
Conceição Santos 

Diretora de Serviços de Estratégia 

 
conceicao.santos@dgpm.mam.gov.pt 

Estratégia Marinha,  Zonas 
Costeiras e Economia do Mar 

10 de dezembro de 2015 
FC Gulbenkian 



ÍNDICE 
 
 Estratégia Nacional para o Mar: modelo de desenvolvimento 

 

 Economia do mar e zonas costeiras 

 

 Estratégias marinhas 

 

 Política (Marítima) Integrada 



A ENM 2013-2020 propõe um modelo de 

desenvolvimento sustentável baseado no 

oceano, em articulação com a zona costeira, 

alicerçado no conhecimento, que permita a 

Portugal responder aos desafios colocados 

para a promoção, crescimento e 

competitividade da economia do mar. 

Modelo de desenvolvimento 

O modelo proposto está em linha: 

 

• com o modelo de Crescimento Azul da Politica Marítima Integrada da UE sendo considerado, nesse 

contexto, a interpretação marítima da Estratégia Europa 2020 

 

• com o green growth discutido na Cimeira das NU Rio + 20 (agosto 2012) e expresso na respetiva 

declaração The Future We Want. Alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 

NU e com a Agenda do Desenvolvimento 2030 

 

E em articulação com os diferentes instrumentos financeiros disponíveis (FEEI, Horizonte 2020, LIFE, 

COSME, EEA Grants, Fundos BEI, …) 
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ENM 2013-2020 

RCM n.º 12/2014,  

12 de fevereiro 

 

Oceanos e Economia do Mar – caracterização e acompanhamento 
Para quê?   Porquê?  Como? 

 Recuperar a identidade marítima nacional num quadro moderno, 

pró-ativo e empreendedor 

 

 Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico 

 

 Criar condições para atrair investimento, nacional e internacional 

 

Promover o crescimento, o emprego, a coesão social e a 

integridade territorial 

 

Aumentar, até 2020, a contribuição direta do setor mar 

para o PIB nacional em 50% 
 

 Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, 

estimulando o desenvolvimento de novas áreas de ação 

 

 Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e parte 

incontornável da PMI e da estratégia marítima da UE 

Objetivos estratégicos 

ENM: modelo de desenvolvimento 



“Plano Mar-Portugal” 
(Plano de Ação da ENM) 

Eixo de Suporte 
Governação (transversal) 

Administração 
Pensamento e Ação Estratégica 
Educação, Ciência e Tecnologia 

Comunicação e Cultura 
Proteção e Segurança 

3 x Eixos de Ação 
(Pesquisa, Exploração  e Preservação) 

12 x Áreas Programáticas: 
 Oceano 

Atmosfera 
Sistema Integrado 

Pesca e Indústria do Pescado 
Aquacultura 

Biotecnologia marinha 
Recursos Minerais Marinhos 

Recursos Energéticos 
Portos, Transportes e Logística 

Náutica de Recreio, Desporto e Turismo Náutico 
Construção e Reparação Naval 

Obras marítimas 

Oceanos e Economia do Mar – 
caracterização e acompanhamento 

Para quê?   Porquê?  Como? 

ENM: modelo de desenvolvimento 



 
Estrutura do VAB (€) e do Emprego (ETC), 2013 
 

Fonte: DGPM Março 2015 baseado nas Contas Nacionais (INE) na base 2011 

Caracterização da economia do mar em Portugal 

Economia do mar e zonas costeiras 



 

1º draft do conceito de “Economia do Mar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSM  

– Conta Satélite 
do Mar 

Serviços 
não 
transacio-
náveis dos 
ecossiste
mas 
marinhos 

 

Economia do Mar 

Contas Nacionais 

“Conjunto de 

atividades económicas 

que se realizam no mar 

e de outras que, não 

se realizando no mar, 

dependem do mar, 

incluindo os serviços 

não transacionáveis 

dos ecossistemas 

marinhos” 

Economia do mar e zonas costeiras 

CONTA SATÉLITE DO MAR 



Modular: “Agrupamentos” 
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OS INDICADORES E PRODUTOS PREVISTOS 

Contributo para o PIB 

 

• Produção  

• Consumo Intermédio  

• Valor Acrescentado Bruto  (VAB) 

• Excedente Bruto de Exploração  

• Remuneração dos assalariados  

• Outros subsídios à produção  

• Outros impostos à produção  

• Formação Bruta de Capital Fixo  

• Importação e Exportação de bens e 
serviços.  

• Emprego  

 

 

QUADRO 

DE 

EQUILÍBRIO 

DE  

RECURSOS  

E  

UTILIZAÇÕES 

 

SIMPLIFICADO 

MODULAR 

MULTI-DIMENSIONAL 

CONTA SATÉLITE DO MAR 
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AS CADEIAS DE VALOR 

“Fluidez das margens”… 

CONTA SATÉLITE DO MAR 

Economia do mar e zonas costeiras 



Economia do Mar ou Economia Costeira? 

PT Conta Satélite 

“Conjunto de atividades económicas 

que se realizam no mar e de outras 

que, não se realizando no mar, 

dependem do mar, incluindo os 

serviços não transacionáveis dos 

ecossistemas marinhos” 

Eurostat: 

“Statistics on maritime regions aim to 

measure economic, social and 

environmental issues related to coastal 

regions, sea basins and the maritime 

economic sectors” 

Economia do mar e zonas costeiras 



Exercício OEM 

Capítulo 3 –  Caracterização das 

atividades, usos e funções  

Capítulo 4 – Economia 

Outubro 2011 

Outubro 2012 e 2014 (RAS) 

DQEM – Relatórios iniciais 

Capítulo  – Análise 

socioeconómica 

2012-2013 

Análise 

socioeconómica 

- Trabalho realizado - 

OSPAR  

Strategic Support for the 

OSPAR Regional Economic 

and Social Analysis; 

Contributos de PT 

1º ciclo da DQEM 

Estratégias marinhas 



Sustentabilidade 

Bom Estado 
Ambiental das 

Águas 
Marinhas 
(DQEM) 

Planeamento 
Espacial Marítimo 

(DOEM) 

Conhecimento 
Marinho 

(EMODNET) 

Vigilância Marítima 
Integrada 

(CISE) 

Crescimento 
Sustentável dos 

Setores Marinhos e 
Marítimos 

(Blue Growth) 

Política Marítima Integrada 



Economia do Mar e Política de Gestão da Água 
Um exercício Integrado de Política? 

Segurança 
Socio-

económica 

Alimentar 
-pecuária e 

pesca/aquicultura 
marinhas; agricultura de 

regadio e algas marinhas- 

 
Comércio 

internacional e 
água virtual 

- transportes marítimos -  
 

 

Água  
-dessalinização e origens 

superficiais/ 
subterrâneas de água 

doce-   

Energia e mitigação 
das alterações 

climáticas 
- energias renováveis 

marinhas e energia hídrica  -  

Política Marítima Integrada 



Obrigada pela vossa atenção, 
conceicao.santos@dgpm.mam.gov.pt  


