A nova Economia do Mar Portuguesa
Uma estratégia para alcançar um crescimento
sustentado na economia global
Pedro Gonçalves
Direção-Geral de Política do Mar (Portugal)

Índice

1. Como está a evoluir a Economia dos Oceanos em Portugal?
2. Como explorar o potencial de crescimento da Economia dos Oceanos em Portugal?
3. As 5 Oportunidades de Investimento na Economia dos Oceanos em Portugal:

• Pescas e Aquacultura
• Biotecnologia Azul
• Portos e Shipping
• Energias Renováveis Oceânicas
• GNL: plataforma marítima para navios e gasodutos virtuais
4. Instrumentos financeiros
5. Portugal Ocean Invest Website

1. Como está a evoluir a Economia do Mar em Portugal?
2. Como explorar o potencial de crescimento da Economia do Mar em Portugal?
3. As 5 Oportunidades de Investimento na Economia dos Oceanos em Portugal:

• Pescas e Aquacultura
• Biotecnologia Azul
• Portos e Shipping
• Energias Renováveis Oceânicas
• GNL: plataforma marítima para navios e gasodutos virtuais
4. Instrumentos financeiros
5. Shipping

O oceano representa mais de 90% do território de Portugal…

...mas apenas 3,1% do Valor Acrescentado Bruto (VAB)

Área terrestre: 92.152km2 (108.º a nível mundial)
Linha de Costa: 1859 km (com Açores e Madeira)
ZEE atual: 1.7727.408 km2
Ranking mundial: 20.º lugar
Ranking europeu: 6.º lugar
95% do território português é marítimo

ZEE+Plataforma Continental estendida: 3.897.408 km2
Ranking mundial: 9.º lugar
Ranking europeu: 2.º lugar
97% do território português passará a ser mar
A nova área será:
Maior que a índia (o 7.º maior país do mundo)
Equivalente ao território da União Europeia (exceto R. Unido e Suécia)

Principais Orientações Estratégicas do Governo para o desenvolvimento da
Economia do Mar
1. Reforço das atividades económicas tradicionais do Mar: pesca e aquicultura, transporte
marítimo, portos e indústria naval.

2. Capacitação de atividades económicas emergentes: biotecnologia azul, energias
renováveis oceânicas, recursos estratégicos do mar profundo.

3. Maximizar a centralidade geoestratégica atlântica do espaço marítimo português,
incluindo os seus ambientes profundos e ultraprofundos, bem como a proteção da
biodiversidade.

Uma fonte de crescimento económico resiliente e de elevado potencial
Exportações: 950 M€
Crescimento das exportações: 23% desde 2010

3,1% do VAB nacional: 4.680 M€
3,6% do emprego: 160.766 empregos
VAB português: Economia do Mar vs. Economia Nacional, 2010-2013
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FACTO: Economia do Mar demonstra um alto grau de resiliência
POTENCIAL: A economia do Mar pode ser uma fonte de crescimento sustentado

2013

Uma fonte de crescimento económico resiliente e de elevado potencial
A maior percentagem do VAB e do emprego está atualmente concentrada no turismo costeiro, nas pescas e nos
valores da cadeia de valor da aquicultura.
Emprego por setor, 2010-2013

VAB por setor, 2010-2013
Equipamento
marítimo
3,4%

Economia do Mar
em Portugal
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(4.680 M€)
3,6% do Emprego
(160.766)

Insfraestruturas
marítimas
1,4%

Serviços
marítimos
15,8%

Indústria Naval
2,5%

Turismo Costeiro
35,5%

1

Novas áreas e
recursos
marítimos
0,2%

Pescas,
Aquacultura,
produção,
transformação e
comercialização
25,7%

Portos,
Transportes e
Logística
14,5%

2
Recursos
marinhos nãovivos
1,1%

Infraestruturas
marítimas
1,8%

Equipamento
marítimo
5,6%
Indústria naval
2,7%

2

1

Serviços
marítimos
11,6%

Turismo costeiro
28,6%

Portos,
Transportes e
Logística
9,4%

Pescas, Aquacultura,
produção,
transformação e
comercialização
38,8%

Recursos
marinhos
não vivos
1,5%

DESAFIO:
Diversificar e aumentar a matriz de valor da economia do mar em Portugal, para gerar
emprego altamente qualificado e oportunidades de investimento de elevado retorno

Uma fonte de crescimento económico resiliente e de elevado potencial

Impacto do VAB/PIB do mar no território nacional
economia em alguns países europeus

Fonte: OCDE; INE

Impacto do emprego no mar na
Economia nacional em alguns países europeus
países

Observatório da Economia Azul

Observatório da Economia Azul

O Mar é um motor económico em franco crescimento ao longo do quadriénio 2015-19
• Economia do Mar acelera entre 2015 e 2018;
• Exportações aumentam 25%, VAB das Empresas cresce 30% e Marinha Mercante sobe 94%;
• Em 2017 a Economia do Mar registou mais de 2 mil milhões de euros em exportações (2 186 740 724€), quase 500
milhões a mais do que o valor alcançado em 2015 (1 753 761 953€);
• A taxa de crescimento do VAB das empresas da Economia do Mar em 2017 fixou-se em 14,94%, praticamente o dobro
da taxa de crescimento do VAB das empresas da Economia Nacional (7,85%);
• Destaca-se em particular a marinha mercante, com um aumento de 94% do número de navios e de 269% do porte
bruto, correspondente a mais 14 mil toneladas;
• A atividade portuária registou um aumento de 56% no movimento de carga Ro-Ro e de 20% no movimento de carga
contentorizada.
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Portos: motor para o desenvolvimento de novas fontes de riqueza a partir da
economia do mar

Criação de plataformas de aceleração tecnológica e novas competências
nos portos
1. Incentivar a inovação e a modernização da indústria (formação, I&D e tecnologia);
2. Criar plataformas de aceleração tecnológica nos portos para novos negócios nas indústrias marítimas avançadas;
3. Transformar o sistema portuário português numa "área de serviço" para abastecimento de navios de GNL e num
centro de reexportação de GNL;
4. Aumentar o volume de negócios e o grau de especialização da indústria naval.

ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE PORTUÁRIA - Horizonte
2026
METAS ESTRATÉGICAS DE CRESCIMENTO - HORIZONTE 2026:
1. Aumentar a Economia dos Oceanos em Portugal para 5% do VAB nacional (~7 MM€)
2. Duplicar a produção da aquicultura e liderar a inovação nas suas tecnologias de produção
offshore

Portugal
PORT
TECH
CLUSTERS

3. Os portos portugueses como Centro Global de Logística
4. Aumento de 200% no manuseio de contentores marítimos
5. Aumentar 50% do VAB da indústria de construção naval (60 M€)
6. Aumentar o VAB das Energias Renováveis dos Oceanos para 240M€.
7. Principal Plataforma de Arranque do Oceano Atlântico Principal
8. Plataforma de Inovação da Atlantic Green Shipping (LNG)
9. Principais recursos do Atlântico Deep-Sea
10. Plataforma de Inovação

ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE PORTUÁRIA - Horizonte
2016-2026
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Os portos como interfaces entre a ciência e a indústria
PORTUGAL PORT TECH CLUSTERS
Aceleradores de inovação para a competitividade da economia do mar
Fonte de Transformação 1:
ALAVANCAR OS SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DOS
OCEANOS PARA GERAR
INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO PARA
TRANSFORMAR A MATRIZ DE
VALOR DA ECONOMIA
OCEÂNICA DE PORTUGAL

Ocean Renewable Energy Cluster
Specialized Vessels Cluster

Viana do Castelo

Ports&Shipping 4.0 Cluster
Green Shipping Cluster
Offshore robotics and engineering Cluster

Aveiro

Figueira da Foz

Ocean Renewable Energy Cluster

UTILIZAR OS PORTOS COMO
PLATAFORMAS DE ACELERAÇÃO
DA INOVAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE
INDÚSTRIAS AVANÇADAS
OCEÂNICAS, INTEGRADAS EM
CADEIAS DE VALOR GLOBAIS,
TRANSFORMANDO ASSIM A
ECONOMIA DO MAR

Green
Shipping
Cluster

Leixões

Ocean Renewable Energy Cluster

Specialized Vessels Cluster

Fonte de Transformação 2:

Via navegável do Douro

Peniche

Ocean Renewable Energy Cluster
Offshore robotics and engineering Cluster
Ports&Shipping 4.0 Cluster
Green Shipping Cluster
Leisure Nautics Cluster

Lisboa

Green Port Cluster
Digital Ports Cluster
Green Shipping Cluster

Setúbal

Sines

Offshore robotics and engineering Cluster

Portimão

Faro

Leisure Nautics Cluster

Os portos como interfaces entre a ciência e a indústria

Ocean Renewable Energy Cluster
Locais de desenvolvimento e teste para energias renováveis oceânicas
Specialized Vessels Cluster
Produção de embarcações especializadas (ex: abastecimento de GNL, indústria de O&G e operações eólicas offshore, investigação oceânica, etc.)
Green Shipping Cluster
Capacidade de reabastecimento de GNL em terra e/ou no mar; I&D+Inovação para a eficiência energética dos portos e navios
Offshore robotics and engineering Cluster
I&D e serviços industriais: engenharia offshore, embarcações autónomas e robótica submarina
Ports&Shipping 4.0 Cluster
Capacidade instalada de digitalização e integração de funções de transporte e logística; Incubação de start-ups especializados na digitalização de serviços
portuários e marítimos; ferramentas de otimização para gestão portuária (ex: big data aplicado à gestão preditiva de fluxos de movimentação portuária)
Green Port Cluster
Desenvolvimento de soluções industriais que aumentem a sustentabilidade ambiental dos portos e da navegação (gestão de resíduos, economia circular)
Leisure Nautics Cluster
Desenvolvimento de novos modelos de negócio e de capacidades de construção para a náutica de recreio, especialmente no segmento dos grandes iates

Campus do Mar: Lisboa

Portugal
PORT
TECH
CLUSTERS

Objetivo

Localização

• Criar um Campus de I&D+Inovação focado no oceano,
recuperando uma área com forte memória portuária;

Doca de Pedrouços; área of 18,6 ha

• Conquistar a excelência mundial em pesquisa, desenvolvimento e
inovação na área

Desenvolver um ecossistema de startup para
aplicações oceânicas
•

Instituições públicas relacionadas com a política marítima e
oceânica

•

Centros universitários

•

Laboratórios de pesquisa

•

Start-ups

•

Entidades âncora para ajudar a dimensionar start-ups e projetos
de I&D

•

Alojamento para pesquisadores e empresários

•

Estações de acostagem para navios de investigação
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Pescas e Aquacultura
Implementar políticas que aumentem a sustentabilidade económica e ambiental das pescas

1.

Desenvolver uma melhor gestão de stocks

2.

Aumentar a sustentabilidade social e económica dos profissionais da pesca

3.

Fundo de Compensação:
•

Alargar o âmbito do fundo a situações em que o profissional não possa trabalhar devido a medidas
de gestão de stocks;

•

Igualar o fundo de compensação a uma provisão social, para que esta não faça parte da tributação
em sede de IRS;

•

Assegurar a continuidade da carreira contributiva do profissional da pesca durante o período em
que recebe o apoio do fundo de compensação.

Pescas e Aquacultura
Oportunidades em matéria de Pescas e Aquacultura

• Elevado nível de potencial de crescimento
sustentável, diversidade da produção para fazer face
à procura europeia e necessidade de autossuficiência
em produtos do mar
• Políticas favoráveis ao investimento com uma
burocracia reduzida e fortes mecanismos de apoio
financeiro
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Biotecnologia Azul

As adaptações às condições ambientais marinhas são diversas e frequentemente únicas

Há uma grande diversidade química, de biomateriais e
bioativos com propriedades únicas de elevado potencial de exploração e
rentabilidade
Ecossistemas hidrotermais
- área dos Açores

Golfo de Cádis - Sudeste
de Portugal Continental

Biotecnologia Azul
Oportunidades em matéria Biotecnologia Azul

• Alto nível de biodiversidade com potencial de
inovação disruptiva em indústrias farmacêuticas e de
base biológica
• Ecossistema científico e de arranque dinâmico de
alta qualidade, capaz de proporcionar soluções
eficientes e inovadoras
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Portos e Shipping

Objetivos estratégicos
Adaptar as infraestruturas e equipamentos ao aumento da dimensão dos navios e da procura e das
ligações ao hinterland

Melhoria das condições operacionais das instalações portuárias

Desenvolver um sector de atividade concorrencial no sector da marinha mercante

CRIAR 12,000 NOVOS EMPREGOS ATÉ 2030

Portos e Shipping

Programa de inovação aberta:
junta startups talentosas
com empresas-chave do setor
para acelerar a Economia Azul
1ª edição: Portos & Shipping 4.0
2ª edição: Aquacultura & Pesca
http://bluetechaccelerator.com/

3ª edição: Energia & Sustentabilidade

Portos e Shipping

Iniciativas com relevância
Tonnage Tax:

prevê um “regime especial de determinação da matéria coletável [das companhias
marítimas] com base na tonelagem dos navios (tonnage tax)”; a “isenção de IRS para tripulantes dos
navios abrangidos pelo regime”; e “uma taxa especial de segurança social (6%) [para os tripulantes,
sendo] 4,1% a cargo do empregador e 1,9% a cargo do trabalhador”.

Lei sobre guardas armados a bordo de navios com
bandeira: Só Portugal e Lituânia (na UE) não tinham legislação sobre a
matéria.
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Energias Renováveis Oceânicas

As energias renováveis oceânicas podem substituir o consumo total de carvão do mix de energia elétrica em Portugal
• Produção de eletricidade a partir do carvão: 8M bbl/ano,
emissões ~8Mt CO2equiv
• Importações anuais de carvão para a produção de
eletricidade: 18,4M bbl/ano
• Custos de importação: 285M€/ano
Em linha com objetivos COP 21 Summit
• Eólica flutuante offshore: 7,1M bbl/ano, sem emissões
de CO2
• Mais segurança: produção de energia endógena
• Mais valor: produção e manutenção dos equipamentos
por empresas nacionais; criação de um setor de
exportação
• Redução de 25% da dependência energética nacional

Energias Renováveis Oceânicas

Em foco:

• Em Portugal a energia eólica offshore
flutuante tem potencial para fornecer
25% da eletricidade total consumida, o
suficiente para substituir uma central
elétrica a carvão.
• A EDP, principal é pioneira no
desenvolvimento desta nova tecnologia,
como demonstra o protótipo do conceito
Windfloat.

Portugal Recursos
eólicos offshore
(potencial): 7,1M bbl /
ano (equivalente a 25%
do consumo nacional de
eletricidade)

• Em 2017, foi criado um parque eólico
offshore flutuante de 25 MW em Viana
do Castelo para demonstração de uma
expansão da tecnologia Windfloat.
Windfloat Technology Pilot em Portugal
Piloto de tecnologia Windfloat
Desenvolvido por um consórcio liderado pela
empresa EDP, é o protótipo eólico flutuante
mais eficiente do mundo em termos de vento
offshore, de acordo com a NREL.

• Num relatório recente, o National
Renewables Energy Laboratory, sediado
nos EUA, mencionou o Windfloat como
uma das tecnologias mais promissoras
deste tipo.

Energias Renováveis Oceânicas
Oportunidades em matéria de Energias Renováveis Oceânicas

Forte capacidade industrial e científica local, bem como
condições naturais, para a instalação de instalações
inovadoras e competitivas de energia eólica offshore e
de energia das ondas, para lidar com a demanda
europeia e mundial dessas soluções de produção de
energia
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GNL: plataforma marítima para navios e pipelines virtuais

•

Portugal é o segundo destino
europeu de GNL dos EUA para a
Europa, depois de Espanha (33% do
GNL, julho de 2017, DOE)

•

Índia, Egito e Argentina são os
principais
mercados
de
reexportação

Portugal está localizado na inserção das principais rotas de comércio, tornando-o um
ator privilegiado no negócio de Bunkering, para trading comercial, turismo (navios de
cruzeiro), tanto para navegação de alto mar como de curta distância, beneficiando de
uma vantagem geográfica para receber a maioria dos navios oriundos do Canal do
Suez e do Canal do Panamá.

GNL: plataforma marítima para navios e pipelines virtuais
GNL transfer Ship-to-Ship
Estação de Serviço GNL Marítimo

O potencial de
Portugal como
estação de serviço
de GNL para navios

• Portugal pode atuar como estação de serviço do GNL Atlântico para as
embarcações que utilizam essa fonte de energia, utilizando o porto de Sines,
complementado com unidades flutuantes de GNL e / ou soluções de transferência
de navio para navio.
• Isso reforçará o papel do Atlântico como um corredor seguro de energia para a
Europa, América e África, bem como revigorará a indústria naval e de construção
naval.

GNL: plataforma marítima para navios e pipelines virtuais
Primeiro pipeline virtual regular de pequena escala de GNL no mundo, 4 anos
seguidos, 4.300 operações, 33 isocontentores entregues semanalmente:

• Quase 400 GWh de energia
entregue anualmente

O potencial de
Portugal como hub
de GNL de
pequena escala

• Os isocontentores de GNL
são transportados num
porta-contentores
convencional, juntamente
com outras mercadorias,
reduzindo os custos de
transporte de GNL
• Solução eficiente para o
comércio de GNL em
pequena escala para os
mercados europeu e
africano, utilizando Portugal
como hub
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Instrumentos financeiros

Investido Mar

O investimento no mar exige
uma combinação de
instrumentos financeiros

http://www.dgpm.mm.gov.pt/investidor-mar

Instrumentos financeiros
AVISOS 2018

Edital n.º 1
Potenciar o desenvolvimento da
economia do mar
Apoiar a investigação cientifica e
tecnológica
Incentivar a proteção e monitorização do
meio marinho

Edital n.º 3

NOVOS EMPREENDEDORES DO MAR
(10 M€)

(5 M€)

Edital n.º 2

Edital n.º 5

ENERGIAS RENOVÁVEIS
OCEÂNICAS
(1 M€)

BIOTECNOLOGIA AZUL
(1 M€)

Edital n.º 4

Edital n.º 6

SEGURANÇA MARÍTIMA
(0,6 M€)

MONITORIZAÇÃO E
PROTEÇÃO DO AMBIENTE
MARINHO
(1 M€)

Incrementar a segurança marítima

http://www.dgpm.mm.gov.pt/investidor-mar
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Portugal Ocean Invest Website

Portugal criou uma plataforma online para promoção dos
produtos e serviços de inovação da Economia Azul
portuguesa, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU

https://www.oceaninvest.pt/

Implementação e
monitorização
Relatório Voluntário
Nacional de
Implementação da
Agenda 2030

Posição PT
Agenda pós-2015

Conferência UN
para os Oceanos
em PT

Compromissos voluntários Agenda 2030
Integração de Plataformas internacionais
de mobilização da ação

pedro.goncalves@dgpm.mm.gov.pt
Direção-Geral de Política do Mar | Direção de Serviços de Estratégia | Divisão de Cooperação
+351 218 291 007 / +351 965 694 252

