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OBJETIVO

Promover a competitividade do sector das pescas, aquicultura, indústria transformadora e
comercialização que seja

• inteligente (conhecimento e inovação)
• sustentável (utilização eficiente dos recursos e promoção da biodiversidade)
• e inclusivo (criação e diversificação do emprego nas zonas costeiras com igualdade de género)



Prioridades Estratégicas

Promover uma pesca ambientalmente sustentável,

eficiente em termos de recursos, inovadora,

competitiva e baseada no conhecimento

Promover uma aquicultura ambientalmente

sustentável, eficiente em termos de recursos,

inovadora, competitiva e baseada no conhecimento

Fomentar a execução da política comum das

pescas, através da melhoria dos conhecimentos

científicos e da recolha e gestão de dados

Aumentar o Emprego e a coesão territorial

Promover a comercialização e a transformação dos

produtos da pesca e aquicultura

Fomentar a execução da política marítima integrada



O mar uma das principais fontes de material de base biológica

Desafio

indústria de base biológica, com perfil de inovação e orientada para 

novos produtos e serviços, sobretudo os que aproveitem a biomassa 

residual em cascata

Economia circular



FEAMP PR  56 M €

Aquicultura ambientalmente sustentável

106

99,9 M €

41,6 M €

Total
Projetos apoiados     

Investimento

FEAMP AP

Desenvolvimento 
sustentável da 

aquicultura



Projetos produtivos
apoiados     

Investimento

FEAMP AP

Desenvolvimento sustentável da aquicultura

+ 254 postos de trabalho

Aumento da capacidade produtiva 
+11,6 mil toneladas

59

61 M €

21 M €



Novas oportunidades de financiamento



Apoio à Inovação e à Transferência de Conhecimentos
entre Cientistas e Pescadores (Aviso 36 )

Promover o reforço da competitividade das
empresas, através do estímulo à criação e
implementação de processos e produtos
inovadores, selecionando projetos que
constituam pequenas iniciativas empresariais ao
nível da Investigação e Inovação.

Novas oportunidades de financiamento



▪ Transferência de conhecimento - transferência de conhecimentos e certificação de sistemas 
de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação na produção;

▪ Inovação organizacional e gestão - novos métodos ou novas filosofias de organização do 
trabalho, reforço das capacidades de gestão, redesenho e melhorias de layout, ações de 
benchmarking, diagnóstico e planeamento;

▪ Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC) – serviços para 
implementação de modelos de negócio com vista à inserção da empresa na economia digital, 
que permitam a concretização de processos desmaterializados com clientes e fornecedores 
através da utilização das TIC;

Novas oportunidades de financiamento



▪ Criação de marcas e design – aquisição de serviços para a conceção de marcas próprias 
relativas a produtos inovadores ou a introdução de um novo design nos produtos;

▪ Proteção de propriedade industrial – consultoria para proteção e comercialização de direitos 
de propriedade intelectual e industrial e para acordos de licenciamento relativos a produtos 
inovadores;

▪ Qualidade e Eco-inovação – consultoria relativa à utilização de normas e serviços de ensaios e 
certificação.

Novas oportunidades de financiamento



€ 20.000 (vinte mil euros) por operação

• 50 % PME;
• 30% não PME

Novas oportunidades de financiamento

Apoio à Inovação e à Transferência de Conhecimentos
entre Cientistas e Pescadores (Aviso 36)

Candidaturas Dotação
FEAMP

Fase I 30-Set-19 a 31-Dez-19 € 250 000
Fase II 01-Jan-20 a 31-Mar-2020 € 250 000

• 60% - organização de pescadores;
• 75% - organização de produtores



Apoio a investimentos produtivos (Aviso 38)

Investimento > 5 M €
Apoio máx 2 M € por operação

• 50 % PME;
• 30% não PME

• Entrega de candidaturas até 30 de dezembro de 2019

Novas oportunidades de financiamento



Mar 2020 um mar de oportunidades!

www.mar2020.pt

geral@mar2020.pt
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