadamente, as Autoridades Portuárias e as Estações Costeiras 

(serviços VTS e sistemas nacionais de busca e salvamento marítimo). 

A implementação do SSN, designadamente à escala comunitária, permitindo um rápido 

intercâmbio de informações marítimas, em especial no que reporta ao controlo do tráfego marítimo, 

é um instrumento efetivo de apoio à proteção do meio ambiente marinho, em especial em articulação 

com o sistema VTS. Estes sistemas conjugados contribuem para o objetivo de desenvolvimento 

sustentável na medida em que potenciam, significativamente, o controlo da poluição e prevenção da 

produção de resíduos, a melhoria da qualidade ambiental e segurança, bem como a defesa da natureza 

e biodiversidade, nomeadamente das zonas costeiras, e permitem uma melhor gestão dos recursos 

marinhos. 

O enquadramento legislativo aplicável integra a Diretiva 2002/59/CE, de 27 de junho, 

relativa à instituição de um sistema comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego 

marítimo, alterada pela Diretiva 2009/17/CE, de 23 de abril, transposta para o direito nacional pelo 

Decreto-lei nº 180/2004 de 27 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 52/2012 de 7 de 

março, o qual confere ao IPTM o papel de ACN para receção e disponibilização das informações no 

âmbito desse diploma, as quais incluem as mensagens do SSN. 

Importa, igualmente, referenciar o Decreto-Lei n.º 263/2009, de 28 de setembro, que 

institui o sistema nacional de controlo de tráfego marítimo (SNCTM), enquanto quadro geral de 
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intervenção dos órgãos e serviços públicos responsáveis pelo controlo do tráfego marítimo, 

coordenado pela Autoridade Nacional de Controlo de Tráfego Marítimo (ANCTM), que por inerência é 

o presidente do conselho diretivo do IPTM. 

 

Autoestradas do Mar 

O conceito de Autoestrada do Mar (AEM) baseia-se na disponibilização integrada de um 

conjunto de serviços e sistemas de caráter operacional, administrativo-burocrático, informacional e de 

infraestruturas logísticas que vão possibilitar que as mercadorias sejam transportadas por mar, 

nomeadamente no contexto do TMCD, de uma forma eficaz, económica e competitiva, constituindo, 

portanto, uma alternativa ao transporte rodoviário, tendo como suporte uma profunda 

interoperabilidade dos vários modos de transporte, possibilitando o “porta-a-porta”. 

Estão integradas na Rede Transeuropeia de Transportes, conforme designadamente a 

Decisão n.º 661/2010/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho de 2010, sobre as 

orientações da UE para o desenvolvimento desta rede transeuropeia, constituindo mais um elo do 

sistema global de transportes europeu, sendo de assinalar, designadamente: 

 Simplificação de procedimentos administrativos: administração marítima e portuária, 

alfândega, autoridade marítima, controlo de fronteiras e outras forças de segurança, 

bem como entidades com competências de inspeção das condições sanitárias e de 

trabalho e emigração; 

 Infoestrutura: controlo de tráfego, de mercadorias e transmissão eletrónica de dados 

envolvendo todos os agentes; 

 Processos logísticos eficientes: acessibilidades, plataformas logísticas e sistemas 

otimizados de movimentação de cargas de modo a minimizar os pontos de rotura ao 

longo de toda a cadeia e procurando que os percursos rodoviários sejam o mais curtos 

possível. 

Trata-se de verdadeiros corredores marítimos para se constituírem como alternativa ao 

transporte rodoviário de mercadorias. 

A política atual de desenvolvimento da Rede Transeuropeia de Transportes baseia-se na 

inovação e considera os desafios ambientais, climáticos e energéticos, através de sistemas de 

transportes não poluentes e de baixo nível de emissão de carbono. As AEM representam um 

instrumento importante para o objetivo associado de transferência do tráfego rodoviário de 

mercadorias para os modos marítimo e fluvial, no sentido da concretização de corredores eficientes e 

ecológicos. 

 

Frota da Marinha de Comércio Registada em Portugal 

A frota de navios de comércio registada em Portugal e controlada por armadores 

nacionais, em 1 de janeiro de 2012, totalizava 34 navios e 170836 toneladas de porte bruto, sendo um 

ativo de importância estratégica para Portugal, sobre o qual recai a atividade inspetiva do Controlo de 
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Estado de Bandeira (Flag State Control), com os inerentes custos em termos de prevenção de 

degradação do meio marinho. 

A distribuição da frota por tipo de navio e registo são apresentadas na Tabela 3.52. e na 

Figura 3.24. Na Figura 3.25. ilustra-se a evolução da frota operacional controlada por armadores 

nacionais, verificada desde 1990, em toneladas de porte bruto. 

É notório o decréscimo do número de navios de comércio de registo convencional 

registados em Portugal, particularmente até ao ano de 1993. A partir deste, tal decréscimo apresentou-

se menos acentuado. Após 2006, verifica-se uma ligeira inflexão da tendência. 

 

Tabela 3.52. - Frota operacional de bandeira portuguesa controlada direta ou indiretamente, 1 de 

janeiro de 2012 (Fonte: IPTM). 

 

Tipo de Navios 
Registo Convencional RINM-MAR Total 

Nº TDW Nº TDW Nº TDW 

Passageiros 1 165 17 54.106 18 54.271 

Carga Geral     26 189.647 26 189.647 

Graneleiros     6 87.390 6 87.390 

P. Contentores 10 67.308 6 40.818 16 108.126 

Petroleiros     7 315.473 7 315.473 

Outros 1 4.270 10 50.374 11 54.644 

T. Químicos     20 232.382 20 232.382 

T. Gás 
    

8 31.490 8 31.490 

Total 12 71.743 100 1.001.680 112 1.073.423 

TDW - Toneladas de Porte Bruto; RINM-MAR - Registo Internacional de Navios da Madeira. 

  

Figura 3.24. - Frota operacional de bandeira portuguesa controlada direta ou indiretamente, 1 de 

janeiro de 2012 (Fonte: IPTM). 
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Figura 3.25. - Evolução da frota operacional controlada por armadores nacionais, 1990-2012 

(Fonte: IPTM). “navios fretados em casco nú” são navios de registos internacionais controlados por 

interesses nacionais  

A Tabela 3.53. e Figura 3.26. evidenciam a evolução da frota registada no Registo 

Internacional de Navios da Madeira (RINM-MAR), desde a sua criação, em 1990, até 2012. O número 

de navios controlados por armadores nacionais registados no RINM-MAR era de 20, em 2012. 

 

Figura 3.26. - Evolução da frota registada no RIN-MAR, 1990-2012 (Fonte: IPTM). 
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Tabela 3.53. - Evolução da frota registada no RIN-MAR, 1990-2012 (Fonte: IPTM). 

 

Ano 
Armadores Nacionais Armadores Estrangeiros Total 

Nº Arq. TDW Nº Arq. TDW Nº Arq. TDW 

1990 1 1000 2800    1 1000 2800 

1991 4 26736 35362    4 26736 35362 

1992 6 7993 11505    6 7993 11505 

1993 28 457566 795985 5 388655 806177 33 846221 1602162 

1994 25 413949 743916 10 348044 720619 35 761993 1464535 

1995 23 373467 649790 24 339556 713023 47 713023 1362813 

1996 17 205011 347510 37 343207 763566 54 548218 1111076 

1997 17 249564 463664 47 312540 519032 64 562104 982696 

1998 20 168618 250837 72 525974 808378 92 694592 1059215 

1999 21 155526 230601 93 606338 914745 114 761864 1145346 

2000 24 220425 330216 111 686166 953145 135 906591 1283361 

2001 23 166451 250217 117 796274 1145912 140 962725 1396129 

2002 20 86617 116086 117 920428 1357692 137 1007045 1473778 

2003 17 79220 112480 90 783699 1158243 107 862919 1270723 

2004 20 78881 105419 96 871211 1161326 116 950092 1266745 

2005 19 78727 109512 85 920940 1445660 104 999667 1555172 

2006 20 82535 112011 75 1003388 1320360 95 1085923 1432371 

2007 20 82698 107469 86 1052842 1414407 106 1135540 1521876 

2008 21 71247 86190 89 861398 1013666 110 932645 1099856 

2009 25 77437 103619 89 903312 1050424 114 980749 1154043 

2010 23 63136 83851 86 1093792 1026551 109 1156928 1110402 

2011 22 69476 83202 82 991156 961769 104 1060632 1044971 

2012 20 65436 84766 80 965380 916914 100 1030816 1001680 

Arqr. – Arqueação; TDW - Toneladas de Porte Bruto. 

 

Pode verificar-se o carácter eminentemente internacional do referido registo, situação 

que tem vindo a acentuar-se, a partir de 1994. Em 2012, 80% da frota de comércio registada no RINM 

MAR correspondia a interesses estrangeiros. 

Para além das atividades mais relevantes identificadas, importará ainda assinalar as 

medidas adotadas pela comunidade internacional, no seio da OMI e da UE, tendo em vista melhorar a 

proteção do transporte marítimo e portos, atendendo às ameaças de ataques terroristas, pós 11 de 

setembro de 2011, e de pirataria. 

Neste sentido, a Conferência Diplomática da OMI, reunida em 12 de dezembro de 2002, 

alterou a Convenção Solas (Safety of Life at Sea) e adotou o “Código Internacional para a Proteção dos 

Navios e das Instalações Portuárias”, conhecido como Código ISPS, que entrou em vigor a 1 de julho de 

2004, estabelecendo um quadro internacional para a cooperação entre os governos contratantes, os 

organismos públicos, as administrações locais e os setores portuários e dos transportes marítimos, com 

http://www.imo.org/
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vista à identificação de ameaças à proteção e à tomada de medidas de prevenção de incidentes de 

proteção que possam afetar os navios ou as instalações portuárias utilizadas no tráfego internacional. 

Por sua vez, a CE considerou também ser conveniente melhorar a proteção da cadeia 

logística de abastecimento do transporte marítimo, do fornecedor ao consumidor, tendo publicado o 

Regulamento n.º 725/2004, em 31 de março de 2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo 

ao reforço da proteção dos navios e das instalações portuárias, cujo principal objetivo consiste 

essencialmente na aplicação de medidas comunitárias destinadas a reforçar a proteção dos navios 

utilizados no tráfego internacional e no tráfego nacional e das instalações portuárias conexas face às 

ameaças de ações ilícitas intencionais. Em complemento, foi ainda adotada a Diretiva 2005/65/CE, de 

26 de outubro, visando assegurar que todo o porto fica coberto por um regime de proteção, a qual foi 

transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 226/2006, de 15 de novembro. 

 

b) Importância socioeconómica 

Apresentam-se, de seguida, alguns elementos recolhidos do estudo do “Hypercluster da 

Economia do Mar” (SaeR/ACL, 2009), ilustrando a importância da componente do transporte marítimo 

nas economias europeia e nacional: 

 Com base em valores de 2004, a Comissão Europeia concluía, em 2007, que o 

transporte marítimo é a componente que mais contribui para a economia marítima 

europeia, com uma quota-parte de 35%; 

 Em Portugal, os dados analisados, relativos ao ano de 2006, apontavam para que o 

segmento agregado dos transportes marítimos, portos e logística era o que maior 

valor gerava no conjunto das atividades económicas ligadas ao mar, representando 

2,1% do PIB nacional, ou seja, metade do PIB do conjunto das atividades marítimas 

(4,2%). Igualmente, era responsável pelo emprego direto de 20,2 milhares de pessoas 

e gerando, por via direta e indireta, um total de 75,8 milhares de postos de trabalho, 

sendo o segundo maior segmento gerador de emprego nas atividades marítimas, logo 

a seguir à pesca, aquicultura e indústria de pescado. 

Foi efetuada uma estimativa do VAB para este agregado económico, nos anos mais 

recentes, adotando uma nomenclatura das atividades o mais semelhante possível com a das atividades 

assumidas no estudo do “Hypercluster da Economia do Mar”, mencionadas na nota prévia do início 

desta subseção e da subseção anterior. Houve, entretanto, alterações nas estatísticas oficiais 

(nacionais e europeias), designadamente por alteração da nomenclatura da CAE e alteração do ano 

base das Contas Nacionais. Assim, a partir de 2006, há uma rutura de série nas Contas Nacionais, pelo 

que os valores agora apurados (com a nomenclatura CAE Rev.3, Contas Nacionais na base 2006) nunca 

poderão reconstituir exatamente os cálculos do estudo do “Hypercluster da Economia do Mar” 

(nomenclatura CAE Rev.2.1, Contas Nacionais na base 2000). 

Na Tabela 3.54. são apresentadas as estimativas para os valores do VAB deste setor. 

Osrespetivos pressupostos são referidos no Anexo I. 

http://www.imarpor.pt/pdf/isps/regul.pdf
http://www.imarpor.pt/pdf/isps/directiva.pdf
http://www.imarpor.pt/pdf/isps/directiva.pdf
http://www.imarpor.pt/pdf/isps/dl_226_06.pdf
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Individualizou-se o valor do VAB da CAE 501, correspondente aos Transportes Marítimos 

de passageiros, já que esta constitui uma estimativa possível para o VAB dos cruzeiros.  

Esta análise deve ser conjugada com a informação sobre os passageiros oceânicos, 

referidos na subseção relativa à atividade portuária e com outra informação mencionada na subseção 

referente ao turismo e lazer, vertente cruzeiros. 

Neste relatório completou-se a informação socioeconómica relativa ao VAB, já 

apresentada na DQEM, para 2009, com os apuramentos da Produção e do Emprego, para o período 

entre 2006 e 2010 (Tabelas 3.55. e 3.56.) 

 

 

Tabela 3.54. – Transportes marítimos, portos e logística – Estimativa do VAB a preços correntes, 

2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais 

Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB 

em 26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

3.2. TRANSPORTE MARÍTIMO 107,9 133,4 126,9 129,6 128,0 Elevada 

50 Transportes por água 107,9 133,4 126,9 129,6 128,0 Elevada 

501 Transportes marítimos de passageiros  6,5 8,0 7,6 7,8 9,3 Média 

 

 

Tabela 3.55. – Transportes marítimos, portos e logística - Estimativa da produção a preços 

correntes, 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas 

Nacionais Anuais A82-P88, de 7.12.2012, INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração 

do VAB em 26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

3.2. TRANSPORTE MARÍTIMO 448,1 531,4 528,6 445,7 447,1 Elevada 

50 Transportes por água 448,1 531,4 528,6 445,7 447,1 Elevada 

501 Transportes marítimos de passageiros  26,9 31,9 31,7 26,7 32,6 Média 
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Tabela 3.56. – Transportes marítimos, portos e logística - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a 

tempo completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012). 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

3.2. TRANSPORTE MARÍTIMO 2,6 2,5 2,5 2,5 2,7 Elevada 

50 Transportes por água 2,6 2,5 2,5 2,5 2,7 Elevada 

501 Transportes marítimos de passageiros  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Média 

 

No que reporta ao comércio externo de Portugal, em 2011, o transporte marítimo foi o 

modo de transporte utilizado em 65,3% das importações e 53,4% das exportações. Na componente 

específica das trocas comerciais com os restantes Estados-membros da UE, atenta quer a natureza das 

cargas quer as menores distâncias envolvidas, a quota de utilização do transporte marítimo reduz-se 

para 28,1% nas importações e 29,4% nas exportações. 

 

c) Evolução passada e tendências futuras 

Nos transportes marítimos tem vindo a registar-se uma forte tendência de concentração 

em mega transportadores que assumem as grandes linhas de transporte de carga a nível mundial, em 

navios de grande dimensão e com capacidades crescentes. 

Por sua vez, os governos europeus têm vindo a procurar, ao longo das últimas duas 

décadas, soluções que permitam manter a competitividade do setor, nomeadamente no que respeita 

à promoção do regresso dos navios aos seus registos e atração/promoção de novos operadores de 

transportes marítimos, através de uma série de medidas de apoio ao desenvolvimento da atividade. 

De facto, a ligação intrínseca entre os transportes marítimos e todo o setor de atividade 

ligada ao mar, incluindo as atividades em terra conexas, é inegável e tem constituído, para a própria 

CE, um forte argumento em favor da permissão de tomada de medidas com o objetivo de promover a 

manutenção de uma frota de transportes marítimos comunitários, que é um dos elos da cadeia de 

transporte em geral e do setor marítimo em particular. 

Sendo a marinha mercante em Portugal de importância estratégica, afigura-se relevante 

a adoção de práticas, nomeadamente em termos de política legal e fiscal, similares às que têm sido 

adotadas pelos congéneres europeus, com bons resultados tanto em termos de receitas fiscais como 

de recuperação e criação de competitividade a nível global para o setor dos transportes marítimos, 

sendo autorizadas, no contexto das orientações da CE, para os auxílios de estado ao setor. 

No contexto dos transportes marítimos, mas também dos portos e logística internacional, 

poderão identificar-se oportunidades para Portugal, tendo em consideração que: 
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 A procura pelos grandes armadores de tipos de serviços, rotas e cruzamento de rotas 

que permitam otimizar o número de escalas e diminuir drasticamente os percursos 

em que os navios de maior porte viajam com contentores vazios, nas viagens de e para 

a Ásia, o que pressupõe que o Golfo Pérsico e a Índia se tornem destinos mais 

relevantes das exportações europeias; 

 A aposta europeia no TMCD e a dinamização dos projetos das Autoestradas do Mar, 

como vetor de maior sustentabilidade nos transportes europeus, pode abrir novas 

oportunidades a armadores portugueses ou registados em Portugal, embora seja de 

ter em conta que o TMCD necessita de uma combinação de elevada frequência e 

rapidez para competir com o transporte rodoviário e que, no caso de Portugal, as 

frequências dependem da carga que for transferida em portos portugueses com 

destino para a Europa; 

 A crescente tendência para a integração vertical em que os grandes armadores e 

operadores intermodais, procurando controlar a globalidade da cadeia logística, se 

têm vindo também a tornar concessionários de portos/terminais portuários; 

 A procura de maior segurança energética por parte da UE, nomeadamente no 

abastecimento de gás natural liquefeito (GNL/LNG), pode levar a uma maior aposta 

no LNG com terminais de desliquefação na Península Ibérica; 

 A aposta, no contexto da Estratégia Europa 2020, no desenvolvimento da 

infraestrutura da rede de transportes da Europa com base na inovação e abordando 

os desafios ambientais, climáticos e energéticos, através de sistemas de transportes 

não poluentes e de baixo nível de emissão de carbono, procurando transferir no 

horizonte do ano 2050 até 50% do tráfego de mercadorias com distâncias superiores 

a 300km para os modos ferroviário, marítimo e fluvial. 

Importará, contudo, agir no sentido da consolidação dos operadores nacionais, a qual 

deverá passar pela adoção de medidas que lhes assegurem condições de competitividade semelhantes 

às que dispõem os seus congéneres europeus, por estratégias de focalização/especialização, 

nomeadamente por tipo de produtos/serviços oferecidos ou rotas específicas, e por estratégias de 

cooperação/parceria, quer entre operadores nacionais, quer com parceiros internacionais, com vista à 

criação de operadores com dimensão, estrutura e capacidade competitiva internacional. 

 

IMERSÃO DE RESÍDUOS 

a) Descrição da atividade no Continente 

No âmbito da imersão de resíduos importa relevar o enquadramento legal referente à 

caracterização e gestão de dragados. Portugal, como parte contratante das convenções internacionais 

de Londres e OSPAR, transpôs para a legislação nacional os princípios legais e técnicos daquelas 

convenções, através do Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, 

publicado no DR-2.ª Série - N.º 141, em 21 de junho de 1995. 
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Atualmente os processos de gestão de dragados regem-se essencialmente pela Portaria 

n.º 1450/2007, de 12 de novembro, que veio substituir o Despacho Conjunto referido. 

A Portaria prevê a caracterização da densidade, percentagem de sólidos, granulometria 

(percentagem de areia, silte e argila) e carbono orgânico total. Quando o material tem granulometria 

inferior a 2mm, e portanto, é exigida a caracterização química, inclui ainda a caracterização de metais 

(arsénio, cádmio, crómio, cobre, mercúrio, chumbo, níquel e zinco) e compostos orgânicos (PCB [soma] 

- bifenilos policlorados, PAH [soma] - hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HCB - 

hexaclorobenzeno), e as substâncias que possam estar presentes devido às fontes de poluição pontuais 

e difusas existentes. 

Os critérios de qualidade dos sedimentos são pois exclusivamente químicos, cingindo-se 

aos metais e aos compostos orgânicos anteriormente identificados. Não integram critérios 

microbiológicos, nem testes de ecotoxicidade. Estes últimos traduziriam os efeitos da presença dos 

contaminantes existentes conhecidos e não conhecidos, incluindo os seus efeitos sinergéticos. 

Consoante as classes de contaminação dos dragados, é definido o seu tratamento e 

condições de utilização, os quais apresentam custos diferenciados, nomeadamente: 

 Classe 1: Material dragado limpo — Depositado no meio aquático ou reposto em locais 

sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas; 

 Classe 2: Material dragado com contaminação vestigiária — Pode ser imerso no meio 

aquático tendo em atenção as características do meio recetor e o uso legítimo do 

mesmo; 

 Classe 3: Material dragado ligeiramente contaminado — Pode ser utilizado para 

terraplenos ou no caso de imersão necessita de estudo aprofundado do local de 

deposição e monitorização posterior do mesmo; 

 Classe 4: Material dragado contaminado — Deposição em terra, em local 

impermeabilizado, com a recomendação de posterior cobertura de solos 

impermeáveis. 

 Classe 5: Material muito contaminado — Idealmente não deverá ser dragado e, em 

caso imperativo, deverão os dragados ser encaminhados para tratamento prévio e ou 

deposição em aterro de resíduos devidamente autorizado, sendo proibida a sua 

imersão. 

Relativamente ao local de destino dos sedimentos dragados isentos de contaminação, os 

processos regem-se igualmente pela Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto, estabelecendo medidas de 

proteção da orla costeira, indicando a alimentação artificial do litoral, para efeitos da sua proteção, 

como destino da extração e dragagem de areias, quando efetuada a uma distância de até 1km para o 

interior a contar da linha da costa e até 1 milha náutica no sentido do mar a contar da mesma linha. 

Com a publicação do Despacho n.º 1273/2007, de 26 de janeiro, do Ministro do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, cabe à Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), assegurar o papel de autoridade para a imersão de resíduos no mar, em coordenação 
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com o Instituto da Água e as Administrações de Região Hidrográfica (ARH), entidades atualmente 

integradas na APA, I.P..  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, do Ministro do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, a imersão de resíduos e inertes 

resultantes da manutenção das condições de acessibilidade e operação nos portos está sujeita à 

apreciação do IPTM e posterior comunicação à ARH competente, atualmente APA, I.P., de todo o 

planeamento e monitorização. 

Por sua vez, quer as Administrações Portuárias, quer o IPTM, nas respetivas áreas 

portuárias sob sua jurisdição, têm competências na garantia de condições de segurança na 

acessibilidade marítima às infraestruturas portuárias. Como tal, associado às operações de dragagens 

necessárias, têm procedido à amostragem e caracterização prévia dos materiais sedimentares a 

remover, com vista a uma adequada gestão dos sedimentos a mobilizar. 

A alínea bb) do nº 2 do art. 2 do Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29 de Fevereiro, vem 

atribuir à Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos a competência de 

Autoridade Nacional de Imersão de Resíduos. 

Os destinos preferencialmente adotados para os materiais dragados são a reposição no 

meio natural, com alimentação de praia ou introdução na deriva litoral (Classe 1) ou a imersão no mar 

à isóbata de cerca de 40m (quando não se tratem de areias ou no caso de sedimentos das Classes 2 e 

3). Ocorre igualmente o reaproveitamento em obra. 

Ao abrigo do nº 6 do artigo 78.º do mencionado Decreto-Lei n.º 226-A/2007, a extração 

periódica de inertes destinada a assegurar as condições de navegabilidade e acessibilidade a portos 

comerciais, de pesca, marinas, cais de acostagem ou outras infraestruturas de apoio à navegação deve 

ser executada de acordo com planos de desassoreamento, aprovados pela ARH competentes 

(atualmente APA, I.P.), os quais definem entre outros, a periodicidade das intervenções, os volumes de 

inertes a retirar, a caracterização física, química e biológica do material a dragar, locais de deposição e 

medidas de minimização de impactos e identificação e forma de implementação de mecanismos de 

controlo dos volumes dragados. 

Na Figura 3.27. representam-se os pontos de imersão de dragados na subdivisão do 

Continente. 
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Figura 3.27. - Pontos de imersão de dragados na subdivisão do Continente. 

 

b) Importância socioeconómica 

Produção 

Apresentam-se na Tabela 3.57. os volumes de dragagem e os custos anuais, reportados 

aos anos de 2009 e 2010, estando essencialmente associados à melhoria ou manutenção das condições 

de acesso marítimo e de operação portuária. 
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Tabela 3.57. - Custos anuais dos trabalhos de dragagem realizados (Fonte: IPTM). 

 

Entidades 
Volume Dragado – 

2009 (m3) 

Sedimentos 

contaminados* 

2009 

Custo/Trabalho de Drag. 

(€) 

2009 2010 

Adm. Porto de Viana do Castelo 100000 0% n.d. n.d. 

Adm. Portos do Douro e Leixões 190000 100% 336000 501000 

Adm. Porto de Aveiro 1377000 10% 4189499 1048183 

Adm. Porto da Fig. da Foz 438000 38% 950500 574704 

Adm. Porto de Lisboa 1263000 48% 3365408 2357500 

Adm. Porto de Setúbal e Sesimbra 23000 88% 502265 419896 

Adm. Porto Sines 0 0% 0 0 

IPTM 341000 56% 2055743 2880243 

Total 3732000 35% 11399415 7778496 

* Dragados das classes 2, 3, 4 e 5. 

 

c) Tendências futuras 

A realização das dragagens deve-se fundamentalmente à necessidade de assegurar as 

condições de navegabilidade e acessibilidade a portos comerciais, de pesca, marinas, cais de acostagem 

ou outras infraestruturas de apoio à navegação, tratando-se de atividades cuja tendência é de 

incremento no horizonte de 2020, quer por razões de desenvolvimento socioeconómico, quer por 

razões ambientais, nomeadamente em matéria de redução das emissões poluentes e racionalização 

energética no setor dos transportes. 
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3.2.1.4. Turismo e lazer 

Nota prévia: 

Este ponto contempla o Turismo costeiro, a Utilização balnear, a Náutica e os Cruzeiros. Na Utilização balnear o 

recurso praia está principalmente relacionado com os produtos turísticos Sol e Mar e Turismo Náutico. A Náutica 

inclui o produto turístico Turismo Náutico (constituído por dois mercados: Náutica de recreio e Náutica 

desportiva) e o tema Formação e Ensino. 

Para efeitos de aplicação da DQEM e no presente relatório, considera-se que a atividade engloba as seguintes 

nomenclaturas, de acordo com o que se encontra definido na CAE Rev.3/NACE: 

 

Turismo costeiro – apenas a parte correspondente às NUT III do litoral com exceção do Grande Porto e da Grande 

Lisboa (Minho-Lima, Cávado, Baixo Vouga, Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Oeste, Península de Setúbal, Alentejo 

litoral e Algarve); parcela identificável ao Turismo, de acordo com as Contas Satélite do Turismo, das seguintes 

atividades:  

Divisão 55 – Alojamento 

Divisão 56 – Restauração e similares 

Divisão 79 - Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas 

Divisão 90 - Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias 

Divisão 91 - Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais 

Grupo 932 – Atividades de diversão e recreativas 

(Nota: a Utilização balnear não foi isolada e encontra-se englobada no conjunto anterior de atividades) 

 

Náutica – Foram consideradas as atividades assumidas no estudo do “Hypercluster da Economia do Mar”: 

Grupo 931 – Atividades desportivas (inclui CAE 93192 – Pesca desportiva e recreativa) 

Classe 4614 – Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e aeronaves 

Classe 4669 (parte) – Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos 

Classe 4677 (parte) – Comércio por grosso de desperdícios e sucata 

Classe 4764 (parte) – Comércio a retalho de artigos de desporto, de campismo e lazer, em estabelecimentos 

especializados 

Classe 4942 (parte) – Atividades de mudanças, por via rodoviária 

Grupo 855 (parte) - Outras atividades educativas (ensinos desportivo e recreativo, ensino de atividades culturais 

e escolas de condução e pilotagem) 

 

Cruzeiros (este segmento está abrangido no ponto 3.2.1.3. – Transporte marítimo) 

Grupo 501 - Transportes marítimos de passageiros 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

A localização e configuração geográfica da subdivisão do Continente disponibilizam uma 

série de argumentos, naturais e antrópicos, que o destacam de diversos modos no quadro europeu e 

global. Este protagonismo é amplamente explorado pelo setor do turismo, o qual imprime um efeito 

multiplicador na economia nacional e influencia, colateralmente, o processo de desenvolvimento 

social. 

A associação entre este setor económico e os referidos recursos naturais (clima, orla 

costeira, diversidade paisagística) e culturais (multiplicidade urbana e social) materializa-se ao longo 
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de toda a faixa costeira nacional, espaço onde estas mais-valias reproduzem uma série de benefícios 

recreativos e cénicos (CEO, 2004) que a sociedade portuguesa, para além do usufruto particular, tem 

procurado explorar economicamente e financeiramente.   

Nesse sentido, o plano nacional de turismo organizou-se em torno de dez produtos 

turísticos estratégicos, cuja principal característica assenta na diversidade da oferta, nomeadamente 

Turismo Náutico, Sol e Mar, Touring Cultural e Paisagístico, City Break,Turismo de Negócios, Turismo 

de Natureza, Saúde e Bem-estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo Residencial, Gastronomia e 

Vinhos. Do conjunto de produtos turísticos, apenas os dois primeiros (náutico e sol e mar) se 

relacionam diretamente com o Mar. 

Neste relatório, o “Turismo e Lazer” está organizado em: Turismo costeiro; Utilização 

balnear; Náutica – turismo náutico; Náutica – ensino e formação. 

 

TURISMO COSTEIRO 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), “turismo costeiro é todo aquele 

registado num raio de 50km a partir da linha de preia-mar”. No âmbito da aplicação da DQEM, e face 

aos seus objetivos, apenas uma parte deste turismo, que podemos designar de “turismo junto da 

costa”, mas doravante equiparado a “turismo costeiro”, exercerá influência mais direta na utilização 

das águas marinhas. Atendendo a que a organização da informação estatística está estruturada em 

termos de regiões administrativas, adotou-se o critério geográfico das NUT III do litoral. No entanto, 

alguns indicadores, como a capacidade de alojamento, estão detalhados por município, o que permite 

restringir a área litoral mais junto à costa. Assim, para este indicador considerou-se todas as atividades 

relacionadas com o turismo, conforme mencionado na nota prévia do início deste ponto, desde que 

realizadas em terra, no litoral a menos de 20km da linha de costa. 

O Sol e Mar é o produto turístico estratégico que maior influência exerce no tecido 

económico e social português (à escala nacional, o Algarve e Lisboa são as regiões mais competitivas), 

absorvendo quase 90% dos turistas externos (CEO, 2004). O pleno relacionamento entre condições 

climatéricas de excelência e uma orla costeira de comprovada qualidade - em julho de 2011 verificou-

se um total de 267 praias premiadas com a bandeira azul (ABAE, 2011) - posteriormente associados a 

uma oferta multifacetada, elegem Portugal como um dos destinos globais de eleição. 

A conjugação destes fatores adquire uma elevada significância na região algarvia, fração 

do território nacional (5,4%) que dispõe de matéria-prima de características mediterrânicas 

(temperatura elevada da massa de ar e da coluna de água), facto que a destaca das demais. Esta 

imagem confirma-se através dos resultados económicos obtidos, em 2010, pelo tecido empresarial 

turístico algarvio, os quais foram estimados em 200 milhões de euros, ao qual se adiciona mais-valias 

de 96 milhões de euros. 

Um dos indicadores que permite visualizar a distribuição do turismo costeiro ao longo da 

subdivisão do Continente é a capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros por NUTs III 

e por Municípios do litoral (Figuras 3.28. e 3.29.). 
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Figura 3.28. - Capacidade de alojamento (N.º) nos estabelecimentos hoteleiros por localização 

geográfica (NUTs - 2002) e tipo (estabelecimento hoteleiro) – NUTs III do litoral, 2010 (Fonte: DPP, 

com base em INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria, base de dados 

online, extraído a 4 abril 2012). 

 
Figura 3.29. - Capacidade de alojamento (N.º) nos estabelecimentos hoteleiros por localização 

geográfica (NUTs - 2002) – Municípios do litoral, 2010 (Fonte: DPP, com base em INE, Inquérito à 

Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria, base de dados online, extraído a 4 abril 

2012). 
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Ao adotar o critério de considerar turismo costeiro aquele em que as atividades associadas 

são realizadas a menos de 20km da linha de costa, uma forma possível de estimação reside na utilização 

de indicadores por municípios da orla costeira que cumprem esse critério. Contudo, existem muito 

poucos indicadores de turismo com essa desagregação. Um dos únicos existentes é a capacidade de 

alojamento nos estabelecimentos hoteleiros, indicador que facilita a avaliação da importância deste 

setor na economia nacional, para além de emprestar à sua leitura um elevado grau de confiança. 

Para efeitos de isolar informação relativa aos municípios situados maioritamente a menos 

de 20km da linha de costa, foram identificados e retirados os municípios situados para além desse 

limite. Na Tabela 3.58. é feita essa análise da Capacidade de Alojamento nos estabelecimentos 

hoteleiros. Utilizou-se o complemento deste valor, que corresponde à percentagem dos municípios das 

NUT III a menos de 20km da linha de costa, para estimar a capacidade de alojamento nos 

estabelecimentos hoteleiros afetos ao turismo costeiro (Tabela 3.58.) 

 

Tabela 3.58. - Percentagem da superfície e da capacidade de alojamento hoteleiro total dos 

municípios do litoral a retirar, por NUT III, 2010 (Fonte: Estimativa DPP, com base em INE, Inquérito 

à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria, base de dados online, http:// 

www.ine.pt, dados extraídos em 4 de abril de 2012). 

Munícipios da NUT III do litoral a mais de 20km da linha de 

costa 

% da superfície da 

NUT III 

% da capacidade de 

alojamento no total da 

NUT III 

Minho-Lima 

Melgaço + Monção + Arcos de Valdevez + Ponte da Barca 48,6% 17,4% 

Cávado 

Terras de Bouro + Vila Verde + Amares + Braga 61,9% 73,2% 

Baixo Vouga 

Sever do Vouga + Águeda + Anadia + Mealhada 43,9% 45,3% 

Baixo Mondego 

Penacova + Coimbra + Condeixa-a-Nova 32,7% 49,2% 

Pinhal Litoral 

Batalha + Porto de Mós 20,9% 12,4% 

Oeste 

Alenquer + Sobral do Monte Agraço + Arruda dos Vinhos 19,6% 0,0% 

Península de Setúbal 

Alcochete + Montijo 29,4% 4,8% 

Algarve 

Monchique + Silves + Alcoutim 33,0% 1,9% 

 

Admitiu-se, ainda, que a capacidade de alojamento hoteleiro nas NUT III da Grande Lisboa 

e do Grande Porto não será, necessariamente, para turismo associado ao mar, já que nas grandes 

capitais muito do turismo está associado a outros fins, tais como turismo de negócios, turismo cultural 

e paisagístico, city breaks ou visita a familiares, que se realizariam independentemente dessas capitais 

estarem, ou não, na proximidade do mar. Sendo assim, assumiu-se como critério retirar a capacidade 

de alojamento hoteleiro dessas duas NUTs, à exceção da dos municípios nelas situados diretamente 

http://www.ine.pt/
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relacionados com o mar, tais como Oeiras, Cascais e Mafra, na NUT III Grande Lisboa, e Espinho e Póvoa 

do Varzim, na NUT III Grande Porto (Tabela 3.59.). 

 

Tabela 3.59. - Percentagem da superfície e da capacidade de alojamento hoteleiro total dos 

municípios da Grande Lisboa e do Grande Porto com importante turismo costeiro, 2010 (Fonte: 

Estimativa DPP, com base em INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na 

Hotelaria, base de dados online, http:// www.ine.pt, dados extraídos em 4 de abril de 2012). 

Municípios das NUT III Grande Lisboa e Grande Porto com 

importante turismo costeiro 

% da superfície da 

NUT III 

% da capacidade de 

alojamento total da 

NUT III 

Grande Porto 

Espinho + Póvoa de Varzim 12,7% 13,5% 

Grande Lisboa 

Cascais + Oeiras + Mafra 31,6% 20,4% 

 

No entanto, o indicador capacidade de alojamento hoteleiro nas áreas costeiras, por si só, 

não revela a realidade do turismo costeiro, mas apenas o seu potencial. Aquele indicador deverá ser 

acompanhado pelo número de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros e pela taxa líquida de 

ocupação de camas nos estabelecimentos hoteleiros. O conjunto permite uma melhor caracterização 

do turismo costeiro em Portugal continental (Tabelas 3.60. a 3.62.). 

 

  

http://www.ine.pt/
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Tabela 3.60. - Estimativa da capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros afeta ao 

turismo costeiro, 2009-2011 (Fonte: Cálculos DGPM com base em INE, Inquérito à Permanência de 

Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria, base de dados online, http:// www.ine.pt, dados extraídos 

em 26 de dezembro de 2012). 

 Capacidade de alojamento+ (N.º) nos 

estabelecimentos hoteleiros 
Parte afeta ao Turismo Costeiro 

 
2011 2010 2009 

% a 

<20km* 
2011 2010 2009 

Portugal 289107 279506 273804     

Continente 251137 241941 235974     

NUT III do Litoral** 212032 203944 198759 67,8% 144200 138365 134110 

Minho-Lima 3614 3504 4104 82,6% 2985 2894 3390 

Cávado 5451 4773 4958 26,8% 1458 1277 1326 

Grande Porto 19202 18769 18257 13,5% 2592 2534 2465 

Baixo Vouga 5165 5087 4881 54,7% 2826 2783 2670 

Baixo Mondego 5484 4869 5087 50,8% 2785 2473 2584 

Pinhal Litoral 3717 3870 3482 87,6% 3257 3391 3051 

Oeste 7094 6211 6828 100% 7094 6211 6828 

Grande Lisboa 48843 47610 46870 20,4% 9950 9699 9548 

Península de Setúbal 6069 6146 5171 95,2% 5781 5854 4925 

Alentejo Litoral 4931 4125 3211 100% 4931 4125 3211 

Algarve 102462 98980 95910 98,1% 100541 97124 94112 
+ Capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros definidos pelo INE como o n.º máximo de 

individuos que os estabelecimentos podem alojar num determinado momento, através do n.º de camas existentes e 

considerado como duas as camas de casal; * Com base na proporção de 2010; ** Valor da % afeta a < 20km calculado após 

somatório para a parte afeta ao Turismo Costeiro. 

 

 

  

http://www.ine.pt/
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Tabela 3.61. - Estimativa do número de dormidas afetas ao turismo costeiro (Fonte: Cálculos DGPM 

com base em INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria, base de 

dados online, http:// www.ine.pt, dados extraídos em 26 de dezembro de 2012). 

 

 Dormidas (N.º) nos 

estabelecimentos hoteleiros 
Parte afeta ao Turismo Costeiro 

 2011 2009 2005 % a <20km* 2011 2009 2005 

Portugal 39440315 36457069 35520631     

Continente 32841504 29955339 28746617     

NUT III do Litoral** 29055211 26365333 25575525 67,8% 18740316 17233880 17545257 

Minho-Lima 263519 338578 280747 82,6%  217644  279636  231873 

Cávado 480009 515714 405264 26,8%  128425  137978  108427 

Grande Porto 2775725 2391169 1851770 13,5%  374750  322831  250007 

Baixo Vouga 467871 491229 350687 54,7%  255963  268742  191854 

Baixo Mondego 668069 617067 593193 50,8%  339317  313413  301287 

Pinhal Litoral 323711 293121 269757 87,6%  283644  256841  236368 

Oeste 692414 607377 518241 100,0%  692414  607377  518241 

Grande Lisboa 8339919 7273232 6670712 20,4% 1 698989 1481686 1358942 

Península de Setúbal 687513 632705 586436 95,2%  654849  602645  558574 

Alentejo Litoral 376595 277538 234444 100,0%  376595  277538  234444 

Algarve 13979866 12927603 13814274 98,1% 13717726 12685194 13555239 

* Com base na proporção da capacidade hoteleira, de 2010; ** Valor da % afeta a < 20km calculado após 

somatório para a parte afeta ao Turismo Costeiro 

 

Note-se que este segmento económico opera na faixa de transição entre o sistema 

terrestre e o marítimo, facto que o apresenta, igualmente, como objeto da DQA. Perante tal, a DQEM 

remete para a DQA a abordagem às matérias com este relacionadas, procurando evitar, deste modo, 

o registo de redundância. 
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Tabela 3.62.- Estimativa da taxa líquida de ocupação cama8 (%) nos estabelecimentos hoteleiros 

afetos ao turismo costeiro (Fonte: Cálculos DGPM). 

 

 
Taxa líquida de ocupação cama nos 

estabelecimentos hoteleiros 

Taxa líquida de ocupação cama 

nos estabelecimentos hoteleiros 

afetos ao Turismo Costeiro* 

 2011 2009 2005 2011 2009 

Portugal 38,3% 38,3% 39,1%   

Continente 36,7% 36,7% 37%   

NUT III do Litoral** 36,3% 36,3% 35,3% 38,3% 35,2% 

Minho-Lima 23,9% 23,9% 22,2% 17,6% 22,6% 

Cávado 30,7% 30,7% 27,2% 26,5% 28,5% 

Grande Porto 36,3% 36,3% 33,1% 41,7% 35,9% 

Baixo Vouga 27,5% 27,5% 22,7% 26,3% 27,6% 

Baixo Mondego 34,4% 34,4% 31,1% 36,0% 33,2% 

Pinhal Litoral 26,4% 26,4% 26,3% 25,5% 23,1% 

Oeste 25,9% 25,9% 27,3% 27,8% 24,4% 

Grande Lisboa 42,6% 42,6% 42,3% 48,7% 42,5% 

Península de Setúbal 33,1% 33,1% 34,6% 36,4% 33,5% 

Alentejo Litoral 26,3% 26,3% 25,1% 32,1% 23,7% 

Algarve 40,9% 40,9% 42,5% 39,9% 36,9% 

*Cálculo com base na fórmula: Taxa líquida de ocupação cama (%) ≈ N.º Dormidas afetas ao Turismo Costeiro/ 

(Capacidade de alojamento afeta ao Turismo Costeiro (n.º) x 365) x 100; 

** Cálculo com base na fórmula: Taxa líquida de ocupação cama (%) ≈ N.º Dormidas / (Capacidade de 

alojamento (n.º) x 365) x 100 

 

UTILIZAÇÃO BALNEAR 

As praias são um dos principais recursos que dão resposta ao produto turístico Sol e Mar. 

Tendo em consideração as características da orla costeira da subdivisão do Continente (considerável 

extensão, clima do tipo mediterrânico, qualidade dos areais e paisagens), as praias são dos locais que 

maior interesse desperta em todo o território nacional, facto que per si é um agente de pressão sobre 

este ecossistema. 

Face à sua importância na economia portuguesa (turismo e não só), as autoridades 

competentes procedem, anualmente, à identificação de todas as áreas geográficas que podem servir 

como local para banhos, promovendo-se, nesse âmbito, uma consulta pública (de 2 de janeiro a 2 de 

fevereiro). No decorrer deste processo é estabelecida, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de 

junho, a duração da época balnear, a qual varia em função dos períodos de maior afluência de 

banhistas, condições climatéricas, características geofísicas e interesses sociais e/ou ambientais 

próprios da cada local. 

                                                             
8Nota: “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. A fórmula é "T. O. L. (cama) = [N.º de dormidas durante o período 
de referência / (Nº de camas disponíveis x N.º de dias do período de referência)] x 100". Este indicador permite avaliar a 
capacidade média de alojamento durante o período de referência. (Fonte: 
http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/conceitos.aspx?ID=PT). 

http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/conceitos.aspx?ID=PT
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Tem-se verificado, ao longo dos anos, uma evolução francamente positiva da qualidade 

das águas balneares nacionais (Figura 3.30.), devendo-se esta, principalmente, ao controle das fontes 

de poluição existentes nas áreas de influência, resultado direto de avultados investimentos em 

infraestruturas de tratamento de águas residuais e da entrada em vigor de vários instrumentos de 

gestão territorial, designadamente os Planos Especiais de Ordenamento do Território9. 

 

 

Figura 3.30. - Evolução da conformidade das águas balneares costeiras e de transição, 2011 – DIR 

2006/7/CE (Fonte: ex-INAG, atual APA, I.P.). 

O processo de gestão da qualidade10 das águas balneares representa, não só um fator de 

saúde pública, como também um importante indicador de qualidade ambiental e de desenvolvimento 

turístico (infraestruturas de apoio, acessos e segurança). Para tal, foi estabelecido um protocolo de 

avaliação que procede à ponderação das últimas quatro épocas balneares e cujos resultados obtidos 

são enquadrados na seguinte classificação: “Má”, “Aceitável”, “Boa”, “Excelente”. 

Para a época balnear de 2011 foram classificadas 326 águas balneares costeiras, que 

mereceram a seguinte classificação: 1 (uma) “Má”, 3 (três) “Aceitáveis”, 24 “Boas” e as restantes 298 

foram classificadas como “Excelentes”. 

                                                             
9 Planos de Ordenamento da Orla Costeira, Planos de Ordenamento de Albufeiras, Planos de Ordenamento de Áreas 

Protegidas Planos de Ordenamento de Estuários. 
10 Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 fevereiro de 2006, transposta para o direito nacional pelo 

Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho (regime de identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade das 
águas balneares e de prestação de informação ao público sobre as mesmas). 
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NÁUTICA 

Turismo Náutico 

Segundo o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), o Turismo Náutico destaca-se 

dos demais produtos turísticos pelo caráter estratégico que detém no panorama económico nacional, 

justificando tal afirmação com o seu potencial intrínseco, o qual urge desenvolver. 

A sua promoção, e conveniente exploração, exige um efetivo investimento, financeiro e 

humano, por parte dos diversos interesses envolvidos. Neste campo, as condições naturais – 

geográficas, climatéricas e de navegabilidade - que o território continental de Portugal apresenta, as 

quais devem ser associadas a uma crescente disponibilidade de infraestruturas de apoio (e.g., marinas), 

são um dos fatores estruturais que imprimem uma dinâmica de competitividade a este mercado. 

O produto é constituído por dois mercados: 

 Náutica de Recreio: são aqui consideradas todas as atividades relacionadas com a 

prática, por lazer, de desportos náuticos (e.g., vela, kitesurf, bodyboard, surf, windsurf, 

skimboard, skateboard, longboard, kneeboard, mergulho, remo, canoagem, kayak, 

pesca desportiva, motonáutica, entre outras) ou de charter náutico. 

 Náutica Desportiva: inclui todo o tipo de atividades cujo cerne seja a componente de 

competição, independentemente da sua matriz ser amadora ou profissional. 

Relativamente à localização geográfica da oferta, e visto este produto ainda se encontrar 

numa fase de amadurecimento, o investimento realizado tem privilegiado regiões que apresentem, 

num curto prazo, um maior potencial de retorno financeiro, como é o caso de Lisboa e do Algarve. 

Todavia, os diversos atores envolvidos têm procurado inverter esta tendência de concentração do 

investimento e da oferta em Lisboa e no Algarve. Assim, têm-se registado inúmeras iniciativas 

económicas de exploração de outras áreas geográficas, das quais se destaca o exemplo do surf. 

A Federação Portuguesa de Surf tem desempenhado um papel fundamental, procurando 

identificar todos os locais de interesse, natural e económico, para a prática deste desporto. Na 

sequência deste trabalho de inventário, foram reconhecidos como relevantes os seguintes lugares: 

Ericeira (elevada, em 2011, a Reserva Mundial de Surf), Figueira da Foz, Aveiro, Porto, Costa da 

Caparica, Linha do Estoril, Guincho, Viana do Castelo, Nazaré (Praia do Norte) e Peniche. 

Analisando os dados socioeconómicos relativos ao turismo náutico, e respetivas variantes, 

este mercado originou na Europa, em 2004, uma procura primária de viagens internacionais total, 

aproximada, de três milhões de viagens. O quadro ganha uma dimensão superior quando lhe é 

adicionado a procura secundária, a qual é estimada em sete milhões de viagens/ ano. 

Alemanha, Escandinávia e Reino Unido são os principais mercados emissores de Turismo 

Náutico, totalizando cerca de 1,5 mil viagens/ano. 

A plena capitalização deste segmento económico – abertura a novos mercados 

internacionais – tem implícito um investimento em duas áreas que se têm revelado importantes para 

este negócio, designadamente incremento do envolvimento das sinergias nacionais no processo de 
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promoção da oferta, e desenvolvimento, por parte dos vários atores envolvidos, de uma significante 

capacidade adaptativa. 

Nesse sentido, a Náutica de Recreio, enquanto mercadoria/serviço transacionável, tem 

procurado refletir no seu produto um conjunto de mais-valias que sirvam de alavanca para a melhoria 

da sua competitividade à escala internacional, como é exemplo o investimento na inovação, no 

ensino/formação, na oferta de produção/manutenção de equipamentos e em infraestruturas. 

Ensino e formação 

O ensino/formação é um investimento crucial para o bom desempenho desta atividade 

num mercado tão competitivo como o do turismo. O incremento das oportunidades de negócio, 

resultante do aumento da procura, tem impulsionado os atores no sentido de melhorarem o seu 

produto, apresentando-se na Tabela 3.63. o indicador “Emissão de Cartas de Navegador de Recreio 

(total)”. 

As infraestruturas nacionais dedicadas a esta prática são muito relevantes para o 

ensino/formação, correspondendo em parte à oferta disponível no setor da náutica, sendo uma das 

matérias mais valorizadas do lado da oferta. Apesar do número de Lugares de Amarração por 

quilómetro ao longo da costa serainda reduzido (Tabela 3.63.), quando comparado com a Europa, a 

sua conjugação com as condições climatológicas da subdivisão do Continente – sazonalidade – 

fortalecem a sua prática ao longo do ano. 

 

Tabela 3.63. - Indicadores de náutica de recreio. 

* Fonte: Grupo de Trabalho da Náutica de Recreio (2012). 

Indicador Quant. (n.º) Fonte Ano 

Lugares de amarração por km ao longo da costa 5 UCINA* 2008 

Lugares de amarração (total) 8649 IPTM 2010 

Emissão de Cartas de Navegador de Recreio (total) 72322 IPTM 2005-2012 

Cartas de Navegador de Recreio Ativas 190949 IPTM 2012 
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CRUZEIROS 

No produto Cruzeiros, os EUA continuam a ser o principal mercado emissor de turistas, 

porém, a sua quota tem vindo a diminuir na última década, enquanto se assiste ao crescimento da 

procura do mercado europeu (29,3% em 2010). Na Europa, os cinco principais mercados emissores de 

passageiros (Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha e França), representaram, em 2010, 87.4% do 

total da procura europeia. 

De acordo com European Cruise Council, o gasto médio por passageiro na Europa, em 

2010, foi de cerca de 70 euros por passageiro embarcado num porto base (excluindo passagem aérea) 

e de 61 euros por passageiro num porto em trânsito. 

Portugal recebeu, em 2011, 1,2 milhões de passageiros (mais 14,6% face a 2010), com o 

Funchal e Lisboa permanecendo como os principais portos de cruzeiros nacionais. 

Na subseção referente à atividade portuária foi já referido o movimento de passageiros 

oceânicos nos portos comerciais da subdivisão do Continente, sendo estes passageiros, na sua grande 

maioria, associados aos navios de cruzeiro oceânico. Na Tabela 3.64. desagrega-se o movimento de 

passageiros oceânicos. 

 

Tabela 3.64. - Desagregação do movimento de passageiros oceânicos por embarcados, 

desembarcados e em trânsito, para os portos do Continente, 2008-2011 

(Fontes: Estatísticas portuárias das Administrações Portuárias e IPTM). 

Portos 

2008 2009 2010 2011 

Embar-
cados 

Desem-
barcados 

Em 
Trânsito 

Embar-
cados 

Desem-
barcados 

Em 
Trânsito 

Embar-
cados 

Desem-
barcados 

Em 
Trânsito 

Embar-
cados 

Desem-
barcados 

Em 
Trânsito 

Leixões  33 50 24961 602 615 16407 140 224 27130 281 195 41353 

Lisboa  18866 20054 368588 43097 40776 331885 26248 26365 395884 25273 24091 453280 

Portimão 
(IPTM) 

8949 8967 11192 14450 14509 22233 14335 13891 33086 11412 11383 45676 

Totais 27848 29071 404741 58149 55900 370525 40723 40480 456100 36966 35669 540309 

 
 

Nos portos de Leixões e Lisboa os passageiros oceânicos são todos de cruzeiros oceânicos. 

Por sua vez, no caso do porto de Portimão, de forma aproximada, os passageiros em trânsito referem-

se a turistas de navios de cruzeiro oceânico e os passageiros embarcados ou desembarcados são na 

sua maioria relativos ao serviço de ferryna altura existente entre Portimão, Funchal e Canárias. 
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b) Importância socioeconómica 

O turismo desempenha um relevante papel enquanto instrumento de estímulo ao 

crescimento e progresso. 

O Valor Acrescentado Gerado pelo Turismo (VAGT) ultrapassou, em 2010, os 6 mil milhões 

de euros (4,1% do valor acrescentado na economia nacional). O total das atividades turísticas foi 

também responsável, em 2008, pela existência de 438500 postos de trabalho (7,7% do total da 

economia). De acordo com informação do POEM, dos 412,5 mil empregos, em 2004, 38,9 mil foram 

exercidos nas NUT III do litoral. 

O contributo do Turismo ligado ao mar associado às atividades que se pretende 

caracterizar - Turismo Costeiro e Náutica - para o Valor Acrescentado Bruto (VAB) foi apurado por 

estimativa, para os anos de 2006 a 2010, a partir dos dados disponíveis das Contas Nacionais Anuais. 

Adotou-se o critério de abrangência territorial mencionado na nota prévia do início desta subseção e 

recorreu-se aos dados do INE, das Contas Nacionais, Contas Satélite do Turismo e Sistema de Contas 

Integrado das Empresas (Tabela 3.65.) 

Estimaram-se igualmente valores de VAB de 2006 a 2010, para o segmento cruzeiros, 

apresentados anteriormente na subseção referente ao Transporte marítimo. 

No presente relatório completaram-se os dados socioeconómicos da DQEM, para 2009, 

com cálculos adicionais para a Produção e para o Emprego, para o período entre 2006 e 2010 (Tabelas 

3.66. e 3.67.). 
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Tabela 3.65. – Turismo e lazer - Estimativa do VAB a preços correntes, 2006-2010 (Fonte: cálculos 

DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-P88, de 

7.12.2012, INE, Conta Satélite do Turismo e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do VAB em 26.12.2012). 

 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

4 .TURISMO E LAZER 1321,7 1418,0 1309,0 1430,1 1456,6 Média 

4.1.TURISMO COSTEIRO 1229,3 1320,4 1211,2 1325,6 1355,6 Média 

55 
(parte) 

Alojamento 610,6 688,7 524,9 639,3 650,1 Média  

56 
(parte) 

Restauração e similares 556,7 564,0 618,4 618,8 636,1 Média 

79 
(parte) 

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços 
de reservas e atividades relacionadas 

45,0 49,9 48,7 47,7 49,0 Média 

90 
(parte) 

Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias 

8,3 8,6 9,6 9,4 9,4 Média 

91 
(parte) 

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras 
atividades culturais 

3,3 3,4 3,5 3,8 4,0 Média 

932 Atividades de diversão e recreativas 5,4 5,7 6,1 6,7 7,0 Média 

4.2.NÁUTICA 92,4 97,6 97,8 104,5 101,0 Média 

931 Atividades desportivas 28,9 30,6 30,1 33,6 35,2 Média  

4614 
(parte) 

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

15,3 16,7 14,5 14,8 10,4 Baixa 

4669 
(parte) 

Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos 4,0 4,2 4,5 4,9 4,8 Baixa 

4677 
(parte) 

Comércio por grosso de desperdícios e sucata 0,5 0,7 0,6 0,5 0,8 Baixa 

4764 
(parte) 

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

2,5 3,0 3,2 3,4 3,0 Baixa 

4942 
(parte) 

Atividades de mudanças, por via rodoviária 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Baixa 

855 
(parte) 

Outras atividades educativas (ensinos desportivo e 
recreativo, ensino de atividades culturais e escolas de 
condução e pilotagem) 

41,0 42,4 44,8 47,1 46,6 Baixa 
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Tabela 3.66. – Turismo e lazer - Estimativa da produção a preços correntes, 2006-2010 (Fonte: 

cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-P88, de 

7.12.2012, INE, Conta Satélite do Turismo e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do VAB em 26.12.2012). 

 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

4 .TURISMO E LAZER 2627,4 2828,7 2843,6 2807,0 2894,2 Média 

4.1.TURISMO COSTEIRO 2464,8 2652,7 2670,6 2628,3 2723,7 Média 

55 
(parte) 

Alojamento 1232,7 1370,7 1377,2 1318,2 1386,1 Média  

56 
(parte) 

Restauração e similares 1035,7 1076,0 1080,0 1114,3 1134,7 Média 

79 
(parte) 

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços 
de reservas e atividades relacionadas 

156,2 163,1 165,0 147,3 154,2 Média 

90 
(parte) 

Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias 

21,9 22,6 25,9 24,8 25,4 Média 

91 
(parte) 

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras 
atividades culturais 

5,5 6,3 6,7 7,3 7,8 Média 

932 Atividades de diversão e recreativas 12,7 13,9 15,9 16,3 15,5 Média 

4.2.NÁUTICA 162,6 176,0 173,0 178,7 170,4 Média 

931 Atividades desportivas 67,8 73,9 71,5 77,7 78,0 Média  

4614 
(parte) 

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

31,0 34,6 32,1 28,8 20,3 Baixa 

4669 
(parte) 

Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos 11,0 11,7 10,0 9,5 9,5 Baixa 

4677 
(parte) 

Comércio por grosso de desperdícios e sucata 1,0 1,4 1,4 1,0 1,5 Baixa 

4764 
(parte) 

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

3,9 4,7 5,2 5,3 4,7 Baixa 

4942 
(parte) 

Atividades de mudanças, por via rodoviária 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 Baixa 

855 
(parte) 

Outras atividades educativas (ensinos desportivo e 
recreativo, ensino de atividades culturais e escolas de 
condução e pilotagem) 

47,5 49,2 52,3 55,9 56,0 Baixa 
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Tabela 3.67. – Turismo e lazer - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a tempo completo), 2006-

2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Emprego a Tempo 

Completo A82, de 7.12.2012, INE, Conta Satélite do Turismo e INE, Sistema Integrado de Contas das 

Empresas, extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012). 

 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

4 .TURISMO E LAZER 51,5 52,2 54,3 52,6 52,4 Média 

4.1.TURISMO COSTEIRO 47,6 48,3 50,4 49,0 48,8 Média 

55 
(parte) 

Alojamento 20,6 20,8 22,4 21,6 21,2 Média  

56 
(parte) 

Restauração e similares 23,3 23,7 24,2 23,6 23,7 Média 

79 
(parte) 

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços 
de reservas e atividades relacionadas 

1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 Média 

90 
(parte) 

Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias 

1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Média 

91 
(parte) 

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras 
atividades culturais 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Média 

932 Atividades de diversão e recreativas 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 Média 

4.2.NÁUTICA 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 Média 

931 Atividades desportivas 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 Média  

4614 
(parte) 

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

1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 Baixa 

4669 
(parte) 

Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Baixa 

4677 
(parte) 

Comércio por grosso de desperdícios e sucata 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Baixa 

4764 
(parte) 

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

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Baixa 

4942 
(parte) 

Atividades de mudanças, por via rodoviária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baixa 

855 
(parte) 

Outras atividades educativas (ensinos desportivo e 
recreativo, ensino de atividades culturais e escolas de 
condução e pilotagem) 

0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 Baixa 

 

 

c) Evolução passada e tendências futuras 

No que respeita a estratégias passadas, estas procuraram focar-se no estabelecer de um 

relacionamento positivo entre as componentes interna (distribuição geográfica e diversidade de 

oferta) e externa (mercados emissores). 

Relativamente ao interesse que é despertado pelo Turismo Náutico, em 2004, este 

suscitou uma procura primária de viagens internacionais na Europa de, aproximadamente, 3milhões 
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de viagens, ganhando uma dimensão superior quando lhe é adicionada a procura secundária 

(composta pelas viagens com outras motivações principais, mas nas quais as atividades náuticas são 

complementares; constituída sobretudo pelas viagens de Sol e Mar) estimada em 7 milhões de 

viagens/ano. 

Este cenário replica-se ao longo da década, como se comprova através do exemplo do 

porto de Lisboa, cujos visitantes despenderam um valor anual aproximado de 49,4 milhões de euros, 

gerando mais-valias económicas e financeiras de 19,5 milhões de euros. 

A sucessão dos factos referidos imprime uma considerável dinâmica de negócio que afeta 

positivamente o desempenho deste setor, o qual se tem revelado continuadamente como bom (20º 

lugar, em 2004, no ranking mundial de destinos turísticos11). Todavia, tal realidade não impediu que a 

oferta turística portuguesa registasse, em 2001, uma pontual oscilação negativa da sua quota em 

contexto internacional. Esta ocorrência veio acentuar a dependência deste para com os principais 

mercados emissores - Espanha, Reino Unido, Alemanha e França - e para com as suas regiões-âncora 

de oferta, o Algarve, Lisboa e Madeira12. 

Quanto a estratégias futuras, e apesar da lógica de produção traçada para o setor se 

manter válida, perspetiva-se um reforço do enfoque na sustentabilidade e na diferenciação por via da 

potenciação de experiências marcantes e genuínas. Para além do já referido, será ainda concretizada 

uma aposta clara em novos canais e formas de comercialização, como é exemplo a promoção e 

distribuição online. 

Uma das mais-valias de Portugal é a riqueza da sua matéria-prima turística (social, cultural 

e natural). Uma correta exploração desta exige a constituição de uma estratégia de investimento 

focada na qualificação dos recursos humanos envolvidos. Os resultados obtidos (a rede de Escolas 

Superiores de Hotelaria e Turismo registaram, no ano letivo de 2010/2011, um total de 3190 alunos, o 

que representa um acréscimo de 11% face ao anterior13) serão vertidos no pacote de elementos 

diferenciadores (clima e luz, história, cultura e tradição, hospitalidade, diversidade concentrada) e 

qualificadores (autenticidade moderna, segurança, excelência na relação qualidade/preço) do país, 

catalisando-os de forma a confirmar este setor como um dos motores de crescimento da economia 

nacional. 

Quanto à utilização balnear, todas as águas deverão obter, até ao final da época balnear 

de 2015, a classificação de qualidade mínima de "ACEITÁVEL". Para além dessa data, a ambição eleva-

se para "EXCELENTE" ou "BOA", devendo ser adotadas as medidas adequadas para que esse objetivo 

seja alcançado o mais depressa possível. 

Quanto a estratégias futuras para o turismo náutico, estas terão de ter em consideração 

a significativa probabilidade de ocorrência de um crescimento anual do mercado, o qual se estima 

entre os 8% e os 10%. Perante este quadro, abrem-se perspetivas reais de, em 2015, se duplicar o atual 

volume de negócios europeu. 

                                                             
11 Fonte: World Tourism Organization. 
12 Mais de 85% das dormidas de estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros. 
13 Fonte: Turismo de Portugal, 2012. 



 

150 

 

Sendo assim, quaisquer planos ou atividades a concretizar, no seio deste panorama 

socioeconómico, deverão procurar distinguir-se dos demais através do recurso ao pilar da inovação. 

Esta será a componente fundamental de toda a estratégia nacional de manutenção e 

captação de turistas, devendo, para isso, amparar-se em iniciativas que promovam uma contínua 

melhoria da componente humana envolvida (ensino e formação profissional) e do suporte material 

(manutenção de equipamentos, marinas e portos, entre outros) para esta forma de atividade turística. 

Relativamente aos cruzeiros, perspetiva-se sensivelmente uma duplicação deste tráfego 

para o horizonte 2020, considerando informação facultada pelo IPTM suportada nos Estudos de Base 

do Plano Nacional Marítimo Portuário (em elaboração). 
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3.2.1.5. Obras de defesa costeira 

Nota prévia: 

A atividade de Obras de defesa costeira, conquista de terras e proteção contra cheias integra o seguinte ramo da 

CAE/NACE: 

Classe 4291 (parte) – Engenharia Hidráulica  

Compreende as atividades de construção e reparação de portos, marinas, aquedutos, comportas, barragens, 

diques, trabalhos de dragagem, de proteção e de defesa da costa, assim como a realização de outros trabalhos 

“em água”. 

A utilização desta CAE é sugerida na tabela 3 do documento guia para o report (DG Environment & MRAG/UNEP 

– WCMC/URS, 2012) 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

As obras de defesa costeira, conquista de terra e proteção contra cheias assumem um 

papel importante na relação entre as atividades desenvolvidas em terra, seu impacto no mar, e as 

atividades do mar com impacto em terra. Assim, as zonas costeiras representam a fronteira entre o 

espaço marítimo e de transição com o restante território terrestre, sendo por isso importante analisar 

as medidas que têm vindo a ser tomadas com vista a mitigar os avanços do mar e erosão costeira bem 

como medidas que visem a conquista do mar. 

A zona costeira da subdivisão do Continente tem uma elevada dinâmica geomorfológica 

decorrente, especialmente, dos processos marinhos (ondas e correntes longilitorais), mas onde a 

intervenção antrópica é cada vez mais marcante, quer ao nível das ações desenvolvidas nas bacias 

hidrográficas, que são as principais fontes de sedimentos, quer ao nível das ações de defesa costeira, 

que visam estabilizar esta faixa dinâmica, tendo em vista proteger a sua ocupação. 

O espaço litoral, continental e insular, concentra cerca de 75% da população portuguesa 

nos concelhos do litoral, sendo responsável pela produção de 85% do produto interno bruto. Nele se 

localizam as principais áreas urbanas e industriais, bem como as áreas de turismo intensivo, que 

alternam com áreas naturais, rurais e de pesca14. 

No que respeita à intervenção na zona costeira em áreas de risco, esta surge 

genericamente associada à necessidade de repor a estabilidade em determinados troços de costa onde 

existe uma ocupação antropogénica que origina pressões que têm que ser compensadas através da 

artificialização da linha de costa na ótica da proteção das utilizações existentes (áreas urbanas, 

turísticas e portuárias). 

 

b) Importância socioeconómica 

Ao longo dos últimos anos têm sido muitas as intervenções realizadas pelo ex-INAG, I.P. 

(atualmente integrado na APA, I.P.), enquanto Autoridade Nacional da Água com a missão de assegurar 

a execução da política nacional no domínio dos recursos hídricos. Com a publicação do Decreto-Lei n.º 

                                                             
14Estratégia Nacional de Gestão Integrada das Zonas Costeiras (ENGIZC), Março, 2009. 
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208/2007, de 29 de maio, as Administrações de Região Hidrográfica (ARH) (atualmente integradas na 

APA, I.P.) passaram a assumir um papel importante no reforço da capacidade de intervenção das 

políticas públicas na zona litoral. 

Neste sentido, o Plano de Ação para o Litoral (2007-2013) foi designado como o 

instrumento de gestão territorial para a zona costeira, identificando as ações prioritárias, de âmbito 

nacional, e outras medidas de intervenção, de âmbito regional, preconizadas pelos Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC). 

Este Plano não inclui todas as intervenções previstas para o litoral, nos Programas de 

Execução dos POOC. 

 

Tabela 3.68. - Ponto de situação das intervenções, por prioridade de intervenção, maio de 2011 

(Fonte: Plano de Ação para o Litoral, Ponto de situação de maio de 2011). 

 

Prioridades de Intervenção 
Investimento (€) Investimento (€) 

Valor Global Executado 

A- Defesa Costeira/Zona de Risco (Segurança de pessoas e bens) 39 775 285 7 801 984 

B – Planos de Intervenção e Requalificação Urbana/Atividades 
Produtivas (Interface com atividades produtivas) 

158 472 813 15 062 571 

C – Estudos, Gestão e Monitorização/Planos de Praia/Requalificação de 
Praias (Monitorização e requalificação de praias) 

43 663 110 7 727 779 

Total 241 911 208 30 592 334 

 

A Tabela 3.68. sintetiza o ponto de situação das intervenções previstas no Plano de Ação 

para o Litoral (2007-2013) associados às diferentes prioridades de intervenção, em maio de 2011. 

Foi efetuada uma estimativa do VAB (Tabela 3.69.) das obras de defesa costeira, conquista 

de terras e proteção contra cheias, com base na parcela da Classe 4291 na Divisão 42 (utilizando o 

Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) do INE). Os valores agora apresentados são 

ligeiramente diferentes dos da DQEM, para 2009, resultado de melhoria das hipóteses consideradas 

na estimativa. Foram igualmente calculados valores para a Produção e o Emprego, para o período entre 

2006 e 2010 (Tabelas 3.70. e 3.71.). 

 

Tabela 3.69. – Obras de defesa costeira - Estimativa do VAB a preços correntes, 2006-2010 (Fonte: 

cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-P88, de 

7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 

 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

5. OBRAS DE DEFESA COSTEIRA  16,8 20,7 37,0 31,3 31,9 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica 16,8 20,7 37,0 31,3 31,9  Média 
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Tabela 3.70. – Obras de defesa costeira - Estimativa da produção a preços correntes, 2006-2010 

(Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-

P88, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 

26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

5. OBRAS DE DEFESA COSTEIRA  65,7 81,9 103,3 124,6 128,2 Média 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica 65,7 81,9 103,3 124,6 128,2  Média 

 

Tabela 3.71. – Obras de defesa costeira - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a tempo 

completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012). 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

5. OBRAS DE DEFESA COSTEIRA 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Baixa 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  Baixa 

 

c) Evolução passada e tendências futuras 

Intervenções previstas na Orla Costeira (2012- 2015) 

Atualmente, o Plano de Ação para o Litoral (2007-2013) encontra-se em revisão e dará 

lugar ao Plano de Ação de Valorização e Proteção do Litoral (2012-2015), onde se integra uma série de 

intervenções anteriormente não previstas mas consideradas hoje de caráter emergente, bem como à 

reavaliação dos critérios de priorização de intervenções. 

A Tabela 3.72. sintetiza os investimentos previstos para o período compreendido entre 

2012 e 2015, associados às diferentes prioridades de intervenção. 

 

Tabela 3.72. – Obras de defesa costeira - Síntese dos investimentos previstos, 2012 – 2016 (Fonte: 

Plano de Ação de Valorização do Litoral, 2012- 2015. Em Revisão). 

Plano de Ação de Valorização e Proteção do Litoral 2012-2016 - Total Valor Global 

A – Defesa Costeira /Zonas de Risco 259 767 995,28€ 

B – Planos de Intervenção e Requalificação Urbana/Atividades Produtivas 166 480 821,52€ 

C – Estudos, Gestão e Monitorização/Planos de Praia/Requalificação de Praias 58 656 698,27€ 

Total 484 905 515,07€ 
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3.2.1.6. Extração de sal marinho 

Nota prévia: 

A atividade de Extração de Sal Marinho integra o seguinte ramo da CAE/NACE: 

Subclasse 08931 – Extração de sal marinho 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

A costa da subdivisão do Continente compreendida entre a Ria de Aveiro e a Foz do 

Guadiana, apresenta condições potencialmente favoráveis para a produção de sal marinho por 

evaporação solar, especialmente o Sul. 

As irregularidades climatéricas e a inexistência de grandes planícies litorais são fatores 

limitativos desta atividade, particularmente determinantes no Norte da subdivisão, mas esbatendo-se 

gradualmente para sul. 

Em termos de solo, matéria-prima e clima, é no Algarve que se encontram reunidas as 

melhores condições para a produção de sal marinho, tendo este salgado representado, em 2010, cerca 

de 90% da produção nacional. 

Em 2010, existiam 52 salinas, sendo 19na região Centro, 1 na região de Lisboa e Vale do 

Tejo, 3no Alentejo e 29 no Algarve. 

 

b) Importância socioeconómica 

A atividade salineira tem vindo a atravessar sérias dificuldades desde há alguns anos, 

verificando-se um declínio acentuado no número de salinas em laboração, principalmente nos 

salgados, em que as condições de operacionalidade são menos favoráveis. 

Para 2010, a produção foi de 44,5 mil toneladas, o que representou um decréscimo de 

quase 39% relativamente ao valor de 2009. 

Efetuou-se uma estimativa do VAB da atividade, com base no seu peso no ramo/Divisão 

08, a partir do Sistema de Contas Integradas das Empresas. No presente relatório completaram-se os 

cálculos do VAB, já efetuados para a DQEM, em 2009, com os valores apurados para a Produção e para 

o Emprego, no período entre 2006 e 2010 (Tabelas 3.73. a 3.75.). 

 
Tabela 3.73. – Extração de sal marinho - Estimativa do VAB a preços correntes, 2006-2010 (Fonte: 

cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-P88, de 

7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas  das Empresas, extração do VAB em 26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

6.EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO 7,9 7,8 5,5 6,3 6,9 Baixa 

08931 Extração de sal marinho 7,9 7,8 5,5 6,3 6,9 Baixa 
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Tabela 3.74. – Extração de sal marinho - Estimativa da produção a preços correntes, 2006-2010 

(Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, Contas Nacionais Anuais A82-

P88, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, extração do VAB em 

26.12.2012). 

Milhões de euros 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

6.EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO 14,8 15,6 13,9 12,6 13,8 Baixa 

08931 Extração de sal marinho 14,8 15,6 13,9 12,6 13,8 Baixa 

 

 

Tabela 3.75. – Extração de sal marinho - Estimativa do emprego (ETC-equivalente a tempo 

completo), 2006-2010 (Fonte: cálculos DGPM finalizados em 28.12.2012, com base em INE, 

Emprego a Tempo Completo A82, de 7.12.2012 e INE, Sistema Integrado de Contas das Empresas, 

extração do Pessoal ao Serviço em 26.12.2012). 

Milhares de empregados ETC 

CAE 
Rev.3 

Descrição dos ramos 2006 2007 2008 2009 2010 
Confiança 
no valor 

6.EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Média 

08931 Extração de sal marinho 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Média 

 

 

c) Evolução passada e tendências futuras 

A reativação das salinas tradicionais é desejável e de incentivar se dirigida a uma produção 

de qualidade e a uma maior valorização comercial do produto, permitindo a melhoria do rendimento 

da atividade face às perspetivas de mercado para este tipo de produtos no campo da bio-alimentação. 

Cumpre, ainda, realçar as vantagens ecológicas decorrentes da existência de salinas em 

atividade para a manutenção das zonas húmidas e da respetiva avifauna. 
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3.2.1.7. Atividades educativas e de I&D 

 

a) Descrição da atividade no Continente  

As atividades educativas e de investigação ligadas ao mar têm vindo a desenvolver-se ao 

longo das últimas décadas. Em julho de 2009, foi reconhecido o Cluster do Conhecimento e da 

Economia do Mar (Oceano XXI), como estrutura de eficiência coletiva, o que contribuirá certamente 

para uma maior e melhor coordenação de esforços nesta área. O Cluster integra um conjunto 

diversificado de setores/atividades e de parceiros da área empresarial, académica e associativa e tem 

como primeira linha prioritária “Desenvolver a IDTI e apoiar o desenvolvimento de atividades 

emergentes no domínio da economia do Mar” (Oceano XXI, 2012). 

 

ATIVIDADES EDUCATIVAS 

A Estrutura de Missão dos Assuntos do Mar (EMAM) desenvolveu um projeto educativo 

nacional e vários projetos de sensibilização/divulgação acerca dos oceanos dirigidos a diferentes 

públicos-alvo. 

O “Kit do Mar” é um projeto educativo nacional sobre o tema mar. O objetivo deste 

projeto é a implementação de atividades educativas relacionadas com os oceanos, contribuindo para 

aumentar a sua consciencialização e conhecimento, no sentido de promover uma cidadania mais 

responsável. Este recurso educativo é composto por fichas de projeto, com informação específica e 

sugestões de atividades práticas sobre vários temas relacionados com mar. Estas propostas abrangem 

todo o ensino básico obrigatório e seguem as orientações curriculares. Foram também desenvolvidas 

ações de formação no âmbito deste projeto, apoiando os atores principais, os professores, na correta 

e informada implementação das temáticas do “Kit do Mar”. 

Complementarmente, foi dada ênfase à formação de professores de ciências através do 

projeto nacional “Professores a bordo”. O objetivo principal e a integração de professores de ciências 

em campanhas oceanográficas nacionais, proporcionando um aumento de conhecimento acerca da 

tecnologia e investigação científica no mar. 

Outros projetos de sensibilização e divulgação para a temática do mar foram concebidos 

e implementados. Salientam-se o “Passaporte do Mar”, O Brinquedo “A Ciência do Mar” e a régua “O 

Peixe certo”. 

O “Passaporte do Mar” dá livre acesso a um considerável número de museus nacionais e 

regionais e instituições relacionadas com os oceanos, diretamente ligadas ao património natural e 

cultural marítimo português, nos dias comemorativos do Mar: Dia Nacional do Mar (16 de Novembro); 

Dia Europeu do Mar (20 de Maio); Dia Mundial dos Oceanos (8 de Junho) e Dia Mundial do Mar (em 

Setembro). O Brinquedo “A Ciência do Mar” desenvolvido pela EMAM e produzido pela Science4you, 

é um kit científico para crianças (idade 8 +) com 10 experiências que permitem a aprendizagem 

relacionadas com as ciências do mar. A Régua “ O peixe certo” é uma campanha de divulgação, no 

sentido de sensibilizar o consumidor sobre boas práticas de consumo sustentável nacional de produtos 
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alimentares marinhos. Esta régua permite informar o consumidor, de forma prática, sobre o tamanho 

mínimo legal de captura (aplicável às espécies de peixes, moluscos e crustáceos mais comerciais em 

Portugal), de acordo com a legislação aplicável, nacional e da UE. 

A Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, coordenou a 

adaptação da iniciativa norte-americana Ocean Literacy para a realidade portuguesa, iniciativa que tem 

por objetivo estimular o envolvimento dos cidadãos nos temas do Mar. Nesta iniciativa, designada em 

português de “Conhecer o Oceano”, são identificados Sete Princípios Fundamentais sobre a cultura 

científica do Oceano os quais são articulados com os diferentes níveis de escolaridade. Assim, está 

disponível aos agentes educativos uma matriz de articulação curricular, que integra uma análise desde 

o pré-escolar até ao ensino secundário, onde podem ser interrelacionados os princípios fundamentais 

anteriormente referidos com as áreas curriculares. No lugar eletrónico do projeto15 “Conhecer o 

Oceano” é possível, também, aceder a recursos educativos, devidamente coordenados com a matriz 

de articulação curricular e consultar informação relativa a organismos que em Portugal se dedicam à 

investigação no mar. 

 

INVESTIGAÇÃO 

A informação sobre projetos de I&D pode ser consultada na Agência de Inovação (AdI), 

que aprovou desde meados dos anos noventa 51 projetos de I&D16que tinham o mar por setor de 

aplicação ou fonte de recursos (AdI, 2011). Segundo aquela entidade “estes projetos tiveram como 

investimento elegível cerca de 17,5 milhões de Euros. Correspondem no período 2008–2011 a cerca 

de 3% do número total de projetos aprovados” na área da I&D aplicada. 

 

 

Figura 3.31. – Investigação - Projetos do mar: distribuição do número de projetos e do investimento 

elegível, por setor de aplicação (Fonte: AdI (2011)). 

                                                             
15http://www.cienciaviva.pt/oceano/home/ 
16Os programas que financiaram esses projetos são os seguintes: Eureka, Iberoeka, PRAXIS, ICPME, Investigação em 
Consórcio, IDEIA, DEMETEC, SIME-ID, NITEC,NEOTEC e QREN ID em Co-Promoção. 

http://oceanliteracy.wp2.coexploration.org/
http://www.cienciaviva.pt/oceano/principios/oquesao
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A maioria dos projetos dirigiu-se à aquacultura, seguido da monitorização do mar, 

aplicações portuárias e energia. Os maiores investimentos concentraram-se na energia, 

fundamentalmente energia das ondas (Figura 3.31.). 

Os setores dominantes foram variando ao longo do tempo (Figura 3.32.). Antes de 2000 

dominaram a monitorização e aquacultura. Na monitorização houve um número de projetos 

significativo até 2007 que foi descontinuado no período mais recente. O período 2000 a 2007 foi de 

concentração dos investimentos em aplicações portuárias. As aplicações para aquacultura que já 

estavam presentes nos dois primeiros períodos tornam-se dominantes no período mais recente. 

Apareceram também projetos em novas áreas como o aproveitamento dos recursos do mar para a 

farmacêutica. Na área energética foram aprovados dois grandes projetos de energia das ondas, no 

âmbito do QREN, que no entanto desistiram (AdI, 2011). 

 
Figura 3.32. – Investigação - Projetos do mar: número de projetos por setor de aplicação e data de 

candidatura (Fonte: AdI (2011)). 

Em cada setor predominaram diferentes tecnologias (Figura 3.33.).  

 

Figura 3.33. – Investigação - Projetos do mar: distribuição do número de projetos por setor de 

aplicação e tecnologia (Fonte: AdI (2011)). 
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Conforme referido em AdI (2011), “na monitorização domina a robótica móvel, sendo 

também aplicadas as Tecnologias da Informação e Comunicação e a Eletrónica e Instrumentação. Nas 

aplicações portuárias domina a robótica móvel de inspeção e software de gestão e logística. Nos 

projetos que visam o setor da Aquacultura tem dominância das “tecnologias agrárias e alimentares” 

refletindo o peso de projetos de rações. Para resolver os problemas nutricionais e de saúde dos peixes 

aliados à conservação do ambiente, coexistem várias outras áreas tecnológicas como por exemplo a 

tecnologia dos materiais utilizada para o desenvolvimento de alimento micro encapsulado para larvas 

de peixes, ou as tecnologias ambientais para diminuírem o impacto ambiental das pisciculturas. Na 

Energia, além da engenharia Mecânica para o desenvolvimento da energia das ondas, aparecem as 

biotecnologias num projeto de desenvolvimento de biocombustíveis a partir de algas”. 

No conjunto destes projetos houve 82 participações de 53 empresas diferentes. Em 

termos de caracterização das empresas participantes, predominam as micro e pequenas empresas 

(62% das participações) (Figura 3.34.). 

 

Figura 3.34. – Investigação - Projetos do mar: participação das empresas por setor e dimensão (Fonte: 

AdI (2011)). 

 

Esse tipo de empresas predomina nas atividades portuárias e na aquacultura. No caso das 

atividades portuárias tal deve-se à “existência do projeto SCOPE - Sistema da Comunidade Portuária 

Eletrónico que envolveu numerosos parceiros, nomeadamente transitários, fundamentalmente micro 

e pequenas empresas já estabelecidas desde os anos noventa” (AdI, 2011). Na aquacultura, para além 

das micro e pequenas empresas de aquacultores criadas há mais tempo, surgiram mais recentemente 

pequenas empresas de base tecnológica nomeadamente 3 spin‐off, a Necton fundada em 1997, a 

Biostrument dedicada à segurança alimentar, fundada em 2002 e a Sparos que desenvolve novos 

produtos e processos para a nutrição de peixes, fundada em 2008. 

Também na monitorização, surgiram spin‐offs: a Marine Sensing & Acoustic Technologies 

e a OceanScan ‐ Marine Systems & Technology. O mesmo se passa na Farmacêutica com a Bioalvo e no 

Desporto com a Inovsea, Lda. De referir também a Critical, spin-off nascida em 1998, sendo atualmente 

uma grande empresa e que participa em projetos para a monitorização e segurança marítima (AdI, 

2011). 
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3.2.1.8. Outros usos e atividades 

ROBÓTICA MARÍTIMA E OUTRAS INDÚSTRIAS E SERVIÇOS INTEGRADOS PARA A PROTEÇÃO E SALVAGUARDA 

Nota prévia: 

O grupo de usos e atividades designado por “Robótica marítima e outras indústrias e serviços integrados para a 

proteção e salvaguarda” engloba, no âmbito do presente trabalho, atividades industriais de produção de 

equipamento de robótica para usos marítimos, de produção de equipamento para a defesa, designadamente 

tecnologias de duplo-uso (equipamentos que sirvam tanto para fins militares como civis), bem como atividades 

de serviços de proteção e salvaguarda desenvolvidos através de cooperação civil-militar. 

Numa primeira análise exploratória das possíveis atividades envolvidas, poderão ser englobadas, em parte ou no 

todo, as seguintes atividades da CAE Rev.3: 

CAE 2811 – Fabricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves, automóveis e motociclos (na 

componente aplicação em meios móveis – embarcações) 

CAE 2812 – Fabricação de equipamento hidráulico e pneumático 

CAE 2813 – Fabricação de outras bombas e compressores 

CAE 28222 – Fabricação de equipamentos de elevação e de movimentação n.e. (compreende aparelhos 

elevatórios de carga e descarga ou de movimentação como guindastes e pórticos) 

CAE 2849 – Fabricação de outras máquinas-ferramentas 

CAE 32994 – Fabricação de equipamento de proteção e segurança (compreende a fabricação de salva-vidas) 

CAE 33200 – Instalação de máquinas e de equipamentos industriais (inclui equipamentos e aparelhos de 

elevação) 

CAE 39000 – Descontaminação e atividades similares (inclui limpeza de praias) 

CAE 8422 – Atividades de defesa (compreende as atividades relacionadas com as Forças Armadas, incluindo 

navais)* 

CAE 84240 – Ajudas às populações nacionais em caso de calamidades em tempo de paz 

CAE 8425 – Atividades de proteção civil (inclui serviços de socorros a náufragos) 

 

*na parte correspondente à desagregação dos serviços integrados da função guarda costeria, decorrente da 

cooperação civil-militar. 

 

a) Descrição da atividade e tendências futuras 

A robótica e outras indústrias para a proteção e salvaguarda têm normalmente um caráter 

transversal, permitem sinergias entre as componentes militar e civil, estão associadas a tecnologias de 

ponta e potenciam atividades de elevada intensidade tecnológica e criação de emprego qualificado.  

Portugal desenvolveu, em 2010, uma Estratégia de Desenvolvimento da Base Tecnológica 

e Industrial da Defesa (BTID), de forma a posicionar-se e afirmar-se, “nos planos da competitividade, 

competência e inovação do seu setor tecnológico e industrial no contexto internacional”, em particular 

europeu (RCM 35/2010, de 6 de maio). A Estratégia estabelece áreas prioritárias de I&D de defesa, “de 

forma a criar e consolidar competências distintivas e ou competitivas em prol do futuro da indústria e 

da defesa nacional”, tendo como meta “diminuir a dependência externa de produtos estratégicos de 

defesa e segurança, potenciando a progressiva participação da BTID nacional nos contratos de 

aquisição e nas operações de contrapartidas diretas, prioritariamente orientadas para os segmentos 
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de atividade de maior valor acrescentado” (RCM 35/2010, de 6 de maio). Define como tecnologias 

prioritárias de I&D de defesa, as seguintes: materiais avançados, materiais energéticos, 

optoeletrónicos, TIC, sensores e tecnologias radar, tecnologias de defesa QBRN (química, biológica, 

radiológica e nuclear), biotecnologias, nanotecnologias, tecnologias energéticas, mísseis e tecnologias 

de propulsão e tecnologias de engineering & tooling. Considera ainda prioritário o desenvolvimento 

dos seguintes sistemas: vigilância satélite e tecnologia militar espacial, robôs e veículos não tripulados, 

sistemas de comando e controlo e ambiente operacional. 

A definição das áreas englobadas na BTID é ampla, abrangendo as Tecnologias de 

Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) e incluindo os satélites de comunicações, as 

biotecnologias e as tecnologias energéticas, entre outras. Contudo, neste relatório abordaram-se 

aquelas atividades em pontos autónomos, pelo que, embora haja forte proximidade e incorporação de 

TICE nas Indústrias para a defesa, as atividades consideradas neste ponto restringem-se aos bens e 

serviços para a proteção e salvaguarda, designadamente em mercado de duplo uso, militar e civil, não 

abordadas noutros pontos. Destacam-se os Sistemas de Veículos não tripulados (UVS), em particular 

Robôs submarinos operados remotamente (ROV) e Veículos Aéreos não tripulados (UAV) para 

vigilância marítima. 

A nível internacional e europeu tende-se para um maior desenvolvimento de tecnologias 

de duplo-uso, que possam ser empregues tanto em operações militares como em missões 

humanitárias e de apoio à paz ou em missões de interesse público, como eventuais catástrofes 

naturais, operações de gestão de crises ou proteção e patrulhamento costeiro. Tanto a European 

Defense Agency (EDA), como a Organização do Tratado Atlântico Norte (NATO) identificam áreas 

prioritárias de investimento em capacidades de ciência e tecnologia, designadamente: Comando, 

Controlo e Comunicações (C3), Informações, Vigilância e Reconhecimento (IVR) e Sobrevivência e 

Proteção (SPF) (Teixeira, 2012), realçando a importância dos projetos de robótica, em particular dos 

UVS aéreos e marítimos. 

Em Portugal, há a destacar dois projetos na área dos UAV. A Força Aérea nacional tem 

vindo a desenvolver um UAV, desde 2008, no âmbito do Projeto de Investigação e Tecnologia em 

Veículos Aéreos Não Tripulados (PITVANT), resultante de uma parceria com a Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto (FEUP), o Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros, da Faculdade 

de Ciências, o Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI) e, ainda a Universidade da 

Califórnia, a Universidade das Forças Armadas de Munique, a Agência de Defesa Sueca e as empresas 

de aeronáutica Honeywell (Norte Americana) e Embraer (Brasileira). De mencionar também o Projeto 

Portuguese Association for the Aerospace Industry (PEMAS), que pretende estabelecer uma base sólida 

entre a Lockheed Martin e o Consórcio Português para a Indústria Aeroespacial (PAIC) (composto pela 

PEMAs e por várias empresas e centros de I&D nacionais: Active Space Technologies, Edisoft, Empordef, 

Skysoft, Critical Software, Iberomoldes Group, Pousada, Tekever, Spinworks, PIEP, INEGI, Listral e 

Centi), para o desenvolvimento, construção e comercialização de um UAV civil competitivo para o 

mercado mundial, com funções de proteção civil em terra e no mar, incluindo monitorização oceânica 

para busca e salvamento, segurança e ambiente (Afonso, 2011). 
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Ainda no âmbito da robótica submarina, sendo esta uma área de importância 

determinante para o aprofundamento do conhecimento da plataforma continental portuguesa e 

futura exploração sustentável dos seus recursos, Portugal possui, desde 2008, um veículo submarino 

de operação remota, o “ROV Luso”, que permite mergulhar a 6000m de profundidade e, assim, efetuar 

ações de investigação multidisciplinar, de desenvolvimento e inovação nacional (PRP, 2012). Este robô 

submarino tem permitido efetuar a recolha seletiva de amostras científicas do fundo marinho, para 

sustentação da submissão portuguesa da Extensão da Plataforma Continental, apresentada às Nações 

Unidas em maio de 2009. A proposta nacional deverá ir sendo enriquecida com dados científicos, pelo 

que o reforço da utilização deste tipo de meios será decisivo para a autonomia e o conhecimento 

científico nacionais, na área do mar.  

Portugal tem vindo a desenvolver, em simultâneo, competências na área da robótica 

marítima que poderão vir a ser reforçadas e consolidadas no futuro próximo. O Instituto de Engenharia 

de Sistemas e Computadores (INESC) constitui uma referência na área, tendo por associados o Instituto 

Superior Técnico (IST), a Portugal Telecom SGPS, SA (PT), a Universidade do Porto (UP), a PT 

Comunicações, SA (PTC), a Universidade de Aveiro (UA), a Universidade Técnica de Lisboa (UTL), a 

Universidade de Coimbra (UC) e os Correios de Portugal, SA (CTT). A sua Unidade de Robótica e 

Sistemas Inteligentes (ROBIS) tem apostado no I&D “sobre métodos de posicionamento de alta 

precisão e navegação para aplicação em robôs aéreos, marinhos e terrestres, investindo na localização 

e mapeamento simultâneos para ambientes estruturados e não estruturados” (INESC, 2012), o que 

confere um forte potencial de desenvolvimento do I&D nacional nestas áreas, de inserção em redes 

internacionais e de desenvolvimento industrial das aplicações desenvolvidas. 

Apesar das atividades relacionadas com a defesa não procurarem, em primeira instância, 

fins de cariz económico, assumem um papel de sobremaneira importante na prossecução das 

atividades económicas contribuindo para a criação das condições necessárias para que elas se 

desenvolvam convenientemente. A Marinha e a Força Aérea têm por missão não só a defesa militar do 

território nacional, mas também um papel importante no desenvolvimento científico e económico 

relacionado com o mar (Lourenço, 2012), o que potencia sinergias com os centros de investigação e a 

indústria, para o desenvolvimento de competências e equipamentos. Nesse sentido e inserido no 

processo de desenvolvimento da Estratégia da BTID, foi editado pela Direção-Geral de Armamento e 

Equipamentos, em 2009, um catálogo bilingue de divulgação das capacidades do setor industrial 

nacional (DGED, 2009), atualizado em 2011 (DGAIED, 2011), que permite divulgar internacionalmente 

as competências nacionais e potenciar as exportações. 

Haverá ainda que ter em consideração outras componentes das indústrias e serviços 

integrados de proteção e salvaguarda, englobadas no ponte seguinte, das TICE, bem como no ponto 

relativo à Construção e reparação navais. 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ELETRÓNICA MARÍTIMAS 

Nota prévia: 

A atividade Tecnologias de informação, comunicação e eletrónica (TICE) abrange atividades industriais e de 

serviços, não específicas dos usos e atividades ligados ao mar, pelo que se torna difícil isolar esta parcela. Ela 

estará, no entanto, inserida, nos seguintes ramos da CAE, em parcelas ainda difíceis de contabilizar: 

CAE 263 – Fabricação de aparelhos e de equipamentos para comunicações 

CAE 26512 – Fabricação de instrumentos e aparelhos de medida, verificação, navegação e outros fins, N.E. 

CAE 30200 – Fabricação de equipamento mecânico e eletromecânico de sinalização, segurança e controlo de 

tráfego (na componente vias navegáveis) 

CAE 3313 – Reparação e manutenção de equipamento eletrónico e ótico (na componente instrumentos e 

aparelhos de medida, verificação e navegação). 

CAE 612 – Atividades de telecomunicações sem fio 

CAE 613 – Atividades de telecomunicações por satélite 

CAE 63990 – Outras atividades de serviços de informação, N.E. (nas componentes notícias, estado do tempo…) 

CAE 95120 – Reparação e manutenção de equipamentos de comunicações 

 

a) Descrição da atividade e tendências futuras 

As indústrias das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) e serviços 

associados de Telecomunicações e outros, têm mostrado bastante dinamismo em Portugal, na última 

década. Contribuiu fortemente para tal a enorme evolução tecnológica na atividade, bem como o 

investimento em formação superior e I&D efetuado nestas áreas. A evolução tecnológica e as 

competências entretanto adquiridas em Portugal, conjugadas com o dinamismo das atividades do mar 

e dos sistemas de observação da terra, tanto a nível nacional como internacional, potenciam um 

crescimento das TICE associadas, num futuro próximo. 

As TICE constituem uma área de grande aposta europeia, designadamente para a 

promoção de uma Europa mais inteligente, sustentável e inclusiva, preconizada na Estratégia Europa 

2020, com forte potencialidade de inovação, crescimento e criação de emprego altamente qualificado. 

Destaca-se, em particular, a política espacial europeia, que abrange o Sistema de Monitorização Global 

do Ambiente e Segurança (GMES)17 ou Programa Europeu de Monitorização da Terra (UE, 2010). Este 

programa, de longo prazo, resulta de uma iniciativa da União, realizada em parceria com os Estados 

Membros e a Agência Espacial Europeia (AEE) e tem por objetivo principal proporcionar serviços de 

informação que permitam o acesso a dados e informação exatos em matéria de ambiente e de 

segurança. Inclui, para além de uma componente de infraestruturas espaciais de observação da Terra 

(satélites), uma componente de serviços de monitorização, incluindo do meio marinho uma 

componente In-situ, que inclui observações de instalações marítimas, da qual faz parte a Rede Europeia 

de Observação e Dados Marinhos (EMODNET) (Caetano, 2011). 

A fase de operações iniciais do GMES (GIO) decorre entre 2011 e 2013, encontrando-se 

entre os seus objetivos os serviços de monitorização do meio marinho que “permitirão fornecer 
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informações sobre o estado do mar e dos ecossistemas marinhos para o conjunto dos oceanos e para 

as áreas regionais europeias”.”Os âmbitos de aplicação dos serviços marinhos do GMES incluem a 

segurança marítima, o ambiente marinho e as regiões costeiras, os recursos marinhos, bem como as 

previsões meteorológicas sazonais e a monitorização do clima” (UE, 2010). O GMES pode ser 

considerado uma contribuição europeia para a construção da Rede Mundial de Sistemas de 

Observação da Terra (GEOSS), que inclui outros sistemas de observação da Terra, em todo o globo. O 

desenvolvimento destas redes no médio e longo prazos abrirá um enorme potencial de conhecimento, 

de parcerias entre o meio científico e as empresas e de novas oportunidades de negócios.  

Efetivamente, as TICE constituem uma atividade transversal a todos os outros usos e 

atividades da economia em geral, e da economia do mar em particular. Nos anos mais recentes assistiu-

se já a uma proliferação de TICE em áreas da economia do mar, em Portugal, com destaque para a 

implementação dos sistemas de vigilância, monitorização e controlo marítimo (VTS/ SIVICC/ MONICAP/ 

COSMOS)18, associados aos sistemas de posicionamento global por satélite (GPS) e aos Sistemas de 

Observação da Terra (EOS). As empresas portuguesas na área das comunicações espaciais têm 

proliferado e têm-se internacionalizado, podendo ser consultadas em catálogo específico (FCT Space 

Office, 2011).  

Portugal participa ativamente em projetos de Vigilância Marítima Integrada da UE.  Está 

em curso o projeto de monitorização e vigilância integrada CISE (Common Information Sharing 

Environment), envolvendo vários países europeus, para conseguir uma maior integração intersetorial 

e transfronteiriça de partilha de informação de vigilância marítima transnacional. Está também prevista 

a criação do CILPAN (Centro Internacional de Luta Contra a Poluição do Atlântico Nordeste), 

envolvendo Portugal, Espanha, França, Marrocos e a União Europeia, para ajudar a reagir de forma 

rápida e eficaz, em caso de incidente de poluição. 

Como membro da União Europeia, Portugal está também sujeito às diversas diretivas 

criadas no seio da União, nomeadamente, no caso da gestão da informação geoespacial, da Diretiva 

INSPIRE. Neste âmbito, está em curso um projeto de implementação do Sistema Nacional de 

Informação do Mar (SNIMar), que visa reforçar a implementação desta diretiva comunitária para 

monitorização do ambiente marinho, da vigilância e monitorização marítima, e da atmosfera. 

As TICE são igualmente dinamizadas pelas atividades em curso de mapeamento dos 

recursos marinhos (seabed mapping) e pelas necessidades de ordenamento espacial marítimo. 

Portugal participa, ainda, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ou 

da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC), em vários projetos 

internacionais de observação e conhecimento, ligados ao espaço/observação da Terra, TICs de apoio a 

sistema de alerta precoce (tsunamis, terramotos, fenómenos meteo e hidrológicos) e observação de 

espécies invasoras.  São disso exemplos projetos no sistema oceano, no sistema atmosfera e no sistema 

integrado.  No oceano são de referir o M@rbis – sistema de informação sobre a biodiversidade marinha 

                                                             
18 VTS – Serviço de Controlo de Tráfego Marítimo; SIVICC – Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo; 
MONICAP – Sistema de Monitorização Contínua da Pesca; COSMOS – Sistema de Informação Portuária 
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(EMEPC) e a avaliação de novas tecnologias para monitorização e minimização de capturas acessórias 

e rejeições (IPMA). Na atmosfera destacam-se projetos de processos climáticos de superfície, 

designadamente assegurando o LandSaf, serviço operacional da EUMETSAT (European Organization 

for the Exploitation of Meteorological Satellites) operado pelo IPMA, no quadro do CDOP 2 (Continuous 

Development and Operations Phase) entre 2011 e 2017, fornecendo à comunidade internacional 

informação satelitária relativa à superficie da Terra e, também, projetos de observação e modelação 

metereológica e climática e rede de radares meteorológicos e Now Cast de fenómenos meteorológicos 

extremos (IPMA). No sistema integrado oceano-atmosfera está previsto o desenvolvimento de um 

conjunto de projetos que pretendem dotar o país de um navio multiusos que permita melhorar a 

observação e conhecimento, construir bases de dados espaciais e desenvolver produtos baseados no 

processamento de imagem de satélite de alta frequência, destinados à pesca, ao ambiente marinho e 

à náutica de recreio.   

Assistiu-se também, recentemente em Portugal, à implementação de sistemas de 

simplificação administrativa e desmaterialização nos portos, como é o caso da Janela Portuária Única 

(JPU). Esta plataforma consiste na troca eletrónica de informação portuária que permite normalização, 

simplificação e harmonização dos processos e procedimentos dos portos, sendo um espaço de 

colaboração para eficiência coletiva, estando implementada nos portos nacionais desde 2009 

(Henriques, 2012). Está em curso o desenvolvimento de novos projetos nos portos que permitiram 

ainda maior eficiência de funcionamento a breve prazo, designadamente: 1) Projeto de Track and Trace 

Contentores, para acesso a informação detalhada de contentores, em tempo real; 2) Janela Única 

Logística (JUL), para estender a JPU a mais atores ao longo da cadeia logística e 3) Port Community 

System (PCS), para interoperabilidade e conectividade entre diferentes PCS. 

Para além da aplicação das TICE na atividade portuária e logística e de monitorização e 

vigilância marítima, é previsivel a sua expansão em áreas como a automação de navios e plataformas 

offshore, a automação da aquicultura ou, no futuro, a exploração de recursos naturais da plataforma 

continental portuguesa (Cunha, 2012). Os benefícios de maior incorporação de TICs nas atividades da 

economia do mar, em geral, trarão obvios benefícios, não só na monitorização e controlo de áreas 

comerciais relacionadas com o transporte de mercadorias e de passageiros, com a disponibilização de 

informação em tempo real, como também nas áreas de proteção e salvaguarda do ambiente marítimo 

e marinho. Trarão, ainda, fortes vantagens ao nível da gestão logística e redução dos custos com 

eliminação de atrasos.  
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ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E SEGUROS MARÍTIMOS 

Nota prévia: 

As atividades financeiras e de seguros, em geral, são contabilizadas na seção K da CAE, divisões 64, 65 e 66. A 

desagregação mais fina da CAE, a cinco dígitos, não permite identificar facilmente as atividades relacionadas com 

o mar. 

 

a) Descrição da atividade e tendências futuras 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

O financiamento das atividades ligadas ao mar é efetuado por capital privado, recorrendo 

a fundos próprios e a linhas de crédito bancárias, mas também por capital público, complementados 

em certos projetos por apoios financeiros comunitários. 

Em finais de 2012, foram assinados protocolos entre o Ministério da Agricultura, do Mar, 

do Ambiente e do Ordenamento do Território e sete instituições financeiras – Caixa Geral de Depósitos 

(CGD), Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, BCP, BES, Banco Popular; BPI e Santander Totta, para 

a criação de linhas de crédito às atividades agrícolas, agro-industriais e do mar. Os promotores de 

investimentos co-financiados pelo Programa de Apoio às Pescas e ao Mar (PROMAR) passarão, assim, 

a dispor de uma linha de crédito para suporte dos capitais próprios, na ordem dos 1350 milhões de 

euros, válida por um ano, podendo ser extensível por mais um, caso não se esgote no primeiro ano 

(CGD, 2012). 

Várias instituições financeiras têm também, linhas de crédito à exportação, componente 

decisiva para o crescimento das empresas da área do mar em usos e atividades de mercado 

estabelecidos.  

Relativamente aos usos e atividades de mercado emergentes, será importante reforçar os 

instrumentos de capital de risco, incluindo Business Angels para projetos de capital semente (seed 

capital) e startups (Montepio, 2012). 

O reforço das linhas de crédito bancárias tanto para empresas em usos e atividades de 

mercado estabelecidos como para empresas em usos e mercados emergentes, com maior risco, revela-

se particularmente permente no contexto atual de maior dificuldade de acesso aos mercados 

financeiros e, também, futuramente, como complemento dos fundos em negociação no Acordo de 

Parceria para os Fundos Comunitários 2014-2020.  

SEGUROS MARÍTIMOS 

Relativamente aos seguros marítimos, esta é uma área em potencial expansão, já que a 

maioria das atividades ligadas ao mar requerem seguros obrigatórios, que vão desde os acidentes de 

trabalho aseguros de responsabilidade civil e de garantias financeiras aos armadores, passando pelos 

seguros associados à prática da náutica de recreio. 
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De acordo com o Terceiro Pacote para a Segurança Marítima, a Diretiva de Segurança dos 

Proprietários de Navios, Diretiva 2009/20/EC, de 23 de abril, obriga ao seguro dos proprietários de 

navios em matéria de créditos marítimos (Nesterowicz, 2012). A referida diretiva foi transposta para o 

direito nacional, através do Decreto-Lei n.º 50/2012, de 2 de março, que refere estarem “obrigados a 

subscrever um seguro em matéria de créditos marítimos os proprietários de navios de arqueação bruta 

igual ou superior a 300 que: a) Arvorem a bandeira nacional; b) Se dirijam a um porto ou fundeadouro 

nacional, independentemente da bandeira que arvorem; c) Entrem no mar territorial de Portugal”. 

Pretende-se com esta medida, inserida na política comunitária dos transportes marítimos, reforçar a 

qualidade da marinha mercante mediante uma maior responsabilização de todos os operadores 

económicos, garantindo uma melhor proteção das vítimas de acidentes e contribuindo para a exclusão 

das águas sob jurisdição dos Estados membros da União Europeia dos navios que não estejam em 

conformidade com as normas e regras aplicáveis. 

Esta obrigatoriedade, aliada ao crescimento do transporte marítmo mundial, ao 

alargamento da Plataforma Continental Portuguesa e ao crescimento de algumas atividades já 

estabelecidas como a aquicultura e a náutica, ou emergentes como a biotecnologia marinha, a extração 

de recursos minerais não energéticos e a energia off-shore, terá impactos na atividade seguradora.  
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CABOS E PIPELINES SUBMARINOS 

Nota prévia: 

Esta atividade integra os seguintes ramo da CAE/NACE: 

Grupo 495 (parte) – Transportes por oleodutos ou gasodutos 

Grupo 611 (parte) – Atividades de telecomunicações por fio 

Não se identifica que a atividade como setor independente tenha expressão. 

 

a) Descrição da atividade no Continente e tendências futuras 

O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo fez recentemente uma descrição e 

caracterização da atividade relativa a cabos e pipelines submarinos, levantamento que se considera 

atualizado pelo que foi utilizado como fonte exclusiva para a elaboração deste capítulo. 

As telecomunicações transcontinentais, bem como o desenvolvimento das energias 

renováveis no mar, implicam o desenvolvimento de vários tipos de infraestruturas marítimas, 

nomeadamente cabos submarinos de fibra ótica e elétricos, subestações e outros componentes 

elétricos, cabos de amarração, sistemas de ancoragem ao fundo do mar, embarcações de apoio às 

operações de instalação, operação e remoção dos dispositivos e sistemas de sinalização e apoio à 

segurança da navegação. 

Algumas destas infraestruturas são específicas deste tipo de atividade económica e não 

se antevê que possam trazer sinergias com outras utilizações no mar, outras são específicas, mas pode 

antever-se algum tipo de sinergias e outras são partilhadas. Todas estas infraestruturas trazem 

oportunidades de desenvolvimento e modernização da economia portuguesa. 

A ligação dos parques offshore a terra é uma condição essencial para que se possa produzir 

energia elétrica de base renovável offshore. Os parques offshore estarão afastados de terra entre 

alguns quilómetros e algumas dezenas de quilómetros, sendo esta última situação mais provável nos 

parques eólicos offshore do que nos de energia das ondas, devido ao maior impacto visual das turbinas 

eólicas. Em qualquer dos casos as diversas máquinas que compõem o parque estarão ligadas entre si 

e a uma subestação elétrica na região do parque que centraliza o envio da energia para terra. 

Contudo, com a evolução da construção de parques offshore e da tecnologia de suporte, 

a longo prazo é possível que se venham a construir redes elétricas submarinas de alta tensão às quais 

estas subestações estarão ligadas. É neste sentido que a chamada “super-grid”, que está a ser 

desenvolvida no Mar do Norte para melhorar a interligação elétrica dos diversos países que o limitam, 

poderá permitir a ligação dos parques eólicos diretamente a essa rede. Um cenário idêntico pode vir a 

desenvolver-se entre França, Espanha, Portugal e Marrocos, com a passagem dum cabo elétrico entre 

o sul de França, a costa norte espanhola, a costa oeste portuguesa (subdivisão do Continente) e o 

noroeste de Marrocos. Se um cenário destes se vier a concretizar, a ligação dos diversos parques 

offshore portugueses poder-se-ia fazer a essa rede de transporte de alta tensão submarina (que 

passaria a profundidades relativamente elevadas) e não diretamente a terra, reduzindo, por esse 

motivo, o impacto nas pescas e outras atividades marítimas. 
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Os cabos de amarração são necessários para manterem os dispositivos no lugar, 

permitindo-lhes contudo alguma mobilidade, necessária para a extração de energia das ondas em 

algumas das tecnologias que requerem a capacidade dos dispositivos oscilarem com as ondas, ou para 

reduzirem os esforços de amarração, na generalidade dos casos. 

Tradicionalmente os cabos de amarração são metálicos. Contudo, tem havido uma 

penetração crescente no mercado de cabos de material sintético, sobretudo nos casos em que a 

plataforma está ancorada em águas de grande profundidade, na parte do cabo que está a meia coluna 

de água (não está apoiada no fundo do mar, nem exposta à luz). A evolução dos materiais sintéticos e 

das proteções de superfície tem vindo a permitir a utilização mais alargada deste tipo de cabos. 

Todos os sistemas flutuantes são ancorados ao fundo do mar. O tipo de sistema de 

ancoragem depende do tipo de fundo e das forças de amarração e do custo do sistema de ancoragem. 

Três tipos de sistemas são normalmente utilizados: âncoras metálicas, poitas e estacas. 

As estacas são utilizadas em fundos rochosos, em que não é possível utilizar âncoras. Este 

método é normalmente mais dispendioso, devido ao custo do navio de perfuração. As âncoras são 

normalmente utilizadas em fundos arenosos, sendo arrastadas por um rebocador até que a âncora se 

enterre na areia e seja capaz de suster, sem se deslocar, uma força idêntica à força máxima de 

amarração expectável, tendo em conta o tipo de dispositivo, a onda máxima de projeto e a 

configuração do sistema de amarração. As poitas, normalmente grandes blocos de betão colocados no 

fundo do mar, poderão ser utilizadas nos diversos casos, mas o seu custo sobe significativamente com 

a intensidade de força de amarração máxima prevista. 

Recentemente, tem vindo a ser estudada a possibilidade de se utilizarem sistemas de 

ancoragem de sucção (suction buckets/anchors) como alternativa. Estes sistemas reduzem as 

necessidades de material e a “pegada ambiental”. 

Há diversos tipos de embarcações de apoio apropriadas para os diversos tipos de 

atividades: colocação de cabos elétricos submarinos, colocação de cabos de amarração, colocação de 

âncoras, transporte de equipas de manutenção e meios de vistoria, nomeadamente, ROV. Há também 

as embarcações e meios necessários aos levantamentos batimétricos e de caracterização do fundo do 

mar. 

Os sistemas de sinalização dos parques de energia offshore são idênticos aos de outras 

atividades que requeiram a inibição de navegação no espaço marítimo, exceto no que se refere à 

necessidade de assinalar igualmente o corredor de passagem dos cabos elétricos de interligação de 

máquinas e de ligação a terra (enquanto for essa a solução). 

No que concerne a procedimentos necessários para instalar fibras óticas no mar, aplica-

se a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), de 10 de dezembro de 1982 

(ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 67-A/97, de 14 de outubro). 

Nos termos do respetivo artigo 87.º, o alto mar está aberto a todos os Estados 

nomeadamente para colocar cabos e ductos submarinos. Por sua vez, quanto à colocação de cabos e 

ductos submarinos na plataforma continental é matéria regulada pelo artigo 79.º. 
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O procedimento típico correntemente usado por diversos países para autorização de 

atividades marítimas relacionadas com os cabos submarinos desenvolve-se nos seguintes termos: o 

promotor dirige um requerimento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do país sede da empresa 

que realizará os trabalhos/atividades marítimas, processo esse que é transmitido através de canais 

diplomáticos para as embaixadas de cada país envolvido na rota do cabo, as quais, por sua vez, 

transmitem o processo ao respetivo Ministério dos Negócios Estrangeiros que o encaminham para as 

autoridades competentes para efeitos de autorização ou parecer. 

Em Portugal, não existe regulamento específico sobre os procedimentos de autorização 

de instalação de cabos submarinos, aplicando-se, para além da CNUDM, os normativos gerais relativos 

à segurança marítima, gestão do domínio público e das telecomunicações. 

Assim, tratando-se da instalação de cabos, na plataforma continental ou águas territoriais, 

que interconectam com as redes terrestres em território português, o procedimento de autorização, 

sob a articulação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, envolve designadamente as seguintes 

entidades: Autoridade Marítima Nacional (segurança marítima/fiscalização); Instituto Hidrográfico 

(aprovação de projetos de assinalamento marítimo e elaboração de cartas hidrográficas com a 

localização dos cabos); ANACOM (nas questões de interconexão com as redes terrestres - regulação 

técnica e económica); eventualmente o IPTM (em caso de ser necessário parecer técnico em matéria 

de segurança marítima); a Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura – atual Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (emissão de parecer no âmbito das pescas); INAG e/ou 

Administrações da Regiões Hidrográficas – atual APA, I.P. (em matéria de licenciamento/concessão do 

uso privativo dos terrenos do Domínio Público Hídrico – Lei n.º 58/2005, de 30 de dezembro; Decreto-

Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio) e eventualmente a Agência Portuguesa do Ambiente e as Comissões 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional (em matéria de licenciamento ambiental). 

Na Figura 3.35. encontra-se representada a situação relativa à localização de cabos 

submarinhos. 

 

Figura 3.35. - Cabos submarinos na subdivisão do Continente. 
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CAPTAÇÃO E DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA 

CAPTAÇÃO 

a) Descrição da atividade no Continente 

As captações constituem uma parte fundamental dos sistemas de abastecimento de água 

e são necessárias para qualquer tipo de utilização, quer seja água doce ou salgada, e têm como objetivo 

recolher a água na natureza (origem) tal como ela se encontra. O tipo de obra a considerar depende, 

basicamente, da situação em que a água se encontra no ciclo hidrológico, da finalidade a que se destina 

e dos caudais requeridos. 

Trata-se, portanto, de uma atividade secundária ou acessória a outras atividades, 

dependendo muito da finalidade do uso da água que é captada. 

Na subdivisão do Continente encontram-se licenciadas e/ou em exploração dez captações 

em águas costeiras, cujas características se apresentam na Tabela 3.75., com as seguintes finalidades: 

 Rega de espaços verdes e lavagens, depois de dessalinizada; 

 Enchimento de piscinas; 

 Aquicultura – renovação da água dos tanques de produção; 

 Circuitos de água de refrigeração na indústria de produção de energia e do petróleo. 

 

b) Importância socioeconómica 

 

Valor da Produção 

Nas captações que se destinam a abastecer as aquiculturas, para renovação de água dos 

tanques de produção de peixe, existe uma utilização que posteriormente é descarregada para o mar, 

com algum grau de degradação. Quanto às captações que abastecem os circuitos de refrigeração, a 

água, depois de cumprida a sua função de arrefecimento, é descarregada para o mar com um ligeiro 

aumento de temperatura, que no caso da Central Termoelétrica de Sines é da ordem de 3ºC.  
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Tabela 3.76. - Características das captações em águas costeiras na subdivisão do Continente (Fonte: 

ARH do Norte, Centro, Tejo, Alentejo e Algarve). 

Concelho Utilizador 
Volume máximo 

anual (m3) 
Finalidade 

Albufeira Operador Turístico 25550 Talassoterapia 

Albufeira Operador Turístico 15000 
Rega de espaços verdes, enchimento 
de piscinas e lavagem de pavimentos 

Portimão  
(Praia da Rocha)  

Privado 230 Enchimento de piscina 

 Portimão 
(Alvor) 

Operador Turístico 39220 
Rega de espaços verdes e atividades de 
lazer 

Sines 
(Central Termoelétrica)  

EDP – Gestão da 
Produção de Energia, 

S.A. 
1166×103 Circuitos de água de refrigeração  

Sines 
(Central de Ciclo Combinado) 

REN Atlântico, S. A. 72800 Circuitos de água de refrigeração  

Sintra 
(Praia das Maças) 

Operador Turístico 28800 Enchimento de piscinas 

Mira 
(Zona Centro) 

Aquinova 
Grupo Pescanova  

392824×103 Aquicultura – Pregado 

Matosinhos 
(Refinaria) 

Petróleos de Portugal 
– Petrogal, S.A. 

3110400 Circuitos de água de refrigeração 

Póvoa do Varzim A. Coelho & Castro 259200 Aquicultura – Robalo e salmão 

 

Valor Acrescentado 

Desconhece-se o valor exato que esta rúbrica poderia assumir, uma vez que não existem 

dados disponíveis. Para além disso, verifica-se que o investimento concretizado nesta atividade 

dependerá muito quer da finalidade da água captada quer dos consumos máximos anuais, os quais são 

muito variados, conforme se pode constatar na Tabela 3.76. 

Emprego 

Dado tratar-se, por enquanto, de uma atividade secundária ou acessória, aproveitam-se 

muitas vezes os recursos humanos existentes na atividade principal no caso das captações de menor 

capacidade. 

Quanto às captações de maior capacidade, como as que existem para abastecer as 

aquaculturas e os circuitos de refrigeração, os recursos humanos estão normalmente também adstritos 

a outras atividades secundárias, no âmbito do ciclo da água, como seja o seu armazenamento e 

distribuição e/ou o tratamento de águas residuais e respetivo controlo de qualidade. 
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c) Evolução passada e tendências futuras 

A atividade de captação de água do mar é relativamente recente na subdivisão do 

Continente, com exceção da captação para o ciclo de refrigeração da Refinaria de Matosinhos (1969) e 

a Central Termoelétrica de Sines (1985). 

À data de 2010, os utilizadores que captavam um maior volume de água do mar eram as 

aquiculturas, para efeitos de renovação da água dos tanques de produção. Em segundo lugar surgiam 

os utilizadores da indústria de produção de energia (circuitos de água de refrigeração) e na refinaria de 

petróleo (produção de vapor e circuitos de água de refrigeração). 

Em termos de captações de águas costeiras para aplicação em circuitos de refrigeração, 

não se conhece qual será a tendência futura. 

Tendo em conta o reduzido peso atual da atividade de aquicultura no conjunto da oferta 

de pescado nacional (cifrando-se em cerca de 5%, enquanto no conjunto da União Europeia e em todo 

o Mundo, o peso da aquicultura é de 20% e 30%, respetivamente (DGPA, 2008), o Plano Estratégico 

Nacional para a Pesca 2007-2013 aposta no reforço, inovação e diversificação desta atividade, estando 

previsto o estabelecimento de um Plano de Ordenamento da Atividade Aquícola, em termos de 

ocupação territorial, incluindo em offshore e, adicionalmente, apoiar o investimento privado na 

aquicultura, incentivando a instalação de novos estabelecimentos que visem a diversificação da 

produção e a instalação de aquacultura em offshore. 

Assim, em relação a captações para utilização na aquicultura, estima-se que haverá um 

incremento do número de captações de água costeiras para abastecimento à aquacultura na 

subdivisão do Continente, no curto/médio prazo. 

 

DESSALINIZAÇÃO 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

A dessalinização é um método não-convencional de obtenção de recursos hídricos, 

definido como qualquer processo que permita a distribuição de água a um utilizador com uma 

concentração de Sólidos Totais Dissolvidos (STD, normalmente sais dissolvidos) adequada à sua 

utilização, partindo de águas com valores de concentração muito superiores, como, por exemplo, a 

água do mar que apresenta, aproximadamente, 35000ppm de STD. Ou seja, a dessalinização é uma 

técnica que permite reduzir a quantidade em demasia de sólidos dissolvidos numa água, obtendo-se 

uma água que pode ser utilizada para diversos fins. A dessalinização pode ser aplicada à água salobra 

ou à água do mar, sendo que a água do mar apresenta custos mais elevados. 

De um modo geral, os processos de dessalinização podem ser divididos em dois grandes 

grupos: 1) processos de alteração de fase/térmico e 2) processos de separação por membranas. 
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O recurso à água do mar através da dessalinização é uma das alternativas que poderá vir 

a constituir uma nova fonte de água, principalmente quando se tem em conta que os grandes 

aglomerados urbanos e os principais empreendimentos turísticos se encontram na orla costeira. 

A principal vantagem desta técnica é o facto de poder fornecer água em boas condições 

em locais em que a escassez de água doce é elevada (e.g., zona áridas e semi-áridas) ou em locais em 

que a procura por água doce é superior à sua disponibilidade (e.g., locais turísticos). 

Em Portugal Continental encontram-se em exploração duas Centrais de Dessalinização, 

cuja tecnologia utilizada é a “osmose inversa”, ambas situadas no Algarve e pertencentes a dois grupos 

hoteleiros distintos, cujas características se apresentam na Tabela 3.77. 

 

Tabela 3.77. - Características das centrais de dessalinização na subdivisão do Continente. (Fonte: 

ARH do Norte, Centro, Tejo, Alentejo e Algarve). 

Localização 

Volume 
máximo 

anual (m3) 

Volume 
máximo 

mensal (m3) 

Custos  
de investimento 

(€) 

Custos  
de 

exploração 
(€/m3) 

Finalidade 

Albufeira 15000 1500 83506 N.d19. 
Rega de espaços verdes, enchimento 
de piscinas e lavagem de pavimentos 

Alvor 
(Portimão) 

39220 10000 100000020 0.52 
Rega de espaços verdes e atividades 
de lazer 

 

Um grande entrave à aplicação da dessalinização é o seu elevado consumo de energia, 

para além da baixa produtividade das unidades e, logo, o custo de exploração, razão porque a 

dessalinização de água do mar como fonte alternativa de água potável tem levantado alguma 

controvérsia em Portugal. 

De facto, do caudal captado, apenas 35 a 40% é transformado em água potável; os custos 

associados por metro cúbico de água tratada ficam cerca de 53% acima dos associados a fontes de água 

"tradicionais". 

Ambrósio & Ambrósio de Sousa (2008) registaram que, em 2008, na Europa, o custo de 

dessalinização por osmose inversa (a técnica mais utilizada atualmente e a custos inferiores) é cerca 

de 0,45€/m3 (valor que representa apenas o custo na estação de dessalinização e edescargas de  o 

transporte da água). 

 

  

                                                             
19 Valor não disponível. 
20http://www.rhturismo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=2 

http://www.rhturismo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=2
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b) Importância socioeconómica 

Valor da produção 

Tendo em conta que o volume máximo anual captado será de 54220m3 e que, deste 

volume, apenas cerca de 40% será transformado em água potável e que o custo médio de produção 

por metro cúbico rondará os 0,50€, o valor desta produção rondará um montante anual de 10844€. 

Este valor é insignificante face ao montante da atividade de abastecimento de água em 

Portugal, o que talvez se justifique pelo elevado custo de produção unitário, devido ao elevado 

consumo de energia necessário. 

Valor acrescentado 

Desconhece-se o valor exato que esta rúbrica poderia assumir, uma vez que não existem 

dados disponíveis. Contudo, o investimento realizado nesta atividade é ainda muito embrionário, 

estimando-se que, atualmente, não ultrapasse, na sua totalidade, mais de 350000€. 

Emprego 

Dado tratar-se duma atividade embrionária, o emprego gerado é praticamente nulo, 

aproveitando-se, geralmente, os recursos humanos já existentes. 

 

c) Evolução passada e tendências futuras 

Em Portugal Continental, para além de estar prevista a ampliação da Central de Alvor para 

que possa vir a abastecer mais três unidades hoteleiras de quatro estrelas, do mesmo operador 

turístico, encontram-se em estudo ou em fase de licenciamento novos projetos de dessalinização, 

designadamente num empreendimento turístico21, localizado no Litoral Alentejano e três no Algarve, 

também para rega de espaços verdes ou enchimento de piscinas. 

Em todo o caso, com exceção da utilização com uma proximidade do mar evidente e com 

uma sustentabilidade que permita diluir o sobrecusto do tratamento, a dessalinização não será, 

provavelmente, nos próximos anos, uma atividade com expressão económica significativa.  

                                                             
21http://www.costaterra.pt/images/uploaded/ficheiro63.pdf 

http://www.costaterra.pt/images/uploaded/ficheiro63.pdf
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CONSULTORIA AMBIENTAL 

Nota prévia: 

A Consultoria Ambiental ligada ao Mar está distribuida por várias atividades da CAE Rev.3, sendo difícil 

individualizar as que são ligadas ao mar: 

CAE 7112 – Atividades de engenharia e técnicas afins 

CAE 74200 – Fotografia aérea 

CAE 74900 – Previsão das condições atmosféricas 

 

a) Descrição da atividade e tendências futuras 

As atividades de consultoria ambiental em áreas ligadas ao mar têm vindo a progredir 

gradualmente em Portugal e apresentam um elevado potencial de crescimento nas próximas décadas. 

Abrangem áreas variadas, como os aspetos ligados ao tratamento de resíduos sólidos e efluentes 

provenientes de atividades exercidas em zonas costeiras ou em alto mar, bem como, consultoria a 

setores ligados ao mar tanto em áreas de ciências naturais como geofísicas ou tecnológicas, ou em 

áreas de serviços dos ecossistemas. Englobam-se neste grupo os ecoserviços, entendidos como os 

serviços das empresas de consultoria ligada ao mar e ao ambiente, já existentes de alguns anos a esta 

parte. 

Muitas destas empresas têm nascido de colaborações ou spin-offs do meio universitário e 

dos centros de investigação ligados às universidades. Esta poderá ser uma área de atividade onde a 

incorporação de novas competências, criadas recentemente nas universidades portuguesas, pode vir 

a acrescentar valor à economia nacional criando emprego jovem qualificado. 
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3.2.2. EMERGENTES 

3.2.2.1. Biotecnologia marinha 

a) Descrição da atividade e tendências futuras 

A Biotecnologia, define-se como “a aplicação da ciência e da tecnologia a organismos 

vivos, bem como a partes, produtos e modelos deles provenientes, no sentido de alterar material vivo 

e não vivo para a produção de conhecimento, bens e serviços”, segundo definição da OCDE (OECD, 

2005). No caso da Biotecnologia marinha os organismos vivos em foco são marinhos. Ainda segundo a 

OCDE, a biotecnologia marinha pode ser pensada como “o uso dos biorecursos marinhos como alvo de 

aplicações biotecnológicas”, podendo este conceito lato incluir tanto as formas tradicionais de 

biotecnologia, como a aquicultura, como as mais modernas, como a reposição biológica, a produção 

de biocombustíveis e a modificação genética de peixe. A investigação em biotecnologia marinha e 

biorecursos tem tido desenvolvimentos notáveis numa vasta gama de áreas da medicina, cosmética, 

nutracêuticos, produção de alimentos e aplicações ambienatais e industriais (OCDE,2010). 

A nível internacional tem havido recentemente uma atividade significativa na área da 

Biotecnologia Marinha o que revela o crescimento do interesse nesta área. A European Science 

Foundation, publicou em 2010 o relatório “Marine Biotechnology: A New Vision and Strategy for 

Europe”, que refere a importância estratégica do I&D e do desenvolvimento de produtos comerciais 

na área da biotecnologia, para a segurança alimentar e energética da Europa, bem como para a 

descoberta de novos fármacos para tratamento humano e animal, novos materiais e uso e gestão 

sustentável dos recursos marinhos. Estima que o mercado global de produtos e processos para a 

biotecnologia marinha representou 2,8 mil milhões de euros em 2010 e prevê para o setor, numa visão 

conservadora, uma taxa de crescimento anual de 4-5% nos próximos anos, podendo atingir cerca de 

10-12% numa visão menos conservadora. Tal traduz o eneorme potencial e as elevadas expetativas de 

desenvolvimento do setor à escala global (ESF, 2010). 

As orientações da Comissão Europeia para o Crescimento Azul (CE, 2012), baseadas nas 

conclusões de estudo elaborado para a Comissão, “Blue Growth. Scenarios and drivers for Sustainable 

Growth from the Oceans, Seas and Coasts” (ECORYS et.al., 2012), referem também a Biotecnologia Azul 

como um dos cinco domínios prioritários de intervenção, para dinamizar o crescimento marinho e 

marítimo sustentável. 

A Biotecnologia Marinha em Portugal enquadra-se, em termos de política pública, na 

Estratégia Nacional para o Mar. Mas para que a biotecnologia tenha expressão relevante na economia 

nacional é determinante que a inovação resulte em produtos comercialmente viáveis. O sucesso da 

aposta neste domínio é determinado por múltiplos fatores, incluindo condições regulatórias, 

propriedade intelectual, recursos humanos, aceitação social, estrutura de mercado e modelos de 

negócio, que devem ser cuidadosamente analisados e ponderados (EMAM, 2010).  

Para Portugal não é possível, à data, dispor de estatísticas específicas para o setor da 

Biotecnologia Marinha. No que se refere ao setor da biotecnologia na sua globalidade, Portugal ocupa 
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uma posição ainda relativamente modesta relativamente a outros países. De acordo com a base de 

dados da OCDE (OECD, 2012), em 2010 Portugal tinha 121 empresas na área da biotecnologia, das 

quais 51 dedicadas inteiramente à biotecnologia, 42% na área de I&D, tendo 65% das empresas menos 

de 50 empregados. A despesa privada em I&D na área da biotecnologia foi, em Portugal, em 2009, de 

37,1 milhões de dólares, correspondentes a 1,8% do total da despesa privada de I&D e a 0,024% do 

VAB da indústria (OCDE, 2011). 

A bioprospeção e a investigação dos recursos genéticos em águas nacionais são atividades 

relativamente recentes, quando comparadas com outros ramos das ciências marinhas. Apresentam-se 

como uma fonte promissora de forte interesse para outras áreas da ciência e da indústria, 

designadamente na área da cosmética, da fármaco-terapeutica, do conhecimento da quimiotaxonomia 

dos organismos marinhos e dos ecocombustiveis, entre outras. 

No âmbito das suas funções, como entidade habilitada para emitir pareceres sobre 

campanhas de investigação de navios estrangeiros e missões comerciais em área da jurisdição nacional, 

a Comissão Oceanográfica Intersetorial (COI) autorizou campanhas científicas nas águas marítimas de 

da subdivisão do Continente, solicitadas e desenvolvidas por entidades científicas da Alemanha, 

França, Espanha, Reino Unido, EUA e Dinamarca. Algumas destas campanhas tiveram a participação de 

cientistas e estudantes nacionais da Universidade de Aveiro e do IPMA e a colaboração de um navio 

rebocador português. 

A situação peculiar do contexto geográfico de Portugal e a perspetiva do alargamento da 

plataforma continental para além das 200 milhas, permitem considerar que a intensificação regulada 

da bioprospeção marinha e o desenvolvimento da biotecnologia moderna apresentam um 

enriquecimento das comunidades envolvidas. 

Portugal possui já um elevado grau de destaque nos meios científicos internacionais, 

através de uma investigação de excelência que necessita de ser apoiada por uma indústria inovadora 

ao serviço do mercado mundial de biotecnologia, com vista a contribuir para a solução “de alguns 

problemas nas áreas da saúde pública e das doenças humanas, da segurança alimentar, a descoberta 

de novos processos e novos materiais, a recuperação e remediação de ecossistemas” (CEO, 2004), 

entre outras áreas. 

 “A perspectiva de uma corrida aos recursos genéticos marinhos exige a adopção cautelosa 

de medidas, incluindo, designadamente, a reforma da legislação aplicável em matéria de investigação 

científica marinha e/ou adopção de dispositivos novos”22. 

Efetivamente, o desenvolvimento da bioprospeção e o acesso a recursos genéticos são 

matéria sujeita a regime específico, que deve implementar as disposições do Protocolo de Nagóia sobre 

o acesso a estes recursos e sobre a partilha dos benefícios que advêm da sua utilização. 

                                                             
22 RIBEIRO, Marta Chantal, in Conferência de Lançamento do Livro, “Políticas Públicas do Mar‟,23 de Novembro de 2010. 

http://www.gulbenkian.pt/media/files/FTP_files/pdfs/ambiente2010/MartaChantalRibeiro_23Nov2010PGA.pdf 

http://www.gulbenkian.pt/media/files/FTP_files/pdfs/ambiente2010/MartaChantalRibeiro_23Nov2010PGA.pdf
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3.2.2.2. Extração de recursos geológicos não energéticos 

Nota prévia: 

Esta atividade integra os seguintes ramos da CAE/NACE: 

Classe 0812 – Extração de saibro, areia e pedra britada; extração de argilas e caulinos 

Classe 0899 – Extração de feldspato e de outros minerais não metálicos 

Grupo 099 - Outras atividades dos serviços relacionados com as indústrias extrativas 

Atualmente a atividade não tem expressão na subdivisão do Continente. 

 

a) Descrição da atividade no Continente e tendências futuras 

São vários os estudos que qualificam de elevado potencial económico os recursos 

geológicos minerais – não energéticos - presentes na plataforma continental geológica portuguesa. 

Nesse sentido, foram efetuadas campanhas de prospeção mineralógica e de identificação das 

localizações geográficas de maior interesse, as quais registaram ocorrências de ouro, estanho, ilmenite, 

metais pesados, areias, cascalho, nódulos e crostas polimetálicas, sulfuretos polimetálicos, sulfuretos 

e fosforites. 

Face a tais expectativas, o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo procura balizar a 

tipologia dos recursos reconhecidos que, segundo os seus autores, se destacam dos demais, 

designadamente: 

 Crostas e Nódulos de Ferromanganês e Nódulos Fosfatados; 

 Oceano Profundo: hídricos e armazenamento provisório e definitivos; 

 Sulfuretos maciços polimetálicos; 

 Agregados (areias e cascalho); 

 Jazidas Sedimentares Detríticas (placers – ex. estanho e volfrâmio). 

No seguimento deste esforço, os recursos minerais identificados foram agrupados em dois 

grandes grupos, designadamente: 

 Per si (e.g., Pb, Co, Mn, Cu, etc.); 

 Agregados (e.g., sulfuretos maciços, areias, cascalho, etc.). 

Abordando este potencial geológico segundo um critério batimétrico, no sentido do fundo 

para a superfície, foram detetadas no domínio profundo da subdivisão do Continente, a qual se 

compreende entre os 700m e 5500m, uma série de áreas potencialmente ricas em Crostas e Nódulos 

de Ferromanganês e Nódulos Fosfatados. As crostas localizam-se geograficamente ao longo das 

montanhas submarinas do Nordeste Atlântico, contudo, e tal como refere Hein et al (2000), a sua 

exploração não é para já viável. 

Na plataforma continental geológica da subdivisão do Continente, e no que respeita aos 

principais depósitos de areias, areias cascalhentas, glauconite e carbonatos (conchas), a sua 

disseminação é geral, com particular destaque para a área geográfica virada para oeste, onde se 

destacam os localizados a norte do canhão da Nazaré. 
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Quanto à competitividade da sua exploração, as áreas de extração offshore têm ganho – 

uma relativa - importância face às onshore, facto justificado, em primeiro lugar, pelos inputs e os 

outputs que este gera e, em segundo, pelos impactos ambientais associados a este setor económico, 

os quais adquirem uma dimensão superior quando afetam campos tão sensíveis como o visual, 

exercendo influência sobre outras vertentes económicas (impactos cénicos). Desde que reunidas as 

condições adequadas a exploração de agregados offshore poderá ter inicio a curto prazo. 

 

b) Descrição da atividade na Região Autónoma dos Açores e tendências futuras 

A formação da crusta oceânica pelo alastramento dos fundos oceânicos está intimamente 

associada à formação de depósitos de minerais metálicos submarinos. Esta observação foi confirmada 

pela descoberta de chaminés hidrotermais (black smokers) e de sulfuretos maciços nas cristas Médias 

Oceânicas. A circulação da água do mar através da crusta oceânica é o principal processo responsável 

pela formação dos campos hidrotermais (hydrothermal vent fields): a água do mar penetra pela crusta 

oceânica permeável (fraturas, falhas, zona de recarga), circula no interior da crusta lixiviando e 

transportando diversos metais (Cu, Zn, Fe, S); a existência de uma fonte de calor (no caso mais típico, 

uma câmara magmática localizada por baixo da Crista Média Oceânica) promove o estabelecimento 

destas células de convecção que terminam de uma forma localizada na superfície dos fundos oceânicos 

das Cristas Médias. Aqui, ocorre precipitação destes fluidos em sulfuretos maciços, quer à superfície 

da crusta – chaminés hidrotermais e depósitos superficiais – quer no seu interior – sob a forma de 

stockwork ou como sulfuretos de substituição do substrato silicatado.  

Os depósitos de sulfuretos maciços resultantes dos processos hidrotermais contêm 

frequentemente pirite, esfalerite e calcopirite, e podem atingir dimensões consideráveis. Grandes 

depósitos de sulfuretos maciços submarinos têm sido identificados nas cristas médias oceânicas - quer 

de rápida velocidade de alastramento (caso da Crista Média do Pacífico), quer de afastamento lento 

(Crista Média Atlântica) – e nas bacias designadas back‐arc (associadas a zonas de subducção). Mais de 

cento e cinquenta campos hidrotermais estão hoje identificados nos fundos oceânicos e cerca de vinte 

destes contêm depósitos em sulfuretos maciços suficientemente extensos para ser considerados como 

depósitos minerais se estivessem em terra. 

Os sulfuretos maciços por vezes mantêm a sua forma original permitindo identifica-los 

como fragmentos de antigas chaminés hidrotermais. No entanto, na maior parte dos casos, a forma 

original não é preservada, constituindo fragmentos de sulfuretos maciços sem estruturação interna 

(designados na literatura anglo-saxónica por Sulphide Rubble) que podem igualmente corresponder a 

antigas chaminés hidrotermais que foram desagregadas ou, alternativamente, podem constituir 

fragmentos originados dos depósitos de sub-superfície. Os fragmentos de chaminés hidrotermais são 

de dois tipos: 

 Chaminés ricas em Cobre, apresentando uma zonação mineralógica típica com 

calcopirite no interior e na base das estruturas, mas com anidrite nas zonas mais 

externas. 
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 Chaminés ricas em Bário e Zinco, constituídas por barite, esfalerite e pirite (sílica 

amorfa pode ocorrer em variáveis concentrações). Os fragmentos dos sulfuretos 

maciços não estruturados (Sulphide Rubble) são essencialmente constituídos por pirite 

e calcopirite. A esfalerite é também comum e frequentemente ocorre como agregados 

cristalinos (exibindo textura colomorficas) ou formando texturas de crescimento em 

associação com a pirite ou calcopirite. A barite pode ocorrer como cristais euédricos 

transparentes em vesículas associadas à esfalerite.  

 

 

3.2.2.3. Exploração/Produção de petróleo e gás 

Nota prévia: 

Esta atividade integra os seguintes ramo da CAE/NACE: 

Classe 0610 – Extração de petróleo bruto 

Classe 0620 – Extração de gás natural 

A produção de petróleo e gás não poderá vir a desenvolver-se sem uma forte atividade de pesquisa 

prévia.Atualmente apenas a atividade de pesquisa tem expressão na subdivisão do Continente, designadamente 

na plataforma continental geológica. Existe um grande potencial de crescimento no caso da produção. 

 

Considerando a fase de desenvolvimento da atividade em análise, a metodologia para 

avaliação socioeconómica das utilizações das águas marinhas da subdivisão do Continente assenta 

numa base essencialmente qualitativa, incidindo sobre a região costeira e o offshore, e reportando-se 

aos códigos CAE, classificados como 06 10 e 06 20, respetivamente, “Extração de petróleo bruto” e 

“Extração de gás natural”.  

Entende-se por “Petróleo” toda a concentração ou mistura natural de hidrocarbonetos 

sólidos, líquidos ou gasosos, incluindo todas as substâncias de qualquer outra natureza que, com eles, 

se encontrem em combinação, suspensão ou mistura, excluindo-se os hidrocarbonetos sólidos naturais 

e todas as concentrações cuja exploração só possa ser feita através da extração das próprias rochas. 

Assim, está incluído o gás. 

O petróleo é um recurso de elevado valor económico, tanto do ponto de vista energético 

como petroquímico. Todo o investimento nesta atividade, muito elevado, é realizado pelas empresas 

petrolíferas. Esta atividade abrange prospeção, pesquisa e exploração de petróleo e gás. 

 

PROSPEÇÃO E PESQUISA 

a) Descrição da atividade no Continente 

Na prospeção é feita aquisição de novos dados geofísicos 2D e 3D, geológicos e 

geoquímicos, processamento e interpretação, e são realizados estudos integrando estes dados com 

outros já existentes. A aquisição de dados geofísicos é feita por navios especializados, equipados com 

“detonadores” de ar comprimido, que rebocam um ou mais cabos de vários quilómetros de 
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comprimento com hidrofones, regularmente espaçados e de posição exata conhecida a cada 

momento, ligados a meios informáticos especializados de grande capacidade instalados no navio, que 

permitem registar as chegadas das ondas sísmicas refletidas nas diferentes formações geológicas. Com 

a aquisição sísmica, é feita habitualmente aquisição magnética e gravimétrica. Os cabos são rebocados 

a uma profundidade da ordem dos 8m a 10m da coluna de água. Os dados geológicos e geoquímicos 

são obtidos através de análises de rochas/sedimentos colhidos, no fundo do mar e análises de “seeps” 

de petróleo observadas no mar. 

Na pesquisa são efetuadas sondagens com plataformas petrolíferas que, dependendo da 

profundidade do mar, podem estar assentes no fundo do mar, ancoradas ou ser dinamicamente 

posicionadas. As plataformas (área da ordem dos 80m por 60m) têm à sua volta uma área de segurança 

de cerca de 1km2. A plataforma fica ligada a equipamento colocado no fundo do mar (cerca de 20m2 a 

30m2 de área) por uma tubagem de cerca de 1m de diâmetro. No caso de não ter resultado uma 

descoberta de petróleo/gás, o equipamento utilizado é removido e a área restaurada. 

Atualmente, são utilizadas plataformas ditas de “descarga zero”, isto é, as lamas utilizadas 

para a execução das sondagens e os fragmentos de rochas resultantes da perfuração são recuperados 

na superfície e reprocessados: as lamas são reutilizadas e os pequenos fragmentos de rocha (cuttings) 

resultantes da perfuração são limpos e só depois deitados no fundo do mar (se a área não é sensível 

do ponto de vista ambiental) ou transportados para local aceite pelas autoridades, quando a área da 

sondagem é ambientalmente sensível. 

As plataformas para realização de sondagens de pesquisa (em média, cerca de dois a seis 

meses) terão de ser colocadas onde, de acordo com os estudos realizados, existir o recurso, embora 

possa haver algum ajustamento no espaço e no tempo. 

As áreas atualmente concessionadas constam da Figura 3.36., mas, potencialmente, a área 

ocupada poderá vir a ser todo o offshore da subdivisão do Continente. 

Em 2010, as áreas concessionadas não estavam fisicamente ocupadas, à exceção daquelas 

com ocupação temporária para aquisição de dados geofísicos 3D (cerca de 2100km2), sendo de referir 

que, ao longo dos anos, tem havido várias ocupações temporárias para aquisição geofísica e realização 

de sondagens de pesquisa (Figura 3.37.). 

No que respeita à relação da prospeção e pesquisa com atividades complementares, a 

necessidade de espaços é limitada e de curta duração, são mínimas as sinergias na utilização de 

recursos e limitadas as sinergias de mercado. 

No que respeita à relação com as atividades concorrentes, deve haver coordenação com 

organismos estatais competentes para permitir uma gestão espacial e temporal, tal como tem sido 

feito ao longo dos anos. 

O desenvolvimento das atividades em referência exige recursos físicos (espaços e 

equipamentos específicos), humanos (técnicos especializados), bem como instrumentos de gestão 

(regras internacionais da indústria petrolífera, planos e programas específicos e, ainda, mecanismos de 

acompanhamento, controlo e fiscalização). 
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Figura 3.36. – Prospeção e pesquisa de petróleo e gás natural - Mapa de concessões atuais (Fonte: 

POEM, DGEG/DPEP – Divisão para a Pesquisa e Exploração de Petróleo). 

 
Figura 3.37. - Mapa de prospeção e pesquisa de petróleo e gás natural – Situação atual (Fonte: POEM, 

DGEG/DPEP – Divisão para a Pesquisa e Exploração de Petróleo). 
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b) Importância socioeconómica 

Na fase de prospeção e pesquisa, um grande benefício é, antes de mais, conhecer melhor 

o potencial do País. Todos os estudos realizados, os novos dados geofísicos e geológicos obtidos e as 

sondagens realizadas representam muitas dezenas/centenas de milhões de euros, sem custos para o 

Estado, e levam a melhor conhecimento das áreas com potencial petrolífero e ao aumento de 

probabilidade de uma descoberta. 

Atendendo a não haver ainda produção, não é possível apresentar os indicadores de 

caracterização, sendo apenas viável considerar o volume de investimentos já efetuados no âmbito da 

prospeção. De 2007 a maio de 2012, o total de investimentos foi de cerca de 165M€. 

 

c) Evolução passada e tendências futuras 

A prospeção e pesquisa no offshore teve início na década de 70. Nos últimos anos, foi clara 

a tendência para um aumento muito significativo da prospeção e pesquisa petrolífera no deep offshore 

português, tendo sido em 2005 adjudicadas duas áreas, em 2007 concessionadas sete áreas, e em 2011 

concessionadas as duas áreas adjudicadas. Em 2007, foram ainda concessionadas duas áreas que, em 

parte, estão no shallow offshore. 

Em 2011-2012, a aquisição de sísmica 3D, nas áreas concessionadas, será de cerca de 

4450km2. Empresas petrolíferas têm manifestado interesse por outras áreas. 

Tem continuado a verificar-se ocupação temporária para aquisição geofísica e ocupação 

temporária com plataforma petrolífera na realização de sondagens, devido à continuação do interesse 

das concessionárias e prossecução dos trabalhos contratualmente previstos, sem abandono das áreas 

e manutenção de interesse manifestado em determinadas áreas. 

Nos próximos cinco anos, a evolução está dependente de vários fatores. Numa perspetiva 

positiva, prevê-se a aquisição de dados geofísicos 3D e realização de sondagens de pesquisa, sendo 

uma obrigatória em 2014, que poderão culminar em descoberta(s) de campo(s) de petróleo, com o 

consequente aumento significativo das atividades. 

 

EXPLORAÇÃO/PRODUÇÃO 

a) Descrição da atividade no Continente 

O desenvolvimento desta atividade envolve um conjunto alargado de recursos humanos, 

financeiros, de capital e tecnológicos e, ainda, a implementação de instrumentos de gestão, estando 

em causa o recurso a meios humanos altamente especializados, a avultada aplicação de meios de 

financiamento e de capitais e tecnologias atualmente não disponíveis no país, a que acresce a 

necessidade de planos de ordenamento e gestão específicos (de que o supracitado “Plano Geral de 

Desenvolvimento e Produção”, constitui o primeiro elemento), bem como de mecanismos de 

observação, controlo e fiscalização. 
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Na relação com atividades complementares, é de referir a existência de sinergias limitadas 

na utilização de recursos (utilização das plataformas de produção para fins de vigilância/recolha de 

dados meteorológicos e ambientais), sendo relevantes as sinergias de mercado, seja na atração de 

empresas e de investimento estrangeiros, no possível surgimento de toda uma indústria orientada para 

a atividade petrolífera, na criação de riqueza e emprego e na melhoria do saldo da balança de bens e 

serviços, com redução da dependência energética em petróleo/gás, diminuição das importações e 

aumento das receitas do Estado.  

No que respeita a pressões e impactos, importa especificar, quanto às primeiras, a 

ocorrência pouco provável de reflexos negativos no turismo, nas pescas, no ambiente, nas estruturas 

eólicas e de energia das ondas. 

Em particular, no que respeita à vertente ambiental, é imposto às concessionárias um 

conjunto de obrigações e regras, importando especificar que tanto a prospeção e pesquisa como a 

produção afetam muito pouco o meio marinho. 

Estatisticamente, a probabilidade de ocorrência de um acidente relevante durante a 

execução de sondagens, quer do ponto vista humano quer ambiental, é muito baixa. 

No intuito de minimizar e, tanto quanto possível, eliminar, a probabilidade de ocorrência 

de acidentes/incidentes, as atividades de pesquisa e produção de petróleo são executadas de acordo 

com regras internacionais aceites pelos países da UE, tendo o recente acidente da BP no Golfo do 

México, levado a indústria a reavaliar os procedimentos e o equipamento utilizado, a fim de tornar essa 

probabilidade ainda mais baixa e também para agilizar e aumentar a eficiência de uma eventual 

reparação em caso de acidente em águas profundas. 

Refira-se que as atividades de prospeção e pesquisa petrolífera podem ser geridas no 

espaço e no tempo de modo compatível com as atividades da pesca, da navegação marítima, das rotas 

de navegação, dos acessos aos portos, da exploração de parques de energia das ondas e parques 

eólicos e demais atividades que ocorrem no mar. 

O estabelecimento de parques de ondas ou parques eólicos e outras atividades, em áreas 

concessionadas para a pesquisa e exploração de petróleo, deve ser objeto de acordo entre as partes 

envolvidas, definindo as condições de compatibilidade. 

Para as restantes áreas, deve ser previamente articulada com a pesquisa e exploração de 

petróleo, a demarcação dos referidos parques, pois estes poderão vir a inviabilizar, em áreas com 

potencial petrolífero, atividades fundamentais para a pesquisa como a aquisição de sísmica 3D. 

 

b) Importância socioeconómica 

No caso de descoberta de campo(s) petrolífero(s), haverá grandes benefícios económicos 

para o País, como aconteceu, por exemplo, na Noruega, Holanda, Reino Unido, etc. 

Na fase de produção em águas profundas, o investimento inicial pode ser de milhares de 

milhões de euros. Todo o investimento é totalmente suportado pelas concessionárias. 
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Se o número e volume das descobertas petrolíferas garantir produção a longo prazo, é de 

esperar o surgimento de toda uma indústria orientada para estas atividades, mais empresas a investir, 

mais emprego, mais desenvolvimento económico e tecnológico, melhoria do saldo da balança de bens 

e serviços, redução da dependência energética em petróleo/gás, aumento das receitas do Estado e 

criação de riqueza. 

O petróleo/gás, dada a crescente procura energética mundial, continuará a ser um recurso 

indispensável. Acresce que é um recurso de elevado valor económico, tanto do ponto de vista 

energético como petroquímico, sendo que esta indústria tem apresentado nos últimos anos um 

elevado índice de crescimento. 

Atendendo a não haver ainda produção, não é possível apresentar os indicadores de 

caracterização socioeconómica do setor. 

 

c) Tendências futuras 

A confirmar-se a existência de campos de petróleo, estes poderão ter áreas da ordem das 

dezenas ou centenas de quilómetros quadrados. Contudo, o equipamento necessário para a sua 

produção ocupará áreas relativamente pequenas, cerca de 1km2 cada, que ficarão interditas a 

atividades concorrentes. A produção não poderá ser iniciada sem aprovação de um “Plano Geral de 

Desenvolvimento e Produção”, que inclui plantas de localização das instalações previstas, estudo de 

impacte ambiental e planos de contingência. 

Dependendo das condições do campo petrolífero e da distância à costa, as estruturas de 

produção poderão ser construídas no fundo do mar (caso menos frequente), serem assentes no fundo 

do mar (em águas relativamente pouco profundas) ou serem flutuantes (ancoradas no fundo do mar). 

No fim da exploração rentável, a não ser que outro destino seja acordado para as 

estruturas de produção, estas deverão ser removidas, incluindo o equipamento instalado no fundo do 

mar. 

Refira-se que, na fase de produção, na vizinhança das estruturas de produção verifica-se 

frequentemente um enriquecimento da fauna e da flora, tanto em quantidade como em diversidade. 

Daí que, quando uma estrutura deixa de ser necessária para a produção, em vez de ser completamente 

recuperada, como acontecia há uns anos, é, se as autoridades preferirem, abandonada de modo a que 

a parte assente no fundo do mar seja deixada na sua posição, para servir de suporte à acumulação e 

proliferação de seres marinhos (“recife artificial”). 
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3.2.2.4. Energias renováveis 

Nota prévia: 

Esta atividade integra o seguinte ramo da CAE/NACE: 

Subclasse 35113 – Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem n.e. 

Atualmente a atividade não tem expressão na subdivisão do Continente. 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

Atendendo à incipiente fase de desenvolvimento das atividades em epígrafe, a 

metodologia para avaliação socioeconómica das utilizações das águas marinhas assenta numa base 

essencialmente qualitativa, incidindo sobre o offshore, e reportando-se aos códigos CAE Rev. 3, 

classificados como 35 113, reportando-se à “Energia das Ondas” e à “Energia Eólica Offshore”, sendo 

que este classificador tem um âmbito mais alargado. Para um melhor entendimento convém referir 

que a potência instalada na totalidade das centrais produtoras de energia elétrica em Portugal era, no 

final de 2010, de 19751MW com um consumo final de 50613GWh no mesmo ano. 

Energia das Ondas 

Segundo o estudo do Wave Energy Centre (WEC), datado de 2004, o potencial existente 

na subdivisão do Continente é considerável, estando o recurso teórico para uma profundidade de 50 

metros avaliado em 11,3GW, 4,5GW e 1,4GW, para baixa, média, e alta restrições, respetivamente. 

Aquela fonte estimou que o aproveitamento desta capacidade produtiva permitiria gerar 

10% das necessidades de eletricidade do país no ano em referência, acrescentando um fator favorável 

de suma importância no desenvolvimento desta atividade, a ausência de registo da ocorrência de 

grandes tempestades, suscetíveis de colocar em risco os equipamentos. 

Entre os projetos com algum desenvolvimento e devidamente enquadrados na perspetiva 

legal, são de referir: 

 O “Parque das ondas da Aguçadoura”, licenciado pela Camara Municipal da Póvoa do 

Varzim, baseado na tecnologia Pelamis, cujo detentor legal é a Companhia da Energia 

Oceânica, S.A., entidade ligada ao universo empresarial da EDP; 

 A “Zona Piloto de S. Pedro de Muel”, concessionada a uma sociedade do universo da 

REN que, no horizonte temporal de 2020, deverá dispor de uma capacidade instalada 

de 250MW, compreende também a utilização do corredor para implantação de 

infraestruturas para ligação à rede elétrica pública. 

 A zona de implementação do Wave Roller,o cujo detentor é a Eneólica – Energias 

Renováveis e Ambiente, S.A., localizado a norte da península de Peniche, com uma 

potência licenciada de 1MW. 

Tendo presente a existência de boas condições de partida (no que respeita a potencial e 

à existência de infraestruturas adequadas), o desenvolvimento destas atividades em Portugal é, ainda, 

suportado por um conjunto de tendências recentes, de que importa destacar: 
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 A existência de programas e estratégias nacionais, associadas à precocidade da 

regulamentação e ao lançamento de projetos neste domínio; 

 O crescente interesse do mundo empresarial, estando interessadas, para além da EDP 

e da REN, outros grupos, caso do consórcio formado pelo Grupo Lena, pela Bosch-

Rexroth e ABB, em torno da difusão do protótipo AW-Energy´s Wave Roller, o qual já 

se encontra licenciado com uma potência de instalação de 1MW, tendo sido efetuada 

uma candidatura ao abrigo do programa NER 300 para a instalação de 5MW desta 

tecnologia; 

 A existência de estruturas específicas de I&D, com destaque para o Instituto Superior 

Técnico e para o Wave Energy Centre (WEC), uma associação privada não lucrativa, 

criada em 2003, visando suportar, estratégica e tecnologicamente, a atuação de 

empresas e entidades públicas. 

No que respeita a pressões e ameaças, importa referir, no que respeita às primeiras, que 

as várias atividades económicas desenvolvidas no mar poderão não ser compatíveis com a 

implementação de projetos neste âmbito, importando começar por relevar a existência de 

condicionantes no domínio ambiental, sobretudo, as Reservas Naturais das Berlengas e do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina e de impactos ambientais (efeito visual/ ruído/ acidentes/ emissões). 

Àqueles condicionantes importa, ainda, acrescentar os relacionados com a atividade da 

pesca, da navegação, da pesquisa e exploração de hidrocarbonetos e, ainda os relacionados com cabos 

e condutas, campos de exercício militares e áreas de interesse arqueológico. 

Quanto a impactos positivos, o desenvolvimento das energias eólicas offshore, far-se-ão 

sentir nos domínios ambiental (forte diminuição de emissões de CO2 na produção de eletricidade e 

possível criação de zonas santuário para a fauna e flora), económico (com diminuição das importações 

de hidrocarbonetos e redução da dependência externa), e social (criação de emprego qualificado para 

o desenvolvimento de tecnologias e indústrias conexas). 

Serão necessários recursos, sendo de relevar, espaços (num parque desta natureza as 

torres eólicas encontram-se afastadas, entre si, cerca de 500m), a exigência de recursos financeiros 

avultados e de know-how sofisticado (incluindo o respeitante à manutenção de equipamentos), o 

desenvolvimento da indústria naval (para a conceção de navios especializados), e melhoramentos nas 

conexões elétricas subaquáticas e desenvolvimento de metodologias de manutenção menos onerosas. 

Eólicas offshore 

Face às eólicas onshore, as soluções offshore apresentam potencial de aproveitamento 

mais elevado e menor turbulência, a que acresce a disponibilidade de extensas áreas não exploradas 

com reduzido impacto ambiental e menor resistência das populações (os aproveitamentos onshore, 

acima dos 6000MW, tendem a introduzir fortes constrangimentos ambientais e impactos sociais não 

desprezáveis). 

Na subdivisão do Continente, as zonas que dispõem de maior potencial eólico 

relativamente à isóbata dos 40m localizam-se entre a foz do Rio Minho e Viana do Castelo, entre a Foz 

do Arelho e Cambelas (Torres Vedras), e entre a Ericeira e o Cabo Raso; no que respeita às isóbatas dos 
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40m aos 200m, situam-se entre a Foz do Rio Minho e o Cabo Espichel, com maior relevância a Norte 

da Póvoa do Varzim e para a zona compreendida entre o Cabo Carvoeiro e o Cabo da Roca. 

De acordo com o levantamento que foi realizado, em 2008, pelo INETI/LNEG, para a 

tecnologia de plataforma fixa, o potencial existente seria de 3,5GW (considerando um mínimo de 2700 

horas anuais de operação, o que permitiria uma produção de eletricidade correspondente a 

9,45TWh/ano), ou de 2,5GW (assumindo um mínimo de 3000 horas anuais de operação, o que se 

traduziria na geração de 7,5TWh/ano). 

Já a tecnologia de plataforma flutuante é muito mais promissora, admitindo-se que 

podem ser instalados 40GW, o que atendendo à região de aplicação e considerando uma média de 

3500 horas anuais de operação, permitirá atingir 140TWh de produção de eletricidade. 

Em termos de desenvolvimentos mais recentes, é de destacar que a WindPlus, uma joint 

venture liderada pela EDP, lançou o projeto pioneiro WindFloat, orçado em 18,4 milhões de euros, 

localizado ao largo da Aguçadoura, e equipado com um aerogerador de 2MW tendo, em finais de 2011, 

procedido à instalação da torre correspondente estando já em funcionamento e a produzir energia 

elétrica, tendo inclusivamente atingido a produção de 1GWh no mês de Abril deste ano. É de referir 

também a candidatura desta tecnologia ao programa NER30023, para a instalação de uma potência de 

27MW. 

 

b) Tendências futuras 

Quanto a tendências, tendo presente que no contexto europeu esta atividade já tem 

expressão com algum significado, a evolução recente aponta, nomeadamente, para a crescente 

expansão deste mercado, para o aumento da potência média instalada por parque e para o reforço da 

profundidade de instalação, isto num quadro em que as soluções tecnológicas não estão consolidadas, 

mas em que se assiste ao reforço da adoção de sistemas flutuantes. 

Esta última evolução abre perspetivas para um melhor aproveitamento destes recursos 

da costa da subdivisão do Continente, isto tendo presente que as eólicas offshore são o segmento que 

apresenta o maior potencial de crescimento entre as renováveis, sendo de acrescentar que existem 

atores empresariais potencialmente interessados nestas soluções (e.g., WindFloat Project). 

De referir que o desenvolvimento das energias renováveis no mar implicará o 

desenvolvimento de vários tipos de infraestruturas marítimas que, em todos os casos, trazem 

oportunidades de desenvolvimento e modernização à economia portugueses. Temos assim: 

 Cabos elétricos submarinos, subestações e outros componentes elétricos e rede 

elétrica em terra, perspetivando-se, na fase inicial de exploração, que o parque de 

máquinas estará ligado a uma subestação elétrica próxima que centralizará o envio da 

energia para terra enquanto , para o longo prazo, se antecipa a possibilidade de 

construir uma supergrid, já em desenvolvimento no Mar do Norte, que poderia ser 

replicada no contexto regional da subdivisão do Continente (França, Espanha, Portugal 

                                                             
23 Decisão da Comissão nº 2010/670/UE de 3 de Novembro [notificada com o nº C(2010) 7499] (Decisão NER300) 
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e Marrocos), isto tendo presente que se trata de meios muito onerosos e em fase de 

desenvolvimento tecnológico; 

 Cabos de amarração, tradicionalmente metálicos, que são alvo da penetração 

crescente de soluções sintéticas, sobretudo, nos casos em que a plataforma está 

ancorada a grande profundidade e na parcela que está a meia coluna de água, ainda 

que a evolução tecnológica venha permitindo a crescente generalização da sua 

utilização; 

 Sistemas de ancoragem no fundo do mar, de que existem três sistemas distintos 

(âncoras metálicas, poitas e estacas), utilizados em função da natureza dos fundos 

onde são aplicados, sendo de referir que, nos últimos anos, se começou a estudar a 

possibilidade de utilizar sistemas de ancoragem de sucção que, em princípio, 

permitirão reduzir a necessidade de materiais e a “pegada ecológica”; 

 Embarcações de apoio, compreendendo meios específicos e outros de utilização mais 

ampla (e.g., ROVs), sendo de salientar, na perspetiva da existência de um quadro 

alargado de atividade, a importância de sistemas de deteção e avaliação de risco de 

acidente; 

Portos e estaleiros navais de apoio, sendo de salientar, no caso da generalização deste 

tipo de aproveitamentos offshore, a necessidade de espaços consideráveis quer em terra quer nos 

portos, sendo que os requisitos a preencher por estes portos dependem da tecnologia dos dispositivos 

de energia a utilizar, nomeadamente, quanto à profundidade de água, às necessidades de áreas 

acostáveis, armazéns e acessos, enquanto os estaleiros terão que preencher requisitos relacionados 

com capacidade de elevação, dimensão e número de docas flutuantes e rampas de lançamento. 
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3.2.2.5. Armazenamento de gás 

Nota prévia: 

Esta atividade integra os seguintes ramo da CAE/NACE: 

Sublasse 52101  – Parte correspondente ao armazenamento de hidrocarbonetos em cavidades salinas 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

A utilização do espaço subterrâneo para o armazenamento provisório (operacional ou 

estratégico) e definitivo de gás tem vindo a adquirir importância crescente à escala internacional, 

incluindo Portugal. 

Como exemplo de armazenamento provisório, o armazenamento de hidrocarbonetos em 

cavidades salinas, atividade enquadrável na rubrica 52101 da CAE Rev. 3, configura-se como relevante 

e estratégico no âmbito da segurança do abastecimento energético do país, enquanto o 

armazenamento geológico de CO2 em aquíferos profundos (sem enquadramento naquela classificação 

contabilística), corresponde a um armazenamento definitivo, apresentando-se como parte integrante 

das opções tecnológicas de mitigação das alterações climáticas. 

Quanto ao armazenamento de gás natural, a sua previsível relevância decorre da 

crescente importância deste combustível à escala global e do potencial aproveitamento desta matéria-

prima, sob a forma liquefeita, proveniente ou circulando pela bacia Atlântica. Isto caso o país pretenda 

assumir uma função de hub no abastecimento à UE e no contexto de uma estratégia de atenuação da 

dependência da Rússia e dos países da Ásia Central. 

Nesta ótica, os abundantes diapiros salíferos localizados na parte imersa do território 

nacional, cuja existência se encontra comprovada por várias sondagens offshore para pesquisa de 

petróleo, poderão revestir grande interesse estratégico, sendo de referir que a construção e a 

exploração de cavidades em formações salinas para armazenamento subterrâneo de gás natural 

devem obedecer ao atual (encontra-se em revisão) Regulamento da Armazenagem Subterrânea, 

aprovado pela Portaria n.º 1025/98, de 12 de dezembro. 

No âmbito do armazenamento geológico de CO2 em Portugal existem já resultados 

decorrentes essencialmente de dois projetos, um financiado pelo QREN – projeto Ktejo-e outro pelo 

7º Programa Quadro da União Europeia – projeto COMET. 

O projeto Ktejo – Estudo de Viabilidade da Captura e Armazenamento Geológico de CO2 

na Central Termoelétrica do Pego (2009-2011), promovido pela Tejo Energia, Pego, Universidade de 

Évora e pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Este projeto permitiu identificar quais os 

potenciais locais para armazenamento geológico de CO2. 

O projeto COMET - Integrated infrastructure for CO2 transport and storage in the west 

MEdiTerranean (2010-2012), coordenado pelo LNEG, e onde participam a Universidade de Évora, a 

EDP, a GALP e a Tejo Energia, conduziu um estudo onde foram identificados os potenciais reservatórios 

e a sua potencial capacidade para o armazenamento geológico de CO2, para Portugal, Espanha e 

Marrocos. 
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No caso de Portugal a capacidade de armazenamento inventariada permite guardar mais 

de 100 anos das emissões atuais dos principais pontos emissores nacionais. Essa capacidade de 

armazenamento concentra-se sobretudo na área imersa (offshore), com capacidade estimada entre 

3,5Gton e 7Gton, bastante superior ao armazenamento possível na área emersa (onshore), que não 

ultrapassará as 175Mton a 350Mton. 

Recentemente, foi publicada a transposição para a ordem jurídica interna (DL n.º 60/2012, 

de 14 de março), da Diretiva Comunitária 2009/31/CE, que estabeleceu o regime jurídico do 

armazenamento geológico de CO2. 
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3.3. SERVIÇOS NÃO TRANSACIONÁVEIS DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS 
 

O Mar Portugal, enquanto território em que o recurso é objeto de análise, fornece bens e 

serviços que podem ser transacionados em mercados estabelecidos e outros bens e serviços que, 

embora resultem em bem-estar para a Humanidade, e portanto lhes seja atribuído um determinado 

valor, não são disponibilizados segundo as regras de mercado. Esta ausência de um preço de mercado 

associado a certos bens e serviços proporcionados pelos ecossistemas tem por vezes como 

consequência que não sejam devidamente considerados na tomada de decisão, razão pela qual neste 

documento é evidenciada a sua importância. 

Nos últimos anos a comunidade internacional tem prestado particular atenção aos 

serviços prestados pelos ecossistemas e a forma como são incorporados na tomada de decisão. O 

trabalho do Millenium Assessment, de 2005, classifica estes serviços em: 

 Serviços de provisão (provisioning services) – são os mais bem identificados e os 

exemplos mais óbvios no caso marinho são o peixe e o marisco, mas há a considerar 

também bioprodutos com aplicação na biotecnologia marinha; 

 Serviços de regulação (regulating services) - exemplo da regulação do clima ou da 

decomposição de poluentes; 

 Serviços culturais (cultural services) – exemplo de valores espirituais, estéticos e 

recreativos; 

 Serviços de suporte (supporting services) – estes serviços sustentam praticamente 

todos os outros serviços pelo que a sua garantia é crucial para a sustentabilidade do 

ecossistemas. Exemplos são a produção primária e a garantia de habitat. 

Posteriormente, os resultados apresentados no relatório TEEB (Economics of Ecosystems 

and Biodiversity) vieram trazer maior visibilidade e importância ao valor destes serviços. 

A ciência económica tem desenvolvido métodos que permitem inferir sobre o valor dos 

benefícios derivados bens e serviços dos ecossistemas que não passam pelo mercado mas ainda são 

em reduzido número as publicações acerca de ecossistemas marinhos em Portugal.   

Pela descrição e análise das atividades económicas estabelecidas e emergentes já 

apresentadas neste documento é possível compreender a importância de um grande número de bens 

e serviços fornecidos pelos ecossistemas marinhos. No contexto deste capítulo considera-se de 

evidenciar a importância dos serviços de regulação, nomeadamente os que decorrem da capacidade 

em depurar as cargas de poluentes contidas nas águas residuais cuja descarga é realizada em águas 

marinhas. Para este efeito apresentam-se em seguida as cargas poluentes, em termos de matéria 

oxidável, azoto e fósforo, que são descarregadas nos meios marinhos da subdivisão do Continente e 

no capítulo relativo à análise dos custos de proteção do meio marinho, os custos incorridos com o 

tratamento das águas residuais das atividades em terra. Este custo mede o esforço realizado para 

reduzir a carga poluente que chega aos meios marinhos. Nesta análise não foram consideradas as 

cargas poluentes que ainda possam ser veiculadas pelos rios nem o custo com o tratamento de águas 
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residuais urbanas, industriais, ou de outra natureza, cuja descarga ocorre em águas interiores, no 

conceito da lei da água, e que dependendo da localização em causa, também pode contribuir para 

proteger a qualidade das águas costeiras.  

 

DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

a) Descrição da atividade no Continente 

A costa da subdivisão do Continente apresenta condições hidrodinâmicas que a colocam 

entre as zonas mais favoráveis da Europa, para a diluição e dispersão de poluentes sendo, por isso, 

uma região adequada para a descarga de águas residuais. 

Na subdivisão do Continente existem vinte e oito descargas de águas residuais nas águas 

costeiras, a maior parte através de emissários submarinos de pequena e média dimensão. 

Os emissários submarinos são estruturas submersas, destinadas a lançar no mar águas 

residuais que já sofreram um determinado grau de tratamento numa Estação de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR). A sua conceção visa utilizar a grande capacidade de depuração do oceano, onde as 

águas descarregadas serão submetidas a processos naturais de diluição e degradação no meio recetor, 

facto que tem sido aproveitado por algumas entidades gestoras de sistemas de tratamento de águas 

residuais urbanas e industriais do litoral. 

Este tipo de estrutura é normalmente protegida com um manto de enrocamento que, 

devido às suas características, pode ser entendida como um quebra-mar de talude submerso. O manto 

de enrocamento tem como principais objetivos proteger o emissário contra âncoras e redes de pesca, 

garantir estabilidade do emissário em caso de temporal, diminuir o gradiente de temperatura e evitar 

a erosão da fundação. 

As descargas de águas residuais em zonas costeiras provêm de ETAR urbanas, ETAR 

industriais e ETAR mistas (urbano+industrial), apresentando-se na Tabela 3.78. as principais 

características do conjunto das descargas existentes na subdivisão do Continente, por Região 

Hidrográfica e de acordo com a informação prestada pelas respetivas Administrações. 

Na Tabela 3.79. apresentam-se as características dos principais emissários submarinos que 

descarregam nas águas costeiras da subdivisão do Continente. 
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Tabela 3.78. - Características das descargas de águas residuais em águas costeiras na subdivisão do 
Continente (Fonte: ARH do Norte; ARH do Centro; ARH do Tejo; ARH do Alentejo e ARH do 

Algarve). 
 

Administração 
de Região 

Hidrográfica 

Volume 
(m3/ano) 

CQO 
(ton/ano) 

CBO5 

(ton/ano) 

Azoto 
(ton/ano) 

Fósforo 
(ton/ano) 

Observações 

Norte 3952452 7758 3440 1236 277 
Valores Medidos e 
declarados (2010) 

Centro 288128024 17825 1077 1069 146 
Valores Medidos e 
declarados (2011) 

Tejo 60276509 19963 10349 3138 295 
Dados disponíveis medidos e 

declarados (2011) 

Alentejo 6987363 1779 481 525 15 Medidos e declarados (2011) 

Algarve 13910 321 1451 338 65 
Valores Medidos e 
declarados (2011) 

CQO – Carência química de oxigénio; CBO5 – Carência bioquímica de oxigênio a 5 dias. 

 

 

Tabela 3.79. -  Características dos principais emissários submarinos na subdivisão do Continente 

(Fontes: http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-243_Santos.pdf; 

http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/1114/1/Santos%20et%20al%2010%20CAgua.pdf). 

PAED - Polietileno de alta densidade; GRP - Glass-reinforced plastic. 

Características 

DESIGNAÇÃO DOS PRINCIPAIS EMISSÁRIOS SUBMARINOS – ÁGUAS COSTEIRAS 

Viana do 
Castelo 

Matosi-
nhos 

Gaia Espinho S. Jacinto Leirosa Sines Guia 

Ano de entrada em 
exploração 

1973 1999 1992 1999 1999 1995 1978 1994 

Caudal de 
exploração (m3/dia) 

3000 25000 24260 5035 89 656 
100000 - 

150000 
11535 150000 

Caudal de Projeto 
(m3/dia) 

77760 82339 ? 101520 ? 172800 172800 450000 

Nível de tratamento 
da ETAR 

Secundário Primário Secundário Secundário Secundário 
Primário 

Secundário 
Secundário 

Prelimina
r 

Comprimento total 
(m) 

2250 2748 2192 2000 3300 

1163 (em 

terra) + 
1526 (no 

mar) 

2432 2750 

Diâmetro (mm) 900 
1600-
1200 

800 
800-630-

400 
1600 1200 1100 1200 

Profundidade 
máxima (m)  

17,5 27,0 30,0 9,0 15,5 11,0 38,0 45,0 

População 
equivalente 
(e.p.) 

20000 
(urbano) 

(industrial) 
150000 230000 74000 446290 

155000 
(urbano) 

(Industrial 
– papel e 
pasta de 

papel) 

38000 
Industrial 
(química/ 
refinaria) 
e urbano  

753397 

Material 
Betão 

armado 

Betão 
armado 

(em terra) 
e PAED 
(no mar) 

PAED PAED PAED 

GRP (em 

terra) e 
PAED (no 

mar) 

Betão 
armado 

PAED 

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-243_Santos.pdf
http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/1114/1/Santos%20et%20al%2010%20CAgua.pdf
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b) Importância socioeconómica 

O Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH), para a descarga de águas residuais, 

impõe a verificação periódica das condições de descarga, através de um processo de autocontrolo de 

determinados parâmetros, exigidos nos termos da respetiva licença. 

Para o cumprimento destes requisitos o titular da licença é obrigado a recolher amostras 

do efluente à saída do último órgão do sistema depurador, com a periodicidade imposta na licença, 

para efeitos de análise laboratorial e posterior envio à entidade competente. Esta ação é, duma 

maneira geral, assegurada pelo pessoal afeto à exploração da ETAR, pelo que o emprego gerado é 

praticamente nulo, aproveitando os recursos humanos já existentes. 

Contudo, no que respeita à obrigação de realização periódica de análises laboratoriais, 

verificou-se, nos últimos quinze a vinte anos, a necessidade de incremento dos meios laboratoriais 

acreditados, tendo em vista a realização dos métodos analíticos de referência impostos nas licenças de 

descarga e, consequentemente, um acréscimo dos meios humanos necessários para operar nesses 

laboratórios. 

c) Tendências futuras 

No passado, as águas residuais eram descarregadas nas águas costeiras, sem qualquer 

tratamento, situação que tem vindo a alterar-se positivamente, sobretudo a partir da década de 1990, 

com a entrada em vigor de legislação comunitária e nacional sobre a matéria, designadamente as 

diretivas comunitárias relativas à qualidade da água nos meios hídricos e a diretiva relativa ao 

tratamento de águas residuais urbanas, com as consequentes transposições para o direito interno. 

Também a necessidade de cumprimento da legislação comunitária e nacional relativa à 

qualidade das águas balneares veio impulsionar a construção de novas ETAR no litoral, com o objetivo 

de melhorar as águas designadas como águas balneares, ou seja, com qualidade suficiente para o 

banho ser autorizado, pelas entidades competentes, designadamente as entidades responsáveis pela 

defesa da saúde pública. 

Em Portugal Continental, a maior parte dos aglomerados urbanos de grande dimensão, ou 

seja, com mais 150000 habitantes equivalentes, localizam-se no litoral e, à data de 2010, todos eles 

dispõem de ETAR cujo efluente final, na maior parte dos casos, descarrega para as águas costeiras, 

através de emissários submarinos. 

Os aglomerados de média dimensão, entre 10000 e 150000 habitantes equivalentes 

encontram-se, duma maneira geral, na mesma situação, não se prevendo, no curto ou médio prazo, a 

instalação de novas descargas de águas residuais urbanas em águas costeiras, mas apenas o 

incremento do nível de tratamento de algumas ETAR situadas no litoral que, atualmente, apenas 

dispõem de tratamento de nível primário. 

Tendo em consideração que as indústrias existentes no litoral já dispõem de tratamento 

dos seus efluentes que, nalguns casos, também descarregam o efluente depois de tratado nas águas 

costeiras, a instalação de novas descargas de águas residuais industriais dependerá muito da evolução 

do setor industrial que, num contexto económico atual tão desfavorável, não augura um 

desenvolvimento muito acentuado. 
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4. ANÁLISE DOS CUSTOS DE PROTECÇÃO DO MEIO MARINHO 

4.1. SÍNTESE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS 
 

 

A caraterização da economia do mar em Portugal foi complementada com uma análise 

dos custos de proteção do meio marinho, à semelhança do que foi efetuado nos trabalhos decorrentes 

de aplicação da DQEM em Portugal. Na DQEM, foi opção metodológica determinar um custo anual 

presente de proteção do meio marinho, como uma aproximação dos custos de degradação do meio 

marinho. O resultado foi essencialmente uma análise qualitativa por dificuldade de informação e 

respetiva uniformização. Contudo, foi possível determinar um custo anual, que inclui investimentos e 

custos de exploração, gestão e manutenção para o Continente (aguarda-se informação das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira). 

Nesta fase foi possível identificar os setores sujeitos a maiores efeitos regulatórios para 

proteção do meio marinho, e as principais medidas a que estão obrigados neste contexto, apesar das 

estimativas realizadas, provavelmente avaliados por defeito, serem ainda um primeiro exercício que 

requer aprofundamento futuro. 

Na Tabela 4.1. apresenta-e a síntese da estimativa dos custos de de proteção do meio 

marinho da subdivisão do Continente. 
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Tabela 4.1. - Resumo da estimativa dos custos anuais – custos incorridos pelos vários setores para 
proteção do meio marinho na subdivisão do Continente 

Medida 
Custo anual de degradação (106€) 

Público Privado 

PESCA 

Planos de Ajustamento 4,6 - 

Programa Nacional de Recolha de Dados 1,95 - 

Medidas de controlo e fiscalização 0,85 - 

Subtotal 7,4 - 

AQUICULTURA 

Monitorização para a promoção da sustentabilidade e 
desenvolvimento do setor aquícola 

0,5 - 

Subtotal 0,5 - 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Monitorização/Controlo do Tráfego Marítimo 3,9 - 

Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldade 0,04 - 

International Oil Pollution Compensation Funds   0,5 

Atividade inspetiva da Administração Marítima  0,6 - 

Subtotal 4,54 0,5 

ATIVIDADES PORTUÁRIAS 

Meios Portuários de Receção de Resíduos Gerados em Navios e 
de Resíduos da Carga 

- 1,9 

Gestão de Dragados 2,0 - 

Subtotal 2,0 1,9 

CONTROLO DE POLUIÇÃO DE ATIVIDADES EM TERRA 

Custos de tratamento e descarga das águas residuais* - 331,5 

Custos ambientais – TRH componente E - 5,2 

Subtotal 0 336,7 

PREVENÇÃO E COMBATE À POLUIÇÃO DO MAR 

Plano Mar Limpo (custo operação e manutenção suportados 
pela DGAM) 

1,4 - 

Subtotal 1,4  - 

   

Total 15,84 339,1 

*Considera-se custo privado atendendo à possibilidade de ser passado, através da tarifa, aos utilizadores dos serviços de 
drenagem e tratamento de águas residuais. 
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4.2. PESCA E AQUICULTURA 

PESCA COMERCIAL 

A atividade de pesca, sendo uma atividade extrativa tem, naturalmente, impactos sobre o 

meio marinho. 

No entanto, através de regulamentação nacional e da União Europeia no âmbito da 

Política Comum das Pescas, têm sido adotadas medidas de gestão e conservação que visam garantir a 

sustentabilidade da atividade, bem como minorar os impactos sobre os ecossistemas, permitindo, 

desta forma, que a exploração dos recursos vivos marinhos gere, sustentadamente, biomassa 

necessária à alimentação humana. 

Os Planos/Programas e outras Medidas que a seguir se identificam, têm procurado dotar 

a pesca comercial, dos instrumentos considerados necessários à realização do objetivo atrás referido, 

minorando os seus impactos sobre os ecossistemas. O suporte financeiro, que diretamente tem 

contribuído para tal, constitui o custo suportado pelo setor para a não degradação do meio marinho. 

Na sua grande parte, tais custos, são “custos públicos”, não sendo, contudo, de esquecer os “custos 

privados”, pois, alguns Planos/Programas/Medidas, ao preverem limitações de captura, paragem da 

pesca, substituição de artes e outras ações de perfil idêntico, poderão ter conduzido a perdas de 

rendimento, ainda não possíveis de serem quantificadas. 

Planos de Ajustamento 

A gestão dos recursos piscatórios nas águas da UE inclui, para além dos instrumentos de 

gestão tradicionais, como o estabelecimento de TAC e quotas de pesca anuais/plurianuais, medidas 

técnicas, tamanhos mínimos de descarga para grande número de espécies e planos de gestão, com o 

objetivo de garantir a sua recuperação e exploração sustentável. 

Para além dos instrumentos de gestão das pescas ao nível da UE, e na medida em que se 

tratam de medidas mais restritivas, aplicáveis exclusivamente ao setor português, têm sido adotadas 

medidas de gestão nacionais que visam a recuperação de recursos nas águas portuguesas. 

Salienta-se o Plano de Gestão da sardinha, que permitiu a recuperação deste recurso no 

final dos anos 90, bem como, a partir de 2010, um modelo de gestão participado do recurso sardinha, 

através da regulamentação da pesca com artes de cerco e de restrições específicas à captura desta 

unidade populacional. Salientam-se, também, as medidas de gestão aplicáveis à pesca com ganchorra 

nas diferentes zonas da subdivisão do Continente (Ocidental Norte, Ocidental Sul e Sul), 

particularmente importantes para a exploração de bivalves, que constituem espécies vulneráveis à 

sobre-exploração. 

Pela importância ao nível do seu efeito na sustentabilidade da atividade da pesca, 

destacam-se os seguintes Planos: 
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Plano de Ajustamento da Pescada Branca do Sul e do Lagostim 

O plano de ajustamento da Pescada Branca do Sul e do Lagostim foi aprovado em 2008, e 

integrou medidas de apoio à imobilização definitiva de embarcações de pesca com restrições de 

atividade, assim como de atribuição de compensações socioeconómicas aos respetivos tripulantes. 

O plano de ajustamento previa a cessação definitiva de embarcações que se encontravam 

licenciadas para atuar com artes que capturam pescada, como sejam, o arrasto, as redes de emalhar e 

de palangre, o que é especialmente relevante em termos de redução do esforço de pesca. 

As sucessivas reduções de atividade, de 10% ao ano, determinaram, mesmo depois de 

completado o ajustamento estrutural, à manutenção, até 2011, de medidas de paragem temporária 

da frota envolvida no Plano. 

Plano de Ajustamento de Esforço de Pesca de Arrasto com Ganchorra 

Foi adotado em 2008, tendo em vista o ajustamento da frota aos recursos de bivalves 

disponíveis para a frota que opera na costa algarvia, que revelavam reduções de abundância. 

O plano, que se consubstanciou na imobilização definitiva de embarcações, e na atribuição 

de compensações socioeconómicas aos respetivos tripulantes, integrou ainda, em 2009, uma paragem 

temporária da frota, envolvendo armadores e tripulantes, nas compensações atribuídas. 

Em termos de esforço de pesca, a paragem temporária correspondeu a uma redução da 

atividade de 1080 dias. 

Plano de Ajustamento de Esforço de Pesca do Arrasto de Vara 

Foi aprovado em 2009, com o objetivo de reduzir a frota que opera com arrasto de vara 

dirigido ao camarão, na zona Norte, por motivos relacionados com questões ambientais, visando 

reduzir o esforço de pesca com artes de arrasto na zona costeira. 

A medida implicou a imobilização definitiva de embarcações, acompanhada de medidas 

socioeconómicas aos respetivos tripulantes. 

Plano de Ajustamento de Esforço de Pesca de Pequenos Pelágicos 

Este plano de ajustamento foi aprovado em 2009. Integrou medidas de cessação definitiva 

das atividades de pesca, compensações socioeconómicas e, ainda para 2009, uma medida de cessação 

temporária das atividades de pesca, que se traduziu numa paragem da pesca de 4725 dias. 

Plano de Ajustamento de Esforço de Pesca aplicável a Embarcações Licenciadas para o 

Palangre de Superfície Dirigido à Captura de Espadarte e Palangre de Fundo Dirigido a Espécies de 

Profundidade 

Este plano de ajustamento, aprovado em 2009, diz respeito, exclusivamente, à cessação 

temporária das atividades de pesca com os seguintes objetivos em matéria de redução do esforço de 

pesca: 

A) Palangre de superfície dirigido à captura de espadarte, 2700 dias de atividade; 
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B) Palangre de fundo dirigido a espécies de profundidade (peixe-espada preto e tubarões 

de profundidade), 1305 dias de atividade. 

Plano de Ajustamento de Esforço de Pesca das Embarcações com mais de 150 dias e não 

abrangidas por outros planos de ajustamento 

A este plano de ajustamento, aprovado em 2009, aplicou-se, exclusivamente, a cessação 

temporária das atividades de pesca, estimando-se a redução do esforço de pesca, em 17550 dias de 

atividade. 

O financiamento necessário à dinamização dos atrás referidos Planos de Ajustamento, foi 

obtido através de verbas nacionais e comunitárias (FEP-Fundo Europeu das Pescas) existentes no 

PROMAR – Programa Operacional Pesca 2007-2013, e encontra-se identificado na Tabela 4.2. 

Para efeitos do cálculo do custo anual de degradação, considerou-se um período médio 

de vigência de 6 anos. Este período corresponde ao tempo médio estimado necessário para a cessação, 

permanente ou temporária, das atividades. Os custos reportam ao total de pagamentos efetuados, à 

data de 2010, nas medidas aprovadas no PROMAR. 

Tabela 4.2. - PROMAR 2007-2013 – Pagamentos associados aos Planos de Ajustamento do Esforço de 

Pesca, 2007-2010 e custo anual de degradação (Fonte: DGRM). 

Medidas 

Despesa Pública (Pagamentos) Custo anual 
de 

degradação 
(106€) 

Despesa Total     
(106€) 

Financiamento 
FEP           

(106€) 

Financiamento 
Nacional (OE) 

(106€) 

 Adaptação do Esforço de Pesca 27,9 25,9 2,0 4,6 

1.1 - Cessação Definitiva das Atividades de Pesca 17,7 16,5 1,2 2,9 

1.2 - Cessação Temporária das Atividades da Pesca 9,2 8,5 0,7 1,5 

1.5 - Compensações Socioeconómicas 1,0 0,9 0,2 0,2 

 

Programa Nacional de Recolha de Dados 

O presente Programa destina-se a dar cumprimento à Decisão da Comissão, relativa ao 

Programa Recolha de Dados, cuja execução é de caráter obrigatório. 

O Programa Nacional de Recolha de Dados (PNRD) tem como regulamento base o 

Regulamento (CE) Nº.199/2008 do Conselho, de 25 de fevereiro, o qual visa estabelecer um quadro 

comunitário para a recolha, gestão e utilização de dados no setor das pescas e para o apoio ao 

aconselhamento científico relacionado com a Política Comum das Pescas. 

O Programa iniciou-se em 2001, no seguimento da aprovação do Regulamento (CE) 

n.º1543/2000, do Conselho, de 29 de junho. Em 2008, todo o enquadramento legislativo comunitário 
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foi alterado. Com a aprovação do Regulamento (CE) n.º 199/2008, do Conselho, de 25 de fevereiro, dá-

se início ao segundo período de programação, dividido em duas fases: 2009-2010 e 2011-2013. 

O tipo de informação que é obrigatório relatar, de caráter biológico, ambiental, técnico e 

económico, no que se refere à frota, indústria transformadora e aquicultura, identifica uma 

preocupação no conhecimento do perfil socioeconómico do setor, assim como do seu impacto sobre 

o ambiente marinho. 

Para o período de 2007-2010, para a subdivisão do Continente, o programa é financiado 

por verbas do Orçamento Geral do Estado e verbas da União, o custo da recolha de informação 

científica relevante para a elaboração de estatísticas de apoio à decisão ascendeu a 7,8 milhões de 

euros.  

Para efeitos do cálculo do custo de degradação, considerou-se um período de quatro anos, 

o que resulta num custo médio anual de 1,95 milhões de euros. 

 

Medidas de controlo e fiscalização 

A pesca comercial é uma das atividades económicas mais regulamentadas e controladas: 

as embarcações de pesca a partir dos 15m de CFF são obrigatoriamente acompanhadas, em 

permanência, por sistemas de vigilância por satélite, e as embarcações a partir dos 10m têm a 

obrigatoriedade de registo, em diário de pesca, de todas as operações de pesca executadas. 

A monitorização através do Vessel Monitoring System (VMS) de todas as embarcações de 

pesca com mais de 15m de CFF, e a entrada em vigor, em 1 de janeiro de 2010, da obrigação de dotar 

as embarcações, faseadamente, com software de Diário de Pesca, que permita registo de dados da 

pesca e a sua transmissão, por via eletrónica, para a administração das pescas, têm representado 

custos públicos, que justifica a sua inclusão nos custos incorridos para evitar a degradação marinha. 

De 2007 a 2010, o custo com o sistema VMS ascendeu a 6,3 milhões de euros, suportado 

pelo Orçamento Geral do Estado e por financiamento da União. 

O custo com o Registo e Transmissão de Dados Eletrónicos resulta das despesas 

relacionadas com a implementação das obrigaçõeslegais instituídas por legislação da União, relativa ao 

registo e à transmissão eletrónica dedados sobre as atividades de pesca e dos sistemas de teledeteção, 

e ascendeu em 2009 a 92,5 mil euros. 

Para efeitos do cálculo do custo de degradação considerou-se que apenas metade do 

custo realizado com sistema VMS contribuem para a não degradação do meio marinho e foi 

determinado um valor médio anual, com os elementos disponíveis. 

Quanto ao registo e transmissão eletrónica de dados, considerou-se que o custo médio 

anual poderá ser cerca de 90 mil euros, tendo-se considerado que apenas metade do custo realizado 

será imputável à não degradação do meio marinho. 
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A Tabela 4.3. permite uma melhor perceção dos montantes envolvidos da monitorização 

do meio marinho. Na Tabela 4.4. apresenta-se um resumo dos custos anuais de degradação do meio 

marinho, incorridos pelo setor da pesca. 

 

Tabela 4.3. - Valores totais despendidos com projetos de controlo e fiscalização, entre 2007 – 

2010 e custo anual de degradação (Fonte: DGRM). 

Medidas 

Despesa executada (106€) Custo anual 
de 

Degradação 
(106€) 

2007 2008 2009 2010 Total 

Medidas de Controlo e Fiscalização 1,6 2,7 0,7 1,2 6,3 0,85 

1 - VMS (Vessel Monitoring Systems  1,6 2,7 0,7 1,2 6,2 0,8 

2 - Reg. e Transm. Elect. Dados 0 0 0,09 0 0,09 0,05 

 

Tabela 4.4. Síntese do custo anual de degradação da atividade da pesca. 

Medida 
Custo (público) anual de 

degradação (106€) 

Planos de ajustamento 4,6 

Programa Nacional de Recolha de Dados 1,95 

Medidas de controlo e fiscalização 0,85 

 

 

AQUICULTURA 

A produção aquícola é frequentemente acusada de influenciar negativamente o ambiente, 

apesar desta atividade, quando praticada em determinadas condições, poder dar um contributo para 

a preservação ambiental e a conservação da biodiversidade, que é necessário reconhecer. 

A recuperação de antigas salinas e a sua reconversão para a produção aquícola é exemplo 

de um contributo positivo para a recuperação de zonas ambientalmente degradadas, inclusivamente 

contribuindo para o regresso da avifauna característica dessas zonas (essas unidades contam com áreas 

específicas para as aves dotadas de adequadas cotas de água). 

A isto, acresce que a atividade aquícola está sujeita ao cumprimento de normas estritas 

no que diz respeito à qualidade da água e à obrigatoriedade da realização de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) para determinados tipos e níveis de produção. 
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A investigação científica ligada à aquicultura continua a ser um pilar fundamental de 

progresso também na vertente ambiental, bem como a qualificação e a formação dos profissionais do 

setor. 

As medidas que a seguir se identificam procuram minorar os impactos da atividade 

aquícola sobre os ecossistemas. O suporte financeiro, que diretamente tem contribuído para tal, 

constitui o custo suportado pelo setor para a não degradação do meio marinho. 

 

Monitorização para a promoção da sustentabilidade e desenvolvimento do setor 

aquícola 

No âmbito do PROMAR – Programa Operacional Pesca_2007-2013, está previsto o 

financiamento de um conjunto de ações muito importantes para o desenvolvimento sustentável do 

setor aquícola. 

Para além do apoio a projetos de instalação ou reconversão/modernização de 

estabelecimentos existentes, estão também disponíveis apoios destinados ao desenvolvimento de 

projetos-piloto, de ações coletivas por parte de profissionais do setor e à proteção da fauna e da flora 

aquática. 

Assim, até o momento, foram aprovadas candidaturas no valor total de 9.9 milhões de 

euros, dos quais 8.1 milhões de euros já foram efetivamente pagos. 

Para efeitos da determinação do custo médio anual de investimento já realizado, 

considerou-se um período de vida útil de quinze anos, em linha com o período de concessão de licenças 

emitidas para o desenvolvimento desta atividade. Assim, estima-se que o custo anual de degradação 

ascenda aos 500 mil euros. 

 

Taxa de Recursos Hídricos 

A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), veio proceder à transposição da 

Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, para o direito 

interno português, revendo, assim, o regime legal nacional de gestão da água em vigor. 

Neste contexto, foi estabelecida através do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, a 

Taxa de Recursos Hídricos (TRH), cuja componente E é calculada pela aplicação de um valor base à 

quantidade de poluentes contida na descarga, expressa em quilogramas. 

Assim, a TRH enquadra-se neste capítulo enquanto instrumento que tem como objetivo 

evitar a degradação do meio, sendo que os valores cobrados à aquicultura piscícola, com descargas nas 

águas costeiras, estão integrados nos valores apresentados na subseção4.5. Controlo de poluição de 

atividades em terra. 
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Tabela 4.5. - Síntese do custo anual de degradação da aquicultura. 

Medida 

Custo anual de degradação 
(103€) 

Público Privado 

Monitorização para a promoção da sustentabilidade e 
desenvolvimento do setor aquícola 

500  

Taxa de Recursos Hídricos  
Incluído na 

subseção4.5. 

 

Para além desta taxa, está prevista no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, uma 

caução para recuperação ambiental, correspondendo a um valor entre 0,5% e 2% do montante 

investido. Contudo, o utilizador pode ser dispensado da prestação da caução se a atividade não for 

suscetível de causar impacto significativo nos recursos hídricos. Sobre esta parcela não há informação 

disponível. 
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4.3. TRANSPORTES MARÍTIMOS, PORTOS E LOGÍSTICA 

TRANSPORTE MARITIMO 

Numa zona contígua à costa da subdivisão do Continente até uma distância de 

sensivelmente 50 milhas verificaram-se em 2010 cerca de 70,3 milhares de viagens correspondentes a 

11,3 milhares de navios mercantes. O transporte marítimo de mercadorias representa 98% destas 

viagens, sendo as remanescentes (2%) relativas a navios de passageiros, normalmente navios de 

cruzeiro oceânico. Cerca de 15% desse tráfego (10,5 milhares de viagens) teve origem ou destino nos 

portos comerciais da subdivisão do Continente. 

Numa primeira aproximação, os custos de degradação do meio marinho provocados pelo 

transporte marítimo corresponderão sensivelmente aos custos suportados pelo setor para evitar a 

degradação desse mesmo meio marinho. 

Existem diversas áreas onde o transporte marítimo incorre em custos visando evitar a 

degradação do ambiente marinho, normalmente resultantes da aplicação de diversos instrumentos 

normativos internacionais, designadamente de Convenções da OMI, bem como de legislação e 

regulamentação comunitária e nacional, cujas áreas mais relevantes são identificadas de seguida. 

 

Monitorização/Controlo do Tráfego Marítimo 

O sistema VTS do Continente e a componente nacional do SafeSeaNet (SSN) em 

funcionamento, monitorando o tráfego marítimo até 50 milhas da costa da subdivisão do Continente 

e efetuando a interface com o sistema central europeu, representam um investimento em termos de 

preservação do património ambiental na zona costeira nacional, entre outras valências, justificando a 

sua inclusão nos custos incorridos para evitar a degradação do meio marinho. 

Enquadram-se no sistema comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego 

marítimo, instituído pela Diretiva 2002/59/CE, de 27 de junho, alterada pela Diretiva 2009/17/CE, de 

23 de abril, transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 180/2004, de 27 de julho, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 52/2012 de 7 de março. 

O custo de instalação do sistema VTS do Continente ascendeu a 101,9 milhões de euros, 

despendido entre 2005 e 2008, tendo sido suportado pelo Orçamento Geral do Estado e cofinanciado 

pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no contexto do Programa Operacional de 

Acessibilidades e Transportes (POAT) do Quadro Comunitário de Apoio 2000-2006. 

O desenvolvimento da componente nacional do sistema SSN, integrando-a na base de 

dados nacional de navegação marítima do sistema VTS do Continente, incluindo a interface com o 

sistema central europeu, bem como as capacidades de interligação da base de dados com outras 

entidades, representou um investimento complementar de 1,8 milhões de euros. 

Ambos os sistemas, VTS e SSN, são operados pelo IPTM a partir do Centro de Controlo de 

Tráfego Marítimo do Continente, sedeado em Paço de Arcos, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por 
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semana, cifrando-se os custos globais de exploração anual em cerca de 2,2 milhões de euros, 

envolvendo, nomeadamente fornecimentos e serviços externos e custos de pessoal. 

Igualmente, procederam-se a modificações e upgrades ao sistema VTS do Continente no 

sentido de permitir igualmente, quer a ligação, quer a utilização de algumas das suas componentes, 

por outros sistemas associados à vigilância da costa por forças de segurança e apoio à busca e 

salvamento marítimo, nomeadamente da Marinha (GMDSS), Força Aérea Portuguesa (rede de 

comunicações) e Unidade de Controlo Costeiro da GNR (rede de comunicações e partilha de instalações 

no contexto do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC)), representando um 

investimento adicional de 6,2 milhões de euros, mas que permitiu sinergias de atuação e gestão entre 

as várias entidades envolvidas e uma racionalização do investimento global, obviando a custos 

acrescidos associados à instalação de vários sistemas dispersos para cada uma das entidades. 

A monitorização e controlo de tráfego marítimo, apesar de ser também um instrumento 

de gestão económica importante no contexto do transporte marítimo e das operações portuárias, visa 

fundamentalmente, por um lado, a segurança de pessoas e bens transportados pelo mar e, por outro, 

garantir a proteção do património ambiental costeiro e marinho, pelo que será admissível uma 

imputação de metade do investimento e encargos de funcionamento como custos para evitar a 

degradação do meio marinho. 

Assim, a totalidade do investimento realizado nos sistemas VTS e SSN (incluindo os 

investimentos adicionais) representam um valor global de 109,9 milhões de euros, e um custo anual 

de manutenção do sistema, no valor de 2,2 milhões de euros. 

Considerou-se que apenas 50% destes montantes seriam imputáveis à proteção do meio 

marinho, que o período de vida útil, utilizado na anualização dos investimentos, será de 20 anos e que 

o custo de manutenção será constante ao longo dos anos. 

Desta forma, o custo anual de degradação estimado ascende os 3,9 milhões de euros. 

 

Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldade 

Encontra-se em preparação o Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldade 

(PNAND), no contexto da legislação comunitária e nacional aplicável, nomeadamente, a Diretiva 

2002/59/CE, de 27 de junho, alterada pela Diretiva 2009/17/CE, de 23 de abril, relativa à instituição de 

um sistema comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego de navios, o Decreto-Lei n.º 

180/2004, de 27 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 52/2012, de 7 de março, bem 

como das recomendações da OMI. 

O PNAND, o qual visa definir as disposições e os procedimentos necessários, tendo em 

conta as restrições de ordem operacional e ambiental, para que os navios em perigo nas águas sob 

jurisdição do Estado Português se possam dirigir imediatamente para um local de refúgio, sob reserva 

de autorização da autoridade competente, representa um custo de investimento de 800 mil euros. 

A disponibilidade do PNAND representa uma componente de salvaguarda da componente 

ambiental muito significativa, para além da segurança de pessoas e bens transportados por mar, 
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podendo admitir-se uma imputação de cerca de metade do respetivo investimento como custos para 

evitar a degradação do meio marinho. 

Estimando-se que o referido investimento tenha um período de vida útil de 

aproximadamente 10 anos, o custo anual de degradação ascende aos 40 mil euros. 

 

Fundos IOPC – International Oil Pollution Compensation Funds 

Os fundos internacionais de compensação de poluição por hidrocarbonetos, dos quais 

Portugal é parte aderente, são constituídos por três organizações intergovernamentais (O Fundo de 

1992, o Fundo Complementar e o Fundo de 1971) criados pelos Estados-membros com o objetivo de 

providenciar apoio às vítimas de danos provenientes da poluição por hidrocarbonetos em resultado de 

derrames de navios petroleiros. 

Estes fundos constituem um regime de compensação internacional por danos causados 

por poluição por hidrocarbonetos e têm por base a Convenção sobre responsabilidade Civil de 1992 e 

a Convenção Fundo de 1992, tendo sido adotadas sob os auspícios da OMI. 

Os custos associados à degradação ambiental envolvidos referem-se à contribuição de 

Portugal, designadamente dos importadores de hidrocarbonetos, para o Fundo IOPC que em 2010 se 

cifrou em 30 mil euros, referentes à importação de 12,4 milhões de toneladas de hidrocarbonetos. 

Por sua vez, existem igualmente valores a pagar em resultado de sinistros. A título de 

exemplo, em 2011 foram pagos pela Petrogal, S.A., 500 mil euros relativos a sinistros ocorridos em 

2001 e 2006. 

Os presentes encargos, 500 mil euros, dada a sua especificidade, podem ser integralmente 

imputados como custos para evitar a degradação do meio marinho. 

 

Redução das Emissões Atmosféricas Associadas ao Transporte Marítimo 

A OMI adotou na Conferência Internacional das Partes da Convenção MARPOL 73/78, de 

1997, uma Resolução (Resolução 8) em que ao Comité de Proteção do Meio Ambiente Marinho (MEPC) 

era solicitada a preparação de estratégias para a redução de CO2, com possibilidades de serem 

aplicadas aos navios. 

A Assembleia da OMI, posteriormente, adotou a Resolução A.963(23) sobre políticas e 

práticas relativas à redução de “greenhouse gas emissions” dos navios, solicitando ao MEPC o 

desenvolvimento de um index de emissão de CO2 e respetivas orientações para a sua aplicação. 

Após a adoção da Resolução A.963(23), a OMI publicou a Circular MPC/Circ. 471 “Interim 

Guidelines for Voluntary Ship CO2 Emissions index for Use in Trials” que estabelece os objetivos do index 

de emissão de CO2, assim como pode ser medido o desempenho de um navio relativamente ao CO2 e 

como é que o index pode ser utilizado para promover a redução do nível de emissão de CO2 na indústria 

dos transportes marítimos, de forma a limitar o seu impacto na alteração climática global. Para além 
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da redução de CO2, estão ainda incluídas outras emissões associadas ao transporte marítimo, 

nomeadamente de SOx, NOx, COV e outras partículas primárias ou substâncias dos navios, quando 

nocivas para a qualidade do ar ou que afetem a camada de ozono. 

Por sua vez, no contexto da estratégia Europa 2020, e conforme destacado na nova 

política da Rede Transeuropeia de Transportes, bem como em outros documentos políticos relevantes, 

o desenvolvimento da infraestrutura da rede de transportes da Europa deve ser construída com base 

na inovação e abordar os desafios ambientais, climáticos e energéticos, através de sistemas de 

transportes não poluentes e de baixo nível de emissão de carbono. 

Nesta linha, o Livro Branco “Roteiro do espaço único europeu dos transportes – Rumo a 

um sistema de transportes competitivo e económico em recursos”, de março de 2011, e tendo em vista 

reduzir 60% de emissões de gases com efeito de estufa no setor dos transportes, inclui uma meta 

relativa à redução até 2050 de 40%, ou 50%, se possível, das emissões de CO2 com origem nos 

combustíveis dos navios, procurando igualmente transferir nesse horizonte até 50% do tráfego de 

mercadorias com distâncias superiores a 300km para os modos ferroviário, marítimo e fluvial, com a 

ajuda de corredores eficientes e ecológicos. 

Não sendo possível estabelecer uma relação direta e quantificável entre as emissões de 

CO2, ou outras emissões atmosféricas, e a degradação do meio marinho, e ainda a natureza global 

destas relações, não foram considerados custos associados a esta matéria. 

 

Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas de Lastro e Sedimentos 

dos Navios 

Esta convenção visa minimizar o impacto das espécies invasoras, na sequência do 

aumento do comércio e do tráfego marítimo internacional, em volume, no decurso das últimas 

décadas. 

A condição para entrada em vigor da convenção é de 12 meses depois da ratificação por 

30 Estados-membros, que representem 35% da frota mundial em tonelagem. Atualmente já 33 Estados 

ratificaram a convenção, contudo os mesmos representam 26,46% da frota mundial em tonelagem, 

portanto ainda aquém da quota requerida para a entrada em vigor da convenção. 

Ao nível nacional, o sistema marítimo portuário, designadamente portos, armadores e 

estaleiros navais, tem acompanhado os trabalhos do MEPC (Comité de Ambiente e Proteção do Meio 

Marinho) da OMI, através dos relatórios enviados pelo IPTM. Atenta a preocupação sobre a matéria, 

os portos nacionais iniciaram a recolha de dados relativos aos lastros dos navios. 

Os custos de aplicação desta Convenção, que visam minimizar danos ambientais, e como 

tal podendo ser assimilados integralmente como custos de prevenção da degradação do meio marinho, 

referem-se essencialmente aos trabalhos a desenvolver em Portugal para ratificação da Convenção e 

para aplicação de todas as linhas de orientação que lhe estão associadas, incluindo nomeadamente a 

realização de inspeções e análises sempre que necessário. 
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Será ainda de assinalar o Projeto “Inspect” que envolveu as Universidades de Lisboa, Évora 

e Açores, o IPTM, o ICNB e a Liga para a Proteção da Natureza (Organização Não Governamental), num 

estudo pioneiro visando investigar “Quantas espécies marinhas exóticas existem em águas 

portuguesas? Como chegaram estas espécies vindas de regiões tão distantes? E qual o impacto na 

biodiversidade local e que custos económicos acarreta?”. 

 

Interdição de Compostos Organoestânicos nos Navios 

O Regulamento (CE) n.º 782/2003, de 14 de abril, interdita os compostos organoestânicos 

sobre todos os navios que entram nos portos comunitários, com a finalidade de reduzir ou eliminar os 

efeitos nefastos destes produtos no meio marinho e na saúde humana. 

Os custos suportados associados à aplicação do presente Regulamento, visando 

integralmente evitar a degradação ambiental, referem-se, nomeadamente, a inspeções e análises 

sempre que necessário. 

Relativamente aos custos incorridos anualmente com a aplicação do referido 

regulamento, não existem valores desagregados especificamente para esta rubrica. No entanto, 

estando as inspeções efetuadas integradas, quer no âmbito do Flag State Control, quer do Port State 

Control, os custos associados à aplicação do regulamento consideram-se imputados no contexto dos 

custos da rubrica Atividade inspetiva da Administração Marítima, abordada mais à frente. 

 

Convenção sobre Reciclagem dos Navios 

A política marítima comunitária visa, nomeadamente, uma indústria marítima inovadora, 

competitiva e respeitadora do ambiente, apoiando as iniciativas internacionais destinadas a impor 

normas mínimas em matéria de desmantelamento e reciclagem dos navios, bem como promoção de 

infraestruturas de reciclagem limpas, sendo preconizada na sequência final do processo de abate dos 

navios a manutenção de um nível de equivalência idêntico ao da Convenção de Basileia, a qual 

enquadra os resíduos. 

Em conformidade, os navios em fim de vida destinados ao desmantelamento são 

considerados como resíduos na aceção do direito internacional e do direito comunitário sobre os 

resíduos. São igualmente considerados como resíduos perigosos quando contêm quantidades 

importantes de substâncias perigosas ou quando não foram convenientemente esvaziados da 

respetiva carga de substâncias perigosas. 

A exportação de um navio destes da UE para um país não membro da OCDE com vista ao 

seu desmantelamento é, por conseguinte, proibida, devendo o navio ser tratado num Estado-membro 

da OCDE em condições ecologicamente racionais ou ser descontaminado a fim de deixar de constituir 

um resíduo perigoso. 

Importa destacar as mais recentes iniciativas comunitárias que se consubstanciaram numa 

Proposta de Regulamento sobre a matéria e numa Decisão para o Conselho de Transportes. Os textos 
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em apreço têm por base a Convenção de Hong Kong, apelando o último, à urgência da ratificação do 

instrumento da OMI. 

A entrada em vigor do regulamento comunitário irá obrigar a que, durante o seu ciclo de 

vida, o navio tenha acompanhamento através do designado “Green Book” e dê cumprimento aos 

requisitos para o desmantelamento, expressos na Convenção. 

Os estaleiros de desmantelamento, também com base na Convenção da OMI, deverão dar 

cumprimento a requisitos de qualidade na operação e no tratamento dos resíduos. 

Neste âmbito, os custos envolvidos, que visam integralmente evitar a degradação 

ambiental, reportam-se à ratificação e implementação efetiva da Convenção sobre Reciclagem dos 

Navios, com reflexos, nomeadamente, na operação e manutenção dos navios, Administração 

Marítima, estaleiros navais e encaminhamento e tratamento dos resíduos. 

 

Atividade inspetiva da Administração Marítima 

A verificação do cumprimento do diverso normativo internacional, nomeadamente das 

Convenções da OMI, comunitário e nacional aplicável ao transporte marítimo, quer no contexto do 

controlo de navios estrangeiros que escalem portos nacionais – atividade de Controlo de Estado de 

Porto (Port State Control), quer no âmbito do controlo da frota mercante nacional – atividade de 

Controlo de Estado de Bandeira (Flag State Control), está cometida ao IPTM no seu papel de 

Administração Marítima. 

Neste contexto, apresentam-se os seguintes indicadores relevantes relativos à função 

inspetiva e atividades complementares, assessórias e subsidiárias desenvolvidas em 2010: 

A) Número de navios estrangeiros inspecionados (Port State Control): 468; 

B) Número de vistorias no contexto de construção e modificação de embarcações: 1069; 

C) Número de aprovações de projetos de construção e modificação de embarcações: 249 

D) Número de certificados segurança e proteção do meio ambiente marinho a todos os 

tipos de embarcações existentes: 1126. 

Os custos de funcionamento associados a esta função reportados ao ano 2010, podendo 

ser considerados, nomeadamente, como incorridos no âmbito da prevenção da degradação do meio 

marinho, foram aproximadamente os seguintes: 

A) Custos da atividade do Port State Control: 200 mil euros; 

B) Custos da atividade do Flag State Control: 900 mil euros. 

 

Assim, admite-se como razoável uma imputação de metade dos presentes encargos para 

efeitos de proteção do meio marinho, ou seja, 600 mil euros. 
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A Tabela 4.6. apresenta o resumo do custo anual de degradação da atividade de 

Transporte marítimo. 

 

Tabela 4.6. - Síntese do custo anual de degradação da atividade de transporte marítimo. 

Medida 

Custo anual de degradação (106€) 

Público Privado 

Monitorização/Controlo do Tráfego Marítimo 3,9 - 

Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldade 0,04 - 

International Oil Pollution Compensation Funds - 0,5 

Atividade Inspetiva da Administração Marítima 0,6 - 

 

 

ATIVIDADES PORTUÁRIAS 

O sistema portuário comercial da subdivisão do Continente é, anualmente, escalado por 

cerca de 10,5 milhares de navios mercantes, movimentando um volume de mercadorias de 67 milhões 

de toneladas e mais de 600 milhares de passageiros, essencialmente no âmbito de navios de cruzeiro 

oceânico. 

Por sua vez, o volume de pescado transacionado nas infraestruturas portuárias de apoio 

à atividade piscatória ronda os 130 milhares de toneladas, com um preço médio de 1,5 €/kg. No que 

reporta às infraestruturas de apoio ao recreio náutico na costa da subdivisão do Continente, o número 

de postos de amarração ultrapassa os 8,6 milhares. 

As orientações comunitárias, como por exemplo no recente Livro Branco “Roteiro do 

espaço único europeu dos transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico 

em recursos” vão no sentido da internalização dos custos da poluição local e do ruído nos portos, assim 

como os da poluição atmosférica no mar. 

Com enquadramento no normativo e regras de boa prática aos níveis internacional, 

comunitário e nacional, os portos desenvolvem uma série de medidas, visando a preservação do estado 

ambiental, suportando, assim, diversos custos que visam evitar a degradação do meio marinho, 

assinalandose de seguida os mais revelantes. 

Será igualmente de assinalar que várias das medidas e inerentes custos associados para 

evitar a degradação do meio marinho identificados na subseção relativa ao transporte marítimo 

também incidem sobre os portos, em adição aos que se destacam nesta subseção. 
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Meios Portuários de Receção de Resíduos Gerados em Navios e de Resíduos da Carga 

A Convenção MARPOL 73/78 (Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por 

Navios, de 1973), bem como a legislação comunitária e nacional aplicável sobre meios portuários de 

receção de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga, visa reduzir as descargas no mar de 

resíduos gerados em navios e de resíduos da carga, aumentando a proteção do ambiente marinho. 

Em conformidade com a Diretiva 2000/59/CE, de 27 de novembro, alterada pela Diretiva 

2007/71/CE da Comissão, de 13 de dezembro, transposta para o direito interno português pelo 

Decreto-Lei n.º 165/2003, de 24 de julho, alterado pelos Decretos-Lei n.º 197/2004, de 17 de agosto, 

e n.º 57/2009, de 3 de março, é obrigatória a entrega de todos os resíduos gerados no navio num meio 

portuário de receção antes de deixar o porto, exceto se o navio tiver capacidade de armazenamento 

suficiente até ao porto de escala seguinte. Por sua vez, os resíduos da carga têm de ser entregues num 

meio portuário de receção, em conformidade com as disposições da Convenção MARPOL 73/78. 

Neste contexto, os portos devem assegurar a disponibilidade de meios portuários de 

receção adequados às necessidades dos navios que normalmente utilizam esse porto, sem lhes causar 

atrasos indevidos, devendo para o efeito ter capacidade para receber os tipos e as quantidades de 

resíduos gerados em navios e de resíduos da carga dos navios que normalmente utilizam esse porto, 

tendo em conta as necessidades operacionais dos utilizadores do porto, bem como as dimensões e a 

localização geográfica do porto. Igualmente, devem, nomeadamente, elaborar e aplicar planos de 

receção e gestão de resíduos, efetuar inspeções aos navios e implementar o princípio do poluidor-

pagador, mediante a cobrança de uma taxa de resíduos aos navios. 

Ilustra-se na Tabela 4.7. o volume de resíduos de navios geridos nos principais portos 

comerciais da subdivisão do Continente em 2008 e 2009. 

Neste contexto, o IPTM exerce competências respeitantes a: 

A) Avaliação e aprovação dos Planos Portuários de Receção e Gestão de Resíduos; 

B) Controlo da respetiva execução; 

C) Garantia de que os planos sejam revistos e aprovados, com a periodicidade mínima 

de três anos e, independentemente do período decorrido, sempre que ocorram 

mudanças significativas no funcionamento do porto. 

Por sua vez, cada Autoridade Portuária deve apresentar ao IPTM, em cada triénio, um 

relatório sobre a aplicação da legislação, competindo ao IPTM remeter à CE um relatório consolidado 

sobre a avaliação do funcionamento do regime. 
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Tabela 4.7. - Volume de resíduos de navios nos principais portos comerciais da subdivisão do Continente (Fonte: Relatório Consolidado do 

Setor Marítimo Portuário de 2009, com atualizações).  

Rubrica Unid. 

APVC 
 (Viana Castelo) 

APDL 
(Douro/Leixões) 

APA  
(Aveiro) 

APFF 
 (Fig. Foz) 

APL 
 (Lisboa) 

APSS 
(Setúbal/Sesimbra) 

APS 
(Sines) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Recolha indiferenciada 

Anexo I* m³ n.d n.d 2648 2325 0 0 0 0 9240 7384 625 49158 19612 4179 

Anexo IV* m³ n.d n.d 0   0 0 0 0 2576 5772 n.d. n.d.     

Anexo V* m³ n.d n.d 1005 969 1595 1292 1064 1050 9232 10385 364 317 185 75 

Total m³     3653 3294 1595 1292 1064 1050 21048 23541 989 49475 19797 4254 

Recolha seletiva 

Anexo I* m³ n.d n.d 0 4 828 510 52 145 23 28 19 107     

Anexo IV* m³ n.d n.d 353 74 0 0 3 0 0 0 n.d. n.d.   4 

Anexo V* m³ n.d n.d 74 126 832 773 482 571 2663 1926 413 511 807 4417 

Total m³     427 204 1660 1283 537 716 2686 1954 432 618 807 4421 

Total m³ 0 0 4080 3498 3255 2575 1601 1766 23734 25495 1421 50093 20604 8674 

*Convenção MARPOL. 
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Tabela 4.8. - Taxas sobre resíduos gerados em navios, cobradas nos portos da subdivisão do 

Continente em 2009 (Fonte: IPTM). 

Portos da subdivisão do Continente 
Receitas 

(106€) 

Viana do Castelo 0,002 

Douro/Leixões 0,1 

Aveiro 0,05 

Figueira da Foz 0,003 

Lisboa 1,5 

Setúbal/Sesimbra 0,08 

Sines 0,2 

IPTM (portos sob sua jurisdição) 0,03 

Total 1,9 

 

Apresentam-se na Tabela 4.8. as taxas/serviços cobradas em 2009 pelos portos do 

Continente sobre resíduos gerados em navios, que totalizam cerca de 1,9 milhões de euros, as quais 

poderão ser assimiladas aos encargos para receção e tratamento de resíduos gerados em navios. 

Os encargos associados, 1,9 milhões de euros, representam integralmente o custo anual 

para evitar a degradação do meio marinho. 

 

GESTÃO DE DRAGADOS 

No que concerne aos dragados, considera-se que o custo incorrido para proteção do meio 

marinho corresponderá ao custo adicional com o destino final dos dragados classificados nas classes 2, 

3, 4 e 5, de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

Admitindo-se que cerca de 50% do custo com os dragados destas classes, referidos na 

Tabela 4.9. com base nos elementos da subseçãoImersão de resíduos, corresponderá ao custo adicional 

incorrido, estima-se que o custo anual de degradação seja na ordem de dois milhões de euros. 

Na Tabela 4.10. apresenta-se um resumo dos custos anuais de degradação suportados 

pela atividade portuária. 
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Tabela 4.9. - Custo de degradação do meio marinho associado as dragagens (Fonte: Cálculos 

efetuados com base na seção Transportes marítimos, portos e logística, subseção Imersão de 

Resíduos). 

Volume (2009) Custos/Trabalhos de Dragagem  

Total Dragado 
(m3) 

Dragado Contaminado 
(classe 2, 3, 4 ou 5) 

(m3) 

Total anual dragado 
(106€) 

Custo anual de degradação 
(50% dos dragados classes 2, 

3, 4 ou 5) 
(106€) 

3732000 1311580 11,4 2,0 

 

Tabela 4.10. - Síntese do custo anual de degradação da atividade portuária. 

Medida 

Custo anual de degradação 
(106€) 

Público Privado 

Meios portuários de receção de resíduos gerados em navios e 
de resíduos de carga 

- 1,9 

Gestão de dragados 2,0 - 
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4.4. CONTROLO DE POLUIÇÃO DE ATIVIDADES EM TERRA 
 

Nesta subseção considerou-se unicamente a poluição proveniente de atividades em terra 

cujas águas residuais, depois de tratadas em ETAR urbanas, ETAR industriais e ETAR mistas (urbana+ 

industriais), são rejeitadas no mar. 

Tal como referido na subseção3.3.Descargas de águas residuais, na subdivisão do 

Continente existem vinte e oito descargas de águas residuais nas águas costeiras, a maior parte delas 

através de emissários submarinos de pequena e média dimensão. 

Na Tabela 4.11. apresentam-se os valores totais dos principais parâmetros das descargas, 

provenientes de ETAR em zonas costeiras, existentes na subdivisão do Continente. 

No que concerne aos custos de degradação consideraram-se, por um lado, os custos 

associados ao tratamento das águas residuais produzidas, e, por outro lado, os custos ambientais –

Taxa de Recursos Hídricos (TRH). 

 

Custos com o tratamento das águas residuais rejeitadas no meio marinho 

No que concerne ao tratamento de águas residuais considera-se que o custo incorrido no 

tratamento da água residual rejeitada, no meio marinho, representa um proxy do custo de não 

degradação, uma vez que, a ausência de tratamento da água residual rejeitada, implicaria a descarga 

de carga poluente superior. 

Tabela 4.11. - Principais parâmetros das descargas no ano de 2011 em zonas costeiras da 

subdivisão do Continente (Fonte: ARH’s). 

Volume 
(m3/ano) 

CQO 
(ton/ano) 

CBO5 
(ton/ano) 

Azoto 
(ton/ano) 

Fósforo 
(ton/ano) 

359 358 258 47 646 16 798 6 306 798 

CQO: carência química de oxigénio; CBO5 carência bioquímica de oxigénio. 

Tabela 4.12. - Custo degradação do meio marinho relativo ao tratamento de águas residuais 

rejeitadas no meio marinho (Fonte: APA/INSAAR, 2010). 

Administração de 
Região Hidrográfica 

Volume 
(m3/ano) 

Custo médio total 
(INSAAR 2010) (€/m3) 

Custo anual de 
degradação (106€) 

Norte 3 952 452 1,56 3,1 

Centro 288 128 024 1,98 285,2 

Tejo 60 276 509 1,08 32,5 

Alentejo 6 987 363 0,88 3,1 

Algarve 13 910 1,08 7,5 

Total 331,5 
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Com base nos volumes anuais de águas residuais rejeitadas através de emissário 

submarinos, que chegam ao meio marinho, por Região Hidrográfica, identificadas na 

subseção3.3.Descarga de águas residuais, e na estimativa de custos médios totais reportados pelo 

Inventário Nacional de Sistemas de Águas e de Águas Residuais (INSAAR), estimou-se o custo anual de 

degradação associado à rejeição de águas residuais no meio marinho. Tendo em conta que o custo 

médio total anual, reportado pelo INSAAR, inclui o custo de recolha, tratamento e descarga das águas 

residuais, imputou-se apenas 50% desta rubrica, referente à componente de tratamento e descarga. 

Assim, os custos de degradação apurados são os indicados na Tabela 4.13. 

 

Custos ambientais 

No que diz respeito aos custos ambientais, considerou-se o valor da TRH devida pela 

descarga de efluentes sobre os recursos hídricos, componente E, aplicando os valores de base 

seguintes de acordo com o Decreto-Lei N.º 97/2008, de 11 de junho: 

A) 0,31€ por quilograma de matéria oxidável apurada de acordo com a formula (CQO + 

2 × CBO5)/3, onde CQO corresponde à carência química de oxigénio e CBO5 à carência 

bioquímica de oxigénio; 

B) 0,13€ por quilograma de azoto total; 

C) 0,16€ por quilograma de fósforo total. 

Assim, a Tabela resume o custo anual de degradação, associado à aplicação da 

componente E da TRH às cargas anuais rejeitadas, por Região Hidrográfica, identificadas na 

subseção3.3. Descarga de águas residuais. 

 

Tabela 4.13. - Custo degradação associado ao custo ambiental (Fonte: APA). 

Administração de Região Hidrográfica 
Custo anual de degradação     

(106€) 

Norte 0,9 

Centro 1,4 

Tejo 2,3 

Alentejo 0,4 

Algarve 0,2 

Total 5,2 

 

Deste modo, a estimativa do custo anual total de degradação relativo ao controlo de 

atividades em terra é de aproximadamente 336.7 milhões de euros, conforme se apresenta na Tabela 

4.14. 
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Tabela 4.14. - Síntese do custo anual de degradação do meio marinho associado às atividades 

desenvolvidas em terra (Fonte: APA). 

 

Tipologia de custo 

Custo anual de degradação (106€) 

Público Privado 

Custos de tratamento e descarga das águas residuais - 331,5* 

Custos ambientais – TRH componente E - 5,2 

Total - 336,7 

* Considera-se custo privado atendendo à possibilidade de ser passado através da tarifa aos utilizadores dos serviços de 
drenagem e tratamento de águas residuais. 
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4.5. PREVENÇÃO E COMBATE À POLUIÇÃO DO MAR 
 

Os ambientes costeiros apresentam um elevado valor ecológico, cultural e sócio-

económico, ao mesmo tempo que se encontram sujeitos a inúmeros agentes impactantes, 

nomeadamente, descargas de efluentes e fluxos de tráfego, entre outros. Entre estes, um dos que 

apresenta impactos mais danosos diz respeito ao derrame de produtos petrolíferos. 

A frequência com que ocorrem incidentes ou acidentes desta natureza, associada às 

graves consequências que deles podem advir, não só a nível ambiental, mas também cultural, social e 

económico, demonstra o caráter fulcral que a existência de medidas de gestão e proteção face a este 

tipo de problemas acarreta e apresenta. 

As áreas costeiras da subdivisão do Continente apresentam uma acentuada 

suscetibilidade face a este agente impactante, quer devido ao elevado tráfego marítimo comercial que 

atravessa as águas sob jurisdição nacional, quer pelas suas características fisiográficas e climatéricas, 

que propiciam a condução de materiais derramados em direção à costa. 

A vulnerabilidade destes ambientes, em Portugal, prende-se ainda com a existência de 

valores naturais a preservar (nas áreas costeiras), e com as características de ocupação do território, 

uma vez que a grande maioria da população e das atividades económicas se concentra no litoral. 

Neste sentido, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) de acordo com a legislação 

nacional, em particular o Decreto-Lei n.º 43/2002. de 2 de março, perfila-se, em simultâneo, como um 

serviço do Estado e o seu órgão de topo (Decreto-Lei n.º 44/2002. de 2 de março), representando a 

estrutura superior no que concerne a administração e coordenação dos órgãos e serviços que, apoiados 

pela Marinha, possuem competências ou desenvolvem ações enquadradas no âmbito do Sistema de 

Autoridade Marítima, das quais, a valência na prevenção e combate à poluição se atribui como um dos 

vetores de primordial responsabilidade. 

Neste contexto, a agilização e operacionalização desta estrutura na sua vertente interna, 

incorpora a Direção de Combate à Poluição do Mar (DCPM), cinco Departamentos Marítimos e vinte e 

oito Capitanias. 

De forma a dar cumprimento ao normativo internacional, Portugal tem em vigor um plano 

de contingência para o combate à poluição do mar, cuja designação é “Plano de Emergência para o 

Combate à Poluição das Águas Marinhas, Portos, Estuários e Trechos Navegáveis dos Rios, por 

Hidrocarbonetos e Outras Substâncias Perigosas”, abreviadamente conhecido por “Plano Mar Limpo”, 

aprovado e posto em vigor pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/93, de 15 de abril. 

O Plano Mar Limpo visa estabelecer um dispositivo de resposta a episódios de poluição 

marinha por hidrocarbonetos e outras substâncias nocivas, ou a situações de poluição iminente, 

definindo as responsabilidades das entidades intervenientes e fixando as competências das 

autoridades que incorporam a AMN e que dirigem aquela resposta. 

Contudo, e apesar de o Plano Mar Limpo (PML) se concentrar na resposta a episódios de 

poluição do mar, também nele se estabelece a necessidade e o enquadramento global da preparação 

para que a resposta seja eficiente e eficaz. Essa preparação envolve: 
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A) A obtenção e manutenção do material de combate à poluição do mar; 

B) A formação e operação dos sistemas de monitorização; 

C) A formação e o treino do pessoal; 

D) A manutenção do dispositivo de resposta do PML; 

E) A realização de exercícios; 

F) A articulação e a operacionalização de outros meios e ou outros organismos, 

nomeadamente, os meios aéreos da Força Aérea Portuguesa e os meios navais da 

Marinha na prevenção para o combate à poluição do mar e do próprio combate à 

poluição do mar. 

Os custos de degradação do meio marinho provocados pelos incidentes ou acidentes 

correspondem sensivelmente aos custos suportados pela DGAM para evitar a degradação desse 

mesmo meio marinho. No entanto, e após o levantamento dos custos de operação conhecidos e que 

concorrem para o funcionamento da AMN, obtém-se para a estrutura da AMN que está direcionada 

para esta área, um valor acumulado, entre 2007 e 2010, que aproximadamente ascende a 5,6 milhões 

de euros de operação e manutenção. Assim, considera-se como valor aproximado de custo para 

proteção do meio marinho 1,4 milhões de euros por ano. 
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5. CENÁRIOS 

5.1. FOCO E HORIZONTE TEMPORAL 

A construção de cenários, ou futuros alternativos, visa informar o processo de decisão e 

delinear estratégias, constituindo uma das metodologias mais importantes de prospetiva. No presente 

capítulo efetuou-se um primeiro exercício, ainda que rudimentar, de construção de dois cenários 

contrastados para a Economia do Mar em Portugal, para apoio à Estratégia Nacional para o Mar (ENM).  

O foco deste exercício é a “Afirmação da Economia do Mar em Portugal” entendida, nesta 

primeira abordagem, como a consolidação e projeção de um conjunto de usos e atividades de mercado 

estabelecidos e emergentes referidos ao longo do relatório. Não foram consideradas as atividades não 

mercantis e outros benefícios económicos que o oceano potencialmente encerre.  

A partição da economia será efetuada entre usos e atividades ligadas ao mar 

(estabelecidas e emergentes) e o resto da economia.  

O horizonte temporal considerado é 2020, uma vez que coincide com o considerado no 

processo de revisão da ENM 2006, bem como com o horizonte do próximo Quadro Estratégico Comum 

(QEC) – FEDER, FSE, Fundo de Coesão, FEADER e FEAMP – no período 2014-2020. 

5.2. ENQUADRAMENTO EXTERNO 
 

O dealbar do séc. XXI surgiu com uma perda de hegemonia dos Estados Unidos da 

América,uma instabilidade muito significativa na zona euro e um forte crescimento de grandes 

economias emergentes, como a China, a Índia, a Indonésia, a Rússia e o Brasil. A situação 

socioeconómica e geopolítica, genericamente conturbada a nível mundial, com focos de insegurança 

em várias zonas do globo, designadamente associados às pressões sobre os recursos (energéticos, de 

água, alimentares e de materiais), potenciados pelas pressões demográficas, poderá conduzir a um 

acentuar das desigualdades e a situações conflituantes, ou, pelo contrário, ao surgimento de uma nova 

ordem mundial.  

Os avanços tecnológicos têm sido notáveis, nas áreas mais diversas, desde as 

nanotecnologias, biotecnologias, neurociências, robótica, tecnologias de informação e comunicação, e 

outras, permitindo a descoberta de novos materiais, de formas não convencionais de aproveitamento 

energético, evolução na produção de alimentos e de medicamentos, etc. Estes avanços têm permitido, 

igualmente, um aprofundamento do estudo do fundo do mar e potenciam uma exploração eficiente e 

sustentável dos recursos marinhos. 

O século XXI será também um século de encurtamento das distâncias onde praticamente 

tudo poderá ser localizado em tempo real (pessoas e bens), através das tecnologias de comunicação 

wireless e de uma maior eficiência na observação da terra via satélite, com benefícios em diversas áreas 

da ciência, designadamente ligadas ao mar.  
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A globalização e as pressões ambientais, designadamente sobre os recursos energéticos e 

respetivas emissões, juntamente com as incertezas na evolução dos preços do petróleo, induzem uma 

tendência de transferência de parte do transporte rodoviário de mercadorias para a ferrovia e para o 

transporte marítimo (deep-sea shipping, short-sea shipping e autoestradas do mar). Atualmente 

algumas das grandes economias mais florescentes ou desenvolvidas encontram-se no Pacífico (China 

e Indonésia mais Estados Unidos e Japão), zona do globo onde se concentram as rotas de comércio 

mundial. Por sua vez, a ampliação do Canal do Panamá irá, inevitavelmente, gerar alterações de rotas 

Ásia/América do Norte/Europa Ocidental/Ásia, no sentido de revalorizar os serviços à volta do mundo.  

A situação geográfica de Portugal, nos antípodas do Pacífico, em pleno oceano Atlântico, 

na confluência de três continentes: Europa, África e América e em processo de aprovação da extensão 

da sua plataforma continental para uma extensão de território marítimo cerca de 40 vezes superior à 

do território emerso, potencia uma visão de longo prazo ambiciosa para o país, se conseguir aproveitar 

essas condições naturais, em tempo oportuno. Em particular a ampliação do Canal do Panamá 

poderá  tornar possível que porto(s) de águas profundas localizado(s) no continente possam passar a 

servir de nós de distribuição de mercadorias mais significativos. Igualmente, o crescimento do tráfego 

Ásia do Sul/Europa pela rota atual, que passa pelo Canal do Suez/Mediterrâneo, pode também originar 

oportunidades de cruzamento de rotas Norte/Sul com Este/Oeste em portos da subdivisão do 

Continente. 

A extensão da plataforma continental que se estima que atingirá os 2.150.000 Km2, 

emcertos pontos poderá ir para além das 350 milhas a contar das linhas de base, trará ainda um 

enorme potencial de exploração económica em áreas emergentes como a biotecnologia marinha, os 

recursos minerais marinhos, as energias offshore, a robótica e as TIC associadas à exploração dos 

recursos e à vigilância e observação da terra. Também nas atividades já estabelecidas em Portugal mais 

ligadas aos recursos naturais, como o turismo costeiro e náutico e os cruzeiros, ou a pesca, aquicultura 

e indústria transformadora do pescado, poderão  surgir novas oportunidades de negócio associadas ao 

uso sustentável dos recursos e à valorização dos serviços dos ecossistemas.  

No período deste exercício de cenarização confrontamo-nos, em primeiro lugar, com a 

dificuldade do horizonte temporal ser demasiado curto (8 anos) para um exercício de cenarização, 

normalmente efetuado para horizontes mais longos. Sobretudo porque, no momento atual, a evolução 

económica do país se encontra fortemente condicionada pela intervenção externa do Fundo 

Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu (FMI/CE/BCE), que impõe 

a Portugal um Programa de Ajustamento Económico em três anos, iniciado em junho de 2011 e que se 

prevê terminado em julho de 2014 (EC, 2012a). 

Assim, até 2017, utilizou-se um único cenário quantificado para o PIB, baseado nas 

projeções macroeconómicas mais recentes daquelas entidades (Tabelas 5.1 e 5.2), cujos pressupostos 

principais podem ser consultados no Anexo I.  
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Tabela 5.1.- Projeções internacionais para o PIB em diversas partes do globo  
(taxa de variação real, em volume). 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fontes 

Mundo               

FMI 3,3 3,6    4,6 
FMI, World Economic Outlook: Coping with High Debt and Sluggish 
Growth, October 2012 

CE 3,1 3,3 3,9    EC, European Economic Forecast, Autumn 2012, November, 7, 2012 

B. Mundial 2,5 3,0 3,3    The World Bank, Global Economic Prospects, June 2012 forecasts 

M. Finanças 3,3 3,6     MF, Orçamento de Estado para 2013, Relatório, outubro 2012 

Economias Emergentes e em Desenvolvimento* 

FMI 5,3 5,6     6,2 
FMI, World Economic Outlook: Coping with High Debt and Sluggish 
Growth, October 2012 

B. Mundial 5,3 5,9  6,0    The World Bank, Global Economic Prospects, June 2012 forecasts 

EUA                

FMI 2,2 2,1     3,3 
FMI, World Economic Outlook: Coping with High Debt and Sluggish 
Growth, October 2012 

CE 2,1 2,3  2,6    EC, European Economic Forecast, Autumn 2012, November, 7, 2012 

OCDE 2,4 2,6      
OECD, OECD Economic Outlook, Database Inventory  91, Volume 
2012/1, June 2012 

B. Mundial 2,1 2,4  2,8    The World Bank, Global Economic Prospects, June 2012 forecasts 

União Europeia          

FMI -0,2 0,5    2,1 
FMI, World Economic Outlook: Coping with High Debt and Sluggish 
Growth, October 2012 

CE -0,3 0,4 1,6    EC, European Economic Forecast, Autumn 2012, November, 7, 2012 

M. Finanças -0,2 0,5     MF, Orçamento de Estado para 2013, Relatório, outubro 2012 

Zona Euro               

FMI -0,4 0,2    1,7 
FMI, World Economic Outlook: Coping with High Debt and Sluggish 
Growth, October 2012 

CE -0,4 0,1 1,4    EC, European Economic Forecast, Autumn 2012, November, 7, 2012 

OCDE -0,1 0,9     
OECD, OECD Economic Outlook, Database Inventory  91, Volume 
2012/1, June 2012 

B. Mundial -0,3 0,7 1,4    The World Bank, Global Economic Prospects, June 2012 forecasts 

Espanha               

FMI -1,5 -1,3    1,7 
FMI, World Economic Outlook: Coping with High Debt and Sluggish 
Growth, October 2012 

CE -1,4 -1,4 0,8    EC, European Economic Forecast, Autumn 2012, November, 7, 2012 

OCDE -1,6 -0,8         
OECD, OECD Economic Outlook, Database Inventory  91, Volume 
2012/1, June 2012 

Alemanha               

FMI 0,9 0,9    1,3 
FMI, World Economic Outlook: Coping with High Debt and Sluggish 
Growth, October 2012 

CE 0,8 0,8 2,0    EC, European Economic Forecast, Autumn 2012, November, 7, 2012 

OCDE 1,2 2,0         
OECD, OECD Economic Outlook, Database Inventory  91, Volume 
2012/1, June 2012 

Nota*: O FMI Inclui os seguintes grupos regionais: Europa Central e Oriental, Comunidade de Estados Independentes incluindo 

Geórgia e Mongólia, Ásia em Desenvolvimento, América Latina e Caraíbas, Médio Oriente e Norte de África e África Sub-

Saariana; O Banco Mundial inclui os seguintes grupos: Sudeste Asiático e Pacífico (individualizando China, Indonésia e 

Tailândia); Europa e Ásia Central (individualizando Rússia, Turquia e Roménia), América Latina e Caraíbas (individualizando 

Brasil, México e Argentina), Médio Oriente e Norte de África (individualizando Egito, Irão e Argélia), Ásia do Sul (individualizando 

Índia, Paquistão e Bangladesh) e África Sub-Saariana (individualizando África do Sul, Nigéria e Angola). 
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Na Tabela 5.1. foi efetuada uma compilação de projeções internacionais recentes para o 

PIB, em diversas partes do globo. No que respeita a Portugal, a Tabela 5.2. sistematiza as projeções do 

PIB mais recentes elaboradas por diversas entidades, nacionais e internacionais. Realçaram-se os 

valores adotados para o exercício de cenarização, resultantes de um mix de valores de várias entidades, 

privilegiando as projeções mais recentes da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional, e 

as mais avançadas no horizonte temporal. Na Tabela 5.3 apresenta-se o deflator do PIB utilizado para 

o cálculo a preços correntes, necessário para avaliação do peso do VAB da Economia do Mar no PIB da 

Economia, em 2020. 

 

Tabela 5.2. - Projeções para o PIB em Portugal (taxa de variação real, em volume). 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fontes 

Portugal               

FMI -3,0 -1,0    1,8 
FMI, World Economic Outlook: Coping with High Debt 
and Sluggish Growth, October 2012 

CE 

-3,0 -1,0 1,2 1,8 1,8  
EC, European Economy, The Economic Adjustment 
Programme for Portugal, Fifth Review - Summer 2012, 
October 2012 

-3,0 -1,0 0,8    
EC, European Economic Forecast, Autumn 2012, 7th 
November, 2012 

OCDE -3,2 -0,9     
OECD, OECD Economic Outlook, Database Inventory  
91, Volume 2012/1, June 2012 

M. Finanças -3,0 -1,0         
MF, Orçamento de Estado para 2013, Relatório, 
outubro 2012 e Grandes Opções do Plano para 2013, 
Lei n.º 66-A/2012, de 31 de dezembro de 2012 

Banco de Portugal -3,0 -1,6     

BP, Boletim Económico – Outono 2012: 

Projeções para a Economia Portuguesa 2012-

2013, 13 novembro 2012 

 

Tabela 5.3. - Projeções para deflator do PIB em Portugal (taxa de variação). 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fontes 

Portugal                

Deflator do PIB 0,3 1,5 1,2 1,2 1,2  

2012 a 2014 - EC, European Economic Forecast, 
Autumn 2012, November, 7, 2012 
2015 e 2016 - EC, European Economy, The Economic 
Adjustment Programme for Portugal, Fifth Review - 
Summer 2012, October 2013 

Deflator do PIB 0,3 1,3  
   Grandes Opções do Plano para 2013, Lei n.º 66-

A/2012, de 31 de dezembro 

 

No período entre 2012 e 2020, os dois cenários para a Economia Nacional não poderão 

ser muito contrastados, dado o curto período temporal (3 anos) de diferenciação. Após 2017 

consideraram-se dois cenários contrastados para o PIB nos três anos seguintes. 
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Relativamente à Economia do Mar, em particular, a política europeia explicita algumas 

orientações que devem ser tidas em atenção no desenvolvimento de cenários. Na Caixa 5.1 sintetizam-

se os principais pressupostos e linhas de ação da política europeia de crescimento azul (Blue Growth), 

para a evolução da Economia do Mar, em 2025. 

 

Caixa 5.1. - Pressupostos e linhas de ação da política europeia Blue Growth, para a evolução da 
economia do mar, em 2025 (Fontes: ECORYS, DELTARES, OCEANIC (2012), CE (2012)). 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

União Europeia (UE) – o que indica a estratégia  de “Blue Growth” para 2025: 

A Estratégia “Blue Growth” analisa as atividades/ mercados europeus mais promissores no futuro,  tendo por 

base a capacidade de inovação, o potencial competitivo da indústria europeia, a criação de emprego, os efeitos 

de arrastamento e considerações sobre a sustentabilidade. Identifica como as mais promissoras a biotecnologia 

marinha, a energia eólica off-shore, a proteção contra cheias e erosão costeira, a energia renovável oceânica e 

a vigilância marítima. Diferencia as atividades  em três níveis da curva de desenvolvimento tecnológico e 

económico: atividades maduras, em crescimento e em pré-desenvolvimento.  

Atividades maduras – “os alicerces do crescimento azul” 

Transportes marítimos, portos e construção naval - crescimento do VAB, com manutenção dos níveis de 

emprego (aumento da produtividade), justificado pelo aumento do comércio com os países vizinhos e com o 

congestionamento do transporte rodoviário; é fundamental um reconhecimento completo do papel dos portos 

como pontos nodais chave. 

Pesquisa e prospeção de petróleo e gás off-shore – continuação do crescimento do VAB, com os grandes 

atores europeus (Shell, BP e Total) bem posicionados para desempenhar um papel ativo em todo o globo, 

conduzidos pelo contínuo aumento da procura de energia mundial, pela necessidade europeia de maior 

independência energética e pelas evoluções tecnológicas que permitem a exploração de novos produtos (ex: 

gás de xisto / shale-gas), em novas áreas do globo (exs: BRIC e Ártico) e com maior eficiência na pesquisa e 

exploração (ex: sismica 3-D e 4-D, Enhanced Oil Recovery (EOR), Enhanced Gas Recovery (EGR)). 

Turismo costeiro e náutico – a Europa permanecerá, no seu todo, na primeira posição como mercado turistico 

global; o futuro do turismo costeiro será moldado pelo poder de compra dos europeus (afetado pela crise) e 

pelo perfil do turista (que está a sofrer alterações induzidas sobretudo pelo envelhecimento da população e 

pelo aumento do nível educacional dos cidadãos em geral), conduzindo ao aumento da procura de 

“experiências à medida”; a tendência de aumento dos custos dos combustíveis conduzirá a uma maior 

racionalização dos transportes, que poderá induzir à procura de locais turísticos de maior proximidade. Haverá 

uma maior concorrência por locais costeiros com características únicas e atrativas, com boas ligações ao 

interior, capacidade de inovação e de marketing. 

Proteção costeira – as alterações climáticas e consequente possibilidade de subida do nível médio do mar e 

aumento de fenómenos climáticos extremos, como cheias e tempestades, associadas à concentração de 

população e atividades em zonas costeiras, farão com que esta atividade seja crescente nas próximas décadas. 

Na Europa existe um conhecimento e experiência acumulados em matéria de proteção costeira, podendo 

potenciar a exportação de produtose serviços nesta área. É, no entanto, uma área muito dependente de 

financiamento público. 
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Caixa 5.1. - Pressupostos e linhas de ação da política europeia Blue Growth, para a evolução da 
economia do mar, em 2025 (Fontes: ECORYS, DELTARES, OCEANIC (2012), CE (2012)). 

(continuação) 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

União Europeia (UE) – o que indica a estratégia  de “Blue Growth” para 2025: 

Atividades em crescimento – “criadoras de novos empregos” 

Aquicultura marinha – face aos limites de captura pesqueira, a aquicultura apresenta-se como uma alternativa 

interessante, ainda mais com o crescimento da procura de produtos da pesca.  O mercado inclui a criação e 

produção de algas marinhas, onde se prevê um forte crescimento para aplicações farmacêuticas e para 

aproveitamento energético.  

Eólicas off-shore – espera-se que o desenvolvimento tecnológico conduza a equipamentos mais eficientes, 

mais robustos e com custos unitários de produção mais baixos. A Europa tem sido líder no desenvolvimento 

tecnológico e nas exportações, focadas no fabrico de turbinas e também de componentes. A Europa terá que 

continuar a investir em I&D, possibilitando novos desenvolvimentos, como a construção de plataformas 

flutuante em águas profundas. Esta atividade tem elevadas sinergias com a exploração de petróleo e gás e com 

as renováveis oceânicas, dinamizando novos desenvolvimentos na monitorização ambiental. Prevê-se que o 

emprego triplique nos próximos 10 anos. 

Cruzeiros incluindo portos urbanos – o negócio europeu de cruzeiros é forte, ao longo de toda a cadeia de 

valor; tornou-se acessível a segmentos mais alargados de clientes, com menor poder de compra; potencia 

sinergias através da partilha do uso de instalações portuárias. 

Monitorização e vigilância marítima – preocupações com a segurança e maior consciência para as questões 

ambientais, conduzirão ao crescimento desta atividade. 

Atividades em estádio de pré-desenvolvimento – “investindo nos empregos de amanhã” 

Biotecnologia marinha – atividade centrada na I&D, ainda na sua infância, que poderá originar produtos de 

elevado valor, incluindo novas moléculas para usos medicinais, bioplásticos, enzimas ou biocidas; muito 

dependente de elevados investimentos e patenteamento. A evolução do mercado dependerá de ruturas 

tecnológicas e comerciais, que possam vir a ocorrer. O potencial de arrastamento de outras atividades 

marinhas será considerável. 

Renováveis oceânicas – inclui quatro segmentos de energias offshore: energia das marés (incluindo correntes 

marítimas), energia das ondas, gradiente de salinidade e gradiente térmico; a Europa tem uma posição forte na 

energia das ondas e das marés, mas o futuro dependerá do florescimento do desenvolvimento tecnológico e 

dos projetos de demonstração. 

Pesquisa e exploração de minerais marinhos – a tecnologia de exploração do mar profundo encontra-se 

preparada para ser testada, é esperado um desenvolvimento desta atividade em 2013; existe contudo um 

considerável desconhecimento dos impactes ambientais e forte dependência da aceitação pública. 
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5.3. ELEMENTOS PRÉ-DETERMINADOS 

As especificidades do país levam a que o panorama nacional seja um pouco diferente do 

da UE. O estádio de desenvolvimento em que se encontram as atividades em Portugal e as suas 

potencialidades são apresentadas na Figura 5.1. 

A figura está esquematizada de acordo com a lógica da cadeia de valor em que as 

atividades podem estar situadas num estádio de desenvolvimento de Pesquisa ou num estádio mais 

avançado de Exploração. O primeiro estádio abrange as fases tecnológicas de prospeção e de testes e 

demonstração, enquanto o segundo inclui as fases de início de exploração, exploração madura e 

desinstalação/ reconversão. Estão assinalados os usos e atividades consoante os três níveis da curva 

de desenvolvimento tecnológico e económico (atividades maduras, em crescimento e em pré-

desenvolvimento), de acordo com a classificação utilizada no documento Blue Growth (ECORYS, 

DELTARES, OCEANIC, 2012), e o estádio de desenvolvimento das atividades em Portugal. 

Apesar de não ter sido aplicada uma metodologia formal de elaboração de cenários 

prospetivos para cada uso e atividade, foi efetuada uma análise qualitativa das tendências futuras 

relativamente aos usos e atividades da economia do mar, a partir de documentos estratégicos setoriais 

e do conhecimento empírico dos representantes institucionais dos setores que participaram na 

elaboração da Estratégia Marinha para a Subdivisão do Continente (Tabela 5.4.). 

Relativamente à sua evolução recente (2006-2010), nos usos e atividades já estabelecidos 

destacam-se as seguintes situações:  

 Atividades como a pesca, que se mantêm mais ou menos estáveis em termos produtivos e 

de emprego;  

 Atividades como a portuária, os cruzeiros, a aquicultura, a indústria transformadora dos 

produtos da pesca e da aquicultura e o turismo e lazer, em particular na vertente náutica, 

apresentam, entre 2006 e 2010, uma tendência de crescimento económico, que se 

acentuou em 2010, nos casos da atividade portuária, aquicultura, indústria transformadora 

dos produtos da pesca e da aquicultura, turismo e lazer e cruzeiros. Estas atividades 

também dinamizam o emprego, em particular nos casos da atividade portuária, do turismo 

e lazer e da indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura;  

 Atividades que estiveram em declínio, como o sector da construção, manutenção e 

reparação naval e que apresentaram uma tendência de recuperação, ao nível do VAB e da 

produção, até 2008, e do emprego, até 2009, devido às componentes de reparação e 

manutenção de embarcações, mas que voltaram a apresentar sinais de declínio em 2010.  

Quanto aos usos e atividades emergentes em Portugal, com tendência de forte 

crescimento a prazo, são de realçar as energias renováveis, a exploração/produção de petróleo e gás, 

caso venham a dar frutos os investimentos efetuados na prospeção, a biotecnologia marinha e a 

exploração de recursos minerais não energéticos.  

A Tabela 5.4. e a síntese da situação das atividades da Economia do Mar em Portugal, 

apresentada na Caixa 5.2., complementam a leitura da Figura 5.1.   
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Figura 5.1. - Estádios de desenvolvimento das atividades da economia do mar em Portugal – 2012 e 
potencial para 2020 (Fonte: DGPM). 
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Tabela 5.4. – Dinâmica histórica e das tendências futuras (Fonte: Extraído da Estratégia Marinha 
para a Subdivisão do Continente (MAMAOT (2012)). 

 

↑ - aumento; → - estabilização; ↓ - redução (da atividade ou do impacto no meio marinho) 
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Caixa 5.2. – Situação das atividades da economia do mar em Portugal (Fonte: DGPM). 
 
 
 

  

 

  

PORTUGAL 

A PESCA COMERCIAL é uma atividade económica tradicional em Portugal, encontrando-se, por essa razão, 

numa fase de “exploração madura”. A evolução da frota de pesca nas duas últimas décadas mostra uma 

tendência claramente decrescente, quer no que diz respeito ao número de embarcações, quer à respetiva 

capacidade de captura. O decréscimo verificado visou a adequação da capacidade da frota aos recursos 

disponíveis, considerando-se que, no futuro, os ajustamentos de capacidade serão pontuais e dirigidos a 

segmentos onde se identifica, ainda, alguma sobre-capacidade. Tal adaptação da capacidade da frota não teve 

consequências significativas no volume do pescado capturado em águas nacionais, o qual, mantém uma 

relativa estabilização, ou ligeiro aumento. 

A AQUICULTURA apresenta um potencial de crescimento até 2020, sobretudo no que concerne ao potencial de 

exploração de novas áreas, e designadamente, no desenvolvimento em offshore. Consequentemente, 

encontra-se em preparação o Plano Nacional de Aquicultura offshore, com o intuito de dinamizar o tecido 

económico e promover esta atividade económica do mar. 

O desenvolvimento da INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DO PESCADO não poderá ser dissociado do 

desenvolvimento da pesca comercial e da aquicultura, incorporando uma expressiva fatia de valor aos produtos 

daquelas atividades. Não se perspetivando, no curto/médio prazo, possibilidade de aumento das capturas, a 

valorização do pescado através da transformação surge como uma das vias para a melhoria dos resultados 

económicos do setor da pesca. Nota-se a existência de inovação na fileira do pescado, em particular na última 

década, dirigida aos produtos gourmet, que se consubstanciam, designadamente, na apresentação de novos 

conceitos e no rebranding de produtos enlatados. 

A CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAIS representam uma atividade económica tradicional em Portugal. A 

construção naval em metal é uma atividade desenvolvida num estaleiro de média dimensão, os Estaleiros 

Navais de Viana do Castelo (ENVC), que também se dedica à reparação naval. Na área da reparação naval 

exisitem um grande estaleiro (LISNAVE), dois de média dimensão (Estaleiros Navais de Peniche, NAVALRIA) e 

vários mais pequenos, com competências consolidadas. É de assinalar a existência de uma componente 

relacionada com a investigação e o teste de novos materiais (I&D). Para além disso, também se tem verificado 

alguma capacidade de adaptação e flexibilidade na tipologia de construção naval efetuada pelos estaleiros, i.e. 

recentemente, os estaleiros navais têm correspondido às solicitações dos promotores de energia renovável 

oceânica, tendo por ex. auxiliado na construção dos protótipos de energia das ondas (“Waveroller”, nos 

Estaleiros de Peniche) e de energia eólica assente em plataforma flutuante (“Windfloat”, na Lisnave). 

Consequentemente, existe alguma expetativa no que concerne às oportunidades e às sinergias que se podem 

estabelecer com a consolidação de outros setores de atividade económica do mar emergentes (ex. energias 

renováveis oceânicas), possibilitando uma maior dinamização deste setor. 

A ATIVIDADE PORTUÁRIA é uma atividade indissociável do transporte marítimo. A rede de infraestruturas 

portuárias nacionais é composta pelo conjunto de portos comerciais, de pesca e de recreio náutico situados no 

território continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. No continente, destaca-se o Sistema 

Portuário Comercial do Continente, que integra os portos de Viana do Castelo, Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, 

Lisboa, Setúbal e Sesimbra, Sines, Portimão e Faro. As adaptações efetuadas recentemente no porto de Sines 

permitiram o upgrade para que este se tornasse num porto de águas profundas com condições para poder 

receber navios de maiores dimensões e de grande calado.  
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Caixa 5.2. – Situação das atividades da economia do mar em Portugal (Fonte: DGPM). 
(continuação) 

 
 
 

  

 

  

PORTUGAL 

O TRANSPORTE MARÍTIMO é uma atividade tradicional em Portugal encontrando-se, à semelhança da Pesca 

Comercial, na fase de “exploração madura”. A partir da década de 80, verificou-se um acentuado declínio da 

marinha mercante nacional. Dado que, a nível internacional, se tem vindo a registar uma forte tendência de 

concentração em mega transportadores que assumem as grandes linhas de transporte de carga, em navios de 

grande dimensão e com capacidades crescentes, será importante a consolidação dos operadores nacionais. 

Os CRUZEIROS representam uma atividade que a nível nacional se apresenta numa fase intermédia da 

“exploração madura”, com potencial de crescimento até 2020. Em Portugal, existem os terminais de cruzeiros 

de Lisboa, Funchal, Leixões, Portimão e S. Miguel, sendo Lisboa a cidade europeia com maior número de 

escalas de navios de cruzeiro na fachada atlântica europeia (FEEM, 2012). Em 2014 serão iniciados projetos 

para expansão dos terminais de cruzeiros de Lisboa, e também de Leixões, que permitirão receber cruzeiros de 

grande calado potenciando o número de cruzeiros que entram nos terminais, e também de passageiros que per 

se podem dinamizar a economia local (OJE, 2012).  

O TURISMO COSTEIRO (incluindo a utilização balnear) é uma atividade que se apresenta numa fase de 

“exploração madura”, desde os anos 60. Uma das mais-valias de Portugal é a riqueza da sua matéria-prima 

turística (social, cultural e natural). O turismo costeiro está fortemente dependente da qualidade dos serviços 

dos ecossistemas marinhos. Por outro lado, uma oferta turística articulada e coerente com as atividades 

náuticas e cruzeiros poderá contribuir para estimular aquelas atividades. 

A NÁUTICA é uma atividade que compreende a náutica de recreio e a náutica, encontrando-se ainda numa fase 

que compreende o “teste e demonstração” e o “início de exploração”, com um enorme potencial até 2020 para 

atingir a fase de “exploração madura”. No âmbito da náutica de recreio, para além do surf, windsurf, e ski 

aquático, praticados de uma forma expressiva em Portugal desde a década de 80, tem-se assistido à 

apresentação de uma multiplicidade de atividades particularmente nas últimas duas décadas, como por ex. jet-

ski, skimming, knee-board, kitesurf, entre outros. Este aumento significativo de oferta, aliado à moda que se 

verifica, de um modo geral, à sua prática, permitiu aumentar significativamente o número de praticantes 

existente em Portugal. 

Relativamente à náutica, (regatas e provas desportivas) verifica-se a existência de um enorme potencial, ainda 

por explorar, seja no aumento da realização em Portugal de grandes provas desportivas e culturais 

internacionais (como as recentemente realizadas America´s Cup, Volvo Ocean Race e Tall Ships), ou no 

incremento da prática desportiva e de alta competição na qual Portugal oferece condições singulares 

(possibilitando um elevado número de horas de treino no mar e garantindo o usufruto de infraestruturas 

desportivas/centros de alto rendimento). 

As OBRAS DE DEFESA COSTEIRA têm assumido expressão em Portugal, pela aplicação prática da gestão 

integrada das zonas costeiras (GIZC) e dos planos de ordenamento da orla costeira (POOC). A partir da década 

de 80, assistiu-se em Portugal, à proliferação dos pontões na praia, como resposta à necessidade de proteção 

costeira que, consequentemente, provocaram alterações no trânsito sedimentar, a juzante. Após esta fase, 

tem-se verificado apenas, embora de forma regular, a necessidade de reforço e de manutenção de pequenos 

portos de abrigo de pesca, ou de instalações portuárias, após períodos de Inverno mais rigorosos. A 

concentração urbana nas áreas do litoral e a tendência que se tem vindo a verificar nos últimos anos, de 

aumento dos fenómenos extremos (cheias e secas com consequências localizadas de erosão costeira) exigirão, 

no futuro, uma atenção especial às atividades relacionadas com este setor, tendo em vista a prevenção e a 

adaptação às alterações climáticas. 
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Caixa 5.2. – Situação das atividades da economia do mar em Portugal (Fonte: DGPM). 
(continuação) 

 
 
 

  

 

  

PORTUGAL 

A EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO apresenta-se como setor de atividade tradicional, que se mantém nos dias de 

hoje. Apresenta-se, nesse sentido, num estágio de desenvolvimento correspondente à “exploração madura”. 

Ainda assim, também existem alguns aspetos de inovação, que se traduzem na apresentação de novos 

conceitos e produtos derivados, que a partir do produto sal, são apresentados nos mercados gourmet. 

As ATIVIDADES EDUCATIVAS e de I&D ligadas ao mar têm vindo a desenvolver-se ao longo das últimas 

décadas. Em julho de 2009 foi reconhecido o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar (Oceano XXI), 

como estrutura de eficiência coletiva, o que poderá contribuir para uma maior e melhor coordenação de 

esforços nesta área. O Cluster integra um conjunto diversificado de setores/atividades e de parceiros da área 

empresarial, académica e associativa e tem como primeira linha prioritária “Desenvolver a IDTI e apoiar o 

desenvolvimento de atividades emergentes no domínio da economia do Mar”. No que respeita às atividades 

educativas, foram desenvolvidos um projeto educativo nacional - “Kit do Mar” - e vários projetos de 

sensibilização/divulgação que introduzem a temática Mar, dirigidos a diferentes públicos-alvo. Relativamente 

às atividades de I&D aplicada, desde meados da década de noventa foram aprovados e implementados vários 

projetos relacionados com o Mar, com o apoio dos diversos Quadros Comunitários de Apoio. A maioria dos 

projetos dirigiu-se à aquicultura, seguido da monitorização do mar, aplicações portuárias e energia. Os maiores 

investimentos concentraram-se na energia, fundamentalmente na energia das ondas. 

As INDÚSTRIAS PARA A DEFESA, SEGURANÇA E PROTEÇÃO representam um setor de atividade em grande 

medida indissociável do setor das tecnologias de informação e comunicação, existindo um potencial de 

crescimento até 2020 para a “exploração madura”. Em Portugal, algumas empresas têm-se destacado a nível 

mundial pelo seu importante desempenho, no que se relaciona com o desenvolvimento de softwares e 

aplicações industriais, designadamente nas áreas da aeronáutica e de sistemas de observação a partir do 

espaço. 

As TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO representam, na área do mar, uma atividade em fase de 

“início de exploração”, com potencial de crescimento até 2020. A necessidade de monitorização do meio 

marinho, seja para efeitos de vigilância marítima, ou com o intuito de proteção ambiental, pressupõe o 

desenvolvimento e utilização de satélites e/ou de sensores (in situ), que integrados numa complexa rede de 

comunicação, fornecem a informação e os dados relevantes para apoio à decisão. Um exemplo a ser dado por 

Portugal, no âmbito da vigilância marítima, poderá ser o projeto europeu BlueMassMed. No âmbito da 

implementação da Diretiva-Quadro “Estratégia Marinha”, tornar-se-á de igual modo indispensável a criação de 

uma rede de monitorização das águas marinhas. De realçar ainda que, em praticamente todos os usos e 

atividades se assiste a uma tendência de maior incorporação de TICs, designadamente associadas aos 

processos de gestão e comércio eletrónico, com melhorias potenciais de produtividade (ex: atividade portuária 

e transporte marítimo). 

Os CABOS E PIPELINES SUBMARINOS representam uma atividade em fase de “exploração madura”, estando 

fortemente associados à implementação, durante a década de 60, das comunicações por cabo.  

Os SEGUROS representam um setor de atividade com potencial de crescimento até 2020, associado ao 

incremento da atividade económica no mar, i.e. pressupõe-se um aumento de infraestruturas colocadas no 

mar, envolvimento de pessoas nos trabalhos especializados, auxiliadas por equipamentos/meios operacionais – 

embarcações, gruas, etc. – está assim identificada uma necessidade de segurar, as pessoas e bens, em função 

do risco que está associado ao desenvolvimento destas atividades. O crescimento das atividades ligadas à 

náutica, de recreio e desportiva, e aos cruzeiros poderá, igualmente, vir a dinamizar a atividade dos seguros.  
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Caixa 5.2. – Situação das atividades da economia do mar em Portugal (Fonte: DGPM). 
(continuação) 

 
 
 

  

 

  

PORTUGAL 

A CAPTAÇÃO E DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA é uma atividade ainda sem grande expressão em Portugal, mas com 

potencialidades face aos desenvolvimentos tecnológicos e à diminuição dos custos que se têm verificado. Neste 

momento, em Portugal, apenas algumas unidades hoteleiras se dedicam a este tipo de atividade para efeitos 

de rega e de talassoterapia. Os exemplos mais expressivos, localizam-se no Algarve e nas ilhas (por ex. na ilha 

de Porto Santo, na Madeira, existe uma grande central de dessalinização). 

A CONSULTORIA AMBIENTAL é uma atividade que se encontra em todas as fases de desenvolvimento da 

cadeia de valor. Acompanha as atividades emergentes, que de um modo geral, ainda se encontram nas fases 

iniciais de “prospeção”, “teste e demonstração”, e “início de exploração”, bem como as atividades já 

estabelecidas no patamar de “exploração madura”. 

A BIOTECNOLOGIA MARINHA é uma atividade ainda sem expressão em Portugal, encontrando-se numa fase de 

“prospeção”, mas com algum potencial de crescimento até 2020. As biomoléculas que poderão ser 

extraídas/sintetizadas associadas aos campos hidrotermais, existentes no fundo oceânico, na proximidade da 

crista médio atlântica, representam um dos maiores ativos que Portugal poderá dispor, no que concerne a este 

setor de atividade económica. 

A EXTRAÇÃO DE RECURSOS GEOLÓGICOSNÃO ENERGÉTICOS é uma atividade que apresenta potencial em 

Portugal, tendo em conta os estudos de prospeção realizados até à data, ainda que no horizonte temporal de 

2020, o potencial de exploração seja reduzido. A dificuldade existente está nas operações no deep-offshore, o 

que se apresenta como um grande desafio a nível mundial.  

A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS é uma atividade ainda inexistente em Portugal. Porém, a prospeção e 

pesquisa no offshore teve início na década de 70 e, nos últimos anos, foi clara a tendência para um aumento 

muito significativo da prospeção e pesquisa petrolífera no deep offshore português tendo sido em 2005 

adjudicadas duas áreas, em 2007 concessionadas sete áreas, e em 2011 concessionadas as duas áreas 

adjudicadas. Em 2007 foram ainda concessionadas duas áreas que, em parte, estão no shallow offshore. Nos 

próximos cinco anos, a evolução está dependente de vários fatores. Numa perspetiva positiva, prevê-se a 

aquisição de dados geofísicos 3D e realização de sondagens de pesquisa, sendo uma obrigatória em 2014, que 

poderão culminar em descoberta(s) de campo(s) de petróleo, com o consequente aumento significativo das 

atividades. 

As ENERGIAS RENOVÁVEISOceânicas representam uma atividade com potencial interessante de 

desenvolvimento em Portugal, ainda que em 2020 se preveja apenas a realização da fase de “início de 

exploração”. Neste momento, as tecnologias encontram-se ainda em fase de teste e demonstração (em Portugal, 

temos: Waveroller, Windfloat, WEGA e Emove). A definição de políticas públicas para incentivar a promoção e o 

arranque de novas tecnologias no mercado (designadamente através de feed-in tariff, a analisar, caso a caso, 

perante uma análise custo-benefício), a desburocratização de processos para obtenção de licenças (por ex. 

através da criação de um balcão único), e a utilização efetiva de uma zona-piloto para o teste de tecnologias de 

energia das ondas, são alguns dos fatores determinantes para a dinamização deste setor em Portugal.  

O ARMAZENAMENTO DE GÁS, à semelhança da exploração de petróleo e gás, é uma atividade ainda inexistente 

em Portugal. O armazenamento de gás, surgiu por analogia a metodologias aplicadas na extração de petróleo, 

estando por essa razão, fortemente associado àquela indústria. 
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Face ao que ficou dito anteriormente, a economia nacional está condicionada por uma 

série de elementos pré-determinados: 

 Intervenção externa até 2014, com consequências ao nível da flexibilidade da política 

económica e elevado serviço da dívida (juros mais prestação do empréstimo) a que o país 

se comprometeu nos anos mais próximos; 

 Dificuldade de financiamento e de atração de investimento direto estrangeiro (IDE), pelo 

menos até 2014/15; 

 Emigração de mão-de-obra qualificada no curto prazo, que poderá condicionar, a prazo, o 

desenvolvimento de atividades de maior intensidade tecnológica; 

 Prolongamento das obrigações ambientais do pós-Quioto até 2020 e pressão sobre os 

recursos (energéticos e materiais), no contexto da política para a energia-clima e Estratégia 

Europa 2020, da União Europeia. 

Relativamente aos usos e atividades ligadas ao mar, há que compilar para cada um, os 

elementos pré-determinados. Por exemplo, no caso da pesca, a atividade é condicionada pela Política 

Comum da Pesca e pelos totais admissíveis de captura e quotas atribuídas a Portugal, mas cada 

atividade tem as suas condicionantes quer de disponibilidade de recursos naturais, quer de políticas 

públicas especificamente dirigidas aos setores. 

Na construção de cenários deverão ser tidas também em conta as tendências pesadas, ou 

declarações de direção de mudança duradouras, de muito longo prazo com impacto generalizado e 

transversal. Consideraram-se várias a nível internacional, com reflexos na economia europeia e 

nacional e na economia do Mar em particular: 

 O envelhecimento da população europeia e nacional;  

 A escassez de recursos naturais e matérias-primas, designadamente em terra (incluindo 

alimentos, água e energia); 

 A evolução tecnológica, designadamente a maiores profundidades marinhas, que permitirá 

avançar para a exploração do offshore;  

 A globalização e o crescimento do comércio mundial, designadamente por via marítima; 

 As preocupações inerentes às alterações climáticas e ao desenvolvimento de estratégias 

de desenvolvimento de baixo carbono; 

 A extensão das plataformas continentais e a necessidade de afirmação dos Estados 

relacionada com a preservação e o interesse de exploração offshore; 

Haverá que ter em conta as wild cards, ou acontecimentos descontínuos e inesperados 

pouco prováveis, mas que, a ocorrerem, terão impactos significativos. Poderão admitir-se dois que, a 
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ocorrer em Portugal, terão um impacto significativo, na economia em geral, e na economia do Mar, em 

particular: 

 A descoberta e exploração económica de petróleo ou gás natural no off-shore nacional; 

 A ocorrência de uma grande catástrofe natural, como por exemplo um sismo de elevada 

intensidade, com impactos nas zonas costeiras nacionais. 

Estas hipóteses não foram, no entanto, desenvolvidas. 

 

5.4. INCERTEZAS CRUCIAIS E CONFIGURAÇÕES 

As incertezas cruciais são forças críticas para compreender a dinâmica futura do foco – a 

afirmação da economia do mar em Portugal – e constituem a base para a elaboração dos cenários. 

Devem ser relevantes para o foco, mas independentes entre si, e definem as dinâmicas que devem ser 

monitorizadas e sobre as quais se deverá atuar. De um conjunto de possíveis incertezas, destacaram-

se duas,independentes entre si, de cujo cruzamento e configurações resultam diferentes cenários. 

 
Tabela 5.5. – Incertezas cruciais e configurações (Fonte: DGPM). 

 

Incertezas cruciais Configurações 

A) Dinâmica económica europeia  

(“Os ventos externos”) 

1) Crescimento (“Ventos favoráveis”) 

2) Retração (“Ventos desfavoráveis”) 

B) Governação nacional na área do mar 

(“As correntes internas”) 

1) Dinâmica (“Correntes favoráveis”) 

2) Inércia (“Correntes desfavoráveis”) 

Esta seleção teve por base: 1) o contexto internacional, em particular o europeu, 

determinante para a evolução da economia do mar em Portugal, já que da configuração deste eixo 

dependerá a capacidade de investimento e financiamento das atividades, bem como a evolução de 

grande parte dos mercados exportadores onde Portugal poderá atuar;  2) a governação nacional na 

área do mar que, no contexto da implementação da Estratégia Nacional para o Mar, poderá ser mais 

pro-ativa e dinâmica, ou mais passiva e sujeita a inércia.  

Associaram-se elementos relacionados com o mar aos dois eixos caraterizadores das 

incertezas:  os “ventos” à componente externa e as “correntes” à componente interna, definindo 

igualmente as possíveis configurações. 

Do cruzamento destas duas incertezas resultam quatro cenários, descritos na Figura 5.2. 
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Figura 5.2. - Configurações dos cenários para a economia do mar em Portugal (Fonte: DGPM). 

 

Para efeitos de quantificação e elaboração das narrativas dos cenários, selecionaram-se 

apenas dois: Cenário C1 – “Ventos desfavoráveis e correntes a favor” e C2 – “Ventos e correntes 

favoráveis”. Trata-se de dois cenários não totalmente contrastados, na medida em que correspondem 

aos quadrantes superiores do eixo vertical, da “Governação nacional na área do mar”. Os fundamentos 

para a consideração de uma “Governação nacional na área do mar” dinâmica, em ambos os cenários, 

são os seguintes: 1) o facto de existir uma nova estrutura institucional dedicada à integração dos 

assuntos do mar, designadamente, os orgãos do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, cuja missão se relaciona com o mar, nomeadamente a Direção-Geral de 

Política do Mar (DGPM), com competências na área estratégica de informação e suporte às políticas e 

decisões de investimento na economia do mar, bem como outros organismos como a Direção-Geral de 

Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), o Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA) e a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC), a que 

acresce a articulação com a Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM), estrutura de 

reflexão e de decisão estratégica sobre o mar, bem como a procura de um reforço do relacionamento 

institucional com a sociedade civil a as organizações empresariais; 2) a conceção de uma Estratégia 
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Nacional para o Mar, para alinhamento das opções do passado com a nova política europeia, 

designadamente a Política Marítima Integrada (PMI) e no que se relaciona com as orientações para o 

crescimento azul (Blue Growth), o desenvolvimento de ações por bacia oceânica (Estratégia do 

Atlântico) e o respetivo pacote financeiro (que inclui a negociação em curso, do Acordo de Parceria 

para os fundos comunitários 2014-2020). 

Contudo, apesar do pressuposto de uma “Governação nacional na área do mar” dinâmica 

nos dois cenários, está implícita uma “gradação” dessa dinâmica. 

 Cenário C1 - "Ventos desfavoráveis e correntes a favor" – neste cenário, resultante do 

cruzamento de uma dinâmica económica europeia em retração, com um forte dinamismo e 

proatividade interna na governação para a área do mar, o país seguirá uma trajetória de 

“ajustamento económico gradual”, após 2017, conseguindo dinamizar alguns projetos em 

redes de parcerias internacionais na área do mar, bem como alguns investimentos privados 

(designadamente em atividades em crescimento, como a aquicultura, a náutica e os cruzeiros), 

apesar do contexto de dificuldades de financiamento.   

 Cenário C2 - "Ventos e correntes favoráveis" – cenário em que se conjugam fatores favoráveis, 

designadamente uma recuperação da dinâmica económica europeia, que permitirá a Portugal 

um “boom económico após 2017”, com uma governação interna forte na área do mar que 

procurará concretizar a visão para o país consignada na Estratégia Nacional para o Mar em 

toda a sua plenitude, rasgando caminho para novas atividades emergentes, num horizonte 

temporal mais alargado (biotecnologias marinhas, extração de recursos minerais não 

energéticos, energias oceânicas), evoluindo na cadeia de valor das atividades estabelecidas 

(por exemplo na robótica e TICs associadas ao mar), apostando no reforço das competências 

tecnológicas e das redes de parcerias internacionais, visando a afirmação económica através 

da exportação de bens e serviços de elevada qualidade. 

 

5.5. CENÁRIOS – NARRATIVAS E QUANTIFICAÇÃO 

As narrativas dos dois cenários são descritas resumidamente nas caixas 5.3 e 5.4. Derivam, 

contudo, de uma dedução lógico-intuitiva dos futuros possíveis, baseada no enquadramento externo, 

nos elementos pré-determinados, nas forças de mudança detetadas e no cruzamento das incertezas 

cruciais. Deverão ser encarados como uma mera base de discussão com peritos institucionais, 

organizações empresariais e outros agentes, para consolidação das mesmas. Os dois cenários poderão 

ainda, numa segunda fase, ser complementados por mais dois, em que se considerem as duas wild 

cards anteriormente mencionadas, ou seja, as hipóteses de descoberta e exploração económica de 

petróleo e/ou gás natural no offshore nacional e a ocorrência de uma grande catástrofe natural com 

impactos nas zonas costeiras. 
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Caixa 5.3. – Cenário 1 – “Ventos desfavoráveis e correntes a favor”(Fonte: DGPM). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Num contexto europeu de inexistência de mecanismos de estabilidade 

financeira, retração dos mercados com excedente orçamental e dificuldade 

de regresso aos mercados de países periféricos com défice orçamental 

acima dos 3%, até 2014/2015, Portugal não consegue escapar a um 

crescimento ténue do PIB nacional, que reflete um “ajustamento económico 

gradual”, entre 2015 e 2020. O acesso a fundos estruturais 2014-2020 é 

limitado, uma vez que exige contrapartida nacional pública e privada, sendo 

a pública incluída na contabilização do défice. 

Apesar do contexto europeu e internacional desfavoráveis, os mecanismos de governação nacionais na área 

do mar são reforçados. O dinamismo e pro-atividade governamentais, no que respeita aos processos de 

simplificação administrativa e dos licenciamentos de projetos na área do mar, produzem frutos e permitem 

dinamizar a participação privada em usos e atividades-chave na economia do mar. A cooperação bilateral e 

multilateral, designadamente com os países da CPLP ou outros parceiros estratégicos, e a diplomacia 

económica, ajudam a potenciar a economia do mar e a contrariar os efeitos da fraca evolução do mercado 

europeu. É criada uma rede de ensino para o mar - Campus Mar Portugal - , que inclui uma escola superior 

com formação integrada para as profissões no mar, por forma a disponibilizar recursos humanos em áreas 

estabelecidas e formação profissional de atualização contínua. 

Contudo, as restrições orçamentais e as dificuldades de financiamento da economia, não permitem 

progressos significativos nas atividades do mar como um todo, atuando apenas nalguns nichos de mercado 

em atividades já estabelecidas e em crescimento, mas com pouco peso atual no PIB. Incluem-se aqui a aposta 

em áreas em que se nota já algum interesse: turismo náutico, cruzeiros e aquicultura marinha.  

Nas atividades estabelecidas com maior peso no PIB, assiste-se a alguma evolução na cadeia de valor da 

pesca comercial, com uma maior valorização do pescado nacional. A indústria transformadora da pesca e da 

aquicultura mantém o seu percurso de ascendência gradual e penetração em novos mercados externos. A 

construção e reparação navais sobrevivem a um contexto de dificuldades financeiras e consegue captar 

alguns grandes projetos ao longo do período de cenarização, que lhe permite manter um nível de 

crescimento da atividade semelhante ao da média dos últimos 16 anos. Os transportes marítimos e a 

atividade portuária, pelo contrário, abrandam o ritmo de crescimento dos últimos 16 anos, em consequência 

da elevada concorrência internacional (designadamente dos portos da Península Ibérica e do Norte de África) 

e dos constrangimentos financeiros do país condicionantes das ligações ferroviárias ao hinterland europeu, 

para o escoamento de mercadorias. 

Os usos e atividades emergentes progridem associadas a um contínuo esforço de formação e I&D nestas 

áreas, designadamente biotecnologia marinha, extração de recursos geológicos não energéticos, pesquisa de 

petróleo e gás e continuação de alguns projetos piloto e de demonstração nas energias renováveis offshore 

(eólicas e energia das ondas). As dificuldades de financiamento e de atração de Investimento Direto 

Estrangeiro (IDE) que permanecem neste cenário conduzirão, no entanto, a uma cada vez maior 

fuga/emigração dos recursos humanos mais qualificados do país em áreas científicas, prejudicando, a mais 

longo prazo o desenvolvimento e a consolidação destas atividades, de maior intensidade tecnológica e valor 

acrescentado para o país. Deste modo, embora com algum crescimento, estas novas atividades não chegam a 

produzir efeitos na economia nacional em 2020. 

Em 2020 é visivel um rumo, ainda que ténue, para a afirmação da economia do mar em Portugal. Contudo, 

as opções geoeconómicas nacionais efetuadas durante o período, colocam Portugal no “mapa ibero-

comunitário”, com poucas exceções de visibilidade noutras áreas do globo. O país não consegue ser 

percecionado pelo resto do mundo como uma economia marítima. 

Ventos 
desfavoráveis 
e correntes a 

favor 
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Caixa 5.4. – Cenário 2 – “Ventos e correntes favoráveis”(Fonte: DGPM). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

A Europa consegue ultrapassar os problemas de coesão interna, 

através da consolidação do Mecanismo de Estabilidade Financeira e 

do crescimento económico dos mercados com excedente 

orçamental, que permitirão um aumento significativo das 

exportações nacionais. Neste contexto, os países periféricos com 

défice orçamentalacima dos 3%, incluindo Portugal, conseguem 

regressar aos mercados. A economia nacional sofre um “Boom após 

2017”. O acesso a fundos estruturais 2014-2020 é aproveitado na sua 

plenitude, complementado pela contrapartida nacional pública e 

privada, apesar da componente pública ser incluída na contabilização 

do défice. 

Os mecanismos de governação nacionais na área do mar são reforçados o que, associado a um panorama de 

acesso a financiamento e a mercados externos prósperos, permite um elevado  dinamismo e pro-atividade 

governamentais, tanto  no que respeita aos processos de simplificação administrativa, designadamente 

aproveitando as TIC,  como na colaboração estreita com o meio empresarial para proporcionar maior atração 

de IDE e maior inserção em redes internacionais de cooperação nas áreas tecnologicamente mais avançadas. 

Assiste-se a progressos significativos nas atividades do mar como um todo, que refletem uma forte aposta em 

variadas áreas. Há um reforço da cooperação bilateral e multilateral, designadamente com os países da CPLP 

ou outros parceiros estratégicos, bem como da diplomacia económica, em mercados fora da UE com peso 

significativo na economia do mar, como é o caso, por exemplo, da Noruega e dos EUA. É criada uma rede de 

ensino para o mar - Campus Mar Portugal - , que inclui uma escola superior com formação integrada para as 

profissões no mar, por forma a disponibilizar recursos humanos em áreas estabelecidas e formação 

profissional de atualização contínua. Portugal aposta na ampliação de competências em tecnologias de 

exploração submarina e em tecnologias de base biológica e está presente na investigação científica que se 

desenvolve nas configurações geológicas e biológicas do oceano profundo, nomeadamente em torno dos 

Açores (Ribeiro, 2012). 

Atividades já estabelecidas e em crescimento, mas com pouco peso atual no PIB, como o turismo náutico e os 

cruzeiros, terão expressão visível na economia nacional. A aquicultura marinha desenvolver-se-á de uma 

forma articulada com a pesca e a indústria transformadora da pesca e da aquicultura, com a consolidação e 

racionalização das atividades em toda a cadeia de valor, reforçando o valor dos produtos e as exportações 

nacionais. 

A construção e reparação navais ultrapassa definitivamente o contexto de dificuldades financeiras e 

consolida a sua carteira de projetos atraindo, não só investimentos de construção e reparação de grandes 

navios de cruzeiro, de construção e reparação de navios de náutica de recreio e de desmantelamento e 

reciclagem de navios, como também reforçando a diversificação para áreas como a construção de protótipos 

de novas soluções de energia eólica offshore, outras energias renováveis oceânicas e reparações em unidades 

offshore da indústria petrolífera, designadamente em cooperação com países da CPLP. 

Os transportes marítimos e a atividade portuária conseguem sustentar níveis de crescimento relativamente 

elevados, uma vez ultrapassados alguns problemas de competitividade e de concorrência internacional, 

incluindo o início do desenvolvimento de ligações ferroviárias ao hinterland europeu. O porto de águas 

profundas em Sines consegue prosperar e captar dividendos da abertura do Canal do Panamá e da 

reorganização das rotas marítimas internacionais, fazendo concorrência a outros portos europeus e do Norte 

de África. 

Ventos e 
correntes 
favoráveis 
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Caixa 5.4. –Cenário 2 – “Ventos e correntes favoráveis” (Fonte: DGPM).(continuação) 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

No Cenário C1 -“Ventos desfavoráveis e correntes a favor” a economia do Mar atinge 2,9% 

do PIB, em 2020, enquanto num cenário mais otimista C2 -“Ventos e correntes favoráveis” a economia 

do Mar alcança 3,8% do PIB, em 2020. As evoluções histórias e cenários considerados para o PIB da 

economia e para o VAB da economia do mar, estão patentes na Figura 5.3. e na Tabela 5.5. Note-se 

que estes cálculos abrangem apenas os efeitos diretos dos usos e atividades da economia do mar no 

PIB. A quantificação dos efeitos indiretos e induzidos na economia, não efetuados na presente análise, 

conduziriam a uma maior contribuição da economia do mar, que importa não minimizar na tomada de 

decisão. 

 

 

O Turismo costeiro ganha maiores sinergias com o turismo náutico e aposta em áreas mais culturais que 

enaltecem as caraterísticas marítimas da história e do património arquitectónico nacional, com forte 

articulação ao desenvolvimento regional e à criação de emprego local em atividades ligadas ao mar. Investe-

se em obras de defesa costeira para proteção das zonas costeiras e adaptação às alterações climáticas. 

Nos usos e atividades emergentes o esforço com resultados mais visíveis em 2020 incide, sobretudo, na 

replicação de projetos-piloto e de demonstração nas energias renováveis offshore (eólicas e energia das 

ondas) e na atribuição de um maior número de concessões para pesquisa de petróleo e gás no offshore. 

Portugal consegue atrair projetos de demonstração e consolidar a experiência adquirida em projetos de 

energias renováveis offshore, com vista à sua introdução no mercado e à exportação de bens e serviços neste 

domínio.  

O espaço lusófono será palco de vários desenvolvimentos, designadamente grandes investimentos em 

prospeção e exploração de petróleo e gás natural no Atlântico Sul e Índico, nos quais Portugal participará 

ativamente através do reforço da cooperação multi e bilateral com países da CPLP, ganhando mercados para 

prestação de serviços de engenharia e manutenção de plataformas industriais aproveitando e renovando 

competências na área da construção e reparação navais (Ribeiro, 2012). 

Em 2020 Portugal afirma-se internacionalmente como uma economia (emergente) do Mar. As opções 

geoeconómicas nacionais efetuadas durante o período, colocam Portugal no “mapa euro global global”,ou 

seja, bem posicionado na europa e no resto do globo, permitindo-lhe progredir confortavelmente na senda 

da visão da Estratégia Nacional para o Mar. 
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Figura 5.3. - Histórico e cenários para o PIB total e para o VAB da economia do mar 2020 (Fonte: 
DGPM). 

 

Tabela 5.6. – Histórico e cenários quantificados para Portugal (Fonte: DGPM). 

  
Taxas médias de variação anual em volume (%) 

  

1995/ 

2000 

2001/ 

2006 

2006/ 

2010 

1995/ 

2010 

C1 -"Ventos 
desfavoráveis e 

correntes a 

favor" 

C2 -"Ventos e 

correntes 
favoráveis" 

  2011/2020 2011/2020 

VAB da Economia 3,8 1,1 0,7 1,7   

PIB da Economia     0,7 1,2 

VAB da Economia do Mar 3,2 1,1 1,0 1,6 3,1 6,6 

 Peso da Economia do Mar (%) 

  1995 2010 2020 2020 

 

VABpcorr Econ. Mar / VABpcorr Economia 
2,1 2,5   

VABpcorr Econ. Mar / PIBpcorr    2,9 3,8 
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O futuro pode ser construído e será bastante influenciado pelas estratégias e políticas 

implementadas no presente. Os dois cenários considerados têm subjacente um forte empenhamento 

da governação na área do mar, mas no segundo caso, o grau de exigência é bastante superior, 

implicando esforços acrescidos de cooperação e diplomacia económica para colocação de Portugal em 

diferentes “mapas” geoeconómicos, que lhe permitam maior afirmação internacional e captação de 

interesses para as potencialidades nacionais, designadamente decorrentes do alargamento da 

extensão da plataforma continental. Os dois cenários exigem uma aproximação da governação aos 

privados e a outras organizações, nacionais e internacionais, no sentido de captar investimentos, 

promover negócios e aprofundar conhecimento, rumo à prosperidade. 

Num contexto em que se considera desejável que a articulação entre os atores construa 

e consolide uma visão comum e partilhada para a economia do Mar, a elaboração de cenários poderá 

constituir um exercício útil de discussão, apropriação e estimulo à implementação da estratégia. 
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6. PROPOSTAS DE AÇÃO FUTURAS 
 

As principais lacunas de informação encontradas, ao nível da desagregação setorial das 

Contas Nacionais, só podem ser colmatadas por estimativas mais fiáveis tendo por base o 

conhecimento dos vários setores e dos detentores do conhecimento do sistema estatístico nacional. 

Tal implicaria a montagem de inquéritos ou sessões de trabalho específicas para esta análise em 

particular, ou, numa ótica mais estruturada e permanente, a construção de Contas Económicas do Mar. 

Seria também importante uma desagregação territorial que individualize a informação relativa ao 

Continente, da que respeita às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

As Contas Económicas do Mar têm a vantagem de permitir adotar uma metodologia 

uniforme e permanente no tempo, que produza resultados periódicos, coerentes e comparáveis. A 

envergadura deste tipo de projeto exige uma conjugação de esforços e só será tecnicamente exequível 

com o apoio das organizações que tutelam a comunidade marítima e a produção de dados estatísticos, 

bem como com o envolvimento dos privados, designadamente os seus representantes como é o caso 

da Oceano XXI e do Fórum Empresarial para a Economia do Mar, entre outros. 

Propõe-se a conceção de um estudo piloto para o desenvolvimento de uma Conta Satélite 

para a Economia do Mar, até final de 2013. Este estudo piloto deverá avaliar a exequibilidade de 

instituir uma Conta Satélite desta natureza com caráter periódico, os custos envolvidos e as alterações 

que implicará no sistema estatístico. Numa segunda fase, a decorrer até finais de 2016, deverá 

concretizar-se a implementação da Conta Satélite, para que possa constituir um instrumento analítico 

dos efeitos diretos, indiretos e induzidos das atividades ligadas ao mar, em termos de valor 

acrescentado, de emprego e de outros indicadores relevantes.   

A informação da Conta Satélite para a Economia do Mar deverá ser complementada com 

informação adicional indispensável a uma visão integrada e integradora da economia do mar 

nomeadamente na área dos serviços dos ecossistemas. Num primeiro passo deve ser efetuado um 

levantamento exaustivo das principais referências publicadas a este nível. 

A prospetiva é também uma área do planeamento estratégico a desenvolver no quadro 

do acompanhamento da ENM. Nesta fase, foi efetuado um primeiro exercício, do qual resultaram dois 

cenários para a Economia do Mar em Portugal, no horizonte 2020. Esse exercício resultou da 1º fase 

de um trabalho que se pretende evolutivo e continuado. Nesta 1ª fase foi efetuada uma abordagem 

top-down, a partir do contexto socioeconómico e geopolítico externo e das perspetivas de 

desenvolvimento macroeconómico global e para Portugal. Pretende-se, numa 2ª fase, proceder a uma 

abordagem bottom-up, através do desenvolvimento aprofundado das atividades da economia do mar 

em Portugal.   

Assim, propõe-se a implementação de um projeto de Prospetiva para ação no Mar, que 

integrará também a vertente socioeconómica, e que se constituirá como um dos projetos estruturantes 

de apoio à implementação da Estratégia em foco.  
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Os cenários agora estruturados deverão servir de base a um processo participativo que 

envolva atores representativos da economia do Mar, através da elaboração de um plano de entrevistas 

que permita testar as hipóteses agora propostas e cruzar com uma análise bottom-up, dos vários usos 

e atividades. Essa segunda fase de construção dos cenários deverá incluir, também, uma pré-avaliação 

de tendências qualitativas em matéria ambiental, para apoio à Diretiva Quadro “Estratégia Marinha”, 

orientada para os descritores ambientais. Também as empresas terão um papel fundamental na 

adoção de políticas ambientais para minimizar os impactes, não impedindo a aposta na produção e 

criação de emprego. A orientação do processo participativo será no sentido de que um dos cenários, o 

mais otimista, já pondere também uma visão conservervacionista do ponto de vista ambiental, apesar 

de ser um cenário marcadamente expansionista. Deverá ser elaborado um plano de entrevistas aos 

principais interlocutores e instituições setoriais de referência, para: a) discussão e recolha de 

contributos para as fichas de cenários por usos e atividades; b) comentários aos cenários, em geral. 

Desta interação resultarão novos cenários, mais consolidados e detalhados. 

Este projeto deverá ser desenvolvido, preferencialmente em paralelo com o estudo piloto 

da Conta Satélite da Económia do Mar, com forte articulação ao setor empresarial e com apoio de 

peritos da sociedade portuguesa de reconhecido mérito e com interesse em matérias da economia do 

mar como vetor estratégico de desenvolvimento para Portugal. 

A DGPM, enquanto entidade que “tem por missão desenvolver, avaliar e atualizar a 

Estratégia Nacional para o Mar”, deverá ser a promotora destes dois projetos procurando a cooperação 

com as entidades públicas e demais mencionados.  

Relativamente aos custos de degradação propõe-se aprofundar a análise efetuada. 

Contudo, pela análise exaustiva que foi realizada da legislação ambiental aplicável aos setores com 

potenciais impactos no meio marinho, considera-se que os setores analisados serão atualmente os 

mais relevantes para a análise dos custos de degradação do meio marinho e que a identificação das 

medidas aplicadas também abarca o universo relevante do que importa analisar com maior detalhe. A 

análise mais detalhada dos custos de degradação deve garantir resultados disponíveis até 2015, altura 

em que deverão estar finalizados os programas de medidas requeridos ao abrigo da DQEM. 
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ANEXO I – METODOLOGIA E FONTES DE INFORMAÇÃO PARA A CARATERIZAÇÃO ECONÓMICA 

DO MAR EM PORTUGAL 
 

A caraterização socioeconómica da Economia do Mar efetuada no presente documento 

partiu da definição do conjunto de usos e atividades de mercado, âmbito geográfico, indicadores e 

periodo de referência a considerar. Os setores/atividades abrangidos são os da Diretiva Quadro 

Estratégia Marinha (DQEM, 2012), à exceção das atividades exercidas em terra, com efeitos ambientais 

no mar (Imersão de resíduos e Descarga de águas residuais). Procurou-se, na medida do possível, 

compatibilizar as atividades com a nomenclatura utilizada no estudo de referência “Hypercluster da 

Economia do Mar”(2009). 

Aquele estudo utiliza dados das Contas Nacionais Anuais, para 2006 e apura os efeitos 

diretos e indiretos de um conjunto de setores identificados como economia do mar, no VAB, no 

Emprego e na Produção nacionais. No relatório da DQEM atualizaram-se os valores do VAB (efeitos 

diretos) para o período 2006-2009, com as Contas Nacionais Anuais, atualizados e completados neste 

documento com algumas melhorias e com os valores do Emprego e da Produção. O apuramento dos 

efeitos indiretos obrigaria a cálculos mais complexos que não foi possível efetuar por agora. O âmbito 

dos apuramentos é nacional, abrangendo o Continente e as Regiões Autónomas e o período de 

referência dos dados 2006 a 2010.  

Note-se que não é possível refazer exatamente os cálculos do VAB, Produção e Emprego 

para o ano de 2006 pelos seguintes motivos: 

 Alteração metodológica das Contas Nacionais, a partir de 2006, designadamente: 1) alteração 

da nomenclatura CAE (Rev.3)24; 2) alteração do ano base para 2006. 

 Desconhecimento das hipóteses adotadas no estudo do Hypercluster quando foram utilizadas 

apenas partes de atividades/ CAE. 

 Possibilidade de terem existido revisões das Contas Nacionais do INE para 2006 (na base 2000, 

CAE Rev.2.1), posteriores à elaboração do estudo do Hypercluster. 

 

Detalham-se as hipóteses metodológicas consideradas para apuramento dos efeitos 

diretos dos usos e atividades da economia do mar, organizadas em tabelas que sintetizam: 

 A passagem da nomenclatura CAE Rev.2.1 utilizada no estudo do “Hypercluster da Economia 

do Mar” para a nova nomenclatura CAE Rev.3. 

 As classificações da atividade turismo nos diversos documentos de referência. 

 Os usos e atividades de mercado consideradas na economia do mar. 

 A metodologia e fontes de dados para estimativa do VAB, Produção e Emprego. 

 

                                                             
24A CAE-Rev.3 está harmonizada com a Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia (NACE-
Rev.2). 
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Além da atualização dos dados, existem pequenas diferenças metodológicas 

relativamente à DQEM, referidas também em tabela comparativa entre o “Hypercluster da Economia 

do Mar”, a DQEM (subdivisão Continente) e a “Economia do Mar em Portugal”. 
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Tabela A.1. - Quadro comparativo de nomenclaturas para as atividades definidas no estudo do 
“Hypercluster da Economia do Mar” (Fonte: DGPM). 
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(parte)

52230

46230

4723

Comércio por grosso de animais  vivos

Comércio a  reta lho de peixe, crustáceos  

e moluscos , em estabelecimentos  

especia l i zados

Indústria  transformadora  

da  pesca  e da  

aquacultura

15200 1020
Preparação e conservação de peixes , 

crustáceos  e moluscos

Transportes  por água 61000

50

52

Transportes  por água

Armazenagem e actividades  auxi l iares  

dos  transportes (inclui  manuseamento)

521

522

Armazenagem

Actividades  auxi l iares  dos  transportes

52220
Actividades  auxi l iares  dos  transportes  

por água
p  

    A p(parte) de 52220 da CAE-Rev.3 

incluída  em 63220 da CAE-Rev.2.1 

refere-se a  todo o seu âmbito 

excepto serviços  de reboque não 

costeiros  (61101), serviços  de 

reboque de navios  costeiros  e loca is  

(61102 ) e serviços  de reboque em 

vias  navegáveis  interiores  (61200) e 

l iquefacção de gás  para  transporte 

fora  do loca l  de extracção (11100) da  

CAE-Rev.2.1

7490
Outras  actividades  de consultoria , 

científicas , técnicas  e s imi lares , n.e.
p  

77340
Aluguer de meios  de transporte 

marítimo e fluvia l

Náutica  de 

Recreio e 

Turismo 

Náutico

Pesca, 

aquacultura  

e indústria  

de pescado

Transportes  

marítimos , 

portos  e 

logís tica

Serviços  auxi l iares  dos  

transportes  por água

63100 

(parte)

63220

63400 

(parte)

Aluguer de meios  de 

transporte marítimo e 

fluvia l

71220



 

AI-4 

Tabela A.2. - Quadro comparativo de classificação do turismo, em documentos de referência (Fonte: DPP). 

Fonte Segmento Descrição CAEs 

1 

Comissão 
Estratégica 
dos 
Oceanos 
(2004) 

1.a Turismo de Costa 

Marinas e portos de abrigo; museus do mar, aquários e oceanários; eco-resorts – turismo sustentável; spas 
(especializados em tratamentos – iodo, algas, entre outros); passeios e atividades de aventura em áreas 
protegidas; fortificações marítimas e faróis; museus industriais; observação de aves e mamíferos marinhos; 
pesca de recreio.  

Não definidas. 

1.b Turismo à Superfície 
Cruzeiros; náutica de recreio, regatas, treino e alta competição de vela; surf, windsurf e kite-surf; remo, 
canoagem e outras atividades; pesca desportiva (alto mar). 

Não definidas. 

1.c 
Turismo em 
Profundidade 

Mergulho subaquático (apneia e escafandro autónomo); mergulho em veículos submersíveis (ex. vulcões 
marinhos - Açores); caça submarina; arqueologia turística submarina. 

Não definidas. 

2 
PENT 
(2007) 

2.a Cruzeiros  Não definidas. 

2.b Iates  Não definidas. 

2.c Marítimo-Desportivo Desportos náuticos e pequenas embarcações. Não definidas. 

3 
POEM 
(2011)25 

3.a Náutica de recreio 
Realização de desportos náuticos ou de charter náutico, como forma de lazer e entretenimento. Desportos: vela, 
windsurf, surf, mergulho, etc… 

Não definidas. 

3.b Náutica desportiva 
Diz respeito ao mercado de náutica desportiva, ou seja experiências baseadas em viagens realizadas e cujo 
objetivo é participar em competições náutico-desportivas. 

Não definidas. 

3.c Cruzeiros Dada a sua especificidade é tratada de forma particular (p.171).  Não definidas. 

4 

Náutica de 
Recreio em 
Portugal 
(2012) 

4.a Turismo Náutico Cruzeiros e práticas de lazer não integradas no conceito de náutica de recreio – p.63). Não definidas. 

4.b Náutica de Recreio 

Agrega as atividades de desporto associadas à vela, surf, kitesurf, windsurf, bodyboard, caça submarina, 
mergulho, motonáutica, pesca desportiva, ski aquático, kayak, remo, canoagem e desportos relacionados, 
marinas, atividades industriais e de serviços relacionados com estas atividades (ex. vestuário e calçado, 
construção, manutenção e reparação de embarcações, seguros, financiamento, etc…). 

Não definidas. 

5 
Revisão 
PENT  
(versão 2.0) 

  
A proposta de revisão tem como um dos principais objetivos o melhorar da estratégia de “venda” do turismo 
nacional. O objeto vendido, ou seja os 10 produtos turísticos, não é alvo de alteração. 

Não definidas. 

 

                                                             
25A abordagem económica ao setor do Turismo do Mar realizada no âmbito do POEM (p. 255), procede à seguinte distinção: sol e praia; turismo náutico; cruzeiros ; náutica de recreio; atividades marítimo-turísticas; 

spas; museus marítimos; pesca de recreio; entre outros. 
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Fonte Segmento Descrição CAEs 

6 

Hypercluster 
da Economia 
do Mar 
(2009) 

6.a Turismo Náutico 

 

 

 

 

 

 

 

Cruzeiros. Atividades económicas consideradas na quantificação - Atividades de náutica de recreio (Quadro 1, pág. 
101): 

CAE Rev 2.1 Correspondência CAE Rev 3 

35120 – Construção, manutenção e reparação de 
embarcações de recreio 

30120 + 33150 - Construção de embarcações de 
recreio e de desporto + Reparação e manutenção 
de embarcações (Nota: reparação e manutenção 
de embarcações de recreio e desporto).  

5180 (parte) - Comércio por grosso de máquinas e 
de equipamentos (Nota: parte referente a 
comércio de embarcações de recreio e motores) 
 
 
51700 (parte) - Comércio por grosso de 
desperdícios e sucatas (Nota: parte referente a 
comércio de embarcações de recreio e motores) 
 
 
52485 (parte) - Comércio a retalho de artigos de 
desporto, de campismo, caça e de lazer (Nota: 
parte referente a comércio de embarcações de 
recreio e motores) 

465 + 466 – Comércio por grosso de equipamento 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
+ Comércio por grosso de outras máquinas, 
equipamentos e suas partes 
 
4677 - Comércio por grosso de desperdícios e 
sucata 
 
 
 
47640 + 47784 - Comércio a retalho de artigos de 
desporto, de campismo e lazer, em 
estabelecimentos especializados + Comércio a 
retalho de outros produtos novos, em 
estabelecimentos especializados, n.e. (comércio de 
armas e munições (artigos caça)). 

6.b Náutica de Recreio  

92600 (parte) – Atividades desportivas (Nota: 
parte referente a Serviços de amarração e de 
venda de combustível prestados nas marinas e 
portos de recreio) 

799 + 855 + 931 + 932 - Outros serviços de reservas 
e atividades relacionadas + Outras atividades 
educativas + Atividades desportivas + Atividades 
de diversão e recreativas 

66000 (parte) – Seguros, fundos de pensões e 
outras atividades complementares de segurança 
social (Nota: parte referente a Seguros das 
embarcações de recreio) 

651 + 652 + 653 – Seguros + Resseguros + Fundos 
de pensões e regimes profissionais 
complementares 

60240 (parte) – Transporte das embarcações de 
recreio transaccionadas 

49410 + 49420- Transportes rodoviários de 
mercadorias + Atividades de mudanças, por via 
rodoviária 
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Tabela A.3. – Usos e atividades de mercado da economia do mar (Fonte: DGPM). 

Grandes 
grupos de 
atividades 

Detalhe setorial 

Designação 

Nomencla-
tura dos 

Ramos da 
CAE Rev.3 

Definição 

Usos e Atividades de Mercado Estabelecidas 

Pesca, 
aquicultura 
e indústria 
do pescado 

Pesca 
comercial 

031 

“Compreende as atividades de pesca, tais como: pesca em alto mar, em águas 
costeiras ou em águas interiores (salgadas, salobras e doces); apanha de espécies 
de animais marinhos e de água doce (moluscos, crustáceos, equinodermes, 
espongiários, etc.); caça de espécies de animais marinhos e de água doce 
(cetáceos, tartarugas, etc.)” 

Aquicultura 0321 

Aquicultura em águas salgadas e salobras, “compreende a cultura, em águas 
salgadas e salobras, de: peixes, crustáceos e moluscos; produção de sementes de 
bivalves, juvenis de lagosta, pós-larvas de camarão e de outras espécies cultivadas 
em fase embrionária do seu ciclo biológico; algas e outras plantas marinhas. Inclui 
a cultura em tanques, viveiros e unidades flutuantes e a exploração de unidades 
de reprodução (maternidades)”. 

Indústria 
transforma-
dora dos 
produtos da 
pesca e da 
aquicultura 

1020 

Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos “compreende a 
preparação, a congelação e transformação por qualquer processo (secagem, 
fumagem, salga, conservas, etc.) de produtos da pesca e da aquicultura, bem 
como os respetivos acondicionamentos e embalagem. Compreende também a 
produção de farinha de peixe para alimentação de animais. Inclui as atividades de 
navios-fábrica que se dedicam à preparação, congelação e transformação de 
peixe e de outros produtos da pesca, não exercendo a atividade da pesca”. 

46230 
(parte) 

Comércio por grosso de animais vivos 

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

702 (parte) Atividades de consultoria para os negócios e a gestão 

Construção 
e reparação 
navais 

Construção 
naval 

301 

Inclui 3011 – Construção de embarcações e estruturas flutuantes, exceto de 
recreio e desporto (embarcações metálicas e estruturas flutuantes e embarcações 
não metálicas) e 3012 – Construção de embarcações de recreio e de desporto. 

Reparação 
e manuten-
ção de 
embarca-
ções 

3315 
Reparação e manutenção de embarcações “compreende a reparação e 
manutenção de navios e embarcações de recreio”. 

Desmantela
mento de 
navios 

38313 
(parte) 

Desmantelamento de outros equipamentos e bens, em fim de vida na parcela que 
“compreende o desmantelamento de navios”. 

Transportes 
marítimos, 
portos e 
logística 

Atividade 
portuária  

4291 (parte) 
Engenharia Hidráulica, na parte que “compreende as atividades de construção e 
reparação de portos, marinas …e trabalhos de dragagem”. 

521 (parte)  Armazenagem (frigorífica e não frigorífica) 

5222 

Atividades auxiliares dos transportes por água “compreende as atividades 
indispensáveis à realização do transporte por água: exploração de portos e 
embarcadouros; serviços de pilotagem, amarração e controlo de tráfego; 
salvamento; serviços de sinalização por faróis, balizagem ou rádio balizagem e 
atividades similares ligadas ao transporte de passageiros, de animais e de 
mercadorias, realizadas por empresas independentes de transportes”. (Nota: onde 
estão classificadas as Autoridades Portuárias) 

5224 (parte) Manuseamento de carga 

5229 (parte) 
Atividades de agentes transitários, aduaneiros e de outras atividades de apoio aos 
transportes 

7490 (parte)  Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e. 

77340 Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial 

Transporte 
marítimo 

50 Transportes por água 
Dos quais 
501 

Transportes marítimos de passageiros (Nota: identificável a cruzeiros) 
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Grandes 
grupos de 
atividades 

Detalhe setorial 

Designação 

Nomencla-
tura dos 

Ramos da 
CAE Rev.3 

Definição 

Turismo e 
Lazer 

Turismo 
costeiro  
 
(inclui 
utilização 
balnear) 

55 (parte) 

Alojamento – apenas a parte correspondente à componente turística, de acordo 
com as Contas Satélite do Turismo (CSA), e às NUT III do litoral com exceção do 
Grande Porto e da Grande Lisboa (Minho-Lima, Cávado, Baixo Vouga, Baixo 
Mondego, Pinhal Litoral, Oeste, Península de Setúbal, Alentejo Litoral e Algarve). 
Consideradas também as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

56 (parte) 

Restauração e similares – apenas a parte correspondente à componente turística, 
de acordo com as Contas Satélite do Turismo (CSA), e às NUT III do litoral com 
exceção do Grande Porto e da Grande Lisboa (Minho-Lima, Cávado, Baixo Vouga, 
Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Oeste, Península de Setúbal, Alentejo Litoral e 
Algarve). Consideradas também as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

79 (parte) 

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e 
atividades relacionadas – apenas a parte correspondente à componente turística, 
de acordo com as Contas Satélite do Turismo (CSA), e às NUT III do litoral com 
exceção do Grande Porto e da Grande Lisboa (Minho-Lima, Cávado, Baixo Vouga, 
Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Oeste, Península de Setúbal, Alentejo Litoral e 
Algarve). Consideradas também as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

90 (parte) 

Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias 
– apenas a parte correspondente à componente turística, de acordo com as 
Contas Satélite do Turismo (CSA), e às NUT III do litoral com exceção do Grande 
Porto e da Grande Lisboa (Minho-Lima, Cávado, Baixo Vouga, Baixo Mondego, 
Pinhal Litoral, Oeste, Península de Setúbal, Alentejo Litoral e Algarve). 
Consideradas também as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

91 (parte) 

Atividades de bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais – apenas 
a parte correspondente à componente turística, de acordo com as Contas Satélite 
do Turismo (CSA), e às NUT III do litoral com exceção do Grande Porto e da 
Grande Lisboa (Minho-Lima, Cávado, Baixo Vouga, Baixo Mondego, Pinhal Litoral, 
Oeste, Península de Setúbal, Alentejo Litoral e Algarve). Consideradas também as 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

932  

Atividades de diversão e recreativas – apenas a parte correspondente à 
componente turística, de acordo com as Contas Satélite do Turismo (CSA), e às 
NUT III do litoral com exceção do Grande Porto e da Grande Lisboa (Minho-Lima, 
Cávado, Baixo Vouga, Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Oeste, Península de Setúbal, 
Alentejo Litoral e Algarve). Consideradas também as Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira. 

Náutica  
 
(inclui 
Turismo 
náutico-
náutica de 
recreio e 
náutica 
desportiva 
– e 
formação e 
ensino) 

931 

Atividades desportivas– apenas a parte correspondente à componente turística, 
de acordo com as Contas Satélite do Turismo (CSA), e às NUT III do litoral com 
exceção do Grande Porto e da Grande Lisboa (Minho-Lima, Cávado, Baixo Vouga, 
Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Oeste, Península de Setúbal, Alentejo Litoral e 
Algarve). Consideradas também as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

4614 (parte) 
Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, 
embarcações e aeronaves 

4669 (parte) Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos 

4677 (parte) Comércio por grosso de desperdícios e sucata 

4764 (parte) 
Comércio a retalho de artigos de desporto, de campismo e lazer, em 
estabelecimentos especializados 

4942 (parte) Atividades de mudanças, por via rodoviária 

855 (parte) 
Outras atividades educativas na parte correspondente ao ensino desportivo e 
recreativo, ensino de atividades culturais e escolas de pilotagem 

Obras de 
defesa 
costeira 

Engenharia 
hidráulica 

4191 (parte) 

Engenharia hidráulica na parte que “compreende as atividades de construção e 
reparação de portos, marinas, aquedutos, comportas, barragens, diques, 
trabalhos de dragagem, de protecção e defesa de costa, assim como a realização 
de outros trabalhos “em água””. 
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Grandes 
grupos de 
atividades 

Detalhe setorial 

Designação 
Nomencla-tura 
dos Ramos da 

CAE Rev.3 
Definição 

Extração de 
sal marinho 

Extração de sal marinho 08931 Extração de sal marinho 

Outros Usos e Atividades 

Robótica 
marítima e 
outras 
indústrias e 
serviços 
integrados 
para a 
proteção e 
salguarda 

Fabricação de motores 
e turbinas 

2811 (parte) 
Na componente “para aplicação em meios móveis – 
embarcações” 

Fabricação de 
equipamento hidráulico 
e pneumático 

2812 (parte) 
“Inclui bombas hidráulicas, motores hidráulicos, cilindros 
hidráulicos e pneumáticos, válvulas hidráulicas e pneumática” 

Fabricação de outras 
bombas e 
compressores 

2813 (parte)  

Fabricação de 
equipamentos de 
elevação e de 
movimen-tação n.e. 

28222 (parte) 
“Compreende aparelhos elevatórios de carga e descarga ou de 
movimentação” (como guindastes e pórticos) 

Fabricação de outras 
máquinas-ferramentas 

2849 (parte)  

Fabricação de 
equipamento de 
proteção e segurança 

32994 (parte) “Compreende a fabricação de salva-vidas” 

Instalação de máquinas 
e de equipa-mentos 
industriais 

33200 (parte) “Inclui equipamentos e aparelhos de elevação” 

Descontami-nação e 
atividades similares 

39000 (parte) “Inclui limpeza de praias” 

Atividades de defesa 8422 (parte) 
“Compreende as atividades relacionadas com as Forças 
Armadas, incluindo navais” 

Ajudas às populações 
nacionais em caso de 
cala-midades em tempo 
de paz 

84240 (parte)  

Atividades de proteção 
civil 

8425 (parte) “Inclui serviços de socorros a náufragos” 

Tecnologias 
de 
informação 
comunica-
ção e 
eletrónica 

Fabricação de aparelhos e 
de equipamentos para 
comunica-ções 

263 (parte)  

Fabricação de 
instrumentos e aparelhos 
de medida, verificação, 
navegação e outros fins, 
N.E. 

26512 (parte)  

Fabricação  
de equipamen-to 
mecânico e 
eletromecânico de 
sinalização, segurança e 
controlo de tráfego 

30200 (parte) Na componente “vias navegáveis”. 

Reparação e manutenção 
de equipamento 
eletrónico e ótico 

3313 (parte) 
Na componente “instrumentos e aparelhos de medida, 
verificação e navegação”. 

Atividades de telecomuni-
cações sem fio 

612 (parte)  

Atividades de telecomuni-
cações por satélite 

613 (parte)  

  



 

AI-9 

Grandes 
grupos de 
atividades 

Detalhe setorial 

Designação 
Nomencla-tura 
dos Ramos da 

CAE Rev.3 
Definição 

Tecnologias 
de 
informação 
comunica-
ção e 
eletrónica 

Outras atividades de 
serviços de informação, 
N.E 

63990 (parte) Nas componentes “notícias, estado do tempo…” 

Reparação e 
manutenção de 
equipamentos de 
comunica-ções 

95120 (parte)  

Atividades 
de financia-
mento e 
seguros 
marítimos 

Atividades  
de serviços 
financeiros  

64 (parte)  

Seguros 65 (parte)  

Atividades auxiliares 
de serviços 
financeiros e dos 
seguros 

66 (parte)  

Cabos e 
pipelines 

Transportes por 
oleodutos  
ou gasodutos 

495 (parte) 

“Compreende o transporte por gasodutos e oleodutos de gases, 
líquidos, lamas e de outros produtos. Inclui exploração de estações 
de bombagem”. 

Atividades de 
telecomuni-cações por 
fios 

611 (parte) 

“Compreende as atividades de exploração, manutenção ou 
fornecimento de meios de acesso para a transmissão de voz, dados, 
texto, som e imagem, utilizando redes de transmissão de voz, dados, 
texto, som e imagem, utilizando redes de transmissão por fios”. 

Consultoria 
Ambiental 

Atividades de 
engenharia  
e técnicas afins 

7112 (parte) 

 

Fotografia aérea 74200 (parte)  

Previsão das condições 
atmosféricas 

74900 (parte) 
 

Usos e Atividades de Mercado Emergentes 

Extração de 
recursos 
geológicos 
não 
energéticos 

Extração de saibro, areia 
e pedra britada; 
extração de argilas e 
caulinos 

0821 (parte) 
Extração de saibro, areia e pedra britada; extração de argilas e 
caulinos 

Extração de feldespato e 
de outros m.n.m. 

0899 (parte) Extração de feldespato e de outros m.n.m. 

Outras atividades de 
serviços  

099 (parte) 
Outras atividades de serviços relacionados com as indústrias 
extractivas. 

Pesquisa de 
exploração 
de petróleo 
e gás 

Extração de petróleo 
bruto 

0610 (parte) 

Extração de petróleo bruto “compreende também a extração de 
petróleo a partir de areias e xistos betuminosos, assim como a 
recuperação de hidrocarbonetos líquidos”. 

Extração de gás natural 0620 (parte) 

Extração de gás natural “compreende também as atividades de 
separação, decantação, dessalgação, desidratação, liquefação, 
regaseificação e outras atividades ligadas à extração de gás natural, 
para o tornar comercializável sem modificar a sua essência, feitas no 
local de produção até ao transporte”.  

Exploração 
de energias 
renováveis 

Produção de 
electricidade  
de origem eólica, 
geotérmica, solar e de 
origem n.e. 

35113 (parte) 
“Compreende a produção de electricidade de origem eólica, solar, 
geotérmica, maremotriz e de outras fontes energéticas”. 

Armazena-
mento de 
gás 

Armazenamen-to de 
hidrocar-bonetos em 
cavidades salinas 

52101 (parte) 
Parte da armazenagem correspondente ao armazenamento de 
hidrocarbonetos em cavidades salinas. 
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Tabela A.4. – Metodologia geral e fontes de dados para estimativa do VAB, produção e emprego 
(Fonte: DGPM). 

VAB Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do VAB em geral 

Economia nacional 
INE, Contas Nacionais Anuais (CN), 2006 a 2010 
Confiança no valor: Elevada 

Pesca e aquicultura 

Estimativas com base em: INE, Contas Económicas da Pesca (CEP) - 2006 a 2008P; INE, CN - 2009 
e e 2010; INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) (base de dados online – VAB e 
Pessoal ao Serviço, extração em 26.12.2012;  Produção – assumida a mesma estrutura do 
VAB.Confiança no valor: Elevada 

Turismo e lazer 

Hipótese base Sensibilidade 1 Sensibilidade 2 Sensibilidade 3 

Estimativas com base 
nas CN, Contas Satélite 
do Turismo (CST) e SCIE 
+ afetação da % de 
VAB, Produção e 
Emprego das 
atividades ligadas ao 
turismo, nas NUTs III 
do litoral, incluindo 
RAs (sem Grande 
Lisboa e Grande Porto). 
Confiança no valor: 
Média 

Estimativas com base 
nas CN, CST e SCIE + 
afetação da % de VAB, 
Produção e Emprego 
das atividades ligadas 
ao turismo, nas NUTs III 
do litoral incluindo RAs 
e Grande Lisboa (sem 
Grande Porto) 
Confiança no valor: 
Média 

Estimativas com 
base nas CN, CST e 
SCIE + afetação da % 
de VAB, Produção e 
Emprego das 
atividades ligadas ao 
turismo, nas NUTs III 
do litoral incluindo 
RAs, Grande Lisboa 
e Grande Porto. 
Confiança no valor: 
Média 

Estimativas com 
base nas CN, CST e 
SCIE considerando 
todo o território 
nacional. 
Confiança no valor: 
Média 

Outras atividades 
Estimativas com base em INE, CN - 2006 a 2010 e INE, SCIE (base de dados online; VAB e Pessoal 
ao Serviço, extração em 26.12.2012; Produção – assumida a mesma estrutura do VAB). 

 

A confiança nos valores apresentados agregados para os usos e atividades é, em geral, 

média ou elevada por se basear em fontes estatísticas e documentação de entidades de referência. O 

critério adotado para a confiança dos valores apurados para cada ramo da CAE, considerou o método 

de cálculo, tendo por base as contas nacionais complementadas por estimativas, em que:  

 Confiança elevada - existência de dados diretos nas contas nacionais com a desagregação 

pretendida, e/ou necessidade de estimação do setor/ atividade considerando uma repartição 

do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), com peso superior a 80%;  

 Confiança média - necessidade de estimação do peso do setor/atividade considerando uma 

repartição do SCIE com peso inferior a 80%, complementada por hipóteses baseadas em 

avaliação pericial (designadamente com base em SAER (2009)) e utilização de outras fontes 

estatísticas sólidas (Conta Satélite do Turismo do INE e Contas Económicas da Pesca do 

INE/DGPA); 

 Confiança baixa - informação incompleta ao nível do SCIE e/ou hipóteses sobre parte de setor 

com espetro muito alargado (ex. comércio a retalho, comércio por grosso ou atividades de 

consultoria). 
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CAE Rev.3 - Atividades da 
Economia do Mar 

Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do VAB por atividade 

Usos e Atividades de Mercado Estabelecidas 

Pesca Comercial 

031 Pesca  

Estimativas a partir dos valores do ramo 03 das Contas Económicas da Pesca (2006 
a 2008) e das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2009 e 2010), aos quais foram 
aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas:99,44% em 
2006, 2007 e 2008, 99,20% em 2009 e 92,7% em 2010.  
Confiança no valor: Elevada 

Aquicultura 

0321 
Aquicultura em águas 
salgadas e salobras 

Estimativas a partir dos valores do ramo 03 das Contas Económicas da Pesca (2006 
a 2008) e das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2009 e 2010), aos quais foram 
aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 0,56% a 
2006, 2007 e 2008,0,80% em 2009 e 7,3% em 2010; aplicados ainda 88,3% em 
todos os anos, exceto em 2010 em que foram aplicados84,1%, correspondentes à 
produção aquícola em águas salgadas e salobras conforme apurado através do 
Sistema de Contas Integradas das Empresas. 
Confiança no valor: Média 

Indústria Transformadora dos Produtos da Pesca e da Aquicultura 

102 
Preparação e 
conservação de peixes, 
crustáceos e moluscos 

Estimativa a partir dos valores do ramo 10 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos 
(2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas:6,7% de 10 de 2006 a 2009; 7,1% de 10 em 2010. 
Confiança no valor: Elevada 

4723 

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

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 47 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 
0,57% em 2006 e 2007, 0,53% em 2008, 0,57% em 2009 e 0,64% em 2010.  
Confiança no valor: Média 

46230 
Comércio por grosso de 
animais vivos 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 46 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das 
Empresas:0,19% a 2006 e 2007,0,15% em 2008, 0,12% em 2009 e 0,16% em 2010. 
Confiança no valor: Baixa 

702 
(parte) 

Atividades de consultoria 
para os negócios e a 
gestão 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 70 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 
95,1% a 2007 e 2006, 94,0% em 2008,94,5% em 2009 e70,7%em 2010; Admitida a 
hipótese de 10% para a parte associada aos produtos da pesca e aquicultura. 
Confiança no valor: Baixa 

Construção e Reparação Navais 

301 Construção naval 

Estimativa a partir dos valores do ramo 30 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos 
(2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas: 53% a 2006 e 2007 e47%a 2008, 38% a 2009 e 36% a 
2010. 
Confiança no valor: Média 

3315 
Reparação e 
manutenção de 
embarcações 

Estimativa a partir dos valores do ramo 33 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos 
(2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas:11,9% a 2006 e 2007, 13,6% a 2008, 13,2% a 2009 e 
11,0% a 2010. 
Confiança no valor: Média 

38313 
(parte) 

Desmantelamento de 
outros equipamentos e 
bens, em fim de vida (na 
parte de 
desmantelamento de 
navios) 

Estimativa a partir dos valores do ramo 33 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos 
(2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas: 0,75% a 2006 e 2007 e 2,0% a 2008, 2009 e 2010; 
Admitida a hipótese de 20% para a parte de desmantelamento de navios. 
Confiança no valor: Baixa 
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CAE Rev.3 - Atividades da 
Economia do Mar 

Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do VAB por atividade 

Usos e Atividades de Mercado Estabelecidas 

Atividade Portuária 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica 
(na parte que 
"compreende as 
atividades de construção 
e reparação de portos, 
marinas e trabalhos de 
dragagem") 

Atividade não considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a 
partir dos valores do ramo 42 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 
2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das 
Empresas:2,1% a 2006, 2,9% a 2007, 3,4% a 2008, 3,7% a 2009 e 3,5% a 2010.  
Admitiu-se a hipótese de 61% para esta parte, com base em informação fornecida 
pelo IPTM (IPTM e Portos sob sua jurisdição) e pela APA (parte do investimento 
global do POVT para obras de defesa de costa (correspondente a investimentos do 
ex-INAG, ex-ARHs, Polis e Câmaras Municipais)). 
Confiança no valor: Média 

521 
(parte) 

Armazenagem (frigorífica 
e não frigorífica) 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Valor direto do 
ramo 521, das Contas Nacionais Anuais (2008 e 2009); Estimativa a partir dos 
valores do ramo 52 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006, 2007 e 2010) 
aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das 
Empresas: 5,7% em 2006 e 2007 e 8,1% em 2010. Admitiu-se a hipótese de 80%,de 
2006 a 2010 para a parte de armazenagem em barcos e portos. 
Confiança no valor: Baixa 

5222 

Atividades auxiliares dos 
transportes por água 
(inclui Autoridades 
Portuárias) 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Valor do ramo 522, 
das Contas Nacionais Anuais (2008 e 2009) aos quais se aplicaram % s com base no 
Sistema de Contas Integradas das Empresas: 7,5% em 2008, 7,8% em 2009. 
Estimativa a partir dos valores do ramo 52 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos 
(2006, 2007 e 2010) aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas:7,4% a2006e2007 e 10,3% em 2010. 
Confiança no valor: Média 

5224 
(parte) 

Manuseamento de carga 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Valor do ramo 522, 
das Contas Nacionais Anuais (2008 e 2009) aos quais se aplicaram % s com base no 
Sistema de Contas Integradas das Empresas: 4,4% em 2008, 3,9% em 2009. 
Estimativa a partir dos valores do ramo 522 das Contas Nacionais Anuais a 82 
ramos (2006, 2007 e 2010) aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de 
Contas Integradas das Empresas: 4,2% a2006e2007 e 4,8% em 2010. 
Confiança no valor: Baixa 

5229 
(parte) 

Atividades de Agentes 
Transitários, aduaneiros 
e de outras atividades de 
apoio ao transportes 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Valor do ramo 522, 
das Contas Nacionais Anuais (2008 e 2009) aos quais se aplicaram % s com base no 
Sistema de Contas Integradas das Empresas: 13,5% em 2008, 12,4% em 2009. 
Estimativa a partir dos valores do ramo 522 das Contas Nacionais Anuais a 82 
ramos (2006, 2007 e 2010) aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de 
Contas Integradas das Empresas: 12,6% a2006e2007 e 15,7% em 2010. 
Confiança no valor: Baixa 

7490 
(parte) 

Outras atividades de 
consultoria, científicas, 
técnicas e similares, n.e. 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 74 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 
54,6% a 2007 e 2006,57,5% a 2008, 60,9%a 2009 e 53,2% a 2010.  
Confiança no valor: Baixa 

77340 
Aluguer de meios de 
transporte marítimo e 
fluvial 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 77 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das 
Empresas:0,04% a 2006 e 2007, 0,08% a 2008, 0,13%a 2009 e 0,12% a 2010. 
Confiança no valor: Média 

Transporte Marítimo 

50 Transportes por água 
Valores diretos do ramo 50, das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010). 
Confiança no valor: Elevada 

dos 
quais 
501 

Transportes marítimos 
de passageiros 
(cruzeiros) 

Assumiu-se que o valor do ramo 501 corresponde essencialmente a cruzeiros. 
Estimativa a partir dos valores do ramo 50 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos 
(2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas: 6,0%,de 2006 a 2009 e 7,3% em 2010.  
Confiança no valor: Média 
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CAE Rev.3 - Atividades da 
Economia do Mar 

Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do VAB por atividade 

Usos e Atividades de Mercado Estabelecidas 

Turismo Costeiro 

 Hipótese base Sensibilidade 1 Sensibilidade 2 Sensibilidade 3 

55 
(parte) 

Alojamento 

Aplicada % de 95% ao 
ramo 55, conforme 
CST + % de 38% 
conforme SCIE -% I do 
litoral (incluindo RAs 
e excluindo Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 95% ao 
ramo 55, conforme 
CST + % de 76% 
conforme SCIE -% I do 
litoral (incluindo RAs e 
Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 
95% ao ramo 
55, conforme 
CST + % de 87% 
conforme SCIE -
% I do litoral 
incluindo RAs 

Aplicada % de 
95% ao ramo 
55, conforme 
CST  

56 
(parte) 

Restauração e 
similares 

Aplicada % de 29% ao 
ramo 56, conforme 
CST + % de 38% 
conforme SCIE -% I do 
litoral (incluindo RAs 
e excluindo Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 29% ao 
ramo 56, conforme 
CST + % de 76% 
conforme SCIE -% I do 
litoral (incluindo RAs e 
Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 
29% ao ramo 
56, conforme 
CST + % de 87% 
conforme SCIE -
% I do litoral 
incluindo RAs 

Aplicada % de 
29% ao ramo 
56, conforme 
CST  

79 
(parte) 

Agências de viagem, 
operadores turísticos, 
outros serviços de 
reservas e atividades 
relacionadas 

Aplicada % de 59% ao 
ramo 79, conforme 
CST + % de 32% 
conforme SCIE -% 79 
do litoral (incluindo 
RAs e excl. Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 59% ao 
ramo 79, conforme 
CST + % de 73% 
conforme SCIE -% 79 
do litoral (incluindo 
RAs e Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 
59% ao ramo 
79, conforme 
CST + % de 93% 
conforme SCIE -
% 79 do litoral 
incluindo RAs 

Aplicada % de 
59% ao ramo 
79, conforme 
CST  

90 
(parte) 

Atividades de teatro, 
de música, de dança 
e outras atividades 
artísticas e literárias 

Aplicada % de 25% ao 
ramo 90, conforme 
CST + % de 19% 
conforme SCIE -%  R 
do litoral (incluindo 
RAs e excl. Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 25% ao 
ramo 90, conforme 
CST + % de 67% 
conforme SCIE -%  R 
do litoral (incluindo 
RAs e Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 
25% ao ramo 
90, conforme 
CST + % de 94% 
conforme SCIE -
%  R do litoral 
incluindo RAs 

Aplicada % de 
25% ao ramo 
90, conforme 
CST  

91 
(parte) 

Atividades das 
bibliotecas, arquivos, 
museus e outras 
atividades culturais 

Aplicada % de 25% ao 
ramo 91, conforme 
CST + % de 19% 
conforme SCIE -%  R 
do litoral (incluindo 
RAs e excl. Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 25% ao 
ramo 91, conforme 
CST + % de 67% 
conforme SCIE -%  R 
do litoral (incluindo 
RAs e Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % 
de25% ao ramo 
91, conforme 
CST + % de 94% 
conforme SCIE -
%  R do litoral 
incluindo RAs 

Aplicada % 
de25% ao ramo 
91, conforme 
CST  

932 
Atividades de 
diversão e recreativas 

Aplicada % de 25% ao 
ramo 932, conforme 
CST + % de 24% 
conforme SCIE -% 93 
do litoral (incluindo 
RAs e excl. Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 25% ao 
ramo 932, conforme 
CST + % de 64% 
conforme SCIE -% 93 
do litoral (incluindo 
RAs e Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 
25% ao ramo 
932, conforme 
CST + % de 90% 
conforme SCIE -
% 93 do litoral 
incluindo RAs 

Aplicada % de 
25% ao ramo 
932, conforme 
CST  

Náutica 
 Hipótese base Sensibilidade 1 Sensibilidade 2 

931 
Atividades 
desportivas 

Aplicada % de 25% ao 
ramo 931, conforme 
CST + % de 24% 
conforme SCIE -% 93 
do litoral (incluindo 
RAs e excl. Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 25% ao 
ramo 931, conforme 
CST + % de 64% 
conforme SCIE -% 93 
do litoral (incluindo 
RAs e Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 
59% ao ramo 
79, conforme 
CST + % de 90% 
conforme SCIE -
% 79 do litoral 
incluindo RAs 

Aplicada % de 
59% ao ramo 
79, conforme 
CST  
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Economia do Mar 

Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do VAB por atividade 

Usos e Atividades de Mercado Estabelecidas 

Náutica 

4614 

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

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 46 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 
0,19% a 2006, 0,2% a 2007, 0,18% a 2008, 0,17% a 2009 e 0,12% a 2010.  
Confiança no valor: Média 

4669 
(parte) 

Comércio por grosso de 
outras máquinas e 
equipamentos 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 46 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 
2,5% a 2006 e 2007, e 2,8% a 2008, 2009 e 2010. Considerada Hipótese de 2% para 
a parte ligada à náutica. 
Confiança no valor: Baixa 

4677 
(parte) 

Comércio por grosso de 
desperdícios e sucata 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 46 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 
0,3% a 2006, 0,4% a 2007 e 2008, 0,3% a 2009 e 0,45% a 2010. Considerada 
Hipótese de 2% para a parte ligada à náutica. 
Confiança no valor: Baixa 

4764 
(parte) 

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

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 47 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 
1,4% a 2006, 1,6% a 2007, 1,7% a 2008 e2009 e 1,5% a 2010. Considerada Hipótese 
de 2% para a parte ligada à náutica. 
Confiança no valor: Baixa 

4942 
(parte) 

Atividades de mudanças, 
por via rodoviária 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 49 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 
0,35% a 2006, 0,34% a 2007, 0,32% a 2008, 0,31% a 2009 e 0,30% a 2010. 
Considerada Hipótese de 2% para a parte ligada à náutica. 
Confiança no valor: Baixa 

855 
(parte) 

Outras atividades 
educativas (ensinos 
desportivo e recreativo, 
ensino de atividades 
culturais e escolas de 
condução e pilotagem) 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 85 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 2010), aos 
quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 
42,7% a 2006, 44,9% a 2007, 45,8% a 2008, 46,7% a 2009 e 45,5% a 2010. 
Considerada Hipótese de 1% para a parte ligada à náutica. 
Confiança no valor: Baixa 

Obras de Defesa Costeira 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica 
(na parte que 
comprrende a os 
trabalhos de "proteção e 
de defesa da costa") 

Atividade não considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a 
partir dos valores do ramo 42 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos (2006 a 
2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas Integradas das 
Empresas: 2,1% a 2006, 2,9% a 2007, 3,4% a 2008, 3,7% a 2009 e 3,5% a 2010.  
Admitiu-se a hipótese de 39% para esta parte, com base em informação fornecida 
pelo IPTM (IPTM e Portos sob sua jurisdição) e pela APA (parte do investimento 
global do POVT para obras de defesa de costa (correspondente a investimentos do 
ex-INAG, ex-ARHs, Polis e Câmaras Municipais)). 
Confiança no valor: Média 

Extração de Sal Marinho 

08931 Extração de sal marinho 

Estimativa a partir dos valores do ramo 08 das Contas Nacionais Anuais a 82 ramos 
(2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas:1%  em todos os anos. 
Confiança no valor: Baixa 

Atividades Educativas e de I&D 

85 
(parte) 

Educação Não foi possível obter dados discriminados. 

72 
(parte) 

Atividades de 
investigação científica e 
de desenvolvimento 

Não foi possível obter dados discriminados. 

Outros Usos e Atividades Não foi possível obter dados discriminados. 
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Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do VAB por atividade 

Usos e Atividades de Mercado Emergentes 

Biotecnologia Marinha 

?  Não existem dados disponíveis; Atividade sem expressão no mar. 

Extração de Recursos Geológicos não Energéticos 

0812 
Extração de saibro, areia 
e pedra britada; extração 
de argilas e caulinos 

Não existem dados disponíveis. 

0899 
Extração de feldspato e 
de outros m.n.m. 

Não existem dados disponíveis; Atividade sem expressão. 

099 
Outras ativ. dos serv. 
relacionados com as 
indústrias extrativas 

Não existem dados disponíveis; Atividade sem expressão no mar. 

Exploração/ Produção de Petróleo e Gás 

0610 
Extração de petróleo 
bruto 

Atividade sem expressão. 

0620 Extração de gás natural Atividade sem expressão. 

Energias Renováveis 

35113 
(parte) 

Produção de eletricidade 
de origem eólica, 
geotérmica, solar e de 
origem n.e. 

Não existem dados disponíveis; Atividade sem expressão no mar. 

Armazenamento de Gás 

52101 
(parte) 

Armazenamento de 
hidrocarbonetos em 
cavidades salinas 

Não existem dados disponíveis; Atividade sem expressão no mar. 

Fonte: DGPM 

 

Assumiram-se as mesmas fontes e hipóteses de afetação setorial do VAB, para as 

estimativas da Produção, com exceção dos casos da pesca comercial e aquicultura. Nestes dois casos 

utilizaram-se estimativas da DGRM para 2009 e 2010 e aplicou-se a mesma estrutura,de 2009, para os 

anos anteriores. Aquicultura - estrutura obtida para 2009 e 2010 (valores estimados pela DGRM/ valor 

da CAE 03 - 7,3% nos dois anos); Pesca Comercial - aplicadas a % complementar à do peso da 

aquicultura na CAE 03, para 2009 e 2010, conforme informação da DGRM - 92,7%. 
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Tabela A.6. – Metodologia e fontes de dados para estimativa do emprego por atividade 
económica (Fonte: DGPM). 

CAE Rev.3 - Atividades da 
Economia do Mar 

Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do Emprego por atividade 
 (ETC - Equivalente a Tempo Completo) 

Usos e Atividades de Mercado Estabelecidas 

Pesca Comercial 

031 Pesca  

Estimativas a partir dos valores do ramo 03 das Contas Económicas da Pesca (2006 
a 2008) e do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido pelo INE 
(2009 e 2010); Aplicadas as %s complementares às do peso da aquicultura na CAE 
03, para 2009 e 2010, conforme informação da DGRM - 83%). 
Confiança no valor: Elevada 

Aquicultura 

0321 
Aquicultura em águas 
salgadas e salobras 

Estimativas a partir dos valores do ramo 03 das Contas Económicas da Pesca (2006 
a 2008) e e do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido pelo INE 
(2009 e 2010);  2009 e 2010- Estimativa com base em informação da DGRM; anos 
anteriores- estimativa com base na estrutura obtida para 2009 (valor estimado 
pela DGRM/ valor da CAE 03 - 17%). 
Confiança no valor: Média 

Indústria Transformadora dos Produtos da Pesca e da Aquicultura 

102 
Preparação e 
conservação de peixes, 
crustáceos e moluscos 

Estimativa a partir dos valores do ramo 10 do Emprego a Tempo Completo total, a 
82 ramos, fornecido pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com 
base no Sistema de Contas Integradas das Empresas:7,0% em 2006, 2007 e 2008, 
7,1% em 2009 e 7,6% em 2010. 
Confiança no valor: Média 

4723 

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

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 47 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, 
fornecido pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no 
Sistema de Contas Integradas das Empresas:1,6% em 2006, 1,5% em 2007, 1,4% 
em 2008 e 2009 e 1,3% em 2010.  
Confiança no valor: Média 

46230 
Comércio por grosso de 
animais vivos 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 46 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, 
fornecido pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no 
Sistema de Contas Integradas das Empresas: 0,5%  a todos os anos. 
Confiança no valor: Baixa 

702 
(parte) 

Atividades de consultoria 
para os negócios e a 
gestão 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 70 e do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, 
fornecido pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no 
Sistema de Contas Integradas das Empresas:96,9% em 2006, 97,3% em 2007 e 
97,5%em 2008 e 2009 e 96,4% em 2010. Admitida a hipótese de 10%  para a parte 
associada aos produtos da pesca e aquicultura. 
Confiança no valor: Baixa 

Construção e Reparação Navais 

301 Construção naval 

Estimativa a partir dos valores do ramo 30 do Emprego a Tempo Completo total, a 
82 ramos, fornecido pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base 
no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 51,4% a 2006 e 2007, 53,9% a 
2008,63,1% a 2009 e 50,2% a 2010. 
Confiança no valor: Média 

3315 
Reparação e manutenção 
de embarcações 

Estimativa a partir dos valores do ramo 33 do Emprego a Tempo Completo total, a 
82 ramos, fornecido pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base 
no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 11,6% a 2006, 12,2% a 2007, 9,9% 
a 2008, 9,7% a 2009e9,6% em 2010. 
Confiança no valor: Média 

38313 
(parte) 

Desmantelamento de 
outros equipamentos e 
bens, em fim de vida (na 
parte de 
“desmantelamento de 
navios”) 

Estimativa a partir dos valores do ramo 38do Emprego a Tempo Completo total, a 
82 ramos, fornecido pelo INE (2006 a 2010),aos quais foram aplicadas %s com base 
no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 1,1% a 2006, 1,2% a 2007, 2,2% a 
2008, 2,5% a 2009e 2,7% em 2010. Admitida a hipótese de 2% para a parte de 
desmantelamento de navios. 
Confiança no valor: Baixa 
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CAE Rev.3 - Atividades da 

Economia do Mar 
Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do Emprego por atividade 

 (ETC - Equivalente a Tempo Completo) 

Usos e Atividades de Mercado Estabelecidas 

Atividade Portuária 

4291 
(parte) 

Engenharia Hidráulica 
(na parte que 
"compreende as 
atividades de 
construção e 
reparação de portos, 
marinas e trabalhos 
de dragagem") 

Atividade não considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 42 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido 
pelo INE (2006 a 2010),aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas: 1,5% a 2006 e 2007, 1,6% a 2008 e1,8%a 2009 e 2010. 
Admitiu-se a hipótese de 61% para esta parte, com base na mesma estrutura do VAB.  
Confiança no valor: Baixa 

521 
(parte) 

Armazenagem 
(frigorífica e não 
frigorífica) 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir dos 
valores do ramo 52 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido pelo 
INE (2006 a 2010),aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas:10,9% em 2006, 7,7% em 2007, 6,6% em 2008,7,9% em 2009 
e9,6% em 2010. 
Confiança no valor: Baixa 

5222 

Atividades auxiliares 
dos transportes por 
água (inclui 
Autoridades 
Portuárias) 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir dos 
valores do ramo 52 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido pelo 
INE (2006 a 2010),aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas:7,5% em 2006, 2007 e 2008, 8,5% em 2009 e 8,8% em 2010. 
Confiança no valor: Média 

5224 
(parte) 

Manuseamento de 
carga 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir dos 
valores do ramo 52 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido pelo 
INE (2006 a 2010),aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas:4,1% em 2006, 4,3% em 2007, 4,6% em 2008,5,2%  em 2009 
e 5,7% em 2010. Aplicada ainda a hipótese de 50% para a parte afeta aos portos. 
Confiança no valor: Baixa 

5229 
(parte) 

Atividades de 
Agentes Transitários, 
aduaneiros e de 
outras atividades de 
apoio ao transportes 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir dos 
valores do ramo 52 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido pelo 
INE (2006 a 2010),aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas:28% em 2006, 28,7% em 2007, 29,5% em 2008, 33,8% em 
2009 e33,2%  em 2010. Aplicada ainda a hipótese de 50% para a parte afeta aos 
portos. 
Confiança no valor: Baixa 

7490 
(parte) 

Outras atividades de 
consultoria, 
científicas, técnicas e 
similares, n.e. 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir dos 
valores do ramo 74 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido pelo 
INE (2006 a 2010),aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas:30,7% a 2006, 32,6% a 2007, 31,9% a 2008, 33,6% a 2009e 
35,2%a 2010. Aplicada ainda a hipótese de 50% para a parte afeta aos portos. 
Confiança no valor: Baixa 

77340 
Aluguer de meios de 
transporte marítimo 
e fluvial 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir dos 
valores do ramo 77 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido pelo 
INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de Contas 
Integradas das Empresas:0,4% a 2006, 0,6% a 2007, 0,7%a 2008, 0,6% a 2009 e 0,7%a 
2010. 
Confiança no valor: Média 

Transporte Marítimo 

50 Transportes por água 
Valores diretos do ramo 50, do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, 
fornecido pelo INE (2006 a 2010). 
Confiança no valor: Elevada 

dos 
quais 
501 

Transportes 
marítimos de 
passageiros 
(cruzeiros) 

Assumiu-se que o valor do ramo 501 corresponde essencialmente a cruzeiros. 
Estimativa a partir dos valores do ramo 50 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 
ramos, fornecido pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no 
Sistema de Contas Integradas das Empresas:27,7%a 2006, 27,8% a 2007, 27,3% a 2008 
e 2009 e 26,1% a 2010. 
Confiança no valor: Média 
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CAE Rev.3 - Atividades da 

Economia do Mar 
Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do Emprego por atividade 

 (ETC - Equivalente a Tempo Completo) 

Usos e Atividades de Mercado Estabelecidas 

Turismo Costeiro 

 Hipótese base Sensibilidade 1 Sensibilidade 2 Sensibilidade 3 

55 
(parte) 

Alojamento 

Aplicada % de 96% ao 
ramo 55, conforme 
CST + % de 37% 
conforme SCIE -% I do 
litoral (incluindo RAs 
e excluindo Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 96% ao 
ramo 55, conforme 
CST + % de 70% 
conforme SCIE -% I do 
litoral (incluindo RAs 
e Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 96% 
ao ramo 55, 
conforme CST + % 
de 81% conforme 
SCIE -% I do litoral 
incluindo RAs 

Aplicada % de 
96% ao ramo 
55, conforme 
CST  

56 
(parte) 

Restauração e 
similares 

Aplicada % de 29% ao 
ramo 56, conforme 
CST + % de 37% 
conforme SCIE -% I do 
litoral (incluindo RAs 
e excluindo Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 29% ao 
ramo 56, conforme 
CST + % de 70% 
conforme SCIE -% I do 
litoral (incluindo RAs 
e Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 29% 
ao ramo 56, 
conforme CST + % 
de  81% conforme 
SCIE -% I do litoral 
incluindo RAs 

Aplicada % de 
29% ao ramo 
56, conforme 
CST  

79 
(parte) 

Agências de 
viagem, operadores 
turísticos, outros 
serviços de reservas 
e atividades 
relacionadas 

Aplicada % de 60% ao 
ramo 79, conforme 
CST + % de 31% 
conforme SCIE -% 79 
do litoral (incluindo 
RAs e excl. Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 60% ao 
ramo 79, conforme 
CST + % de 71% 
conforme SCIE -% 79 
do litoral ((incl. RAs e 
Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 60% 
ao ramo 79, 
conforme CST + % 
de 82% conforme 
SCIE -% 79 do 
litoral incluindo 
RAs 

Aplicada % de 
60% ao ramo 
79, conforme 
CST  

90 
(parte) 

Atividades de 
teatro, de música, 
de dança e outras 
atividades artísticas 
e literárias 

Aplicada % de 26% ao 
ramo 90, conforme 
CST + % de 33% 
conforme SCIE -%  R 
do litoral (incluindo 
RAs e excl. Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 26% ao 
ramo 90, conforme 
CST + % de 67% 
conforme SCIE -%  R 
do litoral (incl. RAs e 
Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 26% 
ao ramo 90, 
conforme CST + % 
de 77% conforme 
SCIE -%  R do 
litoral incluindo 
RAs 

Aplicada % de 
26% ao ramo 
90, conforme 
CST  

91 
(parte) 

Atividades das 
bibliotecas, 
arquivos, museus e 
outras atividades 
culturais 

Aplicada % de 26% ao 
ramo 91, conforme 
CST + % de 33% 
conforme SCIE -%  R 
do litoral (incluindo 
RAs e excl. Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 26% ao 
ramo 91, conforme 
CST + % de 67% 
conforme SCIE -%  R 
do litoral (incl. RAs e 
Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 26% 
ao ramo 91, 
conforme CST + % 
de 77% conforme 
SCIE -%  R do 
litoral incluindo 
RAs 

Aplicada % de 
26% ao ramo 
91, conforme 
CST  

932 
Atividades de 
diversão e 
recreativas 

Aplicada % de 26% ao 
ramo 932, conforme 
CST+ % de 39% 
conforme SCIE -% 93 
do litoral (incluindo 
RAs e excl. Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 26% ao 
ramo 932, conforme 
CST+ % de 64% 
conforme SCIE -% 93 
do litoral (incl. RAs e 
Grande Lx e excl. 
Grande Porto) 

Aplicada % de 26% 
ao ramo 932, 
conforme CST + % 
de 72% conforme 
SCIE -% 93 do 
litoral incluindo 
RAs 

Aplicada % de 
26% ao ramo 
932, conforme 
CST  

Náutica 
 Hipótese base Sensibilidade 1 Sensibilidade 2 Sensibilidade 3 

931 
Atividades 
desportivas 

Aplicada % de 26% ao 
ramo 931, conforme 
CST + % de 39% 
conforme SCIE -% 93 
do litoral (incluindo RAs 
e excluindo Grande Lx 
e Grande Porto) 

Aplicada % de 
26% ao ramo 
931, conforme 
CST + % de 64% 
conforme SCIE -% 
93 do litoral (incl. 
RAs e Grande Lx e 
excl. Grande 
Porto) 

Aplicada % de 
26% ao ramo 931, 
conforme CST+ % 
de 72% conforme 
SCIE -% 93 do 
litoral incluindo 
RAs 

Aplicada % de 26% 
ao ramo 931, 
conforme CST 
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CAE Rev.3 - Atividades da 
Economia do Mar 

Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do Emprego por atividade 
 (ETC - Equivalente a Tempo Completo) 

Usos e Atividades de Mercado Estabelecidas 

Náutica 

4614 

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

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 46 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido 
pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de 
Contas Integradas das Empresas: 0,4% a 2006, 2007 e 2008 e 0,3% a 2009 e 2010.  
Confiança no valor: Média 

4669 
(parte) 

Comércio por grosso de 
outras máquinas e 
equipamentos 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 46 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido 
pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de 
Contas Integradas das Empresas: 4,4% a 2006 e 2007, 4,7% a 2008, 4,9% a 2009 e 
5,3% a  2010. Considerada Hipótese de 2% para a parte ligada à náutica. 
Confiança no valor: Baixa 

4677 
(parte) 

Comércio por grosso de 
desperdícios e sucata 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 46 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido 
pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de 
Contas Integradas das Empresas: 0,9% a 2006 e 2007 e 1% a 2008, 2009 e 2010. 
Considerada Hipótese de 2% para a parte ligada à náutica. 
Confiança no valor: Baixa 

4764 
(parte) 

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

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 47 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido 
pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de 
Contas Integradas das Empresas: 1,3% a 2006, 1,4% a 2007 e 2008 e 1,5% a 2009 e 
2010. Considerada Hipótese de 2% para a parte ligada à náutica. 
Confiança no valor: Baixa 

4942 
(parte) 

Atividades de 
mudanças, por via 
rodoviária 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 49 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido 
pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de 
Contas Integradas das Empresas: 0,4% a todos os anos. Considerada Hipótese de 2% 
para a parte ligada à náutica. 
Confiança no valor: Baixa 

855 
(parte) 

Outras atividades 
educativas (ensinos 
desportivo e recreativo, 
ensino de atividades 
culturais e escolas de 
condução e pilotagem) 

Atividade considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a partir 
dos valores do ramo 85 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, fornecido 
pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema de 
Contas Integradas das Empresas: 14,1% em 2006 e 2007, 13,4% em 2008 e 12,7% 
em 2009 e 2010. Considerada Hipótese de 2% para a parte ligada à náutica. 
Confiança no valor: Baixa 

Obras de Defesa Costeira 

4291 

Engenharia Hidráulica 
(na parte que 
comprrende a os 
trabalhos de "proteção 
e de defesa da costa") 

Atividade não considerada no "Hypercluster da Economia do Mar"; Estimativa a 
partir dos valores do ramo 42 do Emprego a Tempo Completo total, a 82 ramos, 
fornecido pelo INE (2006 a 2010), aos quais foram aplicadas %s com base no Sistema 
de Contas Integradas das Empresas: 1,5% a 2006 e 2007, 1,6% a 2008 e 1,8% a 2009 
e 2010. Admitiu-se a hipótese de 39% para esta parte, com base na mesma 
estrutura do VAB.  
Confiança no valor: Média 

Extração de Sal Marinho 

08931 
Extração de sal 
marinho 

Estimativa a partir dos valores do ramo 08 do Emprego a Tempo Completo total, a 
82 ramos, fornecido pelo INE (2006 a 2010),aos quais foram aplicadas %s com base 
no Sistema de Contas Integradas das Empresas: 1,1% em 2006, 2007 e 2008 e 1,4% 
em 2009 e 2010. 
Confiança no valor: Baixa 

Atividades Educativas e de I&D 

85 (parte) Educação Não foi possível obter dados discriminados. 

72 
(parte) 

Atividades de 
investigação científica e 
de desenvolvimento 

Não foi possível obter dados discriminados. 

Outros usos e atividades Não foi possível obter dados discriminados. 
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CAE Rev.3 - Atividades da 
Economia do Mar 

Fontes e Hipóteses consideradas para o cálculo do Emprego por atividade 
 (ETC - Equivalente a Tempo Completo) 

Usos e Atividades de Mercado Emergentes 

Biotecnologia Marinha 

?  Não existem dados disponíveis; Atividade sem expressão no mar. 

Extração de Recursos Geológicos não Energéticos 

0812 
Extração de saibro, areia 
e pedra britada; extração 
de argilas e caulinos 

Não existem dados disponíveis. 

0899 
Extração de feldspato e 
de outros m.n.m. 

Não existem dados disponíveis; Atividade sem expressão. 

099 
Outras ativ. dos serv. 
relacionados com as 
indústrias extrativas 

Não existem dados disponíveis; Atividade sem expressão no mar. 

Exploração/ Produção de Petróleo e Gás 

0610 
Extração de petróleo 
bruto 

Atividade sem expressão. 

0620 Extração de gás natural Atividade sem expressão. 

Exploração de Energias Renováveis 

35113 
(parte) 

Produção de eletricidade 
de origem eólica, 
geotérmica, solar e de 
origem n.e. 

Não existem dados disponíveis; Atividade sem expressão no mar. 

Armazenamento de Gás 

52101 
(parte) 

Armazenamento de 
hidrocarbonetos em 
cavidades salinas 

Não existem dados disponíveis; Atividade sem expressão no mar. 

Fonte: DGPM 

 

Tabela A.7. – Análises de sensibilidade – Diferenças de âmbito geográfico nas atividades do 
turismo costeiro e atividades desportivas (Fonte: DGPM). 

CAEs em que foram 
aplicados diferentes 

critérios 

NUTs III utilizadas 

Hipótese Base Sensibilidade 1 Sensibilidade 2 Sensibilidade 3 

 
55 (parte); 
56 (parte); 
79 (parte); 
90 (parte); 
91 (parte); 
931; 
932. 

NUTs III do litoral 
continental: Minho-
Lima, Cávado, Baixo 
Vouga, Baixo 
Mondego, Pinhal 
Litoral, Oeste, 
Península de 
Setúbal, Alentejo 
Litoral e Algarve. 
Regiões Autónomas 
dos Açores e da 
Madeira. 

NUTs III do litoral 
continental: Minho-
Lima, Cávado, Baixo 
Vouga, Baixo 
Mondego, Pinhal 
Litoral, Oeste, 
Península de Setúbal, 
Alentejo Litoral, 
Algarve e Grande 
Lisboa. 
Regiões Autónomas 
dos Açores e da 
Madeira. 

NUTs III do litoral 
continental: Minho-
Lima, Cávado, Baixo 
Vouga, Baixo 
Mondego, Pinhal 
Litoral, Oeste, 
Península de Setúbal, 
Alentejo Litoral, 
Algarve, Grande 
Lisboa e Grande 
Porto. 
Regiões Autónomas 
dos Açores e da 
Madeira. 

NUT I - Território 
Nacional. 
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Tabela A.8. – Diferenças metodológicas entre os apuramentos do VAB do “Hypercluster da Economia do Mar”, da DQEM e da “Economia do Mar em 
Portugal” (Fonte: DGPM). 

Usos e Atividades 
“Hypercluster da Economia do Mar “ 

(efeitos diretos) 
DQEM (Subdivisão do Continente) “Economia do Mar em Portugal” 

Documento geral 

Fonte principal dos dados: INE, Contas Nacionais 
Anuais para 2006 (na base 2000 e nomenclatura 
CAE Rev.2.1) 
Âmbito geográfico: nacional 
Ano de referência: 2006 

Fonte principal dos dados: INE, Contas Nacionais 
Anuais 2006 a 2009 (na base 2006 e 
nomenclatura CAE Rev.3) 
Âmbito geográfico: nacional (pela dificuldade de 
estimativas fiáveis apenas para o Continente), à 
exeção do Turismo costeiro 
Período de referência: 2006-2009 

Fonte principal dos dados: INE, Contas Nacionais 
Anuais 2006 a 2010 (na base 2006 e 
nomenclatura CAE Rev.3) 
Âmbito geográfico: nacional  
Período de referência: 2006-2010 

Usos e Atividades de Mercado Estabelecidos 

Pesca, Aquicultura e Indústria do Pescado   

Pesca  
Contas Económicas da Pesca à data de maio de 
2012  

Contas Económicas da Pesca à data de agosto de 
2012 (alteração no valor de VAB de 2007) e 
Contas Nacionais Anuais 2010 

Aquicultura Total ou apenas em águas salgadas e salobras? 
Apenas em águas salgadas e salobras; 
Contas Económicas da Pesca à data de maio de 
2012 

Apenas em águas salgadas e salobras; 
Contas Económicas da Pesca à data de agosto de 
2012 (alteração no valor de VAB de 2007) e 
Contas Nacionais Anuais 2010 

Indústria Transf. dos 
Produtos da Pesca e 
da Aquicultura 

Desconhecimento das hipóteses assumidas para 
afetação das partes das CAE subsetoriais 

  

Apanha de Algas e 
Outros Produtos para 
Alimentação 

Atividade não individualizada. Incluída na Pesca 
Atividade individualizada. Quantificação incluída 
na Pesca 

Atividade não individualizada. Incluída na Pesca 

Construção e Reparação 
Navais 

Inclui CAEs de construção e reparação navais 
(exceto embarcações de recreio, incluídas no 
Turismo náutico). 
Não considera CAE correspondente ao 
desmantelamento de navios. 

Inclui CAEs de construção e reparação navais 
(incluindo embarcações de recreio). 
Não considera CAE 38313 na parte 
correspondente ao desmantelamento de navios. 

Inclui CAEs de construção e reparação navais 
(incluindo embarcações de recreio). 
Considera a CAE 38313 na parte correspondente 
ao desmantelamento de navios. 

Transportes Marítimos, Portos e Logística   

Atividade Portuária 

Não considera a CAE correspondente a 4291 – 
Engenharia Hidráulica (na parte de atividades de 
construção e reparação de portos, marinas e 
trabalhos de dragagem); 
Desconhecimento das hipóteses assumidas para 
afetação das partes das CAE subsetoriais 

Considera parte da CAE 4291 – Engenharia 
Hidráulica (na parte de atividades de construção 
e reparação de portos, marinas e trabalhos de 
dragagem) – assumida hipótese de 50% para essa 
parte 

Considera parte da CAE 4291 – Engenharia 
Hidráulica (na parte de atividades de construção 
e reparação de portos, marinas e trabalhos de 
dragagem) – assumida hipótese melhorada de 
61% para esta parte, com base em informação 
sobre a estrutura orçamental de 2009 para esta 
rúbrica, fornecida pelo IPTM e pela APA.  
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Usos e Atividades 
“Hypercluster da Economia do Mar “ 

(efeitos diretos) 
DQEM (Subdivisão do Continente) “Economia do Mar em Portugal” 

Transportes Marítimos, Portos e Logística   

Transporte Marítimo Inclui cruzeiros na parte quantitativa Inclui cruzeiros na parte quantitativa Inclui cruzeiros na parte quantitativa 

Turismo e Lazer    

Turismo Costeiro 
Não incluído, exceto CAE correspondente às 
“Atividades desportivas”, incluída na Náutica 

Cálculos consideraram apenas as NUT III do 
litoral Continental, exceto Grande Lisboa e 
Grande Porto 

Cálculos consideraram apenas as NUT III do 
litoral Nacional (Continental + RAs), exceto 
Grande Lisboa e Grande Porto 

Náutica 

Inclui CAE de “Atividades desportivas” 
Inclui CAE de “Construção, manutenção e 
reparação de embarcações de recreio” e 
“Seguros de embarcações de recreio” 
Desconhecimento das hipóteses assumidas para 
afetação das partes das CAE subsetoriais 

Não inclui CAE de “Atividades desportivas” 
(incluída no Turismo Costeiro), “Construção, 
manutenção e reparação de embarcações de 
recreio” (incluída na Construção e Reparação 
Navais) e “Seguros de embarcações de recreio” 
(não considerada) 

Não inclui CAE de “Atividades desportivas” 
(incluída no Turismo Costeiro), “Construção, 
manutenção e reparação de embarcações de 
recreio” (incluída na Construção e Reparação 
Navais) e “Seguros de embarcações de recreio” 
(não considerada) 

Cruzeiros Quantificação englobada no Transporte Marítimo Quantificação englobada no Transporte Marítimo Quantificação englobada no Transporte Marítimo 

Obras de Defesa Costeira Não consideradas na quantificação 

Quantificada com base em parte da CAE 4291 – 
Engenharia Hidráulica (parte de trabalhos de 
protecção e de defesa de costa) – assumida 
hipótese de 50% para essa parte 

Quantificada com base em parte da CAE 4291 – 
Engenharia Hidráulica (parte de trabalhos de 
protecção e de defesa de costa) – assumida 
hipótese melhorada de 39% para esta parte, com 
base em informação sobre a estrutura 
orçamental de 2009 para esta rúbrica, fornecida 
pelo IPTM e pela APA. 

Atividades Educativas e 
de I&D 

Não consideradas na quantificação Não consideradas na quantificação Não consideradas na quantificação 

Outros Usos e Atividades Não considerados na quantificação Não considerados na quantificação Não considerados na quantificação 

Usos e Atividades de Mercado Emergentes 

Biotecnologia Marinha  Não considerada na quantificação Não considerada na quantificação Não considerada na quantificação 

Extração de Recursos 
Geológicos não 
Energéticos 

Não considerada na quantificação Não considerada na quantificação Não considerada na quantificação 

Exploração/ Produção de 
Petróleo e Gás 

Não considerada na quantificação Não considerada na quantificação Não considerada na quantificação 

Exploração de Energias 
Renováveis 

Não considerada na quantificação Não considerada na quantificação Não considerada na quantificação 

Armazenamento de Gás Não considerada na quantificação Não considerada na quantificação Não considerada na quantificação 
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ANEXO II – RESULTADOS QUANTITATIVOS EM SÍNTESE 

Tabela A.9. – Síntese dos indicadores socioeconómicos da economia do mar em Portugal, 2006-2010 (Fonte: DGPM). 

 

2006 2007 2008 2009 2010 06 10 2006 2007 2008 2009 2010 06 10 2006 2007 2008 2009 2010 06 10

TOTAL DA ECONOMIA 

NACIONAL
138.350 146.209 149.311 148.703 151.413 298.573 317.576 330.273 311.365 323.612 4.990 4.987 5.011 4.875 4.793

ECONOMIA DO MAR  (USOS E 

ATIVIDADES DE MERCADO 

ESTABELECIDOS - 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

3.104 3.397 3.511 3.457 3.730 2,2% 2,5% 6.725 7.428 7.818 7.489 8.174 2,3% 2,4% 108 106 109 109 109 2,2% 2,3%

ECONOMIA DO MAR  (SETORES DO 

HYPERCLUSTER - 1.+2.+3.+4.2.)
1.855 2.054 2.263 2.101 2.343 1,3% 1,5% 4.193 4.692 5.046 4.740 5.323 1,4% 1,5% 60 58 58 60 60 1,2% 1,3%

1. PESCA, AQUICULTURA E 

INDÚSTRIA DO PESCADO
732,6 772,1 802,6 742,3 763,1 0,5% 0,5% 1.646,9 1.776,3 1.868,1 1.765,7 1.772,8 0,6% 0,6% 32,4 31,6 31,5 31,1 30,9 0,6% 0,6%

1.1. Pesca Comercial 386,2 402,1 408,4 373,3 367,4 52,7% 48,1% 538,3 564,8 581,3 536,0 559,8 32,7% 31,1% 12,0 11,5 11,3 11,2 11,3 37,1% 36,5%

1.2. Aquicultura 1,9 2,0 2,0 2,7 24,3 0,3% 3,2% 42,4 44,5 45,8 42,2 44,2 2,6% 2,5% 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 7,6% 7,5%

1.3. Indústria Transformadora dos 

Produtos da Pesca e da Aquicultura
344,4 367,9 392,1 366,3 371,3 47,0% 48,7% 1.066,2 1.167,0 1.241,0 1.187,6 1.168,8 64,7% 66,4% 17,9 17,8 17,9 17,6 17,3 55,3% 56,0%

2. CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E 

MANUTENÇÃO NAVAL
118,5 131,5 154,4 135,7 113,4 0,1% 0,1% 352,1 396,7 469,1 390,7 346,2 0,1% 0,1% 5,2 5,6 5,6 5,9 4,4 0,1% 0,1%

3. TRANSPORTES MARÍTIMOS, 

PORTOS E LOGÍSTICA
906,4 1.046,5 1.202,1 1.111,6 1.358,4 0,7% 0,9% 2.018,5 2.329,2 2.520,4 2.388,4 3.018,6 0,7% 0,8% 17,9 16,4 16,9 19,0 20,4 0,4% 0,4%

3.1. Atividade Portuária 798,5 913,1 1.075,2 982,0 1.230,4 88,1% 90,6% 1.570,5 1.797,8 1.991,8 1.942,7 2.571,5 77,8% 79,0% 15,2 13,9 14,4 16,5 17,7 85,3% 86,8%

3.2. Transporte Marítimo 107,9 133,4 126,9 129,6 128,0 11,9% 9,4% 448,1 531,4 528,6 445,7 447,1 22,2% 21,0% 2,6 2,5 2,5 2,5 2,7 14,7% 13,2%

dos quais Cruzeiros 6,5 8,0 7,6 7,8 9,3 0,7% 0,7% 26,9 31,9 31,7 26,7 32,6 1,3% 1,1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 4,1% 3,4%

4. TURISMO E LAZER 1.321,7 1.418,0 1.309,0 1.430,1 1.456,6 1,0% 1,0% 2.627,4 2.828,7 2.843,6 2.807,0 2.894,2 0,9% 0,9% 51,5 52,2 54,3 52,6 52,4 1,0% 1,1%

4.1. Turismo costeiro (inclui 

util ização balnear)
1.229,3 1.320,4 1.211,2 1.325,6 1.355,6 93,0% 93,1% 2.464,8 2.652,7 2.670,6 2.628,3 2.723,7 93,8% 93,9% 47,6 48,3 50,4 49,0 48,8 92,6% 93,0%

4.2. Náutica (inclui Turismo náutico 

(Náutica de recreio e Náutica 
92,4 97,6 97,8 104,5 101,0 7,0% 6,9% 162,6 176,0 173,0 178,7 170,4 6,2% 6,1% 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 7,4% 7,0%

5. OBRAS DE DEFESA COSTEIRA 16,8 20,7 37,0 31,3 31,9 0,01% 0,02% 65,7 81,9 103,3 124,6 128,2 0,02% 0,03% 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,01% 0,01%

6. EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO 7,9 7,8 5,5 6,3 6,9 0,01% 0,00% 14,8 15,6 13,9 12,6 13,8 0,00% 0,00% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,00% 0,00%

Peso no 

Emprego 

Total (%)

Peso no VAB 

total (%)

Peso na 

Produção 

Total (%)

VAB a preços correntes

 (Milhões de Euros)

Produção a preços correntes 

(Milhões de Euros)

Emprego 

(Milhares de empregados ETC)
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ANEXO III – METODOLOGIA E FONTES DE DADOS PARA A CARATERIZAÇÃO DOS CUSTOS DE 

PROTEÇÃO DO MEIO MARINHO 
 

No contexto da DQEM, entende-se por custo de degradação do meio marinho a perda de 

bem-estar, refletindo a redução no valor dos serviços dos ecossistemas, em comparação com outro 

estado (European Commission, 2010). Neste âmbito, os trabalhos a nível europeu definiram três 

possíveis abordagens metodológicas: 1) Abordagem aos serviços dos ecossistemas (ecosystem services 

approach); 2) Abordagem temática (thematic approach); 3) Abordagem baseada no custo anual atual 

de prevenção da degradação (cost-based approach). Optou-se pela terceira opção metodológica, uma 

vez ser esta a única exequível, tendo em conta os dados disponíveis, ainda que com fortes limitações 

impostas pela natureza destes.  

Esta metodologia tem a vantagem de permitir identificar os setores responsáveis pelo 

custeio de tais medidas e, portanto, poder constituir um dado de base relevante para futuras análises 

de capacidade de pagamento, quando, numa fase posterior, for definido o programa de medidas a 

adoptar no âmbito da DQEM. Esta condicionante metodológica tem, porém, o inconveniente de ser 

uma análise estática no tempo, focando apenas a situação presente, não tendo em conta os desvios 

relativamente ao estado ambiental que se pretende atingir em face de um cenário Business as Usual 

(BAU) ou cenário de referência. 

Os passos que devem ser considerados nesta metodologia são os seguintes (European 

Commission, 2010): 

A) Identificar toda a legislação atual que tenha por objetivo melhorar o ambiente 

marinho; 

B) Avaliar o custo desta legislação para os setores público e privado; 

C) Avaliar a proporção desta legislação que pode ser justificada para efeitos de 

melhoria do ambiente marinho (por oposição a efeitos na saúde ou efeitos 

ambientais onshore); 

D) Calcular o custo global que seja atribuível à proteção do ambiente marinho, tendo 

em conta a legislação considerada. 

As categorias de custos a considerar são as seguintes (European Commission, 2010; DG 

Environment & MRAG/UNEP - WCMC/URS, 2012): 

A) Custos de mitigação – custos com ações que pretendem evitar impactos; 

B) Custos de prevenção ou de valorização – custos com ações positivas em favor do 

ambiente, para evitar a degradação dos serviços dos ecossistemas, custos com 

incentivos económicos, incluindo uma melhor gestão do ambiente marinho; 

C) Custos de transação – custos associados com a recolha de informação, 

monitorização científica, tempo de negociação, implementação de regras e direitos 

e controlo da aplicação destas regras; 
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D) Custos de oportunidade – perda de benefícios associados à falta de recursos para 

conservação da biodiversidade ou degradação dos serviços dos ecossistemas; 

E) Outros custos – que não se enquadrem nas categorias acima, mas cujo objetivo 

final seja equivalente. 

A análise focou-se nos setores/atividades com maior expressão económica e com maiores 

pressões potenciais e que, portanto, têm sido alvo de maior pressão regulatória. Foram analisados, 

segundo esta ótica, os setores das pescas, aquicultura, transporte marítimo, atividade portuária, 

controlo de poluição de atividades em terra e prevenção e combate à poluição do mar.  

Para os setores em análise foram identificadas as principais medidas que decorrem da 

aplicação de legislação Nacional, da União Europeia ou outra, e que têm por objetivo, direto ou 

indireto, proteger o meio marinho, bem como os respetivos custos. Esta identificação recorreu a várias 

fontes nomeadamente o POEM, os PGRH e o PROMAR, bem como a análise da execução orçamental 

das instituições públicas sobre os quais recaem responsabilidades neste domínio. 

A análise realizada é predominantemente qualitativa.mas para determinação de um custo 

anual foram incluidos investimentos e custos de exploração, gestão e manutenção. No caso dos 

investimentos, uma vez que o seu efeito não se limita ao ano da sua realização financeira, optou-se 

pela sua anualização simples, sem capitalização, tendo por base o respetivo período médio de vida útil 

ou período de vigência, no caso de ações imateriais. Esta anualização foi realizada pela simples divisão 

pelos anos considerados, sem considerar o efeito da sua capitalização, dado que se trata de uma 

primeira aproximação ao custo anual incorrido e dado que também não foi possível considerar outros 

efeitos indiretos ou induzidos. 
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ANEXO IV – METODOLOGIA DE CENARIZAÇÃO 
 

Adotou-se um método simplificado de elaboração de cenários, baseado na escola lógico-

intuitiva - Scenario Planning/ Thinking, cujos principais mentores são Peter Schwartz, Kees van der 

Heijden, Shell e GBN - ainda que de forma expedita, neste primeiro exercício. A elaboração dos cenários 

desenrolar-se-á em duas fases distintas:  

1ª fase - abordagem top-down, a partir do contexto socioeconómico e geopolítico externo 

e das perspetivas de desenvolvimento macroeconómico global e para Portugal; 

2ª fase – abordagem bottom-up, através do desenvolvimento aprofundado das atividades 

da economia do mar em Portugal.   

Desejavelmente, o processo de cenarização deveria ser participativo desde o seu início. 

Optou-se, no entanto, pela elaboração na 1ª fase, de um documento base de suporte, pela DGPM, que 

deverá apoiar, na 2ª fase, a preparação de entrevistas/ reuniões com interlocutores e instituições 

setoriais de referência no que respeita à economia do Mar, para recolha de sugestões e discussão das 

hipóteses. 

Nesta 1ª fase, foi elaborado um relatório sintético que apresenta dois cenários 

contrastados para a Economia do Mar em Portugal em 2020, suportados em duas narrativas ou 

“histórias” diferentes, para as quais se quantifica a evolução do PIB da Economia portuguesa, do VAB 

da Economia do Mar e do Peso do VAB da Economia do Mar no PIB.  

A metodologia pressupõe a análise do enquadramento externo, dos elementos pré-

determinados, das principais forças de mudança (tendências pesadas, e wild cards) edas 

incertezas cruciais e suas configurações.Finalmente, dos cenários obtidos, selecionar-se-ão 

dois contrastados, definidos por duas narrativas e respetiva quantificação. 

Esta abordagem, de caráter top-down, deverá ser complementada e testada por uma 

abordagem bottom-up, a partir da definição de fatores-chave e configurações possíveis, por usos e 

atividades da economia do Mar, que será adotada na 2ª fase. Este trabalho poderá ser efetuado a partir 

de fichas de cenários por usos e atividades estabelecidas e emergentes, contendo: 

a) Fatores-chave e hipóteses determinantes dos cenários; 

b) Sinergias/ concorrência com outros usos e atividades; 

c) Dinâmica passada e alternativas de evolução; 

d) Constrangimentos e formas de os ultrapassar. 

O processo deverá ser participativo, com recurso a um plano de entrevistasaos principais 

interlocutores e instituições setoriais de referência, para: a) discussão e recolha de contributos para as 

fichas de cenários por usos e atividades; b) comentários aos cenários, em geral.  

Neste primeiro exercício, as quantificações propostas para os vários usos e atividades nos 

dois cenários contrastados são meramente indicativas e necessitarão de um maior aprofundamento. 
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Caixa A.1. - Pressupostos das projeções internacionais do FMI/CE para o PIB, até 2017 

 (relatórios de outubro e novembro de 2012)  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJEÇÕES PARA 2017: 

No essencial, as projeções do crescimento económico (PIB) entre 2012 e 2017, a nível mundial, e 

de várias regiões do globo, basearam-se nos seguintes pressupostos: 

 Economia global com uma recuperação lenta; 

 Preços do petróleo e dos bens alimentares ligeiramente mais baixos do que em 2012 mas 
voláteis; 

 Recuperação muito gradual da economia europeia, com um continuado ajustamento 
estrutural;Estreitamento dos spreads das dívidas soberanas no seio da zona euro; 

 Fraco desenvolvimento económico no curto prazo, seguido de uma recuperação 
moderada; diferenças de crescimento entre países gradualmente menores; recuperação 
gradual do investimento a partir de 2014; 

 Crescimento do PIB europeu suportado essencialmente nas exportações. 
 

Economias Emergentes e em Desenvolvimento  

 China – Sinais contraditórios no curto prazo, enquanto permanecem desafios estruturais -  
“Mixed signals for the short term, while structural challenges remain” (CE, 2012b) 

 Federação Russa – Continuação da trajetória de crescimento moderado -“Continuing on a 
moderate growth path” (CE, 2012b) 

 

Economias Desenvolvidas 

 EUA – Crescimento controlado entre grandes incertezas orçamentais - “Subdued growth 
amid looming fiscal uncertainties” (CE, 2012b) 

 Japão – Abrandamento da retoma após uma sólida primeira metade de 2012 - “Recovery 
stalling after the solid first half of 2012” (CE, 2012b) 

 EFTA – Resiliência posta à prova - “Resilience put to test” (CE, 2012b) 

 UE – Navegando em águas turbulentas - “Sailing through rough waters” (CE, 2012b) 
O reequilíbrio das economias da Zona Euro far-se-á com base em:  

1) Reformas estruturais continuadas nos países com défices;  

2) Crescimento mais baseado na procura doméstica nas economias com excedentes;  

3) Aumento da confiança e fornecimento de perspetivas aos investidores;  

4) Progressos na arquitetura da União Económica e Monetária;  

5) Aumento do incentivo ao investimento nas economias mais débeis;  

6) Assegurar condições de financiamento mais equilibradas. 

Fontes: CE (2012a) e CE (2012b), FMI (2012). 
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Caixa A.2. – Glossário de alguns termos de prospetiva 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Cenários -Conceito que não tem uma única definição. Referem-se algumas:  

 - “Cenários …não são previsões mas formas de “iluminar” futuros possíveis. Cenários 
…são conhecimento provisório” [Ted Fuller, in Guerra, 2011] 
- “Um cenário é um conjunto formado pela descrição de uma situação futura e do 
encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação de origem à 
situação futura.”(Godet, 2000) 

 
Incertezas cruciais – “São forças críticas para compreender a dinâmica do “foco” em análise e muito 

incertas…definem as dinâmicas que têm que ser monitorizadas e face às quais é 
fundamental encontrar respostas ao longo do tempo”. São a base para a elaboração 
dos cenários. (Guerra, 2011) 

 
Prospetiva – Conceito que não tem uma única definição. Referem-se algumas:  

- “É uma disciplina emergente no campo das Ciências Sociais, que estuda a evolução 
futura dos fenómenos através de um conjunto de técnicas e metodologias científicas 
de caráter interdisciplinar e eurístico” (INA, 2006) 
- “Disciplina das Ciências Sociais que se apoia sobre os fundamentos da Economia, da 
Sociologia e da Ciência Política para compreender as dinâmicas (tendências, evoluções) 
e as mudanças que daí decorrem (impactos estruturais)” [Fabienne Goux-Baudiment,in 
Guerra, 2011] 
- “Reflexão para iluminar a ação presente à luz de futuros possíveis” [Michel Godet,in 
Guerra, 2011] 
- “Processo que visa passar da antecipação à ação, através da apropriação” (Guerra, 
2011) 

 
Tendências Pesadas – “Declarações de direção de mudança duradouras e não ambíguas, 

constituindo processos de muito longo prazo que têm impacto generalizado e 
transversal numa série de fatores, podendo ser projetadas num horizonte razoável.” 
(Guerra, 2011) 

 
Wild Cards-“Descontinuidades e eventos súbitos com uma baixa probabilidade de ocorrência, 

elevado impacto e um carácter inesperado”; “Acontecimentos descontínuos e 
inesperados pouco prováveis, mas que, a ocorrerem, terão impactos significativos”. 
(Guerra, 2011) 
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ANEXO V – METAINFORMAÇÃO POR USOS E ATIVIDADES 
 

Geral 

Fontes de informação 

DG Environment e MRAG/UNEP – WCMC/URS. (2012). MSFD 2012 reporting – guidance (Draft 03 

May). 

European Commission. (2010). Economic and social Analysis for the Initial Assessment for the 

Marine Strategy Framework Directive: a Guidance Document (A Non-Legally Binding 

Document, 21 December). Working Group on Economic and Social Assessment. 

Instituto da Água(2011a). Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Lisboa, Portugal. 

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (2012). Diretiva 

Quadro Estratégia Marinha. Estratégia Marinha para a Subdivisão do Continente. Outubro 

2012. 

 

3.2. Usos e atividades de mercado 

 

3.2.1. Estabelecidos 

 

3.2.1.1. Pesca, aquicultura e indústria do pescado 

 

Pesca comercial 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilizacão das águas marinhas 

Avaliação: quantitativa.  

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 031 

Atividades: região costeira e marítima (pesca polivalente local e costeira, pesca de arrasto 

e pesca de cerco). 

Indicador de atividade – Pescado fresco e refrigerado transacionado nas lotas do 

Continente (2010) – kton. 

VAB (2006-2010) – milhões de euros. 

Valor da produção (2006-2010) – milhões de euros. 

Emprego (2006-2010) – milhares de ETC. 

Fontes de informação 

Decreto-Lei nº. 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

DGPA (2008). Plano Estratégico Nacional para a Pesca 2007-2013. 

Diário da República nº. 291, 3º suplemento, de 18 de dezembro de 1992 (Acordo do 

Espaço Económico Europeu). 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 
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INE (2008). Destaque – Contas Económicas da Pesca 1998–2007. 

INE (2012). Contas Económicas da Pesca (CEP). 

INE (2012a). Contas Nacionais Anuais (CN). 

INE (2012e). Sistema de Contas Integrado das Empresas (SCIE). 

INE/DGPA (2007). Estatísticas da Pesca 2006. 

INE/DGPA (2008). Estatísticas da Pesca 2007.  

INE/DGPA (2009). Estatísticas da Pesca 2008. 

INE/DGPA (2010).Estatísticas da Pesca 2009. 

INE/DGPA (2011). Estatísticas da Pesca 2010. 

INE/DGRM(2012). Estatísticas da Pesca 2011. 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

SaeR/ACL (2009). O Hypercluster da Economia do Mar. Um domínio de potencial 

estratégico para o desenvolvimento da economia portuguesa. Relatório Final de 17 

de fevereiro. 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://ec.europa.eu 

http://www.dgrm.min-agricultura.pt 

http://www.dgv.min-agricultura.pt 

http://www.fao.org 

http://www.iccat.es 

http://www.inrb.pt/ipimar 

http://www.nafo.int 

http://www.neafc.org 

 

Aquicultura 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: quantitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 0321. 

Atividades: região costeira e marítima (aquicultura em águas salgadas e salobras). 

Indicador de atividade – produção aquícola (2010) – toneladas. 

VAB (2006-2010) – milhões de euros. 

Valor da produção (2006-2010) – milhões de euros. 

Emprego (2006-2010) – milhares de ETC. 

Fontes de informação 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho.(2009). Construir um 

futuro sustentável para a aquicultura - Um novo ímpeto para a estratégia de 

desenvolvimento sustentável da aquicultura europeia. [COM (2009) 162 final]. 

Decreto Regulamentar n.º14/2000, de 21 de setembro, (Estabelece os requisitos e 

condições relativas à instalação e exploração dos estabelecimentos de culturas 

marinhas e conexos). 

http://www.dgrm.min-agricultura.pt/
http://www.dgv.min-agricultura.pt/
http://www.fao.org/
http://www.iccat.es/
http://www.inrb.pt/ipimar
http://www.nafo.int/
http://www.neafc.org/
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Decreto Regulamentar n.º9/2008, de 18 de março, (Define as regras fundamentais para a 

instituição de áreas de produção aquícola em mar aberto). 

Decreto-Lei n.º278/87, de 7 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 383/98, de 27 

de novembro (Fixa o quadro legal regulamentador do exercício da pesca e das 

culturas marinhas e conexas em águas sob soberania e jurisdição portuguesa). 

Decreto-Lei n.º381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

DGPA (2008). Plano Estratégico Nacional para a Pesca 2007-2013. 

Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura Europeia. [COM (2002) 511 

final]. 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE (2008). Destaque – Contas Económicas da Pesca 1998–2007. 

INE (2012). Contas Económicas da Pesca (CEP). 

INE (2012a). Contas Nacionais Anuais (CN). 

INE (2012e). Sistema de Contas Integrado das Empresas (SCIE). 

INE/DGPA (2007). Estatísticas da Pesca 2006. 

INE/DGPA (2008). Estatísticas da Pesca 2007. 

INE/DGPA (2009). Estatísticas da Pesca 2008. 

INE/DGPA (2010). Estatísticas da Pesca 2009. 

INE/DGPA (2011). Estatísticas da Pesca 2010. 

INE/DGRM (2012).Estatísticas da Pesca 2011. 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

SaeR/ACL (2009). O Hypercluster da Economia do Mar. Um domínio de potencial 

estratégico para o desenvolvimento da economia portuguesa. Relatório Final de 17 

de fevereiro. 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://ec.europa.eu 

http://www.dgrm.min-agricultura.pt 

http://www.dgv.min-agricultura.pt 

http://www.fao.org 

http://www.iccat.es 

http://www.inrb.pt/ipimar 

http://www.nafo.int 

http://www.neafc.org 

 

 

Indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura 

Data de referência da análise: 2009. 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: quantitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 1020, 4723, 46230 e 702. 

http://www.dgrm.min-agricultura.pt/
http://www.dgv.min-agricultura.pt/
http://www.fao.org/
http://www.iccat.es/
http://www.inrb.pt/ipimar
http://www.nafo.int/
http://www.neafc.org/
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Atividades: região costeira e marítima (indústria de preparação e conservação de peixes, 

crustáceos e moluscos; comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos em 

estabelecimentos especializados; comércio por grosso de animais vivos e atividades de 

consultoria para os negócios e a gestão). 

Indicador de atividade – volume de produção da indústria transformadora dos produtos 

da pesca e da aquicultura (2009) – mil toneladas. 

VAB (2006-2010) – milhões de euros; 

Valor da produção (2006-2010) – milhões de euros. 

Emprego (2006-2010) – milhares de ETC. 

Fontes de informação 

Decreto-Lei n.º381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

DGPA (2008). Plano Estratégico Nacional para a Pesca 2007-2013. 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE (2008). Destaque – Contas Económicas da Pesca 1998–2007. 

INE (2012). Contas Económicas da Pesca (CEP). 

INE (2012a). Contas Nacionais Anuais (CN). 

INE (2012e). Sistema de Contas Integrado das Empresas (SCIE). 

INE/DGPA (2007). Estatísticas da Pesca 2006. 

INE/DGPA (2008). Estatísticas da Pesca 2007. 

INE/DGPA (2009). Estatísticas da Pesca 2008. 

INE/DGPA (2010). Estatísticas da Pesca 2009. 

INE/DGPA (2011). Estatísticas da Pesca 2010. 

INE/DGRM (2012).Estatísticas da Pesca 2011. 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

SaeR/ACL (2009). O Hypercluster da Economia do Mar. Um domínio de potencial 

estratégico para o desenvolvimento da economia portuguesa. Relatório Final de 17 

de fevereiro. 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://ec.europa.eu 

http://www.dgrm.min-agricultura.pt 

http://www.dgv.min-agricultura.pt 

http://www.fao.org 

http://www.iccat.es 

http://www.inrb.pt/ipimar 

http://www.nafo.int 

http://www.neafc.org 

 

 

Apanha de algas e outros produtos para alimentação 

Data de referência da análise: 2010 

http://www.dgrm.min-agricultura.pt/
http://www.dgv.min-agricultura.pt/
http://www.fao.org/
http://www.iccat.es/
http://www.inrb.pt/ipimar
http://www.nafo.int/
http://www.neafc.org/
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Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: quantitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: englobado em 031. 

Atividades: região costeira. 

Indicador de atividade – Produção de algas (2011) – toneladas (peso seco). 

VAB (2010) – Valor Incluído na Pesca (pequeno). 

Valor da produção (2010) – milhões de euros. 

Fontes de informação 

INE(2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://ec.europa.eu 

http://www.dgrm.min-agricultura.pt 

http://www.dgv.min-agricultura.pt 

http://www.fao.org 

http://www.iccat.es 

http://www.inrb.pt/ipimar 

http://www.nafo.int 

http://www.neafc.org 

 

 

3.2.1.2. Construção e reparação navais 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: quantitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 301, 3315.e 38313(parte) 

Atividades: região costeira (construção naval e reparação e manutenção de embarcações). 

Indicador de atividade – Volume de negócios da construção e reparação naval (2010) –

milhões de euros. 

VAB (2006-2010) – milhões de euros; 

Valor da produção (2006-2010) – milhões de euros. 

Emprego (2006-2010) – milhares de ETC. 

Fontes de informação 

AIN (2012). Formulário de Consulta Pública da Diretiva Quadro Estratégia Marinha, 

Associação das Indústrias Navais. 

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

DGAE (2012). Formulário de Consulta Pública da Diretiva Quadro Estratégia Marinha, 

Direção-Geral das Atividades Económicas. 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE (2012a). Contas Nacionais Anuais (CN). 

http://www.dgrm.min-agricultura.pt/
http://www.dgv.min-agricultura.pt/
http://www.fao.org/
http://www.iccat.es/
http://www.inrb.pt/ipimar
http://www.nafo.int/
http://www.neafc.org/


 

A-36 

INE (2012c). Estatísticas da Produção Industrial (EPI). 

INE (2012e). Sistema de Contas Integrado das Empresas (SCIE). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

Ribeiro J.M.F. (2010). A Economia do Mar. Atividades e atores, in Politicas Públicas do Mar. 

Para um novo conceito estratégico nacional. Esfera do Caos. 

SaeR/ACL (2009). O Hypercluster da Economia do Mar. Um domínio de potencial 

estratégico para o desenvolvimento da economia portuguesa. Relatório Final de 17 

de fevereiro. 

 

3.2.1.3. Transportes marítimos, portos e logística 

 

Atividade portuária 

Data de referência da análise: 2010. 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: quantitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 4291(parte), 521 (parte), 5222, 5224 (parte), 5229 (parte), 

7490 (parte), 77340. 

Atividades: região costeira [Engenharia Hidráulica (na parte que compreende as atividades 

de construção e reparação de portos, marinas, e trabalhos de dragagem); 

Armazenagem (frigorífica e não frigorífica); Atividades auxiliares dos transportes por 

água (inclui Autoridades Portuárias); Manuseamento de carga; Atividades de Agentes 

Transitários, aduaneiros e de outras atividades de apoio aos transportes; Outras 

atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e; Aluguer de meios de 

transporte marítimo e fluvial]. 

Indicador de atividade – Movimento de carga nos portos comerciais do Continente (2011) 

– ton; movimento de navios nos portos comerciais do Continente (2011) – navios. 

VAB (2006-2010) – milhões de euros; 

Valor da produção (2006-2010) – milhões de euros. 

Emprego (2006-2010) – milhares de ETC. 

Fontes de informação 

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE (2012a). Contas Nacionais Anuais (CN). 

INE (2012e). Sistema de Contas Integrado das Empresas (SCIE). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

IPTM (2011). Plano Nacional Marítimo Portuário (Documento Setorial - Proposta Técnica 

e Estudos de Base aprovados pelo Secretário de Estado dos Transportes em 

2011.05.23) 

IPTM (2010). Relatório Consolidado do Setor Marítimo Portuário de 2009. 
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IPTM e Administrações Portuárias (2012). Relatório e Contas de 2011.  

SaeR/ACL (2009). O Hypercluster da Economia do Mar. Um domínio de potencial 

estratégico para o desenvolvimento da economia portuguesa. Relatório Final de 17 

de fevereiro. 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://www.imarpor.pt 

 

Transporte marítimo 

Data  de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: quantitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 50 (a divisão inclui os grupos 501 e 502, correspondentes a 

transportes marítimos de passageiros e de mercadorias, bem como os grupos 503 e 

504, referentes a transportes de passageiros e de mercadorias por vias navegáveis 

interiores. Não foi possível estimar apenas a parte correspondente aos grupos 501 e 

502, embora representem a maior parte do ramo 50 (avaliação pericial). Foi 

individualizado o ramo 501, transporte marítimo de passageiros, identificável aos 

cruzeiros). 

Atividades: região costeira e marítima (transporte por água). 

Indicador de atividade – Frota Registada no RIN-MAR: armadores nacionais e estrangeiros; 

toneladas de porte bruto (TDW); Frota operacional de Bandeira portuguesa, controlada 

direta ou indiretamente – Nº de navios e TWD (2011). 

VAB (2006-2010) – milhões de euros. 

Valor da produção (2006-2010) – milhões de euros. 

Emprego (2006-2010) – milhares de ETC. 

Fontes de informação 

Código Internacional para a Proteção dos Navios e das Instalações Portuárias (Código ISPS) 

(2004). 

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição dos Navios (MARPOL) (1973). ONU 

/ IMO. 

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida no Mar (SOLAS) (1974). 

Convenção para a Protecção do Meio Marinho no Nordeste do Atlântico (OSPAR) (1992). 

OSPAR. 

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida no Mar (SOLAS) (1974). 

Decisão n.º 661/2010/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 julho (Orientações 

para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes). 

Decreto-Lei n.º 180/2004, de 27 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 52/2012, de 7 de março (Instituição de um sistema comunitário de 

acompanhamento e de informação do tráfego de navios). 

Decreto-Lei n.º  226/2006, de 15 de novembro (Reforçar a proteção nos portos face às 

ameaças de incidentes). 

http://www.imarpor.pt/
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Decreto-Lei n.º263/2009, de 28 de setembro [Institui o sistema nacional de controlo de 

tráfego marítimo (SNCTM)]. 

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

Diretiva n.º 2002/59/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, com as 

alterações introduzidas pela Diretiva n.º2009/17/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de abril (Sistema Comunitário de Acompanhamento e de Informação 

do Tráfego Marítimo). 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE (2012a). Contas Nacionais Anuais (CN). 

INE (2012e). Sistema de Contas Integrado das Empresas (SCIE). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

IPTM (2010). Relatório Consolidado do Setor Marítimo Portuário de 2009. 

Livro Branco da Comissão Europeia. (2011). Roteiro do espaço único europeu dos 

transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em 

recurso. [COM(2011) 144 final]. 

Registo Internacional de Navios da Madeira (RINM-MAR). 

Regulamento (CE) n.º 725/2004, do Conselho, de 31 de março (Reforço da protecção dos 

navios e das instalações portuárias). 

SaeR/ACL (2009). O Hypercluster da Economia do Mar. Um domínio de potencial 

estratégico para o desenvolvimento da economia portuguesa. Relatório Final de 17 

de fevereiro. 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://www.emsa.europa.eu 

http://www.imarpor.pt 

 

Imersão de resíduos 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: - 

Atividades: região costeira e marítima. 

Fontes de informação 

Convenção sobre o Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e sua Eliminação 

(Convenção de Basileia) (1989). ONU / UNEP 

Convenção sobre o Direito do Mar (1982). ONU / SEA. 

Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha por Operações de Imersão de Resíduos 

e Outros Produtos (Convenção de Londres) (1972). ONU / IMO. 

Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29 de fevereiro (atribui à Direção Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos a competência de Autoridade Nacional de 

Imersão de Resíduos). 

http://www.emsa.europa.eu/
http://www.imarpor.pt/
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Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (Utilização dos recursos hídricos). 

Despacho n.º 1273/2007, de 26 de janeiro (2ª série) (Cria um grupo de Trabalho para os 

assuntos dos oceanos). 

Lei n.º 49/2006, de 29 agosto (Medidas de protecção da orla costeira). 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro (Gestão de dragados). 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://www.costaterra.pt/images/uploaded/ficheiro63.pdf 

 

 

3.2.1.4. Turismo e lazer 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: quantitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: Turismo costeiro - 55 (parte), 56 (parte), 79 (parte), 90 (parte), 

91 (parte), 932 (parte); Náutica – 931, 4614, 4669 (parte), 4677 (parte), 4764 (parte), 

4942 (parte) e 855 (parte); Cruzeiros – 501 (englobados no Transporte marítimo). 

Atividades: região costeira e marítima [contempla o Turismo Costeiro, a Utilização 

balnear, a Náutica e os Cruzeiros. Na Utilização balnear o recurso praia está 

principalmente relacionado com os produtos turísticos Sol e Mar e Turismo Náutico. A 

Náutica inclui o produto turístico Turismo Náutico (constituído por dois mercados: 

Náutica de recreio e Náutica desportiva) e o tema Formação e Ensino]. 

Indicador de atividade – Taxa líquida de ocupação cama (%) nos estabelecimentos 

hoteleiros afetos ao Turismo Costeiro (2011) – %. 

VAB (2006-2010) – milhões de euros (Turismo costeiro e Náutica). 

Valor da produção (2006-2010) – milhões de euros (Turismo costeiro e Náutica). 

Emprego (2006-2010) – milhares de ETC (Turismo costeiro e Náutica). 

Fontes de informação 

Comissão Estratégica dos Oceanos (2001). Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos. 

Parte II. Edição CEO. Lisboa, Portugal:142-165, 201-210. 

Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 

de maio (regime de identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade 

das águas balneares e de prestação de informação ao público sobre as mesmas) que 

transpõe a Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

fevereiro. 

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

Dias J.M.A. (2003). Portugal e o Mar, Importância da Oceanografia para Portugal. Ed. 

Universidade do Algarve. Faro, Portugal. 

Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 outubro (Diretiva-

Quadro da Água).  

http://www.costaterra.pt/images/uploaded/ficheiro63.pdf
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European Commission (2006). Employment trends in all sectors related to the sea or using 

sea resources. Country report – Portugal. DG Fisheries and Maritime Affairs. C3135/ 

August. Birmingham, United Kingdom. 

European Cruise Council (2010) – 2010/2011 Report. 

Ribeiro J.M.F. (2010).A Economia do Mar. Atividades e atores, in Politicas Públicas do Mar. 

Para um novo conceito estratégico nacional. Esfera do Caos: 160-162. 

Grupo de Trabalho da Náutica de Recreio.(2012). Náutica de recreio em Portugal. Um pilar 

do desenvolvimento local e da economia do mar, propostas de atuação e planos de 

ação. Fórum Permanente para os Assuntos do Mar. SINAPSIS EDITORES: 29-35, 61-

70. 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE (2012a). Contas Nacionais Anuais (CN). 

INE (2012b). Contas Satélite do Turismo (CST). 

INE (2012d). Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria. 

INE (2012e). Sistema de Contas Integrado das Empresas (SCIE). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

Instituto da Água.(2011). Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Lisboa, Portugal: 

171-186, 255-259. 

Instituto da Água. Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). 

Instituto da Água.(2010). Qualidade das Águas Balneares – Aplicação da Diretiva 

76/160/CEE e da Diretiva 2006/77CE – Relatório Anual de 2009.Julho de 2010. 

Policy Research Corporation.(2010).Study on the economics effects of Maritime Spatial 

Planning. Final report. DG for Maritime Affairs and Fisheries. European Commission. 

Brussels, Belgium:1-13. 

SaeR/ACL (2009). O Hypercluster da Economia do Mar. Um domínio de potencial 

estratégico para o desenvolvimento da economia portuguesa. Relatório Final de 17 

de fevereiro. 

Turismo de Portugal.(2007). Plano Estratégico Nacional do Turismo. 

Turismo de Portugal.(2010). Plano Estratégico Nacional do Turismo. Propostas para 

revisão no horizonte 2012 – versão 2.0. 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://www.abae.pt/programa/BA/briefing/2011/index.php 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOES 

pub_boui=133813349&PUBLICACOESmodo=2 

http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/conceitos.aspx?ID=PT 

http://www.portaldomar.pt/PortaldoMar/index.htm 

http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=2.1 

 

3.2.1.5. Obras de defesa costeira 

Data de referência da análise: 2010. 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

http://www.abae.pt/programa/BA/briefing/2011/index.php
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOES%20pub_boui=133813349&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOES%20pub_boui=133813349&PUBLICACOESmodo=2
http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/conceitos.aspx?ID=PT
http://www.portaldomar.pt/PortaldoMar/index.htm
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Avaliação: quantitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 4291 (parte). 

Atividades: região costeira. 

Indicador de atividade – Investimento executado nas prioridades A, B e C do Plano de Ação 

para o Litoral (maio de 2011) – milhões de euros. 

VAB (2006-2010) – milhões de euros. 

Valor da produção (2006-2010) – milhões de euros. 

Emprego (2006-2010) – milhares de ETC. 

Fontes de informação 

Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29 de maio (Administrações de Região Hidrográfica). 

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE (2012a). Contas Nacionais Anuais (CN). 

INE (2012e). Sistema de Contas Integrado das Empresas (SCIE). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

Instituto da Água. Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). 

Instituto da Água. Planos de Execução dos POOC. 

Lei n.º 49/2006, de 29 agosto (Medidas de protecção da orla costeira). 

Planos de Ação para o Litoral (2007-2013). Ponto de situação emmaio de 2011. 

Planos de Ação de Valorização e Protecção do Litoral. Fevereiro de 2012 (em revisão). 

 

3.2.1.6. Extração de sal marinho  

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: quantitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 08931. 

Atividades: região costeira e marítima. 

Indicador de atividade – Produção de sal (2010) –mil toneladas. 

VAB (2006-2010) – milhões de euros. 

Valor da produção (2006-2010) – milhões de euros. 

Emprego (2006-2010) – milhares de ETC. 

Fontes de informação 

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

INE (2012a). Contas Nacionais Anuais (CN). 

INE (2012e). Sistema de Contas Integrado das Empresas (SCIE). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

 

3.2.1.7. Atividades educativas e de I&D 
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Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: - 

Atividades: região costeira e marítima. 

Fontes de informação 

AdI (2011). I&D no Mar como setor de aplicação e fonte de recursos. 

Oceano XXI (2012). Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar. 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://www.adi.pt/docs/Projectos%20de%20ID%20do%20Mar.pdf, em 13 abril 2012 

http://www.cienciaviva.pt/oceano/home/ 

http://www.oceano21.org/info.asp?id=20&LN 

EMAM (2012), (http://www.emam.com.pt/) 

 

3.2.1.8. Outros usos e atividades  

 

Robótica marítima e outras indústrias e serviços integrados para a proteção e salvaguarda 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: - 2811(parte), 2812(parte), 2813(parte), 28222(parte), 

2849(parte), 32994(parte), 33200(parte), 39000(parte), 8422(parte), 84240(parte), 

8425(parte) 

Atividades: região costeira e marítima. 

Fontes de informação  

Afonso, Patrícia S. Viana (2011). Implicações da mudança de paradigmas dos conceitos de 

Segurança e de defesa no desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial de Defesa 

(BTID) Nacional. Dissertação para obtenção de grau de Mestre em Estratégia. ISCSP. 

Lisboa. 2011. 

DGAED (2009). Portugal - Indústrias para a Defesa 2009. 

DGAIED (2011). Portugal: Industries and Logistics for Defence 2012/2013 Catalogue. 

Lisboa. Dezembro 2011. 

INESC (2012). Robótica terrestre, marítima e aérea.  

Lourenço, Nuno Sá (2012). Série Mar Português: tanto mar para tão pouca marinha. Jornal 

Público, 6 de outubro de 2012. 

Presidência da República Portuguesa (2012). ROV Luso. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2010, de 6 de maio. Estratégia de 

Desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial da Defesa. 

Teixeira, Pedro Miguel Andrade de Brito (2012). O Desafio da Defesa e Segurança em 2030. 

Operacional, 23 outubro de 2012. 

Sítios Electrónicos Consultados 

www.oversee-solutions.com 

http://www.adi.pt/docs/Projectos%20de%20ID%20do%20Mar.pdf
http://www.oceano21.org/info.asp?id=20&LN
http://www.emam.com.pt/
http://www.oversee-solutions.com/
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www.inescporto.pt/robis 

www.operacional.pt/o-desafio-da-defesa-e-seguranca-em-2030-ii-conclusao/ 

www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-defesa-nacional 

www.presidencia.pt 

 

Tecnologias de informação, comunicação e eletrónica 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: - 263(parte), 26512(parte),30200(parte), 

3313(parte),612(parte), 613(parte), 63990(parte), 95120(parte) 

Atividades: região costeira e marítima. 

Fontes de informação 

Caetano, M. (2011). O Sistema de Monitorização Global do Ambiente e Segurança (GMES): 

ponto de situação, desafios e oportunidades. Actas da Conferência Nacional de 

Cartografia e Geodesia 2011. Porto. 5 e 6 de maio de 2011. 

Cunha, Tiago Pitta (2012). As TIC e o Mar. 22º Congresso das Comunicações. APDC. 21 de 

novembro de 2012. 

FCT Space Office (2011). Portuguese Space Catalog 2011. June 2011. 

Henriques, Catarina (2012). Janela Única Portuária. No contexto de porto sem papel. 22º 

Congresso das Comunicações. APDC. INDRA. 21 de novembro de 2012. 

Maia, Ricardo (2012). Case Study: Critical Software. 22º Congresso das Comunicações. 

APDC. Critical. 21 de novembro de 2012. 

UE (2010). Regulamento (UE) N.º 911/2010 relativo ao Programa Europeu de 

Monitorização da Terra (GMES) e suas operações iniciais (2011-2013), de 22 de 

setembro de 2010. 

Sítios Electrónicos Consultados 

www.apdc.pt 

www.oversee-solutions.com 

 

Atividades de financiamento e seguros marítimos 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: - 64(parte), 65(parte), 66(parte) 

Atividades: região costeira e marítima. 

Fontes de informação 

Caixa Geral de Depósitos (2012). Linha Projetos PRODER e PROMAR. Por mar e terra Caixa 

apoia projetos do setor primário.  

Decreto-Lei n.º 50/2012, de 2 de março. Seguro em matéria de créditos marítimos. 

Jornal de Negócios (2012). Mar e agricultura com linhas de apoio de 1,35 mil milhões de 

euros. 20 de dezembro de 2012. 

http://www.operacional.pt/o-desafio-da-defesa-e-seguranca-em-2030-ii-conclusao/
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-defesa-nacional
http://www.presidencia.pt/
http://www.apdc.pt/
http://www.oversee-solutions.com/
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Nesterowicz, Malgorzata (2012). Third Maritime Safety package: Directive on the 

insurance of shipowners. Training on EU maritime legislation. EMSA. 

Sítios Electrónicos Consultados 

www.cgd.pt 

http://ei.montepio.pt/financiamento-fora-do-banco/ 

 

Cabos e pipelines submarinos 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 495 (parte) e 611 (parte). 

Atividades: região costeira e marítima. 

Fontes de informação 

Convenção sobre o Direito do Mar (1982). ONU / SEA.  

Decreto do Presidente da República n.º 67-A/97, de 14 de outubro (Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar). 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (Utilização dos recursos hídricos). 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

 

Captação e dessalinização de água 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: - 

Atividades: região costeira e marítima. 

Fontes de informação 

Ambrósio & Ambrósio de Sousa (2008). A Dessalinização como complemento do 

abastecimento público de água no Algarve. Comunicação publicada na Ata do 9º 

Congresso da Água da APRH. 2 a 4 de Abril. Cascais: 12. 

Bases de dados das Administrações das Regiões Hidrográficas do Norte, do Centro, do 

Tejo, do Alentejo e do Algarve (2012). 

DGPA (2008). Plano Estratégico Nacional para a Pesca 2007-2013. 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://www.rhturismo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=

2 

Consultoria ambiental 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: - 7112(parte), 74200(parte), 74900(parte). 

http://www.cgd.pt/
http://ei.montepio.pt/financiamento-fora-do-banco/
http://www.rhturismo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=2
http://www.rhturismo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=2
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Atividades: região costeira e marítima. 

 

3.2.2. Emergentes 

 

3.2.2.1. Biotecnologia marinha  

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Atividades: marítimas. 

Fontes de informação 

Comissão Estratégica dos Oceanos (2001). Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos. 

Parte II. Ed. CEO. Lisboa, Portugal: 181. 

Decisão da Comissão nº. 670/2010/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de 

novembro (Decisão NER300). 

ECORYS, DELTARES, OCEANIC. (2012). Blue Growth. Scenarios and drivers for Sustainable 

Growth from the Oceans, Seas and Coasts. Final Report for European Commission, DG 

MARE. Rotterdam/Brussels. 13th August 2012. 

EMAM (2010). Biotecnologia Marinha. Proposta para a dinamização do setor em Portugal 

(documento interno elaborado por Conceição Santos). Dezembro de 2010. 

European Commission. (2012). Crescimento Azul: Oportunidades para um crescimento 

marinho e marítimo sustentável. COM(2012) 494 final. Bruxelas. 13.9.2012. 

European Science Foundation (2010). Marine Biotechnology: A New Vision and Strategy 

for Europe. Position Paper 15. September 2010. 

OECD (2005). A Framework for Biotechnology Statistics. 

http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/3493560

5.pdf 

OECD (2009). The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda. OECD Publishing. 

OECD (2010). Marine Biotechnology and the Bioeconomy. Directorate for Science, 

Technology and Industry.  

http://www.oecd.org/science/biotechnologypolicies/49558746.pdf 

OECD (2011). “biotechnology”, in OECD Factbook 2011-2012: Economic, Environmental 

and Social Statistics. OECD Publishing.  

http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2011-71-en 

OECD (2012). Biotechnology Statistics Database. Directorate for Science and Technology 

and Industry (DSTI). December 2012.  

Portarias n.º 1102-B/2000 a 1102-H/2000, de 22 de novembro, com as respetivas 

alterações. 

Protocolo de Nagóia (2010) assinado no âmbito da Conferência da Diversidade Biológica 

(COP10). 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2011-71-en 

http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/34935605.pdf
http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/34935605.pdf
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http://www.gulbenkian.pt/media/files/FTP_files/pdfs/ambiente2010/MartaChantalRibei

ro_23Nov2010PGA.pdf 

http://www.marineboard.eu/ 

http://www.oecd.org/sti/biotechnologypolicies/keybiotechnologyindicators.htm  

 

 

3.2.2.2. Extração de recursos geológicos não energéticos 
Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 0812 (parte), 0899 (parte), 099 (parte). 

Atividades: marítima.  

Fontes de informação 

Comissão Estratégica dos Oceanos (2001). Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos. 

Parte II. Ed. CEO. Lisboa, Portugal: 201-210. 

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2007). 

Recursos Minerais Metálicos. Unidade de Trabalhos Práticos nº.6. Jazigos de 

Sulfuretos Maciços. Edição Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Lisboa, 

Portugal. 

Dias J.M.A. (2003). Portugal e o Mar. Importância da Oceanografia para Portugal. Ed. 

Universidade do Algarve. Faro, Portugal. 

Diretiva n.º 2009/31/C,E do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril (Regime 

Jurídico do Armazenamento Geológico de CO2). 

Ferreira L.P. (2007). Melt supply and magmatic evolution at a large central MOR volcano 

located in the Lucky Strike segment. 37º N on the Mid-Atlantic Ridge, Azores region. 

PhD Thesis: 387. 

Hein J. R., Koschinsky A., Bau M., Manheim F. T., Kang J.-K., Roberts L. (2000). Cobalt-rich 

ferromanganese crusts in the Pacific. in Handbook of marine mineral deposits. Edited 

by Cronan, D. S.. CRC Press: 239-279. 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

Instituto da Água (2011). Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Lisboa, Portugal: 

220-223. 

Lei n.º 34/2006, de 28 de julho, que revoga o Decreto-Lei n.º 119/78, de 1 de junho, 

mantendo em vigor os artigos 3º, 4º, 5º e 6º e anexos (Limite da zona económica 

exclusiva). 

Pinheiro L.M. (2011). Mineral and Energy Resources from the Portuguese Continental 

Shelf. Apresentação realizada em Lisboa, a 14 de Dezembro, na Câmara de Comércio 

e Indústria. Lisboa, Portugal. 

http://www.gulbenkian.pt/media/files/FTP_files/pdfs/ambiente2010/MartaChantalRibeiro_23Nov2010PGA.pdf
http://www.gulbenkian.pt/media/files/FTP_files/pdfs/ambiente2010/MartaChantalRibeiro_23Nov2010PGA.pdf


 

A-47 

SaeR/ACL (2009). O Hypercluster da Economia do Mar. Um domínio de potencial 

estratégico para o desenvolvimento da economia portuguesa. Relatório Final de 17 

de fevereiro: 238-257. 

Sítios Electrónicos Consultados 

www.dgeg.pt 

 

3.2.2.3. Exploração/ Produção de petróleo e gás 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 0610 e 0620. 

Atividades: marítima. 

Fontes de informação 

Convenção sobre o Direito do Mar (1982). ONU / SEA.  

Decreto do Presidente da República n,º 67-A/97, de 14 de outubro (Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar). 

Decreto-Lei n,º 109/94, de 26 de abril (Regulamenta o acesso e exercício das atividades 

de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo). 

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

Diretiva n.º 94/22/CE,do Parlamento Europeu e do Conselho, 30 de maio (Condições de 

concessão e de utilização das autorizações de prospeção, pesquisa e produção de 

hidrocarbonetos). 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

Lei n.º 34/2006. de 28 de julho, que revoga o Decreto-Lei n.º 119/78, de 1 de junho, 

mantendo em vigor os artigos 3º, 4º, 5º e 6º e anexos (Limite da zona económica 

exclusiva). 

Sítios Electrónicos Consultados 

www.dgeg.pt 

 

3.2.2.4. Energias renováveis 

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 35113. 

Atividades: marítima. 

Fontes de informação 

Decisão da Comissão n.º 670/2010/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de 

novembro (Decisão NER300). 
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Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

Wave Energy Centre (2004). Estudo Potencial e Estratégia de Desenvolvimento da Energia 

das Ondas em Portugal. 

Wave Energy Centre (2010). Survey of Energy Resources. 

Sítios Electrónicos Consultados 

www.dgeg.pt 

 

3.2.2.5. Armazenamento de gás  

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica da utilização das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: 52101. 

Atividades: marítima. 

Fontes de informação 

Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de março (Regime jurídico da atividade de armazenamento 

geológico de dióxido de carbono). 

Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro (Classificação das Atividades Económicas 

CAE-Rev.3). 

Diretiva n.º 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril (Regime 

Jurídico do Armazenamento Geológico de CO2). 

INE (2007). Classificação das Atividades Económicas (CAE Rev.3). 

INE. Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia 

(NACE). 

Portaria n.º1025/98, de 12 de dezembro (Regulamento da Armazenagem Subterrânea). 

Sítios Electrónicos Consultados 

www.dgeg.pt 

 

3.3. Descarga de águas residuais  

Data de referência da análise: 2010 

Metodologia para avaliação socioeconómica das utilizações das águas marinhas 

Avaliação: qualitativa. 

Códigos CAE Rev.3 / NACE: - 

Atividades: região costeira.  

Fontes de informação 

Bases de dados das Administrações das Regiões Hidrográficas do Norte, do Centro, do 

Tejo, do Alentejo e do Algarve (2012). 

Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro, que altera o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de 

junho na redação que lhe foi dada pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro 
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e n.º 149/2004, de 22 de junho, que transpõe para o direito interno a Diretiva 

91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio, relativa ao tratamento das águas residuais 

urbanas. 

Instituto da Água.(2011). Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e 

Águas Residuais 2010 (INSAAR 2010). 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-243_Santos.pdf 

http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/1114/1/Santos%20et%20al%2010%20CAg

ua.pdf 

 

4. Análise dos custos de proteção do meio marinho 

4.2.Pesca e aquicultura 

 

Pesca 

Período a que se referem os dados: 2007-2010 

Método utilizado: Abordagem baseada no custo anual atual de prevenção da degradação 

(cost-based approach). 

Análise: quantitativa. 

Indicador: custo anual de degradação da atividade da pesca – parcela pública (custo médio 

2007-2010) – milhões de euros; distribuídos por [a) Planos de ajustamento; b) 

Programa nacional de recolha de dados; c) Medidas de controlo e fiscalização]. 

Fontes de informação 

Decreto-Lei n.º 263/2009, de 28 de setembro [Institui o sistema nacional de controlo de 

tráfego marítimo (SNCTM)]. 

Decisão C(2007) 6442, da Comissão Europeia, de 11 de Dezembro de 2007 (PROMAR – 

Programa Operacional Pesca 2007-2013). 

DGPA (2008). Plano Estratégico Nacional para a Pesca 2007-2013. 

Programa Nacional de Recolha de Dados (PNRD) [Portuguese Programme for the 

Collection of Fisheries Data – Update 2007 e Data Collection for the Fisheries 

Sector_Portugal_NP-Proposal_2009-2010]. 

Regulamento (CE) n.º 199/2008 do Conselho, de 25 de fevereiro de 2008 (Recolha, gestão 

e utilização de dados no setor das pescas). 

Regulamento (CE) n.º 1543/2000 do Conselho, de 29 de junho (Recolha e a gestão dos 

dados essenciais à condução da política comum da pesca). 

 

  

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-243_Santos.pdf
http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/1114/1/Santos%20et%20al%2010%20CAgua.pdf
http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/1114/1/Santos%20et%20al%2010%20CAgua.pdf
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Aquicultura 

Período a que se referem os dados: 2007-2010 

Método utilizado: Abordagem baseada no custo anual atual de prevenção da degradação 

(cost-based approach). 

Análise: quantitativa. 

Indicador: custo anual de degradação da atividade da aquicultura – parcela pública (custo 

médio 2007-2010) – milhões de euros [a) Monitorização para a promoção da 

sustentabilidade e desenvolvimento do setor aquícola]. 

Fontes de informação 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (Utilização dos recursos hídricos). 

Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (Taxa de Recursos Hídricos).  

Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 outubro (Diretiva-

Quadro da Água). 

Lei n.º 58/2005, de 30 dezembro (Lei da Água). 

 

4.3. Transportes marítimos, portos e logística 

 

Transporte marítimo 

Período a que se referem os dados: 2010 

Método utilizado: Abordagem baseada no custo anual atual de prevenção da degradação 

(cost-based approach). 

Análise: quantitativa. 

Indicador: custo anual de degradação da atividade de transporte marítimo – parcela 

pública (custo médio 2007-2010) – milhões de euros [a) Monitorização/Controlo do 

Tráfego Marítimo; b) Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldade; b) 

Atividade Inspetiva da Administração Marítima]; parcela privada (custo médio 2007-

2010) –milhões de euros [a) International Oil Pollution Compensation Funds]. 

Fontes de informação 

Convenção para a Protecção do Meio Marinho no Nordeste do Atlântico (OSPAR)  (1992) 

OSPAR. 

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição dos Navios (MARPOL) (1973). ONU 

/ IMO. 

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida no Mar (SOLAS) (1974). 

Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas de Lastro e Sedimentos dos 

Navios (2004). ONU / IMO. 

Decisão n.º 661/2010/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 julho (Orientações 

para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes). 

Decreto-Lei n.º 180/2004, de 27 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 52/2012, de 7 de março (Instituição de um sistema comunitário de 

acompanhamento e de informação do tráfego de navios). 

Decreto-Lei n.º 263/2009, de 28 de setembro [Institui o sistema nacional de controlo de 

tráfego marítimo (SNCTM)]. 
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Diretiva n.º 2002/59/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, com as 

alterações introduzidas pela Diretiva n.º 2009/17/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de abril (Sistema Comunitário de Acompanhamento e de Informação 

do Tráfego Marítimo). 

IPTM (2010). Relatório Consolidado do Setor Marítimo Portuário de 2009. 

Livro Branco da Comissão Europeia.(2011). Roteiro do espaço único europeu dos 

transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em 

recurso. COM(2011) 144 final. 

OMI (2003). Políticas e práticas relativas à redução de gases de efeito de estufa dos 

navios.Resolução A.963 (23). 

OMI (2005). Interim Guidelines for Voluntary Ship CO2 Emissions index for Use in Trials. 

Circular MPC/Circ. 471. 

Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldade (PNAND) (em preparação). 

Regulamento (CE) n.º 725/2004, do Conselho, de 31 de março (Reforço da protecção dos 

navios e das instalações portuárias). 

Regulamento (CE) n.º 782/2003, do Conselho, de 14 de abril (Proibição dos compostos 

organoestânicos nos navios). 

 

Atividades portuárias 

Período a que se referem os dados: 2010 

Método utilizado: Abordagem baseada no custo anual atual de prevenção da degradação 

(cost-based approach). 

Análise: quantitativa. 

Indicador: custo anual de degradação das atividades portuárias – parcela pública (custo 

médio 2007-2010) – milhões de euros [a) Gestão de Dragados]; parcela privada (custo 

médio 2007-2010) – milhões de euros [a) Meios Portuários de Receção de Resíduos 

Gerados em Navios e de Resíduos da Carga]. 

Fontes de informação 

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição dos Navios (MARPOL) (1973). ONU 

/ IMO. 

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida no Mar (SOLAS) (1974). 

Decisão n.º 661/2010/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 julho (Orientações 

para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes). 

Decreto-Lei n.º 165/2003, de 24 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2004, de 17 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 57/2009, de 3 de março (Meios 

portuários de recepção de resíduos gerados em navios e resíduos de carga). 

Decreto-Lei n.º 180/2004, de 27 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 52/2012, de 7 de março (Instituição de um sistema comunitário de 

acompanhamento e de informação do tráfego de navios). 

Decreto-Lei n.º 226/2006, de 15 de novembro (Reforçar a protecção nos portos face às 

ameaças de incidentes). 
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Decreto-Lei n.º 263/2009, de 28 de setembro [Institui o sistema nacional de controlo de 

tráfego marítimo (SNCTM)]. 

Diretiva n.º 2000/59/CE, de 27 de novembro, alterada pela Diretiva n.º 2007/71/CE da 

Comissão, de 13 de dezembro, (Meios portuários de recepção de resíduos gerados 

em navios e resíduos de carga). 

Diretiva n.º 2002/59/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, com as 

alterações introduzidas pela Diretiva n.º 2009/17/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de abril (Sistema Comunitário de Acompanhamento e de Informação 

do Tráfego Marítimo). 

IPTM (2010), Relatório Consolidado do Setor Marítimo Portuário de 2009. 

Livro Branco da Comissão Europeia.(2011). Roteiro do espaço único europeu dos 

transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em 

recurso. [COM(2011) 144 final]. 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro (Gestão de dragados). 

Regulamento (CE) n.º 725/2004, do Conselho, de 31 de março (Reforço da protecção dos 

navios e das instalações portuárias). 

Resolução 8 da Conferência Internacional das Partes da Convenção MARPOL 73/78 (1997). 

 

4.4. Controlo de poluição de atividades em terra 

Período a que se referem os dados: 2007-2010 

Método utilizado: Abordagem baseada no custo anual atual de prevenção da degradação 

(cost-based approach). 

Análise: quantitativa. 

Indicador: custo anual de degradação das atividades portuárias –parcela privada (custo 

médio 2007-2010) – milhões de euros [a) Custos de tratamento e descarga das águas 

residuais; b) Custos ambientais – TRH componente E]. 

Fontes de informação 

Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (Taxa de Recursos Hídricos). 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (Utilização dos recursos hídricos). 

Despacho n.º 5277-A/2011, de 25 de maio (Emissão de títulos de utilização de recursos 

hídricos em domínio público marítimo). 

Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 outubro (Diretiva-

Quadro da Água). 

Instituto da Água (2011). Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e 

Águas Residuais 2010 (INSAAR 2010). 

Instituto da Água (2011). Sistema Nacional de Informação dos Títulos de Utilização dos 

Recursos Hídricos do Regime Económico e Financeiro (SNITURH-REF). 

Lei n.º 58/2005, de 30 dezembro (Lei da Água). 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro (Utilização de Recursos Hídricos). 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-243_Santos.pdf;  

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-243_Santos.pdf
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http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/1114/1/Santos%20et%20al%2010%20CAg

ua.pdf 

http://insaar.inag.pt 

https://sniturh-ref.inag.pt/default.aspx 

 

4.5. Prevenção e combate à poluição do mar 

Período a que se referem os dados: 2007-2010 

Método utilizado: Abordagem baseada no custo anual atual de prevenção da degradação 

(cost-based approach). 

Análise: quantitativa. 

Indicador: Custo anual de operacionalização do Plano Mar Limpo – parcela pública (custo 

médio 2007-2010) – milhões de euros [a) Plano Mar Limpo (custo operação e 

manutenção suportados pela DGAM)] 

Fontes de informação 

Decreto do Presidente da República n.º 67-A/97, de 14 de outubro (Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar). 

Decreto-Lei n.º 265/1972 (Regulamento Geral das Capitanias). 

Decreto-Lei n.º 235/2000 (Estabelece o regime das contra-ordenações no âmbito da 

poluição do meio marinho / Âmbito Capitão Porto). 

Decreto-Lei n.º 43/2002, de 2 de março [competências da Autoridade Marítima Nacional 

(AMN)]. 

Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de março (competências do Sistema de Autoridade 

Marítima). 

Decreto-Lei n.º 45/2002 (Estabelece o regime das contra-ordenações a aplicar nas áreas 

sob jurisdição da AMN). 

Decreto-Lei n.º 46/2002 (Atribui às autoridades portuárias a competência integrada em 

matéria de segurança nas suas áreas de jurisdição). 

Decreto-Lei n.º 64/2005 (Regulamento de remoção destroços navios 

encalhados/afundados). 

Decreto-Lei n.º 233/2009 (Lei Orgânica da Marinha). 

Lei n.º 34/2006, de 26 de julho, que revoga o Decreto-Lei n.º 119/78, de 1 de junho, 

mantendo em vigor os artigos 3º, 4º, 5º e 6º e anexos (limite da zona económica 

exclusiva). 

Lei n.º 31-A/2009, de 7 de julho, retificada pela Declaração de Retificação n.º 52/2009, de 

20 de julho e republicada como Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho (Aprova a Lei 

de Defesa Nacional) 

Resolução do Conselho de Ministros n,º 25/93, de 15 de abril (Plano de emergência para 

o combate à poluição das águas marinhas, portos, estuários e trechos navegáveis dos 

rios, por hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas, conhecido por Plano Mar 

Limpo). 

Sítios Electrónicos Consultados 

http://www.mdn.pt 

http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/1114/1/Santos%20et%20al%2010%20CAgua.pdf
http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/1114/1/Santos%20et%20al%2010%20CAgua.pdf
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http://www.marinha.pt 

http://autoridademaritima.marinha.pt/PT/Pages/Home.aspx 

http://autoridademaritima.marinha.pt/PT/DCPM/Pages/dcpm.aspx 

 

5. Cenarização 

Período a que se referem os dados: 2011-2020 

Método utilizado: método simplificado de elaboração de cenários, baseado na escola 

lógico-intuitiva - Scenario Planning/ Thinking 

Análise: quantitativa. 

Fontes de informação: 

Assembleia da República (2012). Grandes Opções do Plano para 2013. Lei n.º 66-A/2012, 

de 31 de dezembro de 2012. 

Cunha, T. P. (2012). Blue Growth for Portugal. Uma visão empresarial da economia do 

mar.COTEC. Novembro 2012. 

ECORYS, DELTARES, OCEANIC (2012). Blue Growth. Scenarios and drivers for Sustainable 

Growth from the Oceans, Seas and Coasts. Final Report for European Commission, DG 

MARE. Rotterdam/Brussels. 13th August 2012. 

European Commission (2012). Crescimento Azul: Oportunidades para um crescimento 

marinho e marítimo sustentável. COM(2012) 494 final. Bruxelas. 13.9.2012. 

European Commission (2012a). The Economic Adjustment Programme for Portugal. Fifth 

review – Summer 2012. European economy. Occasional Papers 117. October 2012. 

European Commission (2012b). European Economic Forecast. Autumn 2012. European 

Economy. 8/2012.Directorate-General for Economic and Financial Affairs. 

Commission Staff Working Paper. November 7, 2012. 

European Council (2012). Conclusions 18/19 October 2012. Brussels, 19 October 2012.  

Fórum Empresarial da Economia do Mar (2012). Informação fornecida à DGPM. 

Godet, M. (2000). “A Caixa de Ferramentas” da Prospetiva Estratégica. Cadernos do CEPES 

Guerra, M.D. (2011). Prospetiva e Planeamento (Prospetiva e Agilidade Estratégica?). 

FORGEP Programa de Formação em Gestão Pública. INA, set/dez 2011. 

Instituto Nacional de Administração (2006). Prospetiva Estratégica – conceitos 

fundamentais e questões teóricas em aberto. Curso de Alta Direção em Prospetiva e 

Estratégia das Organizações e dos Territórios. Módulo de Prospetiva (I). Lisboa 

2005/2006.  

Instituto da Água (2011). Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Lisboa, Portugal.  

International Monetary Fund (2012). World Economic Outlook. Coping with High Debt and 

Sluggish Growth. World Economic and Financial Surveys. Washington. October 2012. 

http://www.marinha.pt/
http://autoridademaritima.marinha.pt/PT/Pages/Home.aspx
http://autoridademaritima.marinha.pt/PT/DCPM/Pages/dcpm.aspx
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Johansson, Å., et al.  (2012). Looking to 2060: Long-Term Global Growth Prospects: A Going 

for Growth Report. OECD Economic Policy Papers. No. 3. OECD Publishing.The World 

Bank (2012). Global Economic Prospects. June 2012 forecasts. 

Ministério das Finanças (2012).Relatório doOrçamento de Estado para 2013. Outubro 

2012 

OECD (2012). OECD Economic Outlook. Database Inventory  91. Volume 2012/1. June 

2012 

OJE (2012). Especial Cruzeiros Marítimos. 12 de dezembro de 2012 

Ribeiro, J.M.F. (2012). Portugal e o Mar – uma Estratégia para o século XXI?. Apresentação 

na AICEP Portugal Global. Versão atualizada a dezembro de 2012. 

Turismo de Portugal (2012). Plano Estratégico Nacional do Turismo. Propostas para 

revisão no horizonte 2015. 
Peritos consultados:  

Agradecem-se as sugestões de Graça Ponte da Silva, José Emílio Amaral Gomes, José 

Manuel Félix Ribeiro e Susana Escária 

 


