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Decorrido cerca de um ano da receção das primeiras candi-

daturas ao Programa Operacional Mar 2020 foram submeti-

das 2.277 candidaturas e aprovadas 1.176 ações específicas 

de apoio ao setor das pescas e da aquicultura, mobilizando, 

entre fundos da União Europeia e nacionais, cerca de 241 mi-

lhões de euros.

O Programa Operacional Mar 2020 prevê apoios, até ao final 

da sua vigência em 2020, de 508 milhões de euros, dos quais 

392 milhões de euros provenientes do Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) e uma comparti-

cipação nacional a rondar os 116 milhões de euros. Até 30 de 

setembro de 2017 o grau de compromissos assumidos foi de 

35,8 por cento, implicando investimentos totais de cerca de 

171 milhões de euros.

No Continente, a área da transformação dos produtos da 

pesca e da aquicultura é aquela que, neste primeiro ano de 

vigência do Mar 2020, mobilizou candidaturas com maior 

volume de apoio financeiro, num total de 45 milhões de eu-

ros para 22 projetos aprovados. Na área do desenvolvimen-

to sustentável da aquicultura, foram aprovados 67 projetos, 

com um apoio financeiro total do Mar 2020 de quase 42 mi-

lhões de euros. Só estas duas áreas de investimento corres-

pondem a cerca de 51,2% do montante total comparticipado 

até agora pelo Mar 2020.

No balanço deste primeiro período de execução houve a 

registar candidaturas a todas as Prioridades do Programa, 

realçando-se os projetos de transformação dos produtos 

da pesca e da aquicultura, como sendo aqueles que têm 

mobilizado maior volume de investimentos, os projetos de 

desenvolvimento sustentável da aquicultura, investimentos 

em portos de pesca, projetos das medidas de inovação e co-

nhecimento, investimentos a bordo e seletividade e de apoio 

a jovens pescadores. Também é de registar a constituição e 

operacionalização de todos os GAL Pesca do Continente.

Na Região Autónoma dos Açores, o FEAMP concedeu uma 

comparticipação de 14 milhões de euros, a 651 projetos 

aprovados, e na Região Autónoma da Madeira o montante 

financiado aproximou-se dos 5 milhões de euros, num total 

de 64 candidaturas.

O Programa Operacional Mar 2020 operacionaliza em Por-

tugal o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 

(FEAMP), disponibilizando apoios financeiros para facilitar e 

potenciar um melhor aproveitamento das potencialidades 

que o Mar oferece.

Tem como principal objetivo implementar a Política das Pes-

cas, fomentar o desenvolvimento sustentável das zonas cos-

teiras e promover a execução da Política Marítima Integrada.

PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO COM COMPROMISSOS
DE MAIS DE 241 MILHÕES DE EUROS

Programa Operacional Mar 2020
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HONRAR O PASSADO DA PESCA PORTUGUESA
COM PROJETOS INOVADORES E VIRADOS PARA O FUTURO

Programa Operacional Mar 2020 representado no Oceans Meeting

O Programa Operacional Mar 2020 tem como objetivo fo-

mentar o desenvolvimento sustentável das zonas costeiras 

e promover a execução de uma política marítima integrada.

O Mar 2020 dispõe de 508 milhões de euros de apoios pú-

blicos, até ao ano de 2020, dos quais 392 milhões de euros 

correspondem à comparticipação do Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) e 116 milhões de 

euros à comparticipação nacional.

Este programa operacional, integrado no Portugal 2020, de-

senvolve-se em 7 prioridades:

Sete prioridades com um objetivo comum: desenvolvimen-

to de um setor com uma importância relevante para o País, 

uma vez que Portugal é o maior consumidor europeu de pei-

xe e derivados e, simultaneamente, possa contribuir para a 

redução da importação dos produtos da pesca.

Este programa precisa da iniciativa dos empreendedores, se-

jam eles empresas, pequenas médias ou grandes, sejam de 

empresários individuais que através de projetos inovadores 

queiram contribuir para o desenvolvimento de um setor com 

tradições em Portugal mas que se pretende sustentável em 

termos de futuro, em termos ambientais e de recursos.

Novos projetos contribuem também para a criação de em-

prego. Emprego mais qualificado e criador de valor, permitin-

do um ciclo virtuoso do qual vão beneficiar os consumidores 

e o País em geral. Isto acontece especialmente num momen-

to em que se discute nas instâncias internacionais a exten-

são da zona costeira portuguesa o que, a acontecer, dará a 

Portugal obrigações acrescidas mas também um conjunto 

infindável de oportunidades.

O Programa Operacional Mar 2020 é um veículo colocado 

à disposição dos empreendedores portugueses que queiram 

criar projetos inovadores e ambientalmente sustentáveis e 

que contribuam para o desenvolvimento do setor.

O Governo Português, através do Ministério do Mar, orga-

nizou, a 7 e 8 de setembro, em Lisboa, o Oceans Meeting, 

um fórum internacional que contou com a presença de mais 

de 50 delegações de países e organizações internacionais, 

envolvendo um encontro interministerial, uma conferência 

dedicada ao tema ‘Os Oceanos e a Saúde Humana’ e uma 

sessão de diálogos entre empresários. O Oceans Meeting dá 

uma nova expressão a um movimento global liderado por 

Portugal, que se pretende venha a ser alargado a mais países 

com ligações oceânicas e com consciência para a necessi-

dade de preservar os recursos do mar e contribuir para um 

melhor ambiente marítimo. 

O Mar 2020 esteve representado no Oceans Meeting atra-

vés de um stand onde os stakeholders do setor se puderam 

informar sobre o alcance e objetivos deste programa opera-

cional que abre uma janela de oportunidades ao setor.

Trata-se de uma oportunidade única para o empreendedo-

rismo português do setor da pesca. O Mar 2020 conta com a 

iniciativa e a imaginação dos empresários para que possam 

surgir mais projetos inovadores que confirmem o grau de 

adesão verificada no primeiro ano de execução do programa 

com um total de 1.483 candidaturas recebidas e 1.111 apro-

vadas, envolvendo um apoio público (FEAMP e orçamento 

nacional) de 150 milhões de euros.

1) promoção de uma pesca ambientalmente sustentável, 

eficiente em termos de recursos, inovadora, competi-

tiva e baseada no conhecimento;

2) promoção do setor da aquicultura ambientalmente 

sustentável, eficiente em termos de recursos, inovador 

competitivo e baseado no conhecimento;

3) Fomento da execução da Política Comum das Pescas, 

através da melhoria dos conhecimentos científicos, da 

recolha e gestão de dados e do controlo da atividade 

da pesca;

4) Aumento do emprego e da coesão territorial;

5) Promoção da comercialização e da transformação dos 

produtos da pesca e da aquicultura;

6) Fomento da execução da Política Marítima Integrada;

7) Assistência técnica.
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Atualmente a Aki Del Mar, empresa familiar das Caldas da 

Rainha, tem uma produção diária de quatro toneladas de 

marisco, entre bivalves e crustáceos, mas até final do ano 

estará em condições de quintuplicar a sua produção e ar-

rancar com novas iniciativas dirigidas não só para o mercado 

nacional mas também da exportação, designadamente para 

os mercados da ‘saudade’.

A empresa, especializada na produção, depuração e comer-

cialização de bivalves e marisco, candidatou-se ao Mar 2020, 

programa operacional para o setor do pescado, no âmbito de 

um investimento total de 4,5 milhões de euros que lhe vai 

permitir potenciar o volume de negócios. 

A Aki Del Mar tem em fase de conclusão –vai estar opera-

cional em dezembro de 2017—uma nova unidade industrial 

com uma área total de 2.300 metros quadrados e dotada da 

mais moderna tecnologia para este tipo de estrutura, visita-

da, em setembro, pela gestora do Programa Operacional Mar 

2020, Teresa Almeida.

“Investimos em tecnologia de ponta para equipar esta uni-

dade industrial mas há muita inovação que é nossa, fruto 

da nossa experiência de muitos anos no mercado a tratar e 

comercializar marisco de grande qualidade e que vendemos 

para todo o país, de norte a sul”, refere Paulo Cruz, sócio-ge-

rente da Aki Del Mar.

“O investimento nesta nova unidade de produção era uma 

ambição nossa, sabíamos que tínhamos condições para cres-

cer e queríamos aumentar a nossa capacidade para colocar 

no mercado marisco, designadamente bivalves. Estudámos 

as soluções e candidatámo-nos ao Mar 2020”, acrescentou.

Os resultados estão à vista. A cerca de 300 metros das atuais 

instalações da Aki Del Mar, está a crescer uma unidade mo-

derna, sofisticada e em que os mais pequenos pormenores 
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AKI DEL MAR RECORREU AO MAR 2020
PARA CONSEGUIR QUINTUPLICAR PRODUÇÃO

Comparticipação da União Europeia e nacional ascende a 1 milhão de euros
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tiveram o ‘dedo’ do líder Paulo Cruz que todos os dias está 

no local a acompanhar detalhe a detalhe a sua construção 

e a impor rapidez na execução da obra para que os prazos 

sejam cumpridos.

Esta nova unidade vai dispor de quatro cais de acostagem de 

veículos para carga e descarga, tanques subterrâneos para 

água fria salgada para depurar os bivalves e outros mariscos 

com capacidade para 600 mil litros, loja de venda ao público 

e showroom para novas ofertas gastronómicas. Só, assim, é 

possível obter a devida certificação antes do marisco entrar 

no circuito de comercialização. 

As antigas instalações manterão atividade e funcionarão co-

mo incubadora de novos projetos na área da produção e da 

transformação de produtos do mar.

Num investimento total de 4,5 milhões de euros dos quais 

2,3 milhões de euros são comparticipáveis, a Aki Del Mar, re-

ceberá mais de um milhão de euros do Mar 2020, dos quais 

882 mil euros do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas (FEAMP) e cerca de 300 mil euros garantidos pelo 

Estado Português.

Concluído este projeto, a Aki Del Mar estará em condições 

de alargar o seu raio de ação para o exterior, designadamen-

te para mercados designados da ‘saudade’ como os Estados 

Unidos, Canadá, França, Luxemburgo e Bélgica mas também 

para Espanha, um grande consumidor de produtos do mar e 

onde a qualidade é um fator decisivo.

“Neste momento não estamos a exportar mas constituímos 

um grande travão às importações, com as vendas diárias a 

atingirem uma média de quatro toneladas. Com a nova uni-

dade damos um passo no sentido da internacionalização e 

vamos à procura de novos mercados”, adiantou Paulo Cruz.
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Contacte-nos:
Edifício dos Pilotos  -  Doca do Bom Sucesso, 1400-038, Lisboa
Tel.: 211 165 700  - Fax: 211 165 729  -  geral@mar2020.pt

Portugal é o segundo País da União Europeia com melhor execução do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 

(FEAMP) a nível de pagamentos, só suplantado pela líder Dinamarca em que a execução atingiu os 18%.

Da comparticipação do FEAMP de 392 mi-

lhões de euros, no âmbito do Mar 2020, 

Portugal já distribuiu, até ao momento, 37 

milhões de euros às várias candidaturas 

selecionadas, a que corresponde um grau 

de execução de 9%, aliás, o mesmo que foi 

atingido pelo Reino Unido.

A líder Dinamarca apresenta um grau de 

execução, ao nível dos pagamentos, de 18 

por cento embora com um total idêntico 

de 37 milhões de euros comparticipados 

em virtude do total do FEAMP para o país 

ser de apenas 208 milhões de euros com-

parativamente aos 392 milhões de euros 

de Portugal.

O Reino Unido pagou um total de 23 mi-

lhões de euros num montante total de 243 

milhões de euros previstos no FEAMP.

A Espanha e a Grécia registavam, até fi-

nais de outubro de 2017, uma execução do 

FEAMP de 6%, a França de 7% e a Itália, 

Alemanha, Croácia e Polónia de 5%.

O Programa Operacional Mar 2020, que 

tem como objetivo fomentar o desenvol-

vimento sustentável das zonas costeiras 

e promover a execução de uma política 

marítima integrada, dispõe de 508 milhões 

de euros de apoios públicos, até ao ano de 

2020, dos quais 392 milhões de euros cor-

respondem à comparticipação do FEAMP 

e 116 milhões de euros à comparticipação 

nacional.

PORTUGAL REGISTA A SEGUNDA MELHOR EXECUÇÃO 
DO FEAMP DE APOIO À PESCA

Pagos até ao momento 37 milhões de euros às candidaturas portuguesas
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