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Projeto nº 47126  

 

Apoio no âmbito do sistema de 
incentivos: 

PT2020 

 

Período de execução: 24 dezembro 2020 a 23 dezembro 2022 

Investimento Elegível Global: 676.340,78€ (seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e 
quarenta euros e setenta e oito cêntimos)  

Apoio total a atribuir: 

(poio FEDER não reembolsável) 

574.889,66€ (quinhentos e setenta e quatro mil, 
oitocentos e oitenta e nove euros e sessenta cêntimos) 

Taxa média aplicada: o apoio FEDER corresponde à aplicação da taxa média de 
85% sobre o montante das despesas consideradas elegíveis 
ao FEDER. 

 

 

Síntese do projeto 

O projeto, denominado OCEAN.pt, resulta de uma candidatura da AIP, ao Sistema de Apoio  

a Ações Coletivas de Internacionalização - Aviso Nº 01/SIAC/2019, com o Objetivo Temático (OT 

3) Reforçar a competitividade das PME e inserido na Prioridade de Investimento (PI 3.2) O 

desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME, especialmente no que 

respeita à internacionalização.  

O projeto OCEAN.PT propõe-se reforçar a internacionalização da Economia do Mar nacional e a 

sua atratividade e notoriedade externa, por via da capacitação das PME, tendo em vista o 

aumento das exportações e a atração de IDE que acrescente know-how, escala e presença nas 

cadeias de valor globais. 

Para a prossecução dos seus objetivos, o OCEAN.pt, tem por base uma série de pesquisas, 

observação dos mercados e modos de ação que permitirão uma implementação eficaz e a 

concretização dos objetivos definidos em sede de candidatura. 
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No que se refere às principais Atividade(s) Económica(s) do Projeto (Impacto do Projeto), foram 

indicadas as seguintes: 

03210 Aquicultura em águas salgadas e salobras  

10201 Preparação de produtos da pesca e da aquicultura  

30120 Construção de embarcações de recreio e de desporto  

03111 Pesca marítima 

 

Sendo que, de forma mais abrangente, pretende-se estender este impacto a outras CAEs, a saber:  

03112 Apanha de algas e de outros produtos do mar 

08931 Extração de sal marinho 

10202 Congelação de produtos da pesca e da aquicultura 

10203 Conservação de produtos da pesca e da aquicultura em azeite e outros óleos 

vegetais e outros molhos 

10204 Salga, secagem e outras atividades de transformação de produtos da pesca e 

aquicultura 

30111 Construção de embarcações metálicas e estruturas flutuantes, exceto de recreio 

e desporto 

30112 Construção de embarcações não metálicas, exceto de recreio e desporto 

33150 Reparação e manutenção de embarcações 

50101 Transportes marítimos não costeiros de passageiros 

50200 Transportes marítimos de mercadorias 

52220 Atividades auxiliares dos transportes por água 

52240 Manuseamento de carga 

72190 Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais 

35113 Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.e. 
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Plano de ação/ atividades 

• Identificação do potencial de internacionalização da economia do mar nacional  

o Avaliação do potencial de internacionalização das atividades ligadas à Economia do 

Mar em Portugal  

o Avaliação do potencial de atração de IDE das atividades ligadas à Economia do Mar 

em Portugal 

• Levantamento internacional das oportunidades para a economia do mar em Portugal  

o Estudo sobre os padrões de comércio internacional de produtos ligados à Economia 

do Mar na Europa 

o Estudo sobre os países alvo da ação coletiva 

• Sensibilização e capacitação nacional para a internacionalização da economia do mar  

o Ferramentas de apoio à capacitação das empresas  

o Ciclo de sessões de informação  

o Ciclo de workshops de discussão e partilha de conhecimento 

• Promoção externa da oferta nacional e atração de investimento direto estrangeiro  

o Webinars de promoção de produtos nacionais e de atração de investimento 

o Missões institucionais ao exterior 

o Missões inversas a Portugal  

o Conferência para a internacionalização da economia do mar portuguesa 

• Comunicação, avaliação e disseminação de resultados do projeto  

• Gestão Técnica do projeto 

 

 


