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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O MAR 2021 -2030 

CONSULTA PÚBLICA 
 

APRECIAÇÃO FÓRUM OCEANO 

_______________________________ 

 

Introdução 

 

O presente documento apresenta a posição da Fórum Oceano sobre ENM e organiza-se em duas 

entradas principais: Apreciação geral e apreciação na especialidade. O documento é o resultado do 

trabalho efetuado pela Equipa Técnica e validado pela Direção e integra um conjunto de contributos 

recebidos da parte de alguns associados. O explanado ao longo dos parágrafos seguintes foi também 

alimentado pelas conclusões do trabalho “Desafios do Mar 2030” que a Fórum Oceano realizou com 

associados das fileiras que integram a economia do Mar, e que podem ser consultados através do 

nosso website. 

 

A concluir esta nota introdutória a Fórum Oceano manifesta a sua total disponibilidade para, no 

âmbito da sua missão de animação do Cluster do Mar Português, trabalhar com o Ministério do Mar 

na implementação da ENM 2021-2030. 

 

Apreciação Geral 

 

1. A Fórum Oceano congratula-se com a elaboração da Estratégia Nacional para o Mar (ENM) para 

o período 2021-2030 e com o seu alinhamento com os exigentes desafios que se perfilam nos planos 

ambiental, económico e social da próxima década. O Oceano constitui um ativo cada vez mais 

importante à escala global, a sua preservação, dos seus recursos vivos e não-vivos, e também do 

extenso litoral português, devem ser uma prioridade a contemplar na ENM 2021-2030. Por outro lado, 

constituindo a próxima década um exigente período de transição energética, tecnológica e digital, 

importa igualmente assegurar que as atividades económicas relacionadas com o mar, geradoras de 

emprego e riqueza para Portugal, são atendidas com idêntico enfoque e prioridade, sob pena de se 

comprometer o tecido empresarial que constitui a Economia do Mar. 

 

Assim, os próximos dez anos são um período de inegável importância para o futuro do País não só 

pelos grandes desafios que se colocam em áreas como a sustentabilidade e a transformação digital, 

mas também, e nesse contexto, pela necessidade de prosseguir uma estratégia de recuperação da crise 

sanitária e das suas consequências nos domínios económico e social. 

 

Os próximos anos encerram um conjunto de riscos e de oportunidades a que é preciso responder 

criando condições para a eficiente e transparente aplicação de um conjunto significativo de apoios 

financeiros no quadro do plano de recuperação e da programação de fundos comunitários para o 
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período 2021- 2027. Neste contexto considera-se da maior oportunidade e pertinência a existência de 

uma ENM alinhada com os principais objetivos que orientam a política europeia e nacional (e 

enquadrada pelos grandes objetivos das Nações Unidas para a década), que permita colocar o Oceano 

e as atividades económicas relacionadas com o Mar numa posição incontornável do processo de 

recuperação do País e de sustentabilidade do Planeta. No capítulo introdutório da ENM 2021-2030 é 

referenciada uma série de documentos relevantes do contexto e enquadramento internacional do tema, 

mas somos de opinião que deveria também ser feita referência à Política Marítima Integrada 

Europeia1, baseada no reconhecimento inequívoco de que todas as questões relativas aos Oceanos e 

mares estão interligadas e de que, todas as políticas ligadas ao Mar devem ser elaboradas de uma 

forma articulada.  

 

2. No seguimento do anteriormente explanado, a Fórum Oceano considera que o documento da ENM 

submetido a discussão pública cobre, globalmente, pelos objetivos que enuncia e pelas prioridades de 

intervenção assinaladas, os grandes desafios e temas que se colocam em matéria de assuntos do Mar 

para o período de tempo considerado. 

 

3. A Fórum Oceano revê-se na organização global do documento que segue o modelo habitualmente 

adotado neste tipo de documentos. Na parte I estabelece a Visão, declina-a num conjunto de objetivos 

estratégicos para a década e identifica as áreas de intervenção prioritária em que se concretizam esses 

objetivos. Apresenta também um conjunto de metas, um sistema de monitorização e um modelo de 

governação, condições fundamentais para garantir e eficácia na execução e gestão da ENM. Na parte 

II o documento avança com um conjunto de medidas   a realizar, que são referenciadas a cada objetivo. 

Apesar da sua abrangência, a ENM é apresentada num documento relativamente contido em termos 

de dimensão e facilmente manuseável, ou seja, tem um grau de complexidade que se ajusta ao fim 

em vista. 

 

4. Apesar dos comentários anteriores em favor do documento submetido a discussão pública, a Fórum 

Oceano não pode deixar de notar a falta, na parte inicial do documento, de um capítulo sobre os 

resultados da avaliação da Estratégia 2013-2020. A nova estratégia deve partir e incorporar os 

resultados da execução da estratégia anterior, deve prosseguir os seus aspetos positivos, corrigir as 

insuficiências e acrescentar novas propostas. A falta deste capítulo limita, a nosso ver, a percepção da 

pertinência do proposto na ENM 2021-30, corre-se o risco de partir sempre de novo sem incorporar 

os ensinamentos do passado. A Fórum Oceano deixa a sugestão de o presente documento ser 

completado com um capítulo sobre os resultados da avaliação da ENM 2013-2020. 

 

5. Regista-se ainda que, à excepção do ponto de introdução, na estratégia proposta não é feita qualquer 

referência ao Cluster do Mar Português, cluster de competitividade e de internacionalização 

reconhecido pelo Governo de Portugal, nem ao Pacto de Competitividade assinado em sequência. 

Não pode a Fórum Oceano, na sua qualidade de entidade gestora do Cluster, deixar de registar esta 

omissão e de propor que seja considerado o papel que pode ter na prossecução dos objetivos propostos, 

nomeadamente nas áreas da inovação, do empreendedorismo e da internacionalização da economia 

do mar e ainda no modelo de monitorização da ENM. 

 

6. A concluir esta apreciação geral faz-se uma referência à Visão que destaca o papel do conhecimento 

científico como base do processo de decisão para “promover um oceano saudável e potenciar o 

desenvolvimento azul sustentável”. A Fórum Oceano revê-se plenamente na valorização da 

importância do conhecimento científico sobre o Oceano, para inovar e agir sustentavelmente é 

necessário conhecer. Consideramos que é fundamental aprofundar o conhecimento e criar condições 

para que esse conhecimento possa ser aplicado no desenvolvimento de novos produtos e serviços e 

de novos negócios, sustentáveis, que suportem o desenvolvimento da economia do Mar. 

 

1  COM(2007) 575 final - Uma política marítima integrada para a União Europeia 
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Apreciação na especialidade  

 

Sobre os objetivos estratégicos  

 

7. A estratégia identifica dez grandes objetivos a partir da análise SWOT, que estão alinhados com os 

objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas e do Pacto Ecológico Europeu. A análise SWOT 

realizada é bastante geral, não desce a aspetos específicos das diferentes fileiras da economia do Mar 

nem, como foi referido anteriormente, integra os resultados da avaliação da estratégia anterior. Somos 

de opinião que a análise estratégica de suporte à elaboração dos objetivos estratégicos mereceria uma 

abordagem mais robusta de forma a fundamentar e concretizar os objetivos selecionados. Apesar 

disso, e conforme já foi referido, a Fórum Oceano revê-se, globalmente, no conjunto de objetivos 

gerais identificados. 

 

8. A Fórum Oceano revê-se plenamente na formulação do Objetivo 1 – “Combater as Alterações 

Climáticas, a Poluição e Restaurar os Ecossistemas”, o combate às alterações climáticas e à poluição 

e o restauro dos ecossistemas marinhos são condições vitais para a sustentabilidade do Planeta. Cerca 

de 80% da poluição marinha é de origem telúrica o que exige estratégias com especial incidência em 

terra. O desenvolvimento de biotecnologias que contribuam para a degradação e transformação ou 

eliminação do plástico presente em meio marinho constitui um campo de aposta no futuro. O 

conhecimento científico sobre o estado dos ecossistemas é fundamental para o desenvolvimento das 

soluções regenerativas que permitam a sua reconversão e preservação. A consecução deste objetivo 

permitirá também o desenvolvimento de novas atividades intensivas em conhecimento e tecnologia 

e de novos negócios que contribuem para o desenvolvimento de uma nova economia do Mar. 

 

9. Quanto ao Objetivo 2 – “Fomentar o Emprego e a Economia Azul Circular e Sustentável”, a Fórum 

Oceano reconhece que o principal potencial de crescimento da economia azul, em termos de VAB e 

de emprego estará, no futuro, nos setores e atividades emergentes. Consideramos também de que a 

questão do emprego se coloca não só do ponto de vista da criação de postos de trabalho mas, 

sobretudo, das respostas aos “gaps” entre as competências existentes e as competências requeridas, 

no presente e a prazo, para responder aos desafios da sustentabilidade, da circularidade e da 

transformação digital dos processos produtivos e das organizações. A Fórum Oceano recomenda o 

alinhamento desta estratégia com a iniciativa “Pacto para as Competências” que está a ser 

desenvolvida a nível europeu e nacional. 

 

10. No que se refere ao Objetivo 3 – “Descarbonizar a Economia e Promover as Energias Renováveis”, 

consideramos que ele é incontornável e que a sua consecução interpela vários setores da economia 

do Mar, designadamente as indústrias navais, os transportes marítimos, os portos, a produção de 

energias renováveis marinhas, a aquacultura (produção de algas com vista à captação de carbono). 

Pensamos que uma das questões importantes que se coloca neste objetivo estratégico é a da adequada 

gestão dos tempos em que as alterações têm de ser efetuadas de forma a assegurar condições de 

transição compatíveis com a realidade de cada setor. 

 

11. Conforme é do conhecimento, Portugal é um dos países com maior consumo de pescado per capita. 

Tem, por outro lado, atividades económicas de conservação e de transformação de pescado, 

fortemente exportadoras, que necessitam de importar matéria-prima para o seu normal funcionamento. 

Portugal é um país importador líquido de pescado. São conhecidas as limitações às capturas de 

pescado pela necessidade de preservar stocks e garantir o equilíbrio dos ecossistemas. Esta situação 

abre uma oportunidade ao desenvolvimento da aquacultura nacional contribuindo para a maior 

autonomia do País em matéria de abastecimento de pescado. Apesar de alguns pequenos progressos, 

a aquacultura continua a apresentar dificuldades em descolar para valores de produção significativos. 
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Em linha com o proposto no Objetivo 4 – “Apostar na Garantia da Sustentabilidade e Segurança 

Alimentar”, a Fórum Oceano considera ser necessário criar condições mais favoráveis ao 

desenvolvimento da aquacultura sustentável (incluindo a aquacultura offshore), apostando na 

diferenciação relativamente aos produtos da concorrência e contribuindo para a autonomia e 

sustentabilidade alimentar do País. Uma das condições para garantir a qualidade e a segurança e criar 

junto do consumidor uma imagem favorável é através da rastreabilidade dos produtos, que deve ser 

acompanhada por medidas de informação e formação do consumidor. 

 

12. A Fórum Oceano revê-se plenamente no Objetivo 5 – “Facilitar o Acesso a Água Potável”. Este 

objetivo tem plena justificação no contexto das alterações climáticas e das consequências severas que 

vai colocar ao território nacional, especialmente nas regiões sul do País. A obtenção de água doce por 

dessalinização da água do Mar é uma via a explorar, a experiência de outros países, nomeadamente 

de Israel, pode ser inspiradora do que pode ser feito com tecnologia atual e a custos moderadamente 

acessíveis. É uma matéria que deverá ser inscrita com prioridade e urgência nas agendas políticas do 

País de forma a gerir antecipadamente uma situação que é inevitável. 

 

13. Quanto ao Objetivo 6 – “Promover a Saúde e o Bem Estar”, a Fórum Oceano está perfeitamente 

de acordo com a relação assinalada entre saúde do oceano e saúde humana e, nessa relação, com a 

necessidade de serem valorizados os serviços prestados pelos ecossistemas marinhos. Será, em nossa 

opinião, importante prosseguir esforços no sentido de introduzir progressivamente nas atividades 

económicas esta dimensão de valor e de sensibilizar a comunidade marítima em geral para a 

importância da preservação dos ecossistemas marinhos e dos serviços que disponibilizam à sociedade. 

 

14. O Objetivo 7 – “Estimular o Conhecimento Científico, o Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação Azul” é um objetivo central para a consecução da Visão que a ENM subscreve. Conforme 

referimos anteriormente a Fórum Oceano revê-se plenamente neste objetivo e destaca o papel que os 

Laboratórios Colaborativos (CoLab) e o Cluster do Mar Português podem ter na sua consecução. 

Estas organizações ao associarem nos seus corpos societários instituições de IDT e empresas, reúnem 

condições favoráveis à promoção da inovação azul. Neste âmbito há várias iniciativas em curso, 

algumas com a participação direta da Fórum Oceano, nomeadamente as iniciativas ACT – Atlantic 

Lab for Future Technologies, dinamizada pela WAVEC, INESCTEC, CoLab + Atlântico, CEIIA e 

Fórum Oceano e a iniciativa AARC – Atlantic Autonomous Robotics Consortium, dinamizada por 

um consórcio constituído pelo Air Centre, PLOCAN, TMA e Fórum Oceano. Estas iniciativas, 

assentes na cooperação entre várias organizações para a criação e gestão de infraestruturas de teste, 

ensaio e prototipagem de tecnologias oceânicas com variados campos de aplicação - energias 

renováveis marinhas, aquacultura, observação do oceano, robótica submarina,... deverão merecer, em 

nosso  entender, enquadramento explícito na ENM. 

 

15. Quanto ao Objetivo 8 – “Incrementar a Educação, Formação, Cultura e Literacia do Oceano” ele 

merece a total concordância da Fórum Oceano, como aliás já foi referido a propósito dos objetivos 2 

e 6. Há um conjunto de iniciativas na área da Literacia do Oceano que estão a ser promovidas por um 

conjunto alargado de organizações, dirigidas a diferentes públicos-alvo. A própria Fórum Oceano tem 

participado nalgumas iniciativas com este objetivo, quer dirigidas a jovens dos ensinos básico e 

secundário, quer a jovens do ensino superior (nomeadamente através do apoio à Universidade 

Itinerante do Mar). Para sistematizar as iniciativas disponíveis e facilitar o acesso à informação a 

Fórum Oceano sugere que seja construída uma plataforma digital que reúna e disponibilize 

informação sobre as iniciativas existentes e respetivas formas de acesso. 

 

16.  O Objetivo 9 – “Incentivar a Reindustrialização e Capacidade Produtiva e Digitalizar o Oceano” 

é central do ponto de vista do contributo do Mar para a consecução das estratégias europeias e 

nacionais de recuperação e relançamento da Europa e do País na fase pós-Covid. A Fórum Oceano 

destaca a necessidade de, neste contexto, alinhar a ENM com as Estratégias de Especialização 



Página 5 de 16 

 

Inteligente em preparação a nível nacional e a nível regional. Na mesma linha a Fórum Oceano 

considera de grande relevância a criação de um Digital Innovation Hub para o Oceano, através da 

mobilização de um agrupamento de organizações amplo e inclusivo, que considere a participação do 

próprio Cluster, dos CoLab com intervenção na área do Mar, das instituições de ensino superior 

pertinentes, de Centros de IDT, do Smart Ocean, de associações empresariais representativas dos 

interesses do Mar, de incubadoras e aceleradoras, de entidades financeiras e de entidades formativas. 

 

17. Finalmente, quanto ao Objetivo 10 – “Garantir a Segurança, Soberania, Cooperação e 

Governação”, ele é fundamental para o exercício da soberania no mar. A aposta na ciência, no 

desenvolvimento tecnológico e na inovação são reconhecidamente o caminho a seguir no reforço da 

articulação e da cooperação entre os centros de IDT nacionais, a Marinha e empresas tecnológicas 

sobretudo nas áreas da robótica, dos sensores, da comunicação, dos veículos aéreos não tripulados... 

É essencial criar capacidade e condições para o controle remoto do Oceano e zonas costeiras, o que 

poderá ser um estímulo para o desenvolvimento de novas empresas e negócios nestas áreas 

tecnológicas. 

 

Sobre as Áreas de Intervenção Prioritária    

 

18. Conforme foi afirmado na apreciação geral, a Fórum Oceano revê-se no conjunto de áreas de 

intervenção prioritárias apresentadas na ENM 2021-30. Elas cobrem os domínios mais relevantes em 

que se exercem as atividades do conhecimento e da economia do Mar, mas nalguns casos as áreas de 

aplicação estão formuladas de forma muito próxima aos objetivos estratégicos, nomeadamente no 

que se refere às áreas do conhecimento científico, da inovação, da educação formação e literacia do 

Oceano, da segurança e da defesa. 

 

19. Quanto à Área de Intervenção (AI) 1 – “Ciência e Inovação” a Fórum Oceano remete para os 

comentários já referidos a propósito do Objetivo Estratégico 7, reforçando a importância de integrar 

na ENM projetos que são estruturantes como o ACT e o AARC e o papel que o Cluster do Mar 

Português pode ter na promoção da inovação e desenvolvimento tecnológico. 

 

20. O mesmo comentário aplica-se à AI 2, - “Educação, Formação, Cultura e Literacia do Oceano”, 

a apreciação realizada sobre o Objetivo Estratégico 8 mantém a sua pertinência no contexto desta 

área de intervenção. A Fórum Oceano não pode deixar de destacar ainda, neste contexto, o papel das 

Estações Náuticas de Portugal, que integram ações nos domínios do turismo náutico, da educação e 

do desporto, contribuindo para o desenvolvimento económico, para a cultura marítima e para a 

literacia do Oceano. Finalmente a Fórum Oceano exprime a sua total concordância com o 

reconhecimento da necessidade de se progredir em matéria de formação dos funcionários da 

Administração Pública em matérias relacionadas com os assuntos do Mar. 

 

21. Relativamente à AI 3 a Fórum Oceano reconhece a relevância de aumentar as Áreas Marinhas 

Protegidas e reitera a necessidade de elaboração e implementação dos planos de gestão das áreas 

protegidas existentes. O envolvimento das comunidades costeiras e da sociedade civil na conservação 

dos recursos naturais e da biodiversidade afigura-se-nos também uma condição indispensável ao 

prosseguimento desta intervenção. 

 

22. A Bioeconomia e a Biotecnologia Azul, que integram a AI 4, são áreas de elevado potencial de 

crescimento da economia azul. A Fórum Oceano promoveu e integra o programa Mobilizador 

ValorMar cujos resultados poderão reverter para o desenvolvimento destas atividades em Portugal. 

Estas áreas têm sido objeto do lançamento de novos negócios e empresas, que necessitam de ganhar 

escala. A Fórum Oceano considera ser do maior interesse aproximar os resultados destes projetos e 

iniciativas dos instrumentos de financiamento dirigidos à economia azul. A Fórum Oceano integra 

igualmente o projeto Europeu EBB (European Marine Biological Resource Centre Biobank) que visa 
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simplificar procedimentos relativos à gestão dos biobancos marinhos e à implementação do Protocolo 

de Nagoya e cujos resultados poderão ajudar no estabelecimento das medidas nºs 19 e 23 previstas 

no Plano de Ação da ENM. Reitera-se ainda a necessidade de proceder ao mapeamento e 

levantamento dos recursos no domínio oceânico e a necessidade rever o quadro legislativo sobre os 

direitos de Portugal relacionados com a descoberta de novas moléculas e afins retiradas do nosso Mar. 

 

23. A AI 5 – “Pescas, Aquicultura, Transformação e Comercialização” constitui uma fileira relevante 

da economia do Mar em termos de VAB e de emprego. O seu desenvolvimento contribui diretamente 

para o objetivo da economia azul, circular e sustentável, conforme foi referido anteriormente a 

propósito do Objetivo 4. É também uma área de intervenção muito relevante para o desenvolvimento 

de novos processos produtivos numa lógica de economia circular, nomeadamente no que respeita ao 

aproveitamento e valorização de sub-produtos da cadeia da conservação e da transformação de 

pescado. Esta AI encerra um potencial de criação de novas empresas e negócios que contribuem para 

fechar as cadeias produtivas e assegurar a circularidade. Para o efeito, e no que respeita 

especificamente à aquacultura, é necessário agilizar os processos legislativos relacionados com o 

respetivo licenciamento. A Fórum Oceano considera ser de interesse orientar os instrumentos de 

financiamento à economia azul para apoiar este tipo de projetos. A Fórum Oceano considera ainda 

necessário mecanismos de suavização fiscal na importação de pescado, possibilitando aquisição de 

matéria-prima para a indústria em condições idênticas às praticadas pela concorrência internacional 

e financiamento direcionado para mecanismos que permitam melhorar o grau de inovação e a 

competitividade das empresas do setor, nomeadamente através da automatização de processos e 

serviços e redução de consumos energéticos. A Fórum Oceano integra o projeto Europeu SAFER 

(Smart Atlantis Seafood Clusters) que visa melhorar a performance de inovação do setor da indústria 

do pescado e que é um exemplo positivo de aplicação de algumas tecnologias inovadoras. Finalmente 

a Fórum Oceano propõe a diversificação de atividades nos portos de pesca, numa lógica de smart 

ports, criando condições para a instalação de aquaculturas, empresas de transformação de pescado, 

pequenos estaleiros e empresas tecnológicas que trabalhem para a fileira. 

 

24. A AI 6 - “Robótica e Tecnologias Digitais” é uma área transversal com implicações em todos os 

setores – maduros e emergentes - da economia do Mar. A Fórum Oceano  considera que, nesta AI, 

merecem destaque as aplicações ao setor da aquacultura (tecnologia digital,  robótica, sensorização, 

aquacultura em offshore) com efeitos na melhoria dos processos produtivos e da qualidade dos 

produtos, ao setor portuário e da logística (automação, JUP e JUL), às indústrias navais e ainda a 

setores emergentes como as energias renováveis marinhas, a observação do Oceano além da defesa e 

da segurança marítima. 

 

25. Relativamente à AI 7 – “Energias Renováveis Oceânicas” a Fórum Oceano revê-se no apresentado 

e reitera o já referido a  propósito dos Objetivos 3 e 7. As energias renováveis marinhas têm um 

contributo para o processo de descarbonização e de transição energética, mas o desenvolvimento de 

tecnologias mais competitivas é ainda um caminho a prosseguir para assegurar a competitividade 

relativamente a outras formas de energia renovável. Importa também explorar as possibilidades de 

combinar a produção de energia renovável marinha com outras atividades, nomeadamente a 

aquacultura offshore e a observação do oceano. A criação de áreas piloto e de infraestruturas 

vocacionadas para acolher a realização de testes, ensaios e o desenvolvimento de protótipos no mar, 

como as já referidas iniciativas ACT e AARC (Objetivo 3), constituem prioridades que deverão ser 

estimuladas e apoiadas, contribuindo para o reforço de uma cadeia de valor envolvendo atividades 

várias desde a IDT, a robótica, a metalomecânica e a prestação de serviços. 

 

26. No que respeita à AI 8 – “Turismo, Náutica de Recreio e Desporto”, setor da economia do Mar 

mais representativo em termos de emprego e de VAB, que está a ser fortemente afetado pela crise, a 

Fórum Oceano regista a ausência de qualquer referência às Estações Náuticas de Portugal (ENP). 

Existem atualmente 24 ENP certificadas que cobrem a globalidade do Continente, em áreas costeiras 
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e águas interiores, que mobilizam cerca de 800 parceiros, maioritariamente empresas. Outras 4 ENP 

encontram-se em processo de certificação. Esta iniciativa é dinamizada pela Fórum Oceano em 

colaboração com instituições públicas nas áreas do turismo (Turismo de Portugal), educação (DGE) 

e mar (DGPM), além de entidades de âmbito associativo (ANMP, APECATE, APPR, ANC).  A Fórum 

Oceano considera que as ENP devem ser apoiadas pelo seu papel na organização de redes de parceiros 

locais, no desenvolvimento de produtos turísticos integrados, na promoção nacional e internacional 

através do portal “Nautical Portugal” e serem explicitamente referenciadas como uma das áreas de 

intervenção da presente ENM. A Fórum Oceano partilha a posição expressa nesta área de intervenção 

quanto à necessidade de desenvolver o quadro legislativo e regulamentar das atividades marítimas de 

recreio e chama a atenção para a necessidade de acompanhar o processo de descentralização de 

competências para os municípios, conforme ambição expressa pelas associações empresariais nossas 

associadas (AESDP e APECATE). A Fórum Oceano revê-se ainda na prioridade conferida ao desporto 

escolar náutico e aos Centros de Formação Desportiva, nomeadamente em matéria desporto adaptado. 

 

27. A Fórum Oceano revê-se na AI 9 – “Portos, Transportes Marítimos e Logística” e considera-a 

como uma das principais áreas de intervenção para a consecução da ENM e da estratégia para o País. 

As alterações que se antecipam em matéria de reindustrialização da EU e de um modelo de 

globalização mais contido, abre espaço a Portugal para se afirmar como uma grande plataforma 

logística tirando partido da sua posição geoestratégica. A Fórum Oceano considera prioritário 

prosseguir o reforço da competitividade e da atratividade dos portos portugueses dentro de 

paradigmas da sustentabilidade, digitalização, automação, e a articulação do sistema portuário com 

os sistemas ferroviário e rodoviário e com as cadeias logísticas globais para reforçar a inserção 

internacional de Portugal. A Fórum Oceano considera também necessário avançar com a elaboração 

de planos estratégicos portuários com orientação digital tendo em vista aplicar o conceito de 

SmartPort a todos os portos nacionais. Finalmente, neste quadro de transformação digital da fileira, 

a Fórum Oceano chama a atenção para a necessidade de ser salvaguardada a segurança da informação 

e a cibersegurança de forma a garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade da 

informação, dos processos e dos negócios subjacentes. No que se refere mais especificamente ao 

transporte marítimo a Fórum Oceano considera que o imperativo de sustentabilidade ambiental que 

se perfila para as próximas décadas, deve ser devidamente considerado de  forma a não comprometer 

a sustentabilidade económica do Shipping pelos Armadores nacionais, salvaguardando a sua 

competitividade no mercado global onde operam. Importa ainda clarificar, no contexto da presente 

ENM, que apesar do Registo Internacional da Madeira, RIN-MAR, ser já classificado como o terceiro 

registo da Europa, os navios de bandeira portuguesa registados no RIN-MAR são, do ponto de vista 

estrito do seu efeito multiplicador na economia nacional, substancialmente diferentes dos navios que 

são propriedade dos armadores portugueses, não podendo subsistir dúvidas que são os navios 

controlados por armadores portugueses que trazem um verdadeiro impacto à economia nacional. Em 

anexo ao presente documento apresenta-se um conjunto de comentários e propostas na área específica 

do Shipping, que concretizam os comentários gerais aqui produzidos. Finalmente, no âmbito desta 

AI, a Fórum Oceano destaca ainda o contributo que o Projeto “Atlantic Smart Ports Blue Accelerator 

Network”, recentemente aprovado pela DG MARE, liderado pela Beta-i e que a Fórum Oceano 

integra, poderá fornecer para o desenvolvimento e diversificação do setor portuário e para o reforço 

da fileira dos portos, transportes e logística. 

 

28. A Fórum Oceano revê-se também na importância que é dada às indústrias navais na AI 10 – 

“Estaleiros, Construção e Reparação Naval”. Esta área de intervenção está a ser fortemente 

interpelada pelas mudanças em matéria de sustentabilidade do transporte marítimo – novas formas de 

propulsão, novos combustíveis, automação – num contexto internacional de grande concorrência. 

Esta área de intervenção é relevante para o desenvolvimento de outros setores de atividade ligados ao 

offshore – energia, aquacultura, plataformas,.... A competitividade do setor deve assentar num reforço 

da inovação para acompanhar as exigências da atividade e garantir a participação na construção de 

embarcações mais complexas e de maior valor acrescentado. 



Página 8 de 16 

 

 

29. No que diz respeito à AI 11 – “Gestão do Litoral, Obras e Infraestruturas” a Fórum Oceano reforça 

a posição expressa quanto à necessidade de garantir uma visão holística mar e terra e promover a 

devida articulação entre os instrumentos de ordenamento do espaço marítimo e os instrumentos de 

ordenamento do território, nomeadamente com o PNPOT. A Fórum Oceano considera também 

necessário promover a adequada compatibilização entre a legislação de âmbito ambiental e de âmbito 

económico de forma a garantir o alinhamento e a sustentabilidade das atividades económicas e do 

meio marinho e a compatibilização de usos num contexto de competição acrescida pelo espaço 

marinho;  

 

30. Na AI 12 – “Recursos Não Vivos” a Fórum Oceano partilha a visão prudente apresentada na ENM, 

há sobretudo que prosseguir, nos próximos 10 anos, o conhecimento sobre estes recursos, o seu 

mapeamento e avaliação do seu potencial e o desenvolvimento de tecnologia de suporte. 

 

31. Finalmente, no que respeita à AI 13 – “Segurança, Defesa e Vigilância Marítima” a Fórum Oceano 

reconhece a sua importância crucial para se garantir a soberania sobre o Mar Português, e concorda 

com a necessidade de formular e de operacionalizar uma Estratégia Nacional de Segurança Marítima. 

 

 

Sobre as Metas, Monitorização e Avaliação 

 

32. A ENM integra um conjunto de metas organizadas por Objetivo Estratégico. A Fórum Oceano 

considera da maior relevância o esforço realizado na concretização dos objetivos em metas, as metas 

são uma condição necessária para a monitorização, regulação e avaliação da estratégia. Seria 

fastidioso neste documento estar a fazer uma apreciação de cada uma das metas apresentadas. Elas 

são heterogéneas, algumas são relativamente vagas e não especificam objetivamente a meta a alcançar 

ou o indicador que permite a sua aferição, noutros casos são mais concretas, estabelecem uma meta 

devidamente quantificada. A Fórum Oceano considera que a fixação das metas por objetivo merece 

ainda algum trabalho de aprofundamento e homogeneização e sugere que o  mesmo seja realizado 

explicitando, para cada objetivo, o indicador a verificar, a meta (quantificação do que se quer atingir) 

e o meio de verificação (fonte da informação que vai ser utilizada para avaliar a meta). A 

monitorização a realizar deverá considerar não só a dimensão nacional da Estratégia mas também as 

suas dimensões regionais. 

 

Sobre o Modelo de Governação, Coordenação e Mobilização de Recursos 

 

33. A Fórum Oceano revê-se globalmente no modelo de governação proposto, dividido numa 

coordenação política e numa coordenação técnica. Quanto à coordenação política a Fórum Oceano 

congratula-se com a proposta de dinamização da CIAM a funcionar na dependência do 1º Ministro. 

Quanto à coordenação técnica, a criação da rede de pontos focais constitui uma proposta interessante 

para garantir a coordenação entre os diferentes serviços da Administração Central e das Regiões 

Autónomas, a DGPM deverá assumir um papel catalisador e dinamizador para assegurar o 

conveniente funcionamento. A articulação funcional com as partes interessadas constitui, em nosso 

entender outra dimensão relevante do modelo, a Fórum Oceano considera de justificada pertinência 

a sua participação neste processo de articulação. A Fórum Oceano considera, também, que se justifica 

a continuidade do instrumento de investimento territorial relativo ao MAR (ITI Mar) no próximo 

período de programação dos Fundos Comunitários e a consequente mobilização e sistematização de 

informação necessária ao acompanhamento da execução da ENM (nacional e regional). Finalmente 

a Fórum Oceano considera crucial explicitar, na presente Estratégia, a referência ao quadro financeiro 

de suporte, ou seja aos meios financeiros que será possível mobilizar nomeadamente a partir do Plano 

de Recuperação e Resiliência 2021-2026 e a partir dos Fundos Comunitários previstos para próximo 

período de programação. 
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Plano de Ação 

 

34. A ENM integra um conjunto de medidas e de medidas emblemáticas por Objetivo Estratégico. A 

Fórum Oceano considera que algumas das propostas por nós apresentadas ao longo do documento 

deverão integrar o corpo destas medidas emblemáticas. Além disso a Fórum Oceano aconselha que 

os investimentos em infraestruturas, centros, hubs, previstos nalgumas das medidas propostas sejam 

objeto de criteriosa análise custo – benefício de forma a fundamentar a sua pertinência e 

sustentabilidade.   

 

 

Leça da Palmeira, 27 de outubro 2020. 
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Anexo 

 

 

Comentários/contributos específicos sobre a Área de Intervenção Prioritária (AI9) intitulada 

“Portos, Transportes Marítimos e Logística”.   

 

Green Shipping 

 

OE2 Fomentar o emprego e a 

Economia Azul Circular e 

Sustentável 

18 
Promover o Green Shipping através da implementação 

de um Roteiro para o efeito 

 

OE2 Fomentar o emprego e a 

Economia Azul Circular e 

Sustentável 

39 

Promover o desenvolvimento de soluções industriais que 

aumentem a sustentabilidade ambiental do sector naval, 

incluindo equipamentos que promovam o Green 

Shipping 

 

É meritória a intenção de promover o Green Shipping enquadrando-o no ODS 9 e as medidas 18 e 

39 associadas à descarbonização e capacitação da indústria nacional.  

 

Descarbonização 

 

OE3 Descarbonizar a 

economia e promover as 

energias renováveis e 

autonomia energética 

59 

Descarbonizar e promover a transição, eficiência e 

autonomia energéticas nos sectores da economia do 

mar, o desenvolvimento de tecnologias e a produção de 

energias renováveis oceânicas 

 

No que toca à descarbonização dos vários sectores da economia do mar, o sector do Shipping encontra 

resposta no designado Green Shipping, que reconhece a necessidade de desenvolver ações 

antecipadas para alcançar reduções na intensidade do carbono no transporte marítimo, com 

emendas à regulamentação em vigor para instituir medidas sob a égide da IMO para a sua estratégia 

de redução de gases de efeito estufa. 

 

Embora se antecipe que seja possível proceder a uma descarbonização progressiva da indústria do 

Shipping, sublinha-se que o processo de transição energética exige investimentos avultados e carece 

de regulamentação rigorosa para criar condições concorrenciais idênticas entre todos os players no 

mercado global onde operam os seus agentes, onde se incluem os armadores nacionais.    

 

A este propósito importa recordar o facto das políticas públicas, que abrangem o Shipping, 

prosseguirem um objetivo inequívoco de penalizar os emissores marítimos mais poluentes, em 

linha com o princípio do poluidor-pagador, não podendo todavia ser ignorado o esforço que 

vem sendo feito pela indústria do Shipping, imersa que está num profundo processo de transição 

energética há já cerca de 10 anos, em resultado da imposição, à escala global, de progressivas 

reduções da percentagem máxima permitida de emissões de óxidos de enxofre (SOx). 

 

A estas reduções, fixadas em 4,5% no ano de 2010, 3,5% em 2012 e, desde 1 de Janeiro de 2020, em 

0,5%, conhecido como Global Sulphur Cap, veio recentemente juntar-se a implementação dos 

requisitos do Índice de Design de Eficiência Energética (EEDI, Energy Efficiency Design Index) da 

IMO, bem como, revelar-se a intenção de incluir a mesma indústria do Shipping no EU ETS 
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(European Union Emissions Trading System), o que vem representando um progressivo acréscimo 

dos custos operacionais.   

 

Sublinha-se a este propósito que na próxima reunião do Comité de Proteção do Meio Marinho (MEPC, 

Marine Environment Protection Committee) da IMO, a realizar em novembro de 2020, serão 

discutidas alterações ao Anexo VI da Convenção MARPOL que terão que ser finalizadas até ao final 

deste ano para entrar em vigor em 2023. 

 

Quanto às soluções tecnológicas no Shipping, importa também perceber que, muito embora a 

propulsão elétrica possa fazer sentido em navios ou embarcações que operem em rotas de muito curta 

distância (very short sea shipping), também sabemos que o transporte marítimo de média/longa 

distância (short sea shipping e deep sea) é responsável por cerca de 85% das emissões e que, 

atualmente, não existe nenhum combustível alternativo viável que possibilite alcançar o 

objetivo da IMO para 2050. 

 

Ora, tendo a indústria do Shipping passado o ponto de não retorno na transição de combustíveis 

fósseis mais poluentes para alternativas de carbono tendencialmente zero, é imperativo que o racional 

de sustentabilidade ambiental que se perfila para as próximas décadas, deva ser devidamente 

enquadrado na ENM 2021-2030, para que não comprometa a sustentabilidade económica do 

Shipping pelos Armadores nacionais, garantindo assim a sua competitividade no mercado 

global onde operam.  

 

Embora relevando e enaltecendo o facto de, em 2020, o Registo Internacional da Madeira, RIN-MAR, 

ser já classificado como o terceiro registo da Europa, importa neste ponto clarificar que os navios de 

bandeira portuguesa registados no RIN-MAR são, do ponto de vista estrito do seu efeito 

multiplicador na economia nacional, substancialmente diferentes dos navios que são 

propriedade dos armadores portugueses, não podendo subsistir dúvidas que são os navios 

controlados por armadores portugueses que trazem um verdadeiro impacto à economia nacional, face 

àqueles que apenas ostentam a bandeira portuguesa, operados por armadores de outros países.  

 

Ora, como acima referido, para além de requerer investimentos elevados, o Green Shipping é um 

também um processo moroso e complexo, desde logo porque a sua implementação se prolongará 

muito para além do horizonte temporal da ENM 2021-2030, pelo que esta Estratégia deverá, desde 

já, identificar e incorporar medidas de curto/médio prazo (2030), mas também de longo prazo (2050), 

e definir os correspondentes níveis de ambição consentâneos com a realidade do Shipping. 

 

Isto é, tomar em linha de conta que os navios são ativos com longos ciclos de vida (20 ou mais anos) 

e que a transição energética, a que corresponderá a adoção de combustíveis alternativos de baixo 

e zero carbono (LNG, hidrogénio e combustíveis sintéticos), não pode ser vista como uma mera 

mudança de combustível, nem o seu uso de forma isolada. 

 

Com efeito, importa recordar ainda que, atualmente, o Shipping depende do fornecimento global de 

combustíveis com elevada densidade energética (IFO, LSFO, VLSFO), os quais se perspetiva possam 

ser progressivamente substituídos por combustíveis alternativos (como: gás natural, amoníaco, 

hidrogénio, metanol e biocombustíveis), provavelmente até num mix de soluções de entre estas 

alternativas, com menores densidades energéticas, significando portanto que pretendendo satisfazer 

o requisito operacional de idêntica autonomia (aos navios atualmente em operação) significará 

sacrificar a capacidade de carga dos navios, ou garantir mais pontos de abastecimento.            

  

Atento quanto precede, recomenda-se que a medida 59 seja aperfeiçoada no sentido de: 
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1 Alterar a sua designação para “Criar incentivos públicos para descarbonizar e promover 

a transição, eficiência e autonomia energéticas nos sectores da economia do mar, o 

desenvolvimento de tecnologias e a produção de energias renováveis oceânicas”. 

2 Especificar o nível de ambição perspetivado e os indicadores que lhe estão subjacentes.  

Medidas de incentivo à Economia Azul (fiscais)  

 

OE2 Fomentar o emprego e a 

Economia Azul Circular e 

Sustentável 

20 

Desenhar políticas de incentivos fiscais ao 

investimento, produção e consumo de bens e serviços em 

setores estratégicos da Economia Azul  

 

OE3 Descarbonizar a 

economia e promover as 

energias renováveis e 

autonomia energética 

54 

Fomentar o financiamento preferencial de projetos de 

empreendedorismo e inovação na economia azul que 

sejam descarbonizantes, sustentáveis, circulares, mais 

eficientes e inclusivos 

 

OE7 Estimular o 

Conhecimento Científico, 

Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação azul 

85 

Promover um programa de financiamento de I&DI 

multidisciplinar para as ciências do mar entre Sistema 

Científico e Tecnológico e a indústria, para o 

desenvolvimento de produtos e serviços inovadores na 

economia azul 

 

Concorda-se com as medidas 20, 54 e 85 as quais refletem um conjunto de iniciativas importantes 

de âmbito fiscal, de financiamento e reforço à Economia Azul.  

 

Com respeito à medida 20 reconhece-se que a fiscalidade será uma ferramenta importante para 

promover e incentivar a alteração de comportamentos no que respeita à relação das empresas da 

economia do mar com o ambiente, como forma de estimular a descarbonização da economia. 

 

Assim, a título de exemplo e para mero enquadramento da medida 20, sublinha-se o facto de, 

recentemente, a Alemanha ter sido autorizada a aplicar uma taxa reduzida de imposto à eletricidade 

diretamente fornecida às embarcações atracadas nos portos (DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 

2020/1436 DO CONSELHO, de 12 de outubro de 2020) até 31 de dezembro de 2025, o que deverá 

merecer a devida atenção no contexto da ENM 2021-2030.    

 
Também a título de exemplo, será adequado analisar em detalhe o Relatório Final do “Study on differentiated 

port infrastructure charges to promote environmentally friendly maritime transport activities and sustainable 

transportation”, de junho 2017, (CONTRACT MOVE/B3/2014-589/SI2.697889) disponível em: 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-06-differentiated-port-infrastructure-

charges-report.pdf 

   

De igual modo recomenda-se acompanhar os estímulos que estão a ser concedidos ao Green Shipping 

pelo Estado espanhol, para, no conjunto dos elementos disponíveis, identificar e definir, quanto antes, 

as medidas concretas a desenvolver nos portos nacionais, ao invés de restringir a medida 20 ao 

desenho de políticas de incentivos fiscais, o que, inevitavelmente, retardará a sua implementação.  

 

Por outro lado, relativamente às medidas 54 e 85, no que diz respeito à intenção de dirigir o esforço 

de financiamento para a economia azul, deverá ter-se em consideração as exigências a que está sujeito 

o Shipping nacional, já que as metas ambientais da IMO (International Maritime Organization) são 

ambiciosas, porquanto pretende reduzir-se a intensidade do carbono em 70% e as emissões de gases 

de efeito estufa em 50% em relação aos níveis de 2008 até 2050.  

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-06-differentiated-port-infrastructure-charges-report.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-06-differentiated-port-infrastructure-charges-report.pdf
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A leitura das medidas 20, 54 e 85 não permite portanto interpretar quais são as ações concretas a 

desenvolver, o seu escalonamento no tempo, e os impactos mensuráveis perspetivados nos eixos da 

sustentabilidade ambiental, económica e social, pelo que se recomenda que os textos sejam 

aperfeiçoados em conformidade com os comentários acima apresentados.     

 

Medidas de incentivo (custos operacionais) 

 

OE2 Fomentar o emprego e a 

Economia Azul Circular e 

Sustentável 

29 

Rever os custos da fatura portuária aplicável aos 

navios de passageiros, assegurando que as respetivas 

taxas são competitivas 

 

Depreende-se que o propósito da medida 29 seja tornar mais atrativos os portos nacionais para os 

operadores dos navios de passageiros.  

 

A ausência de qualquer referência ou métrica leva a recomendar que o texto desta medida seja 

aperfeiçoado no sentido de definir as metas concretas a alcançar e impactos perspetivado, desde logo 

tendo por base o benchmark com portos de outros países que potencialmente possam competir com 

os portos nacionais (ver comentários à medida 20).         

 

Medidas de incentivo (jurídicas e administrativas) 

 

OE2 Fomentar o emprego e a 

Economia Azul Circular e 

Sustentável 

26 

Identificar regimes jurídicos, e procedimentos 

administrativos, relativos a atividades ligadas ao mar 

que careçam de revisão, simplificação ou integração 

 

OE2 Fomentar o emprego e a 

Economia Azul Circular e 

Sustentável 

31 
Implementar a Janela Única Logística (JUL) que, como 

evolução e extensão da Janela Única Portuária (JUP) 

 

OE2 Fomentar o emprego e a 

Economia Azul Circular e 

Sustentável 

46 

Rever e simplificar os processos administrativos 

relacionados com os registos de navios de transporte, de 

náutica de recreio e de pesca 

 

Reconhecendo o mérito e utilidade das medidas 26, 31 e 46 de simplificação/integração jurídica, 

desmaterialização e simplificação administrativa, recomenda-se que sejam definidas metas concretas 

e temporais a alcançar incorporando os benefícios que delas advirão para os respetivos processos 

(redução de custos, prazos, fiabilidade e integridade da informação etc.).  

     

 

 

Empregabilidade (capacitação dos recursos humanos)   

 

OE2 Fomentar o emprego e a 

Economia Azul Circular e 

Sustentável 

43 

Apoiar a criação de emprego na economia do mar, 

através de apoio à contratação/estágios 

profissionais/prémios ao emprego/conversão, incluindo 

medidas de empreendedorismo e criação do próprio 

emprego 

 

OE8 Incrementar a 

Educação, Formação, a 

Cultura e Literacia do 

Oceano 

100 

Incentivar as competências do século XXI, o 

empreendedorismo e inovação durante os percursos 

formativos e a aprendizagem e reconversão profissional 

ao longo da vida nas áreas do mar 
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OE8 Incrementar a 

Educação, Formação, a 

Cultura e Literacia do 

Oceano 

101 

Apostar em percursos educativos diversos e inclusivos 

para dar resposta a profissões emergentes nos sectores 

tradicionais e noutros sectores da economia azul, como as 

energias renováveis marinhas ou a aquicultura 

sustentável 

 

OE8 Incrementar a 

Educação, Formação, a 

Cultura e Literacia do 

Oceano 

103 

Mobilizar o sector empresarial para o financiamento 

de cátedras, estágios em contexto profissional e 

explorar a sua participação em novos programas 

internacionais de educação (como o ERASMUS) na 

área do Mar 

 

OE8 Incrementar a 

Educação, Formação, a 

Cultura e Literacia do 

Oceano 

104 

Apoiar a requalificação e formação de pescadores, e 

outros trabalhadores de indústrias tradicionais, para 

novas profissões azuis 

 

As medidas 43, 100, 102, 103 e 104 constituem passos importantes e convergentes para proporcionar 

melhores condições de empregabilidade aos profissionais que atuam no âmbito das fileiras da 

Economia do Mar.  

 

A questão nuclear reside, porém, no facto dos descritivos das medidas não particularizarem as ações 

concretas a empreender. A título de exemplo e no contexto da medida 43, é importante mencionar a 

necessidade de repor o apoio que anteriormente era dado aos Armadores para proporcionarem 

estágios aos praticantes formados na ENIDH a bordo dos seus navios, condição indispensável para 

que frequentem o mestrado e se tornem pilotos da Marinha Mercante portuguesa.  

 

O facto desse apoio ter sido retirado causa constrangimentos aos jovens que pretendem fazer carreira 

no mar, seja porque condiciona legítimas expectativas desses formandos, mas também porque 

constitui um claro entrave ao desenvolvimento da profissão, o que está em contradição com o próprio 

objetivo que a ENM 2021-2030 pretende alcançar, conforme abaixo se transcreve: 

 

OE8 - Incrementar a Educação, Formação, Cultura e Literacia do Oceano. A próxima década 

deverá contribuir para Portugal aumentar e aperfeiçoar a oferta educativa e formativa para todas 

as áreas ligadas ao Mar. Deve estimular-se a mobilidade entre profissões do mar, a inovação e 

empreendedorismo, e as novas competências profissionais, no espírito da Agenda de Competências 

para a Europa, da Comissão Europeia, com o objetivo de atrair mais jovens e mulheres para 

profissões ligadas ao oceano. Devemos, ainda, intensificar o investimento na educação e formação 

de quadros superiores especializados na área do mar e na formação profissional especializada para 

habilitar profissionais da economia do mar internacionalmente competitivos. 

 

Recomenda-se ainda que estas medidas sejam enquadradas no ODS4 (Educação de qualidade) a 

referir no texto da proposta.   

 

Infraestruturas marítimo-portuárias 

 

OE2 Fomentar o emprego e a 

Economia Azul Circular e 

Sustentável 

33 

Promover a afirmação de Portugal enquanto Pólo de GNL 

e Hidrogénio do Atlântico através da elaboração do Plano 

Estratégico para a Infraestrutura Marítimo-

Portuária de GNL e Hidrogénio 
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Em relação à medida 33, importa referir que o Pacto Ecológico Europeu (European Green Deal)2, 

aprovado no final do ano passado, refere explicitamente a intenção da Comissão Europeia tomar 

medidas em relação ao transporte marítimo, nomeadamente para regular o acesso dos navios mais 

poluentes aos portos da UE e para obrigar os navios atracados a utilizar eletricidade da rede terrestre 

para melhoria da qualidade do ar, aliás também refletido no Plano Nacional Energia e Clima 2020-

2030 e no Decreto-Lei n.º 60/2017, de 9 de junho3 que são unânimes em reconhecer a necessidade 

de fornecer eletricidade a partir da rede terrestre aos navios nos portos, pressupondo-se que haja 

procura que justifique os custos em relação aos benefícios, nomeadamente os ambientais. 

 

Neste sentido submetem-se as seguintes recomendações específicas no âmbito da medida 33: 

 

1 Que preveja expressamente a intenção de promover soluções de shore power (cold ironing) nos 

portos nacionais, despoletando projetos-piloto de referência, emblemáticos e catalisadores, a 

implementar em portos selecionados, seja naqueles que são frequentemente praticados por navios 

de cruzeiro e/ou naqueles que são pontos de escalas assíduas de navios das Marinhas de Comércio 

e/ou de Pesca nacionais, para obtenção do mais imediato retorno ambiental e económicos 

possíveis, cuja implementação, pelo menos numa fase inicial, deverá também ser objeto de 

incentivos/subsidiação já que a instalação a bordo/adaptação dos navios existentes elegíveis 

poderá ser economicamente inconciliável com as operações de Shipping em curso levadas a cabo 

pelos Armadores nacionais.     

 

2 Enquadrar o designado Plano Estratégico para a Infraestrutura Marítimo-Portuária de GNL 

e Hidrogénio com a estratégia Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for 

Energy System Integration, em especial com a Sustainable and Smart Mobility Strategy que se 

prevê seja publicada até final deste ano 2020. 

 

3 Enquadrar o designado Plano Estratégico para a Infraestrutura Marítimo-Portuária de GNL 

e Hidrogénio com  o estabelecido no Decreto-Lei n.º 60/2017, de 9 de junho, relativo à 

implantação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos, que transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 2014/94/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 

outubro de 2014 (Alternative Fuels Infrastructure Directive) relativa à criação de uma 

infraestrutura para combustíveis alternativos. 

 

4 Harmonizar o Plano Estratégico para a Infraestrutura Marítimo-Portuária de GNL e 

Hidrogénio com a intenção da Comissão Europeia rever a referida Alternative Fuels 

Infrastructure Directive e de reforçar as sinergias entre as políticas TEN-T (Trans-European 

Transport Network) e TEN-E (Trans-European Networks for Energy).  

 

5 Especificar ainda no texto da ENM 2021-2030 que a medida 33 é enquadrável no ODS7 

(Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos). 

 

 

 

 

2     Transport should become drastically less polluting, especially in cities. A combination of measures should address emissions, 

urban congestion, and improved public transport. The Commission will propose more stringent air pollutant emissions standards 

for combustion-engine vehicles. The Commission will also propose to revise by June 2021 the legislation on CO2 emission 

performance standards for cars and vans, to ensure a clear pathway from 2025 onwards towards zero-emission mobility. In parallel, 

it will consider applying European emissions trading to road transport, as a complement to existing and future CO2 emission 

performance standards for vehicles. It will take action in relation to maritime transport, including to regulate access of the most 

polluting ships to EU ports and to oblige docked ships to use shore-side electricity. Similarly, air quality should be improved near 

airports by tackling the emissions of pollutants by aeroplanes and airport operations. 

3 Decreto-Lei n.º 60/2017, de 9 de junho. Estabelece o enquadramento para a implantação de uma infraestrutura para combustíveis 

alternativos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/94/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 

outubro de 2014, relativa à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos. 
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