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Maceira, setembro de 2019. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COSTEIRO 

ECOCOAST  

A Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST é a entidade que 

está responsável pela gestão e implementação da Estratégia de 

Desenvolvimento Local (EDL) ecoMAR. 

A EDL ecoMAR, concebida para efeitos da candidatura dos 

municípios de Torres Vedras e Lourinhã ao instrumento 

“Desenvolvimento Local de Base Comunitária - DLBC” do Portugal 

2020, consiste num conjunto integrado de operações a concretizar nas 

freguesias litorais dos dois concelhos através da concertação 

estratégica e operacional entre parceiros representativos de diversos 

setores públicos e privados, que no seu conjunto constituem o Grupo 

de Ação Local (GAL) ecoMAR. 

 A concretização da Estratégia de Desenvolvimento Local ecoMAR, 

cujo contrato para a sua gestão foi celebrado no dia 15 de fevereiro 

de 2016 com as Autoridades de Gestão dos programas financiadores 

- Mar 2020 e Centro 2020 -, tem como fim último a intervenção, de 

forma operativa, sobre o conjunto vasto de desafios e potencialidades 

que se colocam atualmente às comunidades costeiras da área de 

intervenção. 

O GAL ecoMAR é atualmente composto por 36 parceiros, 

representantes dos interesses socioeconómicos locais e por agentes 

públicos com intervenção relevante tanto ao nível da sua esfera de 

atuação como no âmbito territorial de intervenção. 

Direção da Agência ecoCOAST: 

▪ Presidente: Município de Torres Vedras – representado por 

Carlos Bernardes; 

▪ Vice-Presidente: Município da Lourinhã – representado por 

João Duarte Carvalho; 

▪ Tesoureiro: Sociedade de História Natural – representado por 

Bruno Camilo Silva. 

Membros do Órgão de Gestão do GAL ecoMAR: 

▪ Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST 

▪ Associação de Desenvolvimento e Apoio às Pescas em Porto 

Dinheiro 

▪ Associação Sealand Santa Cruz 

▪ Clube Naval Paimogo 

▪ Município da Lourinhã  

▪ Município de Torres Vedras 

▪ Sociedade de História Natural 
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Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 137/ 2014, de 12 de setembro, 

o Contrato para a Gestão da Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, na sua 

Cláusula relativa a Metas, resultados, acompanhamento e avaliação, estabelece o compromisso 

de realização de uma avaliação intercalar de operacionalização e dos primeiros resultados da 

implementação, a concluir no primeiro 

trimestre de 2019, com referência a 31 

de dezembro de 2018.   

 Assim, o referido exercício de avaliação 

foi realizado numa base de 

autoavaliação do GAL ecoMAR, com 

recurso próprio da equipa técnica do 

GAL, pois a dotação existente para o 

funcionamento e animação não é 

suficiente para que fosse possível o 

recurso a equipas externas. 

Foram desenvolvidos pela equipa duas 

sessões públicas participativas de 

avaliação da EDL, e ainda criado um 

formulário/questionário online, para além 

de consulta escrita aos membros do 

Órgão de Gestão do GAL.  

Consequentemente, foi enviado, via 

correio eletrónico, o relatório de 

avaliação intercalar da EDL do GAL 

ecoMAR ao PO do MAR 2020 a 

24/04/2019 e ao PO CENTRO 2020 a 

29/04/2019. 

 

  
Figura 1. Capa do Relatório de Avaliação 
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MAR2020 – 2ª fase de candidaturas 

No âmbito do Programa Operacional (PO) MAR 2020 (operações financiadas pelo Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e da Pesca – FEAMP) são suscetíveis de apoio as operações que se incluam 

nos domínios da Portaria n.º 216/2016 de 5 de agosto. 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento local e a diversificação das economias das zonas 

pesqueiras e costeiras através do empreendedorismo, da promoção do emprego sustentável e com 

qualidade, da promoção da inovação social e criação de respostas a problemas de pobreza e de 

exclusão social, foram elaborados 8 avisos de concurso. 

 

➢ Data início: 06/03/2019 

➢ Data de encerramento: 31/05/2019 

➢ Data de prorrogação do encerramento: 14/06/2019 

Fundos disponíveis 

A dotação orçamental, em termos de apoio público, é de 902 510,72€ (novecentos e dois mil, 

quinhentos e dez euros e setenta e dois cêntimos), dos quais 85% correspondem à comparticipação 

do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP). A dotação está dividida por tipo 

de acordo com a tipologia de operações a apoiar, sendo que houve apenas um Anúncio de Abertura 

de Período de Apresentação de Candidaturas, com a identificação N.º 01/2019/GAL ecoMAR, e que 

englobou todas as tipologias de investimento com verba disponível. 

 

Tabela 1. Tipologias de investimento do Aviso N.º 01/2019, por alínea, com a respetiva verba disponível 

Alínea Tipologia 
Verba 

Disponível 

a) Inovação em Espaço Marítimo 42 489,55 € 

b) 
Qualificação Escolar e Profissional relacionada com o Meio 

Aquático 
80 614,63 € 

c) Promoção de Planos de Mar 70 500,00 € 

d) 
Preservação, Conservação e Valorização dos Elementos 

Patrimoniais e dos Recursos Naturais e Paisagísticos 
10 162,96 € 

e) Reforço da Competitividade da Pesca 327 120,00 € 

f) Reforço da Competitividade do Turismo 197 911,58 € 

g) Promoção de Produtos Locais de Qualidade 71 816,00 € 

h) 
Melhoria de Circuitos de Bens Alimentares e Mercados Locais, 

no âmbito do Mar 
101 896,00 € 

TOTAL 902 510,72 € 
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Candidaturas Recebidas no GAL ecoMAR 

O GAL ecoMAR identificou uma procura menor aos apoios do MAR2020 na segunda fase de 

candidaturas que na primeira, contabilizando 10 candidaturas face às 15 apresentadas anteriormente. 

Este facto justifica-se por alguma dificuldade no processo de submissão de candidaturas, dado que 

a procura foi elevada mas poucas intenções de investimento se concretizaram em candidaturas. A 

Equipa Técnica procurou auxiliar e prestar todos os esclarecimentos necessários no auxílio a 

potenciais promotores com a realização de diversas reuniões técnicas, no entanto foi transmitida a 

dificuldade em encontrar serviços de consultoria para submissão das mesmas. Neste sentido foram 

totalizadas 10 candidaturas às verbas do GAL ecoMAR, no entanto apenas 7 são analisadas pela 

Equipa Técnica do GAL dado que as restantes foram de membros do Órgão de Gestão do GAL, e 

quando assim é as mesmas são encaminhadas para a Direção Geral de Agricultura e Pescas, de 

Lisboa e Vale do Tejo, nas Caldas da Rainha. Posto isto, o GAL ecoMAR, recebeu as seguintes 

candidaturas: 

Tabela 2. Candidaturas Recebidas ao Aviso N.º 01/2019/GALecoMAR 

Candidaturas Aviso 
Data de 

submissão 

Percentagem 
de apoio 
solicitada 

Valor 
proposto 

Apoio ecoMAR 
solicitado 

PHYSALIAS - qualificação 
escolar e profissional - 
Município da Lourinhã 

Alínea b) 14/06/2019 100,0% 188 000,00 € 188 000,00 € 

Mar de Aldeias - ACIRO Alínea c) 14/06/2019 70,0% 36 900,04 € 25 830,03 € 

Posto da Guarda Fiscal - 
Município Torres Vedras 

Alínea d) 14/06/2019 100,0% 126 123,04 € 126 123,04 € 

Percurso Pedonal / Passadiço 
- Município Lourinhã 

Alínea d) 14/06/2019 100,0% 116 886,47 € 116 886,47 € 

Passadiço Praia Azul - JF 
Silveira 

Alínea d) 29/05/2019 100,0% 158 470,00 € 158 470,00 € 

UpRise Surf School Alínea f) 14/06/2019 60,0% 76 644,26 € 45 986,56 € 

Turismo no Mar - 
Embarcação 

Alínea f) 13/06/2019 50,0% 75 263,37 € 37 631,69 € 

Parque Ambiental Valmitão Alínea f) 02/06/2019 42,0% 476 645,86 € 200 000,60 € 

Atlantic Coast Surf School Alínea f) 31/05/2019 53,6% 101 965,87 € 54 694,49 € 

Santa Cruz Dive House Alínea f) 25/04/2019 47,3% 422 906,30 € 199 992,39 € 

  
 TOTAL 1 779 805,21 € 1 153 615,26 € 
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Cumprimento dos Objetivos da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) – 2018 

No que respeita ao contributo das operações aprovadas, apresenta-se seguidamente qual o 

contributo destas para o cumprimento dos objetivos contratualizados com os dois PO’s.  

No que respeita ao Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, verifica-se, no que 

respeita ao indicador de realização, que os objetivos estão a ser alcançados havendo ainda um 

caminho a percorrer que se pretende atingir em 2019, com a abertura de novos avisos, tendo em 

conta a verba remanescente que o GAL ecoMAR ainda dispõe de FEDER e FSE.  

De realçar a dificuldade de afetação de postos de trabalho (a tempo completo) em projetos de criação 

e modernização de empresas relacionadas com a restauração, hotelaria, e atividades 

complementares turísticas devido à, ainda, elevada sazonalidade das mesmas. 

Tabela 3. Prioridades de Investimento contratualizadas, com respetivas metas e fundo 

PI Fundo PI/Tipologia 
META Fundo 

Contratualizado 
2018 2018 

9.10 FEDER 
Projetos de investimento para 

expansão de pequenas e 
microempresas 

3 
Empresas 

4 
PT’s 

315 000,00€ 

9.06 FSE 
Projetos de criação do próprio 

emprego ou empresa 
5 

PT’s 
0 

PT’s após fim do apoio 
201 322,50€ 

9.10 FEDER 
Conservação, proteção, 

promoção património natural e 
cultural 1 

78 
Visitantes 

4208 
Dormidas 

15 682,50€ 

TOTAL 532 005,00€ 

 
 

Sistema de Incentivo – SI2E  

O SI2E apresenta objetivos de acordo com os fundos de financiamento, para o FEDER e para o FSE, 

de acordo com a especificidade do apoio, ou ao desenvolvimento de empresas ou à criação de postos 

de trabalho. De acordo com a tabela 4 é possível analisar que os indicadores de realização para o 

ano de 2018 contabilizam valores superiores aos contratualizados, pois beneficiaram de apoio 4 

empresas para uma meta de 3, e 9 postos de trabalho para uma meta de 5. 

 
1 Até 31 de dezembro de 2018 não foi aberto concurso para esta tipologia por parte da Autoridade de Gestão. 



 

 
 

6
 

Tabela 4. Indicadores de Realização SI2E 

FUNDO EIXO/MEDIDA 

INDICADOR DE REALIZAÇÃO 

Indicador 
Realização 

2018 

FEDER 
Projetos de investimento a pequenas e 
microempresas de base local ou criação de novas 
empresas e pequenos negócios 

Empresas que beneficiam 
de apoio 

4 de 3 

FSE 
Projetos de criação do próprio emprego ou 
empresa por desempregados ou inativos que 
pretendam voltar ao mercado de trabalho 

Pessoas Apoiadas no 
âmbito da criação de 
emprego incluindo o 
autoemprego 

9 de 5 

No que respeita aos indicadores de resultado constata-se que para o fundo de financiamento FEDER 

o objetivo não foi cumprido na totalidade, isto porque as empresas que se propuseram a criar os 

postos de trabalho não concretizaram a contratação, ou criação do próprio emprego, no ano de 2018. 

Quanto ao indicador de resultado FSE salienta-se que não havia meta para 2018, e também não 

foram solicitados, até final de 2018, pedidos de reembolso relacionados com os 2 postos de trabalho. 

Tabela 5. Indicadores de Resultado SI2E 

FUNDO EIXO/MEDIDA 
INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador 
Realização 

2018 

FEDER 
Projetos de investimento a pequenas e 
microempresas de base local ou criação de novas 
empresas e pequenos negócios 

Postos de trabalho 
Criados 

2 de 4 

FSE 
Projetos de criação do próprio emprego ou 
empresa por desempregados ou inativos que 
pretendam voltar ao mercado de trabalho 

Pessoas apoiadas no 
âmbito da criação de 
emprego, incluindo 
autoemprego, que 
permanecem 12 meses 
após o fim do apoio 

- 

 

O cumprimento dos objetivos descritos foi alcançado de acordo com os beneficiários descritos na 

tabela 6, onde se especifica os montantes aprovados e os valores de financiamento, bem como o 

número de postos trabalhos propostos, de salientar que os 9 postos de trabalho propostos ainda não 

estão cumpridos na totalidade à data de realização deste relatório. 

Tabela 6. Candidaturas SI2E 

Nome do 
Beneficiário 

Decisão Taxa Montante total VALOR FEDER VALOR FSE 
Postos de 
trabalho 

Instalojovi, Lda Aprovada 45% 26 075,04 € 11 733,77 € 10 111,68 € 2 

Concerta 
Premium, Lda 

Aprovada 50% 98 175,88 € 49 087,94 € 5 055,84 € 1 

Areias do Seixo, 
Lda 

Aprovada 45% 99 845,18 € 44 930,33 € 7 583,76 € 4 

Cats & Roses, Lda Aprovada 50% 59 799,79 € 29 899,89 € 12 639,60 € 2 
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Nome do 
Beneficiário 

Decisão Taxa Montante total VALOR FEDER VALOR FSE 
Postos de 
trabalho 

Jorge António 
Bernardes, Lda 

Indeferida - -   € -   € -   € - 

TOTAL 283 895,89 € 135 651,93 € 35 390,88 € 9 

 

Depois da análise ao investimento que se destina ao cumprimento dos indicadores de realização e 

de resultado ainda existe verba disponível para apoiar novos projetos, de acordo com a tabela 7, o 

que poderá contribuir para o cumprimento dos indicadores propostos para o período de execução da 

Estratégia de Desenvolvimento Local. 

Tabela 7. Verbas SI2E aplicadas e disponíveis. 

Fundo SI2E 
Verba 

Total 
FEDER FSE 

Disponível 315 000,00 € 201 322,50 € 516 322,50 € 

Aplicado 135 651,93 € 35 390,88 € 171 042,81 € 

Remanescente 179 348,07 € 165 931,62 € 345 279,69 € 

 

Sistema de Incentivo – MAR 2020 

O Programa Operacional do MAR 2020 apresenta objetivos de acordo com o eixo/medida de 

financiamento do fundo FEAMP, como podemos observar nas tabelas 8 e 9. No que diz respeito ao 

cumprimento dos indicadores para o ano de 2018 constata-se que os mesmo corresponderam à 

procura que o GAL ecoMAR por parte dos promotores  locais que submeteram candidaturas, com o 

tecido empresarial a tender para o crescimento da oferta turística, que consequentemente levou a um 

forte financiamento de investimentos relacionados com o turismo. Estes investimentos levaram a que 

fosse possível ultrapassar a meta de 2018 para o indicador de realização relativo ao reforço da 

competitividade do turismo. Em sentido contrário não foi possível cumprir com objetivos relacionados 

com a pesca, a qualificação escolar e profissional e promoção de produtos locais de qualidade, 

circuitos curtos e mercado pela ausência de candidaturas a estes eixos. 

Tabela 8. Indicadores de Realização MAR 2020 

FUNDO EIXO/MEDIDA 

INDICADOR DE REALIZAÇÃO 

Indicador 
Realização 

2018 

FEAMP 

Qualificação escolar e profissional n.º formandos abrangidos 0 de 30 

Qualificação escolar e profissional 
n.º alunos abrangidos pelo 

desporto escolar na náutica 
456 de 600 

Promoção de Planos de Mar n.º de planos de mar 0 de 0 
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FUNDO EIXO/MEDIDA 

INDICADOR DE REALIZAÇÃO 

Indicador 
Realização 

2018 

Reforço da Competitividade da 

Pesca 

n.º operações ligadas à pesca e à 

aquicultura 
0 de 3 

Reforço da Competitividade do 

Turismo 

n.º de operações ligadas ao 

turismo 
3 de 2 

Promoção de produtos Locais de 

qualidade 

n.º de operações de valorização da 

imagem do setor e dos seus 

agentes 

0 de 1 

Circuitos curtos de bens 

alimentares e mercados locais 

n.º de operações relacionadas com 

circuitos curtos 
0 de 0 

Preservação, valorização dos 

elementos patrimoniais, naturais 

e paisagísticos 

n.º de operações ligadas ao 

património 
3 de 2 

 

Dado o cenário descrito para o ano de 2018, o único indicador de resultado cumprido foi no âmbito 

da criação de postos de trabalho relacionados com o turismo. Considera-se um fator de dificuldade 

no cumprimento destes indicadores o facto de não existir financiamento para a criação de emprego 

no âmbito do FEAMP. 

Tabela 9. Indicadores de Resultado MAR 2020 

FUNDO EIXO/MEDIDA 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador 
Realização 

2018 

FEAMP 

Qualificação escolar e profissional 

Emprego 

Criado 

- 

Qualificação escolar e profissional 0 de 0 

Promoção de Planos de Mar - 

Reforço da Competitividade da Pesca 0 de 1 

Reforço da Competitividade do Turismo 2 de 1 

Promoção de produtos Locais de qualidade - 

Circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais 0 de 0 

Preservação, valorização dos elementos patrimoniais, 

naturais e paisagísticos 
0 de 1 

 

As candidaturas que contribuíram para o cumprimento dos indicadores descritos estão apresentadas 

na tabela 10, por eixo de investimento e valor total de financiamento FEAMP. É possível identificar a 

ausência de candidaturas em áreas como a pesca, mas, em sentido contrário, um elevado número 

de intenções de investimento para o turismo e preservação dos recursos, que apesar de em fase de 

aprovação não terem tido todas uma decisão favorável, foi possível alcançar os objetivos propostos 

para o cumprimento dos indicadores do reforço da competitividade do turismo para o ano de 2018. 
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Tabela 10. Candidaturas MAR 2020 

AVISO 1 - Inovação em Espaço Marítimo 

Beneficiário Projeto Decisão 
Montante 

total 
Taxa 

Financiamento 
VALOR 
FEAMP 

Universidade Nova 
de Lisboa 

Estudo da Onda Aprovada 39 397,90 € 85% 33 488,22 € 

Município Torres 
Vedras 

Certificação Praias Aprovada 12 112,55 € 85% 10 295,67 € 

TOTAL 51 510,45 €  43 783,88 € 

AVISO 2 - Qualificação Escolar e Profissional 
Nome do 

Beneficiário 
Projeto Decisão 

Montante 
total 

Taxa 
Financiamento 

VALOR 
FEAMP 

Município Torres 
Vedras 

Primeira Onda - 
Surf nas AEC's 

Aprovada 174 008,70 € 85% 147 907,40 € 

Município 
Lourinhã 

Nadar é fixe Indeferida -   € 85% -   € 

TOTAL 174 008,70 €  147 907,40 € 

AVISO 4 - Preservação, conservação valorização, recursos 

Nome do 
Beneficiário 

Projeto Decisão 
Montante 

total 
Taxa 

Financiamento 
VALOR 
FEAMP 

Freguesia de A dos 
Cunhados e 

Maceira 

Passadiço das 
Escarpas 

Aprovada 157 919,86 € 85% 134 231,88 € 

Município 
Lourinhã 

Praia Areal Sul e 
Praia da Areia 

Branca 
Aprovada 125 632,30 € 85% 106 787,46 € 

Município 
Lourinhã 

Orientação no Mar Aprovada 100 221,41 € 85% 85 188,20 € 

SHN - Sociedade 
de História Natural 

Reserva Natural 
Paleontológica 

Indeferida -   € 80% -   € 

Município Torres 
Vedras 

Reserva Natural 
Marítima - AMP 

Aprovada 23 113,48 € 85% 19 646,46 € 

TOTAL 406 887,05 €  345 853,99 € 

AVISO 6 - Reforço da Competitividade do Turismo 

Nome do 
Beneficiário 

Projeto Decisão 
Montante 

total 
Taxa 

Financiamento 
VALOR 
FEAMP 

Life Culture, 
Unipessoal, Lda 

Good Surf Good 
Love 

Aprovada 32 256,12 € 50% 16 128,06 € 

SundayOasis 
Unipessoal, Lda 

Surf Camp + AL Aprovada 37 889,32 € 50% 18 944,66 € 

Paginadagua, 
Restaurante, Lda 

Restaurante Foz e 
Balneários 

Desistência -   € 50% -   € 

Passeio do Êxito, 
Lda 

Bronzear Bar 
Lounge 

Indeferida -   € 60% -   € 

Sucesso 
Alternativo, Lda 

Portugal Surf 
Campers 

Desistência -   € 60% -   € 

Município da 
Lourinhã 

Renovação dos 
Postos turismo 

Aprovada 18 308,82 € 85% 15 562,50 € 

TOTAL 88 454,26 €  50 635,22 € 
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A tabela 11 apresenta as verbas aplicadas e disponíveis depois do balanço efetuado para o ano de 

2018, sendo que a verba remanescente foi a que ficou disponível para a 2ª fase de candidaturas.  

Tabela 11. Verbas MAR 2020 aplicadas e disponíveis 

Aviso 
Verba FEAMP + OE 

Disponível Aplicado Remanescente 

Aviso 1 - Inovação em Espaço Marítimo 94 000,00 € 51 510,45 € 42 489,55 € 

Aviso 2 - Qualificação Escolar e Profissional 

relacionada com o Meio Aquático 
254 623,33 € 174 008,70 € 80 614,63 € 

Aviso 3 - Promoção de Planos de Mar 70 500,00 € - € 70 500,00 € 

Aviso 4 - Preservação, Conservação e 

Valorização dos Elementos Patrimoniais e dos 

Recursos Naturais e Paisagísticos 

417 049,80 € 406 887,04 € 10 162,76 € 

Aviso 5 - Reforço da Competitividade da Pesca 327 120,00 € - € 327 120,00 € 

Aviso 6 - Reforço da Competitividade do 

Turismo 
250 908,12 € 50 635,22 € 200 272,90 € 

Aviso 7 - Promoção de Produtos Locais de 

Qualidade 
71 816,00 € - € 71 816,00 € 

Aviso 8 - Melhoria de Circuitos de Bens 

Alimentares e Mercados Locais, no âmbito do 

Mar 

101 896,00 € - € 101 896,00 € 

TOTAL 1 587 913,25 € 683 041,41 € 904 871,84 € 

 

Taxas de Compromisso 

 

• Taxa de Compromisso FEAMP = 582 592,32€ / 1 349 726,26€ = 43,16% 

• Taxa de Compromisso FEDER = 135 651,93€ / 330 682,50€ = 41,02% 

• Taxa de Compromisso FSE = 35 390,88 € / 201 322,50€ = 17,58% 

(Reserva de desempenho não considerada no cálculo da Taxa de Compromisso FEAMP) 
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+ ATIVIDADES 

Neste separador são apresentadas as atividades gerais que fizeram parte do trabalho da 

Equipa Técnica da Agência ecoCOAST, nomeadamente reuniões, formações, participações 

externas e informações gerais. 

Atendimentos na sede da Agência ecoCOAST 

Tabela 12. Atendimentos na sede da Agência ecoCOAST 

Atendimentos 2019 (Nº) 

Mês SI2E MAR2020 Total 

Janeiro 5 1 6 

Fevereiro 2 3 5 

Março 7 6 13 

Abril 5 6 11 

Maio 4 2 6 

Junho 0 1 1 

TOTAL 23 19 42 

 

Participação em Feiras 

▪ Expo Lourinhã 2019, de 24 a 28 de abril, 

na Lourinhã 

 

▪ Feira de S. Pedro 2019, de 27 de junho a 

7 de julho, em Torres Vedras 

O ecoMAR esteve presente no stand 

institucional do município da Lourinhã. 

 

O ecoMAR esteve presente no stand 

institucional do município de Torres Vedras 

denominado “INVESTIR TORRES VEDRAS”. 
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Campanha “É carapau!” 

“É carapau!” foi o nome da quinzena gastronómica dedicada ao carapau, que decorreu entre os dias 

15 e 30 de junho, nos concelhos de Torres Vedras e da Lourinhã. 

Esta quinzena gastronómica foi composta por um conjunto de ações de sensibilização nas 

escolas, workshops de degustação de carapau, e ainda uma palestra temática relacionada com a 

saúde e o consumo de pescado. 

A 1.ª Quinzena Gastronómica do Carapau decorreu em restaurantes devidamente identificados, onde 

o consumidor encontrou, durante 15 dias, sempre um prato dedicado ao carapau. 

Esta foi uma atividade organizada pela Agência ECOCOAST em parceria com os municípios de 

Torres Vedras e da Lourinhã, a DOCAPESCA, a escola profissional SEMINFOR, juntas de freguesia 

e comunidade escolar. 

 

 

Reuniões e Formações 

As atividades desenvolvidas pela Equipa Técnica da Agência ecoCOAST estão descritas na tabela 

13, de salientar que em todas as reuniões/formações esteve presente pelo menos um técnico da 

Agência, dependendo da finalidade da mesma. São apresentadas algumas imagens alusivas aos 

momentos que são descritos. 

Tabela 13. Atividades desenvolvidas pela equipa técnica da Agência ecoCOAST no período em análise 

DATA FINALIDADE LOCAL 

10/01/2019 
Sessão LEME - Barómetro PWC da Economia do Mar (relatório 
em anexo) 

Pavilhão do 
Conhecimento - 
Centro Ciência 
Viva 
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DATA FINALIDADE LOCAL 

23/01/2019 
Seminário AD&C - Avaliação do Impacto dos Fundos da União 
Europeia (relatório em anexo) 

Instituto Nacional 
de Estatística – 
Lisboa 

31/01/2019 
Formação SI Inovação – introdução ao novo sistema de 
incentivos 

CAERO – Torres 
Vedras 

01/02/2019 Formação MAR2020 – submissão de candidaturas online IPMA – Lisboa 

18/02/2019 Formação Mar2020 – controlo de risco e auditoria IPMA – Lisboa  

18/02/2019 
Reunião do Órgão de Gestão – Preparação dos Avisos do 
MAR2020 

Sede da Agência 
ecoCOAST - 
Maceira 

19/02/2019 
Apresentação da Quinzena Gastronómica do Carapau a 
comerciantes da área da restauração na Lourinhã 

Câmara Municipal 
de Lourinhã 

19/02/2019 
Apresentação da Quinzena Gastronómica do Carapau aos 
proprietários de apoios de praia em Torres Vedras 

Centro de 
Educação 
Ambiental de 
Torres Vedras 

21/02/2019 Formação CCDR Centro – ponto de situação do programa SI2E 
CCDR-C – 
Coimbra  

22/02/2019 Comité de Acompanhamento do PO MAR2020 Hotel Altis – Lisboa  

25/02/2019 
Reunião na Câmara Municipal de Torres Vedras com a Área de 
Nutrição e Saúde Infantil – campanha “Carapau nas Escolas” 

Câmara Municipal 
de Torres Vedras 

13/03/2019 

1ª Sessão Participativa de Avaliação da EDL 

 

Pousada da 
Juventude – Santa 
Cruz 
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DATA FINALIDADE LOCAL 

15/03/2019 
1ª Sessão de Sensibilização para o Lixo Marinho, em articulação 
com o Centro de Educação Ambiental – 2 turmas 

EB 1 Sobreiro 
Curvo 

18/03/2019 

2ª Sessão Participativa de Avaliação da EDL 

 

Escola Primária de 
Ribamar 

19/03/2019 

2ª Sessão de Sensibilização para o Lixo Marinho, em articulação 
com o Centro de Educação Ambiental – 3 turmas 

 

EB 1 Sobreiro 
Curvo 

21/03/2019 

Inauguração da Agência Investir+ Torres Vedras 

 

CAERO – Torres 
Vedras 
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DATA FINALIDADE LOCAL 

25/03/2019 

Assembleia Geral da Agência ecoCOAST 

Sede da Agência 
ecoCOAST - 
Maceira 

29/03/2019 Apresentação da Plataforma da Capitania Online 
Câmara Municipal 
de Peniche 

05/04/2019 

3ª Sessão de Sensibilização para o Lixo Marinho, em articulação 
com o Centro de Educação Ambiental – 3 turmas 

 

EB 1/JI Assenta 

08/04/2019 

Apresentação da 1.ª Quinzena Gastronómica do Carapau 
dinamizada pelo ecoMAR em parceria com a Docapesca, o 
Município de Torres Vedras e o Município da Lourinhã. 

 

Sede da Agência 
ecoCOAST - 
Maceira 
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DATA FINALIDADE LOCAL 

29/04/2019 

4ª Sessão de Sensibilização para o Lixo Marinho, em articulação 
com o Centro de Educação Ambiental – 4 turmas 

 

EB 1 Maceira 

08/05/2019 
Sessão sobre Licenciamentos Urbanísticos no Município de 
Torres Vedras 

CAERO – Torres 
Vedras 

13/05/2019 

1ª Sessão Pedagógica do Consumo de Carapau, em articulação 
com a DOCAPESCA 

 

EB 1 Assenta 

14/05/2019 

2ª Sessão Pedagógica do Consumo de Carapau, em articulação 
com a DOCAPESCA 

 

EB 1 Maceira 
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DATA FINALIDADE LOCAL 

14/05/2019 
Sessão de Acompanhamento do Plano Intermunicipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas 

Oeste CIM – 
Caldas da Rainha 

14/05/2019 
3ª Sessão Pedagógica do Consumo de Carapau, em articulação 
com a DOCAPESCA 

EB 2,3 Dr. João 
das Regras 

16/05/2019 
1º dia – European Maritime Day 2019 – Lisboa (relatório em 
anexo) 

Centro de 
Congressos de 
Lisboa 

16/05/2019 

Reunião com a Rede FARNET e os GAL Pesca Nacionais 

 

Centro de 
Congressos de 
Lisboa 

17/05/2019 
2º dia – European Maritime Day 2019 – Lisboa (relatório em 
anexo) 

Centro de 
Congressos de 
Lisboa 

24/05/2019 

Workshop e degustação – Receitas de Carapau, em parceria com 
a Câmara Municipal de Torres Vedras e a Escola Profissional 
SEMINFOR 

 

Externato de 
Penafirme 

27/05/2019 
Formação plataforma IFAP – pedidos de pagamento e 
minimização de erros, pela DRAP-LVT  

DRAP-LVT – 
Caldas da Rainha 

06/06/2019 Reunião conjunta com GAL’s do Oeste + CIM Oeste ADEPE - Peniche 
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DATA FINALIDADE LOCAL 

07/06/2019 
Reunião AG MAR2020 – Ponto de Situação das Estratégias de 
Desenvolvimento Local nacionais 

Sede AG 
MAR2020 - Belém 

13/06/2019 

Sessão Cidadania no Litoral, em parceria com a Capitania do 
Porto de Peniche e a Proteção Civil de Torres Vedras 

 

Externato de 
Penafirme 

14/06/2019 Sessão Turismo Seguro, em parceria com a GNR de Santa Cruz 
Azenha de Santa 
Cruz 

15/06/2019 Inauguração da obra de Requalificação da Praia Azul 
Praia Azul – 
Silveira 

20/06/2019 
Participação no Programa “Somos Portugal – TVI”, com a 
promoção da quinzena gastronómica do carapau 

Praia de Santa 
Cruz 

30/06/2019 

Inauguração do Passadiço das Escarpas, projeto apoiado pelo 
GAL Pesca ecoMAR 

  

Porto Novo - 
Maceira 
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ecoCOAST/ecoMAR nas Notícias 

Jornal BADALADAS, página 17 | 15 de março de 

2019 

 

Jornal ALVORADA, página 13 | 15 de 

março de 2019 

 
 

Jornal BADALADAS, página 14 | 12 de abril de 2019 
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Jornal BADALADAS, página 5 | 21 de junho de 2019 

 

 
 

 

Jornal BADALADAS, página 10 | 21 de junho de 2019 
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Agenda Municipal de Torres Vedras, página 14 | 

edição de junho de 2019 

 

 

Jornal ALVORADA, página 10 | 15 de março 

de 2019 

 

 

 

  



 

 
 

2
2
 

ecoCOAST online 

Visite as plataformas online no website, em www.ecomar.pt: 

 

E no Facebook, em https://www.facebook.com/GALecoMAR/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecomar.pt/
https://www.facebook.com/GALecoMAR/
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ANEXOS 

Participação em Seminários e Redes Nacionais e Europeias – Relatórios de Missão 
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LEME – Barómetro PwC da 

Economia do Mar – Janeiro 2019 
Agência De Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST 

A PwC apresentou a 9ª edição do estudo "LEME - Barómetro PwC 

da Economia do Mar (Portugal)" e a 4ª edição de "Circum-

navegação: LEME Mundo" – um estudo que inclui as principais 

evoluções e tendências das indústrias do mar a nível global. Esta 

nova edição do LEME baseia-se no tema "A Importância da 

Geoestratégia Marítima" - um tema fundamental para o 

desenvolvimento sustentável da economia do mar. No ano em 

que este estudo completa o seu nono aniversário, a sua 

apresentação contou com a presença de diversas figuras distintas 

e com profundo conhecimento acerca do tema.  

 

Workshop 1 – Os Interesses de Portugal no 

Mundo 

Manuel Tarré, representante da fileira do pescado e Presidente 

da Gelpeixe, deu nota que a exportação de produtos de pescado 

já ultrapassou a fileira dos vinhos, e que de momento, o pescado 

português constitui uma marca de excelência no panorama 

mundial. No que concerne aos interesses de Portugal no mundo, 

considera que o mercado Chinês é um mercado de difícil entrada, 

e como tal, constitui um grande desafio, sendo que, na sua opinião 

Portugal e a União Europeia poderiam facilitar mais essas 

transações. 

Manuel Tarré referiu ainda que considera que a indústria dos congelados tem um enorme potencial 

de crescimento. Quanto ao consumo de peixe de mar, considerando a tendência de crescimento da 

população mundial, e que de momento o consumo de pescado proveniente de aquacultura (produção 

liderada pela China e Indonésia) já é de 52%, ao nível mundial. Afirmou ainda que a tendência de 

consumo de peixe de mar estará, cada vez mais relacionada com o poder de compra dos 

consumidores. Alertou ainda para o facto de, se continuarmos a tratar os oceanos como atualmente, 

em 2050 teremos a mesma quantidade de plástico e de peixe no Mar. Referiu ainda que Portugal, é o 

segundo país com maior consumo de peixe per capita, apenas atrás da Islândia. 

Lídia Braga da Cruz, representante da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal, referiu que o Ministério do Mar dispõe para 2019 de um orçamento de 127,9 Milhões de 

LEME 
• • • 

Na sequência do 

compromisso de 

responsabilidade social 

da PwC assumido em 

2010, foi apresentada a 

9ª edição do LEME – 

Barómetro PwC da 

Economia do Mar, que 

este ano foi dedicada à 

importância da 

geoestratégia marítima. 
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Euros o que representa um aumento de 56,8 Milhões de euros face ao estimado para 2018 e que o 

objetivo para Portugal é que continue a manifestar-se um crescimento da economia do Mar. 

Vieira dos Santos da Comunidade Portuária de Leixões, 

considera que Portugal deve refletir acerca dos fluxos de 

mercadorias tendo em conta a localização estratégica que temos 

no mundo, sendo considera ainda que devemos ser mais 

ambiciosos em termos dos transportes marítimos de 

mercadorias. Referiu ainda o exemplo da Holanda, que assumiu 

o rio como uma vantagem e uma porta de entrada na Europa no 

transporte de mercadorias e considera que, para Portugal, o 

Atlântico Sul deveria constituir uma prioridade nos fluxos. Ainda 

assim, referiu que anualmente o Porto de Leixões possui um 

fluxo de mercadorias para 182 países. Lançou o desafio de que se 

deve pensar num futuro e numa estratégia a 50-100 anos e não num futuro imediato e que tendo em 

conta que Africa e a América Latina são o futuro do desenvolvimento estes territórios deveriam ser os 

focos da base estratégica de Portugal. 

Vladimiro Miranda, Presidente do INESC 

TEC, apresentou um projeto denominado 

TURTLE desenvolvido em articulação com a 

Metalomecânica A. Silva Matos e com 

colaboração da Marinha Portuguesa que vai 

até aos 2000m de profundidade, que já está 

produzido e a realizar ensaios. Assim 

destacou o facto da produção e conceção 

serem nacionais e de não termos a necessidade 

de estar sempre a considerar que temos de 

importar equipamentos. Apresentou ainda o 

DART que se trata de um drone autónomo de 

águas profundas, que permite a descida até 

aos 4000m de profundidade, que, salientou, 

trata-se de um drone que sobe e desce e não 

mergulha. Deixou ainda um desafio, pois 

considera que “a nova índia está no fundo do 

mar, mas temos que querer lá ir!”. 

Degustação de Produtos DOCAPESCA 

 

• • • 
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Sérgio Real – Presidente da ANICP – Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, 

alertou para um constrangimento que afeta a Indústria Conserveira que se trata de um imposto 

alfandegário em Portugal de 24%, relativo ao peixe importado do Sahara Ocidental, que não existe em 

França e Espanha e como tal está a dificultar a importação de pescado para a Industria Conserveira. 

Referiu ainda um projeto que está a ser desenvolvido em parceria com o IPMA e a Indústria 

Conserveira relativo à introdução de Iodo nas conservas, considerando a falta de Iodo que a população 

portuguesa e europeia manifestam, de acordo com um estudo recentemente elaborado e da 

importância do iodo no crescimento das crianças. Considera ainda que ao nível da inovação ainda há 

por onde crescer na Indústria Conserveira e que neste momento, ao 

nível das conservas, Portugal exporta para o mundo inteiro. 

Isabel Feijão Ferreira do Turismo de Portugal, referiu que o Mar e o 

Turismo de Mar continua a ser uma grande aposta do Turismo de 

Portugal, e que a estratégia de promoção de Portugal enquanto 

produto turístico alterou ligeiramente, caminhou no sentido das 

ondas para o Mar no geral, e que o novo vídeo de promoção do 

Turismo de Portugal é fruto dessa nova estratégia. Referiu ainda que 

o turismo continua a crescer e que tem espaço para crescer ainda mais 

e que Portugal deve continuar a apostar na qualificação dos recursos 

humanos na área do turismo. 

Workshop 3 – Geoestratégia e Extensão da plataforma 

Continental 

Aldino Campos, membro da Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU, foi 

moderador do Workshop 3 e é docente da Escola Naval em sistemas de Informação Geográfica, de 

Elementos de Informação Geográfica e de Gestão da Informação Geoespacial e também desempenhou 

funções de responsável da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC). 

Começou o debate analisando o percurso português no processo de expansão da Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) afirmando que muito já havia sido feito até à data, e que diversos órgãos da 

Administração Central e da Defesa, como o IPMA e a Marinha, respetivamente, têm tido um papel 

fundamental no conhecimento do território em expansão. Dadas todas as dificuldades inerentes à 

prospeção de recursos em espaço marítimo, Aldino Campos, afirmou que os equipamentos 

tecnológicos disponíveis em Portugal ainda são escassos e de pouco alcance o que leva a que este 

processo seja mais demorado, mas que existem já muitas parcerias estabelecidas para a prospeção e 

exploração de recursos, além de trabalhos de investigação por universidades em locais identificados 

como de importância biológica. A título de exemplo referiu, após questionado pela audiência, que a 

Irlanda e a Dinamarca podem ser bons parceiros na expansão da ZEE, que apesar de ter caraterísticas 

distintas pela diferença de profundidades oceânicas apresentam um desenvolvimento em 

equipamentos tecnológicos e de conhecimento científico capaz de tornar o conhecimento da ZEE 

Portuguesa um processo mais rápido. 
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PRÓXIMOS PASSOS 

 

Contra-Almirante Carlos Ventura Soares, Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, com uma 

carreira de fortes ligações à investigação do mar, explicou o papel da Marinha designadamente no 

contexto militar e no apoio às operações navais e marítimas, abordou questões no âmbito da afirmação 

do Instituto Hidrográfico no espaço europeu de investigação, e no fortalecimento da cooperação com 

Instituições do tecido científico nacional, bem como na cooperação com os países de língua oficial 

portuguesa. Para Ventura Soares o conhecimento dos fundos marinhos nas áreas nacionais é, ainda, 

muito limitado e, em algumas áreas, mesmo desconhecido e neste sentido referiu ser fundamental um 

projeto de mapeamento do mar português, que tem que ter como objetivo conhecer os fundos 

oceânicos nacionais, um grande desígnio nacional e o maior desafio que se apresenta ao Instituto que 

lidera. Este projeto estratégico para o país será determinante para assegurar a concretização de um 

enorme potencial económico e impedir o desenvolvimento de ameaças à soberania e interesses 

nacionais. 

Miguel Miranda, Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, I.P), relembrou 

que o IPMA é um instituto que pretende: melhorar os serviços de apoio à pesca, à aquacultura e à 

geologia marinha; ampliar serviços existentes para áreas que não são de atividade tradicional; 

desenvolver a informação científica de referência; desenvolver a capacidade de atuação em toda a 

zona da plataforma, assim considera que é fundamental para o desenvolvimento marítimo a existência 

de elevada massa crítica nas diversas áreas que possam ter relevância para o desenvolvimento do mar.  

A modernização e conhecimento no setor do mar são fundamentais para se conseguir uma melhoria 

dos meios. Na exploração do mar em Portugal falta dar o salto final e proporcionar, às várias equipas 

de investigação, recursos logísticos decentes. A existência de recursos reduzidos torna as colaborações 

e parcerias internacionais de elevada importância para conseguir a dimensão necessária, no entanto 

há que ter cuidado com os parceiros, muitos deles não têm resultado em boas experiências dados os 

interesses dispares envolvidos no processo, é fundamental encontrar um equilíbrio entre a parceria 

com interesses científicos e financeiros. 

 

 

Foi ainda apresentada após a 1ª edição, em 2010 

no Porto, a 9ª edição do LEME – Barómetro PwC 

da Economia do Mar (Portugal) e da 4º edição 

de “Circum-navegação: LEME Mundo”, onde 

foram apresentados dados estatísticos do 

estudo, sendo que após 2015, ao invés dos 20 

indicadores considerados passaram a ser 40. 
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Seminário 

AD&C 2019 

– Lisboa – 

janeiro 
23 de janeiro de 2019 | Salão Nobre da Instituto 

Nacional de Estatística (INE) 
 

Avaliação dos Impactos dos Fundos 

da União Europeia – Resultados na 

Competitividade Empresarial 

 Na apresentação das conclusões do estudo Avaliação do 

contributo dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI) para as dinâmicas de Transferência e 

Valorização de Conhecimento; Hermano Rodrigues – 

Especialista da Augusto Mateus & Associados, que realizou 

o estudo, referiu que uma lacuna que ainda se manifesta é a 

falha entre o apoio a projetos de I&D e depois o apoio a 

projetos que operacionalizem/industrializem o que foi 

apoiado e desenvolvido em I&D. Referiu ainda, que 

considera que os Fundos têm permitido o reforço de muitas 

empresas no Mercado Interno e Externo, possibilitando 

também o fortalecimento da relação com entidades 

internacionais. O especialista Hermano Rodrigues, 

recomendou ainda que, na sua opinião, é necessário reforçar 

a solidez das instituições do setor científico e encontrar uma 

forma adequada de promoção empresarial.  

Ricardo Paes Mamede, coordenador do estudo Avaliação do 

impacto dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI) no desempenho das empresas portuguesas, salientou 

de forma sucinta os seguintes aspetos: no geral, as empresas 

que mais recorrem aos FEEI são as empresas mais pró-ativas, 

com mais conhecimento, mais sofisticadas, com mais capital 

humano e qualificado (ao nível do ensino superior) e com 

vencimentos mais elevados dos colaboradores. Associados a 

estes fatores, encontra-se ainda outro aspeto que, em regra, é 

Presenças  
• • • 

O evento contou com a 

presença do Sr. Secretário de 

Estado da Economia João 

Correia Neves e com a 

presença do Sr. Secretário de 

Estado do Desenvolvimento e 

Coesão Nelson de Souza, e Dr. 

Jorge Brandão da CCDR 

Centro, além de outras 

personalidades do universo 

empresarial e da AD&C. 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
• • • 

Foi distribuído aos 

participantes um resumo com 

os principais resultados 

numéricos de cada um dos 

estudos apresentados, que se 

anexa ao presente relatório. 
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comum às empresas: uma 

autonomia financeira superior 

a vinte por cento. Fruto dos 

FEEI, o impacto nas empresas 

portuguesas tem sido um 

aumento das exportações e da 

competitividade, como seria 

expectável. Ainda assim, 

verificou-se que as exportações 

não aumentaram de forma 

surpreendente, ou seja, as 

empresas aumentaram as 

exportações, contudo, como 

necessitam de um determinado 

nível de capacitação para as 

exportações o recurso aos 

fundos veio incrementar as 

exportações nas empresas que 

já exportavam e não em todas 

as que recorreram aos FEEI. 

Verificou-se ainda um 

aumento do número de 

trabalhadores qualificados, 

bem como melhores condições ao nível do vínculo estabelecido (contratos de trabalho sem termo) e 

condições salariais (aumentos de vencimentos). 

O Professor Ricardo P. Mamede, recomenda que os Sistema de Incentivos sejam mantidos, como 

forma de apoiar e estimular o tecido empresarial nacional e lançou o desafio de se estudar uma 

possível “descriminação positiva” no sentido de os apoios serem concedidos de acordo com o grau da 

situação financeira da empresa ou seja, atribuir apoios mais elevados a empresas cuja situação 

financeira não seja tão crescente. Lançou ainda o desafio de que devem ser incluídos critérios de 

igualdade do emprego (emprego de qualidade), igualde de género e critérios de ecoeficiência.  

Na Mesa Redonda há a destacar a referência ao sistema Lump Sum, onde os processos são 

mais simplificados e onde ocorre a entrega de um relatório no final do projeto, sendo que este 

sistema já é aplicado em alguns Estados-Membros (EM) da União Europeia. Todavia, 

nalguns EM tal não é possível, pois a legislação nacional não o permite. Destacou-se ainda 

este sistema como um processo muito mais simples e menos burocrático onde foi 

considerado que traria diversas vantagens. 

 

• • • 
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European Maritime Day (EMD) - 

Lisboa, Portugal – Maio 2019 
16 e 17 de maio – Centro de Congressos de Lisboa 

Dia Marítimo Europeu 2019 
O Dia Marítimo Europeu (EMD) é um 

evento anual de dois dias durante o qual a 

comunidade marítima da Europa se reúne 

para debater, articular e promover ações 

conjuntas. Destina-se a profissionais 

marítimos, empresários e líderes oceânicos. 

Este ano o evento decorreu nos dias 16 e 17 

de maio de 2019 no Centro de Congressos 

de Lisboa.  

O EMD, é organizado pela Comissão Europeia, mais 

propriamente pela DG MARE (que constitui o departamento 

responsável pela implementação da Política Comum das Pescas e 

a integração das Políticas Marítimas) juntamente com a cidade 

anfitriã e resulta num conjunto de iniciativas associadas à temática 

dos assuntos marítimos. Durante dois dias a atenção é centrada na 

conferência principal, contudo, paralelamente existe uma 

exposição de diversos agentes associados à temática, bem como 

uma área de partilha de contactos e conhecimentos. 

O Comissário responsável 

pelo Ambiente, Assuntos 

Marítimos e Pescas, 

Karmenu Vella, abriu a 

conferência do EMD de 

2019, em Lisboa. Este ano, 

o foco principal esteve em 

impulsionar a economia 

“azul”, o uso sustentável dos recursos oceânicos para o 

crescimento económico, por meio do empreendedorismo, 

investimento, pesquisa e inovação. Nesta sessão, a Comissão 

Europeia lançou a segunda edição do seu Blue Economy Report.  

Comissão 

Europeia 

lança 

Relatório da 

Economia Azul 

no Dia 

Marítimo 

Europeu em 

Lisboa 
 

• • • 

 

O foco em 2019 foi o 

empreendedorismo, a 

pesquisa, a inovação e 

o investimento em azul 

para impulsionar 

tecnologias 

sustentáveis e cadeias 

de valor emergentes 

em toda a economia 

oceânica. 
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O Comissário Vella afirmou que “as regiões 

costeiras são a casa de 214 milhões de pessoas 

e geram 43% do PIB da UE. O relatório de hoje 

confirma o papel da economia azul como um 

estimulante setor de crescimento, com 

oportunidades tanto em setores 

estabelecidos, como no turismo e na 

construção naval, e também em áreas 

emergentes como a energia oceânica ou a bio 

economia azul. No entanto, também sabemos 

que as empresas mais jovens na economia 

azul, e as pequenas empresas, passam por 

muitas dificuldades até que consigam 

concretizar as suas ideias. É por isso que a 

Comissão Europeia está atualmente a 

desenvolver uma ferramenta de apoio para 

agilizar o investimento, ajudando-as a 

amadurecer e, eventualmente, aceder ao 

financiamento que precisam para crescer”. 

A equipa do GAL 

ecoMAR assistiu, 

ainda, na sala Sophia, 

ao painel relativo ao 

tema “A Herança dos 

desportos náuticos e a 

Sustentabilidade” com 

destaque para a 

apresentação de João Barbas da Associação 

Portuguesa do Património Marítimo e da 

Surfride Portuguese Foundation. 

 

 

No segundo dia do EMD houve a 

participação de Carla Rodrigues em 

representação do GAL ecoMAR, no 

programa do STAND do Interreg 

“Knowledge of the seas”, onde no painel da 

tarde dos workshops paralelos, integrou 

juntamente com Maria João Fernandes da 

Agência Nacional de Inovação, a discussão 

acerca de como pode haver uma 

interligação entre o Interreg e os GAL Pesca 

e o Horizonte 2020. 

 

 

Foi debatido o facto de normalmente o 

Interreg apoiar apenas grandes projetos e 

em Portugal haver GAL’s de pequena 

dimensão, aliado ao facto de, até ao 

momento, ainda não estar disponível uma 

Portaria que permita a Cooperação para os 

GAL. Não obstante, o Interreg apresentou 

uma plataforma de pesquisa onde podem 

ser consultados por diversos filtros como o 

país ou determinadas palavras-chave 

projetos de cooperação que estão 

aprovados e a decorrer. Trata-se da 

plataforma “keep.eu”. 

 

• • • 
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Reunião de lançamento do debate sobre o futuro do DLBC Pesca 

em Portugal (pós-2020) 

A FARNET Support Unit esteve presente no EMD que decorreu no Centro 

de Congressos de Lisboa nos dias 16 e 17 de maio. Na sequência da discussão 

com a Autoridade de Gestão do Mar2020 e stakeholders do DLBC Pesca 

durante a reunião DLBC Pesca organizada 

pelo Mar2020 em novembro de 2018, a 

FARNET quis aproveitar este European 

Maritime Day para lançar o debate sobre o 

futuro do DLBC Pesca em Portugal (pós 

2020), contando para esta iniciativa com o 

apoio da AG Mar2020. Para tal, organizou 

uma reunião com vários stakeholders (a AG 

do Mar2020, representantes dos GALP da 

Federação Minha Terra, do setor da pesca, das 

ONGs, entre outros), com o objetivo de 

identificar as temáticas e desafios que 

deverão ser tomados em consideração 

aquando do desenho do próximo quadro 

comunitário.  

A reunião realizou-se no dia de 16 de maio à 

tarde, tendo contado com um total de 29 

participantes, estando todos os 12 GAL Pesca 

do continente presentes.  

A reunião teve início por volta das 14:30, tendo sido dada por parte dos promotores, Pedro Brosei 

(coordenador temático e territorial na FARNET Support Unit) e Miguel Gaspar (IPMA e perito 

geográfico para Portugal da FARNET), as boas vindas e agradecendo a todos os presentes a 

disponibilidade e interesse. Agradeceram, também, a Rita Pamplona, da AG MAR2020, não só pela 

presença, mas ainda por ter facultado alguns dados que permitiram ter uma visão geral e atualizada 

do ponto de situação dos diversos GALP. Pedro Brosei explicou os objetivos da reunião, informando 

que esta é informal e não vinculativa, onde se pretende identificar os problemas sentidos pelos GALP 

e propor soluções de modo a que se possam evitar no próximo quadro de financiamento. Foi dada 

uma breve imagem do número de projetos financiados até à data por GALP (total de 119) e montantes 

já atribuídos, e analisou-se o número de projetos financiados por tipologia. Neste capítulo, Miguel 

Gaspar, realçou o baixo número de projetos que se relacionam com a pesca, já que grande parte dos 

projetos financiados estão relacionados com turismo e outras tipologias. Por outro lado, realçou-se 

que o número de projetos promovidos pelo setor piscatório é irrisório, pelo que se deve discutir os 

motivos que levaram a esta situação e encontrar caminhos para a inverter. Finalmente, Pedro Brosei, 

referiu a importância de analisar o empenhamento dos GAL Pesca na arquitetura multi-fundos, 

realçando que ao invés do que seria considerado normal duma perspetiva europeia, o apoio do 
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FEAMP é dado a projetos de maior impacto financeiro e o apoio dos fundos FEDER/FSE é dado para 

pequenos projetos a pequenas empresas pelo SI2E. 

Após uma discussão inicial os participantes foram divididos por três grupos relacionados com as 

seguintes temáticas: 

1. Enquadramento multi-fundo; 

2. Cooperação; 

3. FEAMP. 

 

Resultados: 

Na discussão final os participantes concordam na necessidade de ocorrerem mais encontros deste tipo. 

Estes encontros podiam servir para discutir temáticas específicas e incluir a visita ao território de um 

dos GALP. A administração regional dos Açores reiterou a sua intenção de continuar o trabalho de 

aprendizagem para os GALP açorianos e a trabalhar com as comunidades piscatórias, solicitando, 

para tal, o apoio dos GALP mais experientes, e disponibilizou-se para organizar um encontro.  

Em relação à continuação do trabalho de reflexão sobre o futuro do DLBC Pesca em Portugal, os 

participantes estiveram de acordo que este trabalho fosse feito por um grupo mais restrito, que 

eventualmente poderia elaborar propostas concretas a submeter respetivos às entidades competentes. 

Este grupo deverá utilizar os resultados da presente reunião como base para o seu trabalho. O grupo 

será constituído por alguns representantes dos GALP, a AG do MAR 2020, como também 

representantes de organismos externos (como por exemplo a PONG Pesca) e a FARNET. A primeira 

reunião deste grupo será agendada para setembro/outubro em Lisboa (ou no território de um dos 

GALP. A FARNET disponibilizou-se para organizar esta reunião, bem como reuniões futuras. 

 


