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APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS
O Estudo de Caracterização do Sector da” Água e dos Recursos Hídricos” no Alentejo enquadra-se na Ação
1. Estudos e pesquisas de suporte do Projeto Alentejo Azul – Programa de empreendedorismo e inovação
do Mar e Recursos Hídricos. Este projeto, promovido pela ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional
do Alentejo e pela Sines Tecnopolo - Associação Centro de Incubação de
Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama com cofinanciamento do
Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do
Programa Operacional (PO) ALENTEJO 2020, consiste na criação e
concretização de um programa estruturante e integrado com o objetivo
de estimular o surgimento de empresas de base tecnológica e criativa na
área do mar e dos recursos hídricos na região Alentejo.
PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO DO M AR E RECURSOS
HÍDRICOS
O Estudo de Caracterização do Sector da “Água e dos Recursos Hídricos” no Alentejo foi desenvolvido neste
contexto, tendo como objetivo principal contribuir para fomentar o empreendedorismo qualificado e
criativo a partir do mar e dos recursos hídricos da região Alentejo e, assim, dinamizar novas oportunidades
de negócios (criação de micro e pequenas e médias empresas).
Para tal, um dos produtos deste Estudo consiste num Guia de Oportunidades de Negócios, que apresenta as
oportunidades identificadas com base no trabalho desenvolvido pela Equipa, tencionando também
contribuir para o desenvolvimento da política de crescimento socioeconómico sustentável da região
Alentejo, nomeadamente, sensibilizando para a importância da criação de instrumentos de apoio que
estimulem investimento público e privado orientado para a incorporação de inovação e tecnologia.
Este relatório encontra-se estruturado nos seguintes Capítulos e conteúdos:
Ø

CAPÍTULO 1. ROTEIRO METODOLÓGICO. Apresenta as principais linhas de trabalho desenvolvidas no
âmbito da elaboração do Estudo de Caracterização, bem como as principais fontes de informação
utilizadas.

Ø

CAPÍTULO 2. ENQUADRAMENTO NAS POLÍTICAS EUROPEIAS E NACIONAIS E REGIONAIS. Faz uma breve exposição
das orientações estratégicas para o desenvolvimento do País, bem como das opções de política
definidas para o desenvolvimento da região Alentejo.

Ø

CAPÍTULO 3. ATIVO ESTRATÉGICO RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO ALENTEJO. Analisa a importância estratégica
do ativo recursos hídricos, bem como identifica oportunidades de negócio de acordo com as opções
estratégicas preconizadas para o desenvolvimento da região Alentejo.

Ø

CAPÍTULO 4. ATIVOS ESTRATÉGICOS MAR DA REGIÃO ALENTEJO. Contém uma análise da importância
estratégica do ativo mar, de que decorre a identificação de oportunidades de negócio no contexto
de recursos e capacidades da região e de acordo com as opções estratégicas preconizadas para o
desenvolvimento da região Alentejo.

Ø

CAPITULO 5. FATORES DE ENQUADRAMENTO RELEVANTES PARA A CONCRETIZAÇÃO E SUCESSO DAS OPORTUNIDADES
IDENTIFICADAS. Sistematiza os fatores críticos de sucesso, enquanto condições [a criar] para a
concretização das oportunidades, tendo particular atenção às exigências de contexto e/ou de
suporte das políticas públicas.
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1. ROTEIRO METODOLÓGICO
A elaboração do Estudo de Caracterização exigiu uma reflexão sobre a sua estrutura lógica de análise e
organização, assegurando a conformidade com os objetivos a que se propôs, bem como a sua utilidade. Nos
pontos seguintes é apontado o caminho percorrido para sistematizar os resultados da extensa análise
efetuada pela Equipa do estudo.

1.1. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
A Equipa do estudo definiu e concretizou um roteiro de trabalho orientado para a criação de um repositório
de informação sobre como empreender e inovar a partir do mar e dos recursos hídricos da região Alentejo,
tendo por base o desenvolvimento das atividades sistematizadas na Figura seguinte, as quais privilegiaram
elementos práticos no sentido da identificação de domínios de oportunidades de negócio, em detrimento
de uma caracterização sectorial extensiva.
F IGURA 1. P RINCIPAIS LINHAS DE TRABALHO DO E STUDO DE C ARACTERIZAÇÃO DO
S ECTOR DA ” Á GUA E DOS R ECURSOS H ÍDRICOS ” NO A LENTEJO
v

Exploração e confirmação das orientações estratégicas para o desenvolvimento da região.

v

Análise dos recursos e capacidades da região, num contexto de estímulo ao
empreendedorismo qualificado e criativo.

v

Visão geral das atividades económicas nos domínios ‘mar’ e ‘recursos hídricos’, e frentes
potenciais de investimento.

DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO DO ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO

v

Identificação de domínios de oportunidades económicas.

v

Sistematização de fatores críticos de sucesso, enquanto condições [a criar] para a
concretização de oportunidades.

v

Criação de um repositório de informação – elementos de análise vertidos/ organizados
em ’fichas de oportunidades de negócios’.

Dado o leque alargado e heterógeno de atividades económicas e frentes potenciais de investimento, bem
como a multiplicidade e complexidade das relações intra e intersectores nos domínios ‘mar’ e ‘recursos
hídricos’, o Estudo de Caracterização adotou uma abordagem que, numa fase precoce do desenvolvimento
do trabalho, permitiu reconhecer a vantagem da delimitação do âmbito das atividades/ sectores/ fileiras a
analisar, tendo por base a análise combinada de duas dimensões principais:
i)

Prioridades das políticas públicas a implementar no horizonte 2030 para o desenvolvimento da
região Alentejo, onde se encontram claramente identificados os principais desafios (atuais e futuros)
com os quais a região se vê confrontada: transição digital, circularidade, investigação e
desenvolvimento, inovação e tecnologia, mitigação e adaptação às alterações climáticas.
Refira-se que o exercício de diagnóstico e de análise prospetiva foi realizado em articulação próxima
com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente – Alentejo 2030 (EREI2030).
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ii) Recursos e capacidades para acolher o tipo de empreendedorismo que o Projeto Alentejo Azul
pretende atrair para a região Alentejo, com a respetiva sistematização de fatores críticos de sucesso
enquanto condições [a criar] para promover o aproveitamento e concretização gradual das
oportunidades identificadas.
A figura seguinte exprime a linha metodológica inerente à abordagem descrita para o desenvolvimento do
Estudo de Caracterização. De uma forma geral, traçou-se um caminho que começou pela análise da política
definida para o desenvolvimento da região Alentejo, não desviando o foco da identificação de oportunidades
para empreendedores qualificados e criativos nos domínios ‘mar’ e ‘recursos hídricos’, nem dos fatores
críticos / de sucesso para a sua concretização.
F IGURA 2. E STUDO DE C ARACTERIZAÇÃO - L INHA METODOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE POLÍTICA
ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO/INVESTIMENTO
AGRICULTURA
F LORESTA

NACIONAIS

AGRO ALIMENTAR

TURISMO E
LAZER

PESCA E
AQUICULTURA

ENERGIA

RECURSOS
HÍDRICOS

DE IMPACTO
REGIONAL

PESCAS E
AQUICULTURA

PORTOS

TURISMO E
LAZER

NATUREZA

MAR

DIFICULDADES E CONSTRANGIMENTOS
POTENCIALIDADES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
DE POLÍTICA
FATORES CRÍTICOS DE
SUCESSO
DE RECURSOS

7

7

Neste enquadramento, a estrutura (e conteúdos) do Estudo de Caracterização proporciona, por um lado,
uma perspetiva alargada das atividades económicas dependentes ou intimamente ligadas ao mar e aos
recursos hídricos da região Alentejo e, por outro lado, sugere um conjunto de domínios de atividade onde
se considera haver melhores condições para a concretização de oportunidades económicas através da
criação de micro e pequenas empresas por empreendedores qualificados e criativos.
Entende-se, neste contexto, que há sectores em que a leitura crítica acrescentou valor (p.e., turismo,
património natural nas áreas litorais e, fruto de algum investimento mais recente, pescas e aquicultura),
mas há outros em que se considera que se adequou a sistematização das análises constantes da
documentação de suporte (p.e., agricultura, portos, energia).
Assinala-se, no entanto, algumas limitações à abordagem descrita, nomeadamente, a quantidade e
relevância de dados quantitativos/estatísticos produzidos formal e informalmente (p.e., níveis diferenciados
em termos da sua atualização e desagregação geográfica, sectorial e empresarial); e o conjunto de
prioridades e opções estratégicas para o apoio ao investimento no âmbito do período de programação 20212027 (p.e., falta de informação concreta quanto aos objetivos e às linhas de intervenção elegíveis para
efeitos de financiamento).
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Estas limitações fragilizaram a precisão e a completude e profundidade das análises associadas às tendências
regionais de evolução de algumas atividades/sectores/fileiras, bem como a identificação de oportunidades
num espírito de total consenso com o ciclo de politicas no horizonte da próxima década. Não obstante, e
pese embora as limitações expressas, procurou-se a devida fundamentação dos resultados das análises,
designadamente, com recurso ao processamento da informação documental recolhida, à opinião qualificada
dos interlocutores auscultados e à experiência da equipa do Estudo.

1.2. FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS
As alíneas seguintes organizam elementos de síntese sobre as fontes de informação utilizadas pela Equipa
do estudo. A produção dos conteúdos do presente Relatório privilegiou, essencialmente, o processamento
de informação documental e uma análise compreensiva dos resultados de reuniões de trabalho com os
promotores do projeto Alentejo Azul.

D ESK RESEARCH – ANÁLISE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTAL E ESTATÍSTICA ANÁLISE
Tal como referido, a conceção de conteúdos orientados para construir as respostas ao conjunto de objetivos
e resultados do Estudo foi ancorada, essencialmente, no processamento e capitalização da informação
constante do património documental seguinte:
Ø

Estratégias e políticas para o desenvolvimento da região Alentejo – exercícios de diagnóstico
prospetivo regional, que identificam as principais tendências de evolução socioeconómica e
limitações ao desenvolvimento regional, e que apresentam os principais ativos estratégicos
regionais e as linhas gerais do atual processo de reestruturação das atividades/sectores/fileiras
económicas.

Ø

Relatórios técnicos / científicos – disseminação de resultados do trabalho produzido no âmbito de
projetos de investigação orientada para o mercado e a partir dos quais foi possível identificar
produtos e serviços em desenvolvimento / aplicação.

Ø

Documentos económicos e económico-empresariais – balanço de ameaças e oportunidades no
âmbito do desenvolvimento de cadeias de valor no contexto dos recursos e capacidades da região
Alentejo, incluindo os seus principais atores.

REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS
Concretização de entrevistas às entidades parceiras / financiadoras do Projeto Alentejo Azul, cuja
informação, recolhida com base num guião semi-diretivo devidamente ajustado às respetivas áreas de
intervenção, foi analisada com recurso a uma grelha de leitura e interpretação estruturada em torno das
dimensões de análise seguintes:
Ø

sectores e sub-sectores estratégicos dos domínios da água e recursos hídricos na região Alentejo;

Ø

visões relativas ao potencial de desenvolvimento das atividades/sectores/fileiras identificadas na
estratégia de especialização regional inteligente;

Ø

tendências de evolução do espírito empreendedor e surgimento de oportunidades de negócios a
partir da água e dos recursos hídricos da região Alentejo;

Ø

condições a criar / assegurar para a concretização gradual das oportunidades de negócios
identificadas.
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2. ENQUADRAMENTO NAS POLÍTICAS EUROPEIAS E NACIONAIS E REGIONAIS
Os objetivos estruturais da política de desenvolvimento reconhecem a importância de continuar a observar
os aspetos ligados ao crescimento económico e social, a par das preocupações graduais relativas à
preservação e utilização dos recursos naturais.
Com efeito, a nova estratégia de crescimento do espaço europeu – Pacto Ecológico Europeu (PEE)1 – assume
objetivos bastante ambiciosos, ao intensificar os esforços para aumentar a capacidade de resposta aos
desafios climáticos e ambientais no âmbito dos processos de crescimento e desenvolvimento económico e
social, e ao comprometer-se para contribuir efetivamente para os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) constantes da Agenda 2030 das Nações Unidas2.
O desafio de transformar e preparar a economia para um futuro sustentável é amplificado num cenário de
pandemia provocada pelo vírus COVID-19, pelo que o PEE sublinha a necessidade de garantir o contributo
de todas as políticas da União Europeia (UE), ou seja, de assegurar o contributo de todos os EstadosMembros (EM), através da formulação de respostas políticas “corajosas e abrangentes” que privilegiem a
articulação “intensa entre todos os domínios de intervenção com vista a explorar as sinergias existentes”.
Em consonância, a UE definiu um Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para o período 2021-2027 que
contempla uma particularidade sem precedentes, a de acumular fundos adicionais especificamente criados
para fazer face aos graves impactos económicos e sociais causados pela pandemia COVID-19.
T ABELA 1. R EFERENCIAL ESTRATÉGICO A IMPLEMENTAR NO ÂMBITO DA E STRATÉGIA P ORTUGAL 2030
QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL 2021-2027
PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA
A CE criou o instrumento temporário de recuperação económica Next Generation EU, aplicado por via de sete
iniciativas sob a forma de empréstimos e de subvenções, das quais se destacam as seguintes:
Ø Mecanismo de Recuperação e Resiliência (elemento central): sistema de empréstimos e subvenções para
apoiar as reformas do País (investimentos públicos), e tem como objetivos (i) atenuar o impacto económico
e social decorrente da pandemia COVID 19, e (ii) tornar as economias e sociedades mais sustentáveis,
resilientes e mais bem preparadas para os desafios e as oportunidades das transições ecológica e digital.
3
O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português foi aprovado pela CE no dia 16 de junho de 2021.
Ø Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT-EU): garante a continuidade do
apoio aos Programas Operacionais financiados pela Política de Coesão 2014-2020 até ao final de 2023, e,
assim, a ligação entre a resposta de emergência ao COVID-19 e a recuperação a longo prazo, para a qual os
novos Programas ao abrigo do QFP 2021-2027 visam contribuir.
O Next Generation EU contribui igualmente com fundos adicionais para outros Programas ou fundos europeus,
como o Horizonte 2020 e o Fundo para uma Transição Justa.

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt, apresentado pela Comissão Europeia em dezembro
de 2019.
2
https://nacoesunidas.org/tema/agenda2030/.
3
https://recuperarportugal.gov.pt.
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ACORDO DE PARCERIA 2021-2027
4
Também designado por Portugal 2030 (PT2030) , constitui a base do acordo estabelecido com a Comissão
Europeia quanto à forma de utilização dos Fundos Europeus da Política de Coesão no próximo ciclo de
programação.
+

Fundos da Política
de Coesão

§ Fundo Social Europeu Mais (FSE )
§ Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
§ Fundo de Coesão (FC)
§ Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA)

O PT2030 inclui sete Programas Operacionais Regionais e quatro Programas Temáticos (Demografia,
qualificações e inclusão; Inovação e transição digital; Ação climática e sustentabilidade; e Mar).
POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM
Para alcançar os objetivos específicos da UE para a futura Política Agrícola Comum (PAC), cada EM apresenta
um Plano Estratégico (PE) único, ou seja, pela primeira vez, não contempla desagregação territorial e combina
os seus dois instrumentos de apoio.
Fundos da Política
Agrícola Comum

§ Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)
§ Fundo Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA)

OUTROS INSTRUMENTOS
Deve ser assegurada a articulação com outros instrumentos europeus e nacionais, dos quais se destacam os
seguintes:
§ Horizonte Europa 2021-2027: principal iniciativa da UE destinada a apoiar a investigação e inovação (I&I),
tendo o objetivo principal de reforçar os sectores científico e tecnológico.
§ Programa InvestEU: novo instrumento que visa simplificar o acesso das pequenas e médias empresas ao
financiamento, dando prioridade às das áreas da investigação, inovação e digitalização.
§ Fundo Ambiental: criado com recursos nacionais com a finalidade de apoiar políticas para a prossecução
dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
5
§ Fundo de Inovação, Transferência de Tecnologia e Economia Circular : criado com recursos nacionais com
o objetivo de valorizar o conhecimento científico e tecnológico, estimular a cooperação entre o sistema
tecnológico e o tecido empresarial, e capacitar para um uso mais eficiente dos recursos.
6
§ Agenda para a Inovação da Agricultura 2020-2030 : mobiliza vários fundos com o objetivo de contribuir
para uma agricultura moderna e inovadora compatível com os objetivos de sustentabilidade dos recursos.
PERÍODO DE EXECUÇÃO
Com a exceção do PRR que tem de ser executado até 2026, todos os outros instrumentos terão um período de
execução com inicio em 2023 e até ao final de 2027. Em 2021-2022 estará em vigor o período de transição,
com o reforço financeiro concedido pela iniciativa Europeia REACT-EU.
No horizonte de 2030, o País vai beneficiar de três instrumentos de apoio europeus. Até 2023, estará em vigor
o Portugal 2020, que vai coincidir com QFP 2021-2027 e ainda com o PRR.

É neste enquadramento que surge o referencial estratégico europeu para a condução das políticas públicas
e a Estratégia Portugal 20307, que orienta o desenho dos instrumentos de apoio financiados pelos fundos
europeus indicados na tabela anterior, estabelecendo prioridades conceptualmente compatíveis com as
orientações europeias de intensificação de uma abordagem catalisadora do desenvolvimento assente no
binómio crescimento económico e social e sustentabilidade dos recursos, a par da recuperação dos graves
impactos económicos e sociais causados pela pandemia COVID-19. A fim de concretizar os seus objetivos,

4

https://portugal2030.pt. O AP foi submetido a um processo de consulta pública que terminou no dia 30 de novembro de 2021.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/2016, de 21 de dezembro.
6
Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020, de 13 de outubro.
7
Resolução do Conselho de Ministros, n.º 98/2020, de 13 de novembro.
5
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encontra-se estruturada em quatro Agendas Temáticas, que integram um conjunto alargado de domínios
estratégicos de intervenção orientados, nomeadamente, para:
Æ

a transição climática e a sustentabilidade dos recursos, com uma ótica de intervenção assente no
aproveitamento de oportunidades com potencial de geração de valor económico associadas à
utilização sustentável dos recursos, e de que se destaca as áreas de intervenção relacionadas com a
gestão dos recursos hídricos, com a agricultura e florestas, e com a economia do mar;

Æ

o estímulo à competitividade territorial, com uma ótica de intervenção que atribui especial
relevância à exploração dos ativos regionais com maior valor acrescentado e/ou potencial de
crescimento por via da inovação por via de estratégias de especialização inteligente; e

Æ

a recuperação e o crescimento inteligente, sustentável e resiliente da economia, com uma ótica de
intervenção assente no aumento das qualificações, da inovação e da digitalização, nomeadamente,
no âmbito da materialização das estratégias de especialização inteligente.

Este quadro da estratégia do País para o desenvolvimento a médio prazo, que afirma o empenho em tirar
partido das suas vantagens competitivas, representa a essência da Estratégia Alentejo 2030. Com efeito,
integra um conjunto de desafios estratégicos identificados com base no exercício de diagnóstico prospetivo,
que teve presente as necessidades e oportunidades de intervenção numa perspetiva de aproveitamento dos
recursos / ativos estratégicos regionais, nomeadamente, por via do estímulo ao empreendedorismo
inovador e criativo e novos modelos de negócio, bem como da promoção da sustentabilidade ambiental,
particularmente, a importância fundamental que os recursos hídricos e o seu uso eficiente assumem na
região num cenário de agravamento das alterações climáticas.
F IGURA 3. R ACIONAL DA E STRATÉGIA A LENTEJO 2030
RECURSOS E ATIVOS ESTRATÉGICOS

Posicionamento geoestratégico
Dotação infraestrutural
Recursos naturais (mar, reservas
estratégicas de água)
Fileiras de especialização
económico-produtiva
Património e amenidades urbanoambientais.

DESAFIOS ESTRATÉGICOS REGIONAIS
DEMOGRAFIA E EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DE SUPORTE
SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL E DOS SEUS RECURSOS
ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE E COMPETÊNCIAS
VALORIZAÇÃO ECONÓMICA DOS RECURSOS E ATIVOS REGIONAIS
QUALIFICAÇÃO DOS SUBSISTEMAS TERRITORIAIS
GOVERNAÇÃO E AÇÃO COLETIVA REGIONAL.

VISÃO ALENTEJO 2030

Um Território com capital
simbólico e identidade
distintivos, dotado de
amenidades, de recursos
naturais e produtivos, de
conhecimento e
competências, aberto para
o mundo e capaz de se
afirmar como espaço de
referencia para investir,
trabalhar, viver e visitar.

Fonte: com base na Estratégia Alentejo 2030, Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo, setembro 2020.

Com o enquadramento das opções estratégicas para o desenvolvimento regional, a Estratégia Regional de
Especialização Inteligente (EREI2030) assume um papel fundamental enquanto abordagem centrada nos
desafios colocados ao desenvolvimento futuro da Região Alentejo, em particular, à sustentabilidade
territorial e dos recursos, à consolidação do sistema regional de inovação e das competências e à valorização
económica dos recursos / ativos regionais.
Na interpretação da Equipa do estudo, a produção e disseminação de conhecimento e a facilitação dos
processos de criação e de incorporação de inovação, são elementos-chave para promover o acréscimo e
alargamento da base regional de competitividade e, por conseguinte, o desenvolvimento territorial. Assim,
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a Figura seguinte apresenta sinteticamente o conjunto de objetivos estruturais e linhas de ação
estabelecidos para a EREI2030, com a sinalização de áreas de intervenção alinhadas com o âmbito do Estudo
de Caracterização, e onde se considera que a Inovação, Desenvolvimento e Transferência (I&DT) pode ser
vista como um elemento decisivo para uma evolução mais assertiva no processo de coesão económica e
social da região Alentejo.
F IGURA 4. E STRATÉGIA R EGIONAL DE E SPECIALIZAÇÃO I NTELIGENTE 2030
O BJETIVOS E STRUTURAIS - A BORDAGENS AO DESENVOLVIMENTO FUTURO DA R EGIÃO A LENTEJO

OBJETIVOS
ESTRUTURAIS

DESAFIOS

INCREMENTAR COESÃO
TERRITORIAL E
SUSTENTABILIDADE E

REFORÇAR O VALOR DAS
CADEIAS PRODUTIVAS
REGIONAIS

INCREMENTAR QUALIFICAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
REGIONAIS

Promoção
da
coesão
regional e do uso eficiente
e sustentável de recursos e
ativos, tendo por base a
inovação.

Densificação
qualificante
das cadeias de valor dos
recursos/ ativos regionais e/
ou do incremento do efeito
âncora de investimentos/
projetos estruturantes.

Reforço
da
formação
avançada, também pela
intensificação dos processos
de criação e/ou captação de
talentos com base nos
processos de inovação.

Resiliência e valorização
dos sistemas naturais,
atendendo à escassez água.
Ampliação base territorial
de competitividade.

•

DESENVOLVER E
I&DT
VISANDO:

INCORPORAR

•

valorização sustentável de
sistemas
produtivos
(regadio, floresta, mar e
dulçaquícolas);
transição energética e
para modelos circulares.

Respeito ativos naturais e
uso sustentável recursos.
Adensamento cadeias valor e
incorporação conhecimento,
tecnologia, competências.

•

•

Mobilização qualificações
superior e avançada.
Reconversão competências
expostas à inovação e
tecnologia.

acréscimo do valor das
cadeias
exportadoras
(montado, agroalimentar,
energia, turismo);

•

aumento efeitos âncora e
spillover de infraestruturas
(Porto Sines).

•

•

•

criação soluções aplicadas;
criação sistemas digitais e
criativos (atrair talentos e
criar emprego qualificado);
formação/ qualificação /
literacia digital;
criação produtos, bens e
serviços de alta tecnologia.

Fonte: com base na Estratégia Regional de Especialização Inteligente - EREI2030. “Uma (nova) década para co-construir
região e desafiar o futuro”, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, abril 2021.

2.1. POLÍTICA E OPÇÕES ESTRATÉGICAS - RECURSOS HÍDRICOS
A água é um recurso estratégico e estruturante para vários sectores económicos de grande relevância para
a região Alentejo, como a agricultura, a indústria agroalimentar e o turismo e lazer. No entanto, reconhecese que as tendências pesadas associadas, quer ao aquecimento global, quer ao aumento dos consumos em
geral, produzem o contexto propício ao cada vez maior risco de ocorrência de situações de escassez hídrica
e, assim, de impactos económicos que não devem ser subestimados.
Para que sejam concretizados os objetivos associados às Agendas Temáticas da Estratégia Portugal 2030,
designadamente, no que se refere à adaptação e mitigação climática, à transição energética, ao
desenvolvimento económico e social, e à promoção da qualidade ambiental, há todo um enquadramento
que se encontra vertido em documentos de planeamento estratégico nacionais (transversais e setoriais), os
quais sistematizam as necessidades devidamente fundamentadas em cenários prospetivos e cujas
prioridades de intervenção foram integradas na estratégia de desenvolvimento de longo prazo para o País
(cf. Tabela seguinte).
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PLANOS NACIONAIS RELEVANTES
Plano Nacional da Água (PNA)
Programa Nacional de Regadios 2022 (PNR)
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA)
Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH)
Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas (POAAP)
Plano Nacional Energia-Clima (PNEC2030)
Roteiro Nacional para o Baixo Carbono (RNBC2050)
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020/2030)
Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal (PAEC)
Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais (PENSAARP 2030)
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB 2030)
Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT)

Em termos sectoriais, os princípios básicos da política europeia no que se refere à gestão integrada dos
recursos hídricos são estabelecidos pela Diretiva Quadro da Água (DQA): equidade social, com o objetivo de
garantir o acesso igual a uma regular de quantidade e qualidade de água; eficiência económica, no sentido
de acautelar que os recursos hídricos e financeiros disponíveis beneficiam o maior número de utilizadores;
e sustentabilidade ambiental, com o objetivo de salvaguardar a preservação dos recursos hídricos.
Estes princípios foram transpostos para a Lei da Água nacional, a qual determina os mecanismos de ação no
domínio da política da água, e a definição do Plano Nacional da Água (PNA), enquanto documento
estratégico nacional para a gestão integrada da água, e que integra as orientações e as regras dessa política,
a aplicar pelos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH).
Para além de diagnósticos em profundidade, estes planos incluem cenários prospetivos elaborados com base
num conjunto alargado de aspetos económicos, sociais, culturais, ambientais, científicos e tecnológicos, e
nos quais assenta a definição das ações de intervenção/planeamento no sentido de manter o equilíbrio entre
as utilizações da água nas bacias hidrográficas e as pressões e impactos gerados por essas mesmas
utilizações.
De uma forma geral, as intervenções de política pública previstas no horizonte 2030 procuram responder ao
grande desafio da gestão dos recursos hídricos, tendo presente os usos atuais e futuros e o cenário de
alterações climáticas, através de intervenções que visem a preservação do bom estado das massas de água
e a garantia da sua disponibilidade para as várias finalidades (consumo urbano, atividades económicas, etc.),
bem como a sua utilização sustentável e eficiente.
T ABELA 3. O BJETIVOS ESTRUTURAIS E ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
ESTRATÉGIA
§
§

ESTRATÉGIA PORTUGAL
2030

§
§

OBJETIVOS
Alcançar e manter o bom estado das massas de água.
Assegurar as disponibilidades hídricas numa base sustentável para as populações, as
atividades económicas e os ecossistemas.
Obter acréscimos de eficiência no ciclo urbano da água (redução de perdas de água,
diminuição da energia utilizada na respetiva produção e transporte).
Promoção do uso circular da água (aumento da reutilização das águas residuais
tratadas).
(Continua)
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PLANO

OBJETIVOS
§
§
§
§

PLANO DE RECUPERAÇÃO E
§
RESILIÊNCIA
§
§
§

§

Aumento da eficiência dos diversos usos da água e procura de origens
complementares.
Promoção do nexo água-energia na gestão dos sistemas de abastecimento público de
água.
Contributo para a diminuição do desemprego e para o bem-estar das populações.
Integração de recursos humanos qualificados, necessários à gestão das novas
infraestruturas.
Desenvolvimento das potencialidades de outros setores de atividade.
Diminuição da pressão sobre as massas de água superficiais e subterrâneas com
ganhos de qualidade.
Garantia de caudais ecológicos no suporte aos ecossistemas.
Desenvolvimento sustentável de atividades turísticas, compatibilizando a proteção e
valorização do património natural com a afirmação de uma fileira de produtos
turísticos diferenciados.
Mobilização de todos os stakeholders na governança dos recursos hídricos.

Fonte: Estratégia Portugal 2030 e Plano de Recuperação e Resiliência.

No plano regional, em linha com o período de programação ainda em vigor, a Estratégia Alentejo 2030
continua a identificar a água como um Ativo permanente, dado o seu contributo indispensável para a
incorporação de fatores determinantes da competitividade e da atração de investimento, bem como para a
consolidação das atividades que, de forma independente ou combinada, valorizam os recursos naturais.
Com efeito, no enquadramento das Prioridades de Investimento da Política de Coesão pós 2020, a Estratégia
Alentejo 2030 preconiza uma intervenção consistente, em articulação e complementaridade com os
instrumentos regionais de planeamento com relevância para responder aos desafios, designadamente, em
matéria de mitigação e adaptação às alterações climáticas e aos seus efeitos, de transição para uma
economia circular, e de gestão sustentável e uso eficiente de recursos hídricos.
T ABELA 4. I NSTRUMENTOS REGIONAIS DE PLANEAMENTO COM RELEVÂNCIA PARA OS RECURSOS HÍDRICOS
PLANOS REGIONAIS RELEVANTES
Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-A)
Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas (PGRH)
Regime jurídico do ordenamento e da gestão sustentável dos recursos aquícolas das águas interiores (regulamenta
a pesca e a aquicultura nas águas interiores)
Planos de Ordenamento de Albufeiras (POA)
Planos de Ordenamento das Reservas Naturais
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF-ALT)
Nota: está previsto o desenvolvimento da Agenda Regional para a Economia Circular, com o objetivo de identificar
oportunidades de aceleração e transição para a utilização mais eficiente e sustentável dos recursos e conciliar estratégias em
conjunto com os atores públicos e privados. Esta Agenda terá um papel fundamental na definição das prioridades para alcançar
a neutralidade carbónica e reduzir os consumos na economia.

Os objetivos estruturais e estratégicos associados aos recursos hídricos convergem para o estímulo a uma
economia que tenha subjacente o uso racional dos recursos naturais e a conservação do meio ambiente
como ferramentas para construir um futuro mais sustentável, sendo evidente, no contexto deste Estudo, a
necessidade de uma melhor gestão da água por parte das atividades/sectores/fileiras, tendo em conta a sua
disponibilidade atual e futura num contexto de cenários climáticos que apontam para uma diminuição da
precipitação a sul do rio Tejo.
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2.2. POLÍTICA E OPÇÕES ESTRATÉGICAS - MAR
As prioridades estratégicas para a otimização das potencialidades da dimensão oceânica estão, por um lado,
definidas nas linhas de intervenção da Estratégica Portugal 2030 – Economia do mar sustentável – que tem
por objetivo assegurar a sustentabilidade ambiental dos recursos marinhos, e, por outro lado, vertidas num
instrumento de política pública – Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (ENM2030) – que apresenta a
visão, objetivos, áreas de intervenção e metas do país, no que se refere ao modelo de desenvolvimento
dessa dimensão.
F IGURA 5. E STRATÉGIA P ORTUGAL 2030 PARA O RECURSO M AR
E CONOMIA DO MAR SUSTENTÁVEL
E STRATÉGIA N ACIONAL PARA O M AR 2021-2030
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
AGENDA TEMÁTICA 3. TRANSIÇÃO CLIMÁTICA
SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS

ECONOMIA
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

E

DO MAR SUSTENTÁVEL

Reestruturar pesca artesanal e artes de pesca
seletivas para uma pesca sustentável e contribuir
para valorizar o pescado
Modernizar as frotas de pesca com embarcações
com eficiência energética, digital e rendimento justo
Promover a I&I e a prospeção de novos recursos e
novas aplicações
Promover utilização sustentável dos recursos e a
biodiversidade marinha
Promover pesca e aquicultura eficientes, inovadoras,
competitivas e baseadas no conhecimento.

1. Combater as Alterações Climáticas e
a Poluição e Restaurar os Ecossistemas
2. Fomentar o Emprego e a Economia
Azul Circular e Sustentável
3. Descarbonizar a Economia e
Promover as Energias Renováveis e
Autonomia Energética
4. Garantir a Sustentabilidade e
Segurança alimentar
5. Facilitar o Acesso a Água Potável
6. Promover a Saúde e Bem Estar
7. Estimular conhecimento Científico,
e a tecnologia e Inovação azul
8. Incrementar a Educação, Formação,
a Cultura e Literacia do Oceano
9. Reindustrializar e Capacidade
Produtiva e Digitalizar o Oceano
10. Garantir a Segurança, Soberania,
Cooperação e Governação

ÁREAS PRIORITÁRIAS

DE INTERVENÇÃO

1. Ciência e Inovação
2. Educação, Formação, Cultura e
Literacia do Oceano
3. Biodiversidade e Áreas Protegidas
4. Bioeconomia e Biotecnologia Azul
5. Pescas, Aquicultura, Transformação e
Comercialização
6. Robótica e Tecnologias Digitais
7. Energias Renováveis Oceânicas
8. Turismo, Náutica de Recreio, Desporto
9. Portos, Transportes e Logística
10. Construção e Reparação Naval
11. Gestão do Litoral, Infraestruturas
12. Recursos não-vivos
13. Defesa e Vigilância Marítima

Fonte: Estratégia Portugal 2030 e Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030

Como se pode constatar, de uma forma muito mais acentuada do que acontece nos territórios terrestres
onde, com maior ou menor incidência, a propriedade e os recursos privados têm significado relevante, no
Mar predomina, sobretudo, a necessidade de regular o uso dos recursos.
Na área dos recursos marinhos os investimentos públicos serão destinados sobretudo à biodiversidade
marinha, monitorização e gestão do espaço marítimo, à recolha de lixo marinho, artes de pesca e
equipamento e ainda à promoção de uma aquicultura sustentável.
O investimento privado é essencial, todavia, para potenciar o aproveitamento e geração de riqueza das
oportunidades múltiplas da economia azul, designadamente as que ganham peso no contexto da mudança
de paradigma ditada pela acentuada perda de biodiversidade e pelas consequências das alterações
climáticas. A ambição é elevada na tentativa de não deixar nenhuma das componentes do cluster desprovida
de intenção de intervenção prioritária. Com esta política, o País procura ganhar os desafios/riscos globais
do presente e futuro materializados nas alterações climáticas, na sobre exploração dos recursos naturais,
no declínio da biodiversidade, na saúde humana e dos ecossistemas e na perda de bens dos patrimónios
natural e cultural.
Nesta Estratégia, é atribuída relevância significativa à via da especialização inteligente como a que melhor
possibilita a otimização das potencialidades, uma vez que tal opção é a que proporciona melhor equilíbrio
entre aproveitamento de recursos, limitações financeiras de investimento e objetivos (limites) de
sustentabilidade ambiental.
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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O MAR 2021-2030

Objetivos associados à linha de intervenção
Economia do Mar Sustentável

Metas associadas ao Objetivo Específico 2. Fomentar o
emprego e a Economia Azul Circular e Sustentável
§ Garantir que todos os portos comerciais, de pesca e

marinas apresentem sistemas de gestão ambiental.
§ Continuação do esforço de modernização da

frota sobretudo na melhoria das condições de
trabalho, na segurança e eficiência energética.

§ Promoção da qualificação dos pescadores e

seus representantes, através da formação e
certificação profissional designadamente no
domínio
das
questões
associadas
à
sustentabilidade ambiental.

§ Promoção

da
rastreabilidade
na
comercialização do pescado fomentado a
qualidade, a segurança, a sustentabilidade e o
combate à captura ilegal.

§ Incentivo acrescido do estudo dos ecossistemas

marinhos e costeiros e das técnicas de pesca
menos agressivas.

§ Assegurar o crescimento do emprego na economia azul.
§ Garantir uma remuneração média na economia do mar

acima da média nacional.
o valor acrescentado bruto (VAB) da
economia do mar em 30% até 2030.
Aumentar o contributo da economia do mar para o
crescimento do VAB da economia nacional.
Aumentar as exportações dos produtos do Mar até 2030.
Aumentar o contributo das exportações dos produtos do
mar nas exportações totais nacionais.
Aumentar a captação de investimento direto estrangeiro
em Portugal para a economia do mar.
Melhorar o ambiente de negócios na economia do mar,
diminuindo os custos de contexto das empresas.
Aumentar o número apoios ao emprego para atividades
relacionadas com a economia azul.
Apoiar formas de financiamento alternativas para
projetos nas áreas da economia azul.

§ Aumentar
§
§
§
§
§
§
§

Mais recentemente o Governo veio a aprovar a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (ENM), através
da Resolução do Conselho de Ministros 68/2021 de 4 de Junho assim como determinar a elaboração de um
Plano de Ação integrando o conjunto de medidas para concretizar os objetivos estratégicos da Estratégia.
Recorde-se quais os objetivos estratégicos da ENM 2021-2030 para os quais são identificadas no Plano de
Ação, entretanto revelado, as medidas mais emblemáticas, as medidas paras as quais as autoridades
consideram haver maior abrangência e elevado potencial multiplicador de efeitos. Destaca-se do Plano de
Ação os seguintes Objetivos Estratégicos (OE) e respetivas Medidas emblemáticas (ME):
OE 1: Combater as alterações climáticas e a poluição e proteger e restaurar os ecossistemas
ME 1. Implementar um programa nacional para o mapeamento dos habitats, dos ecossistemas e dos serviços
dos ecossistemas marinhos e costeiros, incluindo a avaliação da sua condição e a aplicação de medidas
prioritárias de restauro
ME 4. Classificar e gerir eficazmente, pelo menos, 30 % das águas marinhas sob jurisdição nacional de acordo
com as metas europeias e internacionais, incluindo 10 % da área marítima sob proteção estrita, e implementar
a Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas (RNAMP)

OE 2: Fomentar o emprego e a economia azul circular e sustentável
ME 26. Operacionalizar o Campus do mar com todas as infraestruturas e redes aplicáveis, incluindo a criação do
Hub Azul, onde se concentra informação relativa aos biobancos e coleções marinhas nacionais
ME 36. Elaboração do plano estratégico para a infraestrutura marítimo-portuária de combustíveis alternativos
renováveis e sustentáveis
ME 44. Criar incentivos para a dinamização do emprego azul altamente qualificado (Voucher Emprego Azul)
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OE 3: Descarbonizar a economia e promover as energias renováveis e a autonomia energética
ME 67. Financiamento de projetos de empreendedorismo e inovação na economia azul que promovam a
descarbonização, a sustentabilidade, a circularidade, a eficiência e com impacto positivo sobre a biodiversidade
ME 72. Descarbonizar e promover a transição, eficiência e autonomia energética nos setores da economia do
mar, o desenvolvimento de tecnologias e a produção de energias renováveis oceânicas

OE 4: Apostar na garantida da sustentabilidade e na segurança alimentar
ME 74. Implementar roteiros nacionais para a aquicultura offshore e de recirculação, estimulando atividades de
investigação, desenvolvimento e inovação (I&DI) orientadas para oferta de soluções tecnológicas inovadoras
para o desenvolvimento de sistemas de aquicultura offshore e de recirculação
ME 76. Fomentar a valorização do pescado pela aposta continuada na inovação, na melhoria das condições de
trabalho a bordo, na segurança, na eficiência energética, no acondicionamento e na rastreabilidade molecular
da origem do pescado
ME 77. Reconverter a pesca nacional até 2030 num dos setores mais sustentáveis e de baixo impacto a nível
mundial, estimulando a afetação de subsídios à promoção da pesca sustentável e eliminando os subsídios
prejudicais à conservação do ambiente marinho
ME 81. Privilegiar o desenvolvimento da aquicultura sustentável e circular, quer em mar aberto, quer em águas
de transição e interiores, e estimular a produção multitrófica e em circuito fechado

OE 5: Facilitar o acesso a água potável
ME 87. Fomentar o desenvolvimento das tecnologias de dessalinização através da implementação de um roteiro
nacional para a dessalinização 2030, que será́ sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica, por forma a aferir os
impactes no ambiente decorrentes da sua implementação
ME 88. Fomentar o desenvolvimento das tecnologias de dessalinização através da implementação de um roteiro
nacional para a dessalinização 2030, que será́ sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica, por forma a aferir os
impactes no ambiente decorrentes da sua implementação

OE 6: Promover a saúde e o bem-estar
ME 90. Banir até 2021 determinados plásticos de uso único para os quais existem alternativas mais sustentáveis
e promover a redução do uso de plásticos, bem como a sua reutilização e reciclagem
ME 91. Desenvolver e validar ferramentas que permitam a monitorização de poluentes emergentes e de toxinas
em produtos de origem marinha para consumo humano ou à produção de ingredientes para rações animais
ME 92. Desenvolver um programa inovador sobre Turismo e Saúde com três áreas de atuação: conhecimento,
inovação e comunidade

OE 7: Estimular o conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico e inovação azul
ME 96. Implementar um programa nacional para a observação, mapeamento de alta resolução e o
conhecimento do mar profundo na Zona Económica Exclusiva (ZEE) e plataforma continental estendida
ME 98. Promover um programa de financiamento de I&DI multidisciplinar para as ciências do mar, entre o
Sistema Científico e Tecnológico Nacional e a indústria, para o desenvolvimento de produtos e serviços
inovadores na economia azul
ME 105. Desenvolver tecnologias e promover estudos para a avaliação do impacto ambiental, social e
económico de atividades extrativas no mar profundo

OE 8: Incrementar a educação, a formação, a cultura e a literacia do oceano
ME 112. Construir uma estratégia integrada de desenvolvimento da literacia do oceano inclusiva e holística
incluindo a educação e formação, cultura, ciência e ambiente
ME 118. Identificar as áreas estratégicas e atualizar o Catálogo Nacional de Qualificações, através do Conselho
Setorial para a Qualificação específico para o mar
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contemporânea e tradicional associadas ao oceano, em Portugal e nas escolas portuguesas no estrangeiro
ME 127. Promover a inventariação, o conhecimento científico e a classificação do património cultural náutico e
subaquático (com recurso aos sistemas e tecnologias robóticas), considerando-o na gestão do litoral e nos
instrumentos de decisão política, nomeadamente no Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo

OE 9: Incentivar a reindustrialização e a capacidade produtiva e digitalizar o oceano
ME 140. Criar uma base de dados e informação oceanográfica nacional de acesso aberto, que também inclua os
dados obtidos por navios de investigação estrangeiros em águas de jurisdição nacional
ME 144. Promover a digitalização da fileira do pescado, pesca e aquicultura 4.0, no sentido do aumento de
eficiência produtiva e de sustentabilidade
ME 152. Criar um programa de reindustrialização na economia azul, com prioridade para a bioeconomia,
tecnologias limpas, engenharia natural, robótica e sensores e toda a digitalização do setor económico do oceano

OE 10: Garantir a segurança, soberania, cooperação e governação
ME 163. Garantir a implementação da ENM 2021-2030 através dos recursos financeiros disponíveis e da
Comissão de Implementação do Investimento Territorial Integrado do Mar (ITIMAR), prevista no Portugal 2020,
e da futura articulação ao nível do Portugal 2030, assim como a respetiva monitorização via Plataforma SEAMInd
ME 165. Operacionalizar o Observatório do Atlântico em coordenação com o Centro Internacional de
Investigação do Atlântico (AIR Centre), incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira
ME 170. Desenvolver uma estratégia nacional de segurança marítima, alinhada com a Estratégia de Segurança
Marítima da UE
ME 172. Desenvolver um programa de construção de meios navais e aéreos, tripulados e não-tripulados, para
vigilância, inspeção e controlo da zona oceânica e costeira.

Da análise das Medidas ilustradas pode constatar-se que grande parte, a maior parte, dependerá da
capacidade de iniciativa das autoridades públicas. Elas vão requerer uma capacidade de organização, de
planeamento, de cooperação com o setor privado e a academia de assinalável envergadura dependendo
ainda fortemente do ambiente de empenho político que se vier a verificar na governação pública dos
próximos anos da década.
Acrescente-se que a parte ainda mais crítica deste Plano de Ação tem a ver com o compromisso orçamental
que em cada ano, em sede de Orçamento de Estado, e na programação de utilização dos Fundos Europeus,
venha a ser possível de agregar ao Plano para criar condições para a sua materialização.
Resta dizer, que existem medidas importantes que muito dependerão para o seu êxito das vontade e
capacidade de fazer convergir políticas setoriais diversas, de responsabilidade primeira de gestão de
organismos e entidades diferentes e, por vezes, com tutelas administrativas e políticas também
diferenciadas.
É apropriado chamar-lhes de emblemáticas pela abrangência e efeitos multiplicadores, mas é, sobretudo,
importante ter a noção que se trata de medidas-mãe geradoras de sistemas ou iniciativas que podem
proporcionar ou alavancar oportunidades de investimento e de negócio para entidades do sistema científico
e para as empresas. Assim sendo, numa ótica de programação exigem um esforço de concentração de
recursos nos primeiros anos para minimizar os efeitos negativos de arrastamento dos momentos de
oportunidade. Ora, essa concentração torna-se mais delicada tanto quanto depender da mobilização dos
recursos humanos dos diferentes organismos que, como sabemos, sofreram nos últimos anos de alguma
depauperização.
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3. ATIVO ESTRATÉGICO RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO ALENTEJO
Este ponto analisa a importância estratégica do ativo recursos hídricos, bem como identifica oportunidades
de negócio de acordo com as opções estratégicas preconizadas para o desenvolvimento da região Alentejo.
Estas oportunidades refletem um espectro de intervenção alargado que, a par do estímulo ao investimento
em torno do aproveitamento dos ativos estratégicos regionais no âmbito dos respetivos sectores e
atividades, compreende a estreita harmonia com a preservação da sustentabilidade dos recursos.

3.1. IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Das oito Regiões Hidrográficas (RH) em Portugal, existem duas no Alentejo: Sado e Mira e outras pequenas
ribeiras adjacentes (RH6) e Guadiana (RH7), a que correspondem planos de gestão específicos, que servem
para estudar e prever as tendências de evolução dos fatores que condicionam a qualidade e quantidade dos
recursos hídricos naturais, e para informar as tomadas de decisão política na esfera da proteção e melhoria
da qualidade dos ecossistemas aquáticos, da promoção da utilização sustentável da água, da proteção das
águas subterrâneas da poluição, e da mitigação dos efeitos das inundações e das secas.
Nas RH 6 e 7, a questão da gestão dos recursos hídricos ganha especial relevância pois, de acordo com o
PNA, estas regiões enfrentam condições de escassez moderada (de acordo com a classificação do índice de
escassez WEI+ - Water Exploitation Index8).
F IGURA 6. W ATER E XPLOITATION I NDEX (WEI+) PARA AS RH 6 E 7
36%
33%
25%

Mira

Sado

Classificação WEI+
<10% - sem escassez
>10% - <20% - escassez reduzida
>20% - escassez moderada
> 40% - escassez severa

Guadiana

Fonte: Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas, Agência Portuguesa do Ambiente.

Para além do abastecimento urbano, as águas são utilizadas fundamentalmente para fins hidroagrícolas,
assumindo especial relevância as albufeiras localizadas nas bacias hidrográficas do rio Tejo, dos rios Sado e
Mira e do rio Guadiana. No que respeita aos volumes de água utilizados, que têm vindo a aumentar
gradualmente ao longo das últimas décadas, a Figura seguinte é bastante esclarecedora quanto ao sector
que constitui a maior preocupação.

8

% da disponibilidade média de água a longo prazo. Mede o uso total de água como uma % dos recursos renováveis (águas subterrâneas
e superficiais), quantificando quanta água é captada e quanta água é devolvida ao meio ambiente após o uso. A diferença entre a
captação e o retorno é o uso da água e ilustra a pressão sobre os recursos renováveis.
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F IGURA 7. V OLUMES DE ÁGUA UTILIZADOS POR SECTOR (hm /ano) NAS R EGIÕES
H IDROGRÁFICAS DA REGIÃO A LENTEJO *
600
Agricultura e
pecuária

500
400
300
200
100
0

Urbano
Industrial

Turismo

* RH6 Sado e Mira; RH7 Guadiana. Nota: exclui o sector energético.

Fonte: Plano Nacional da Água, 2015.

De acordo com o PNA, em 2015, o sector agrícola e pecuário foi responsável por 78,6% do total de água
utilizada, e tendo em conta que representa o elo de uma multiplicidade de relações intra e intersectores
económicos (de que se destaca a agroindústria e o turismo), que se trata de um elemento estruturante e,
ao mesmo tempo, tem um efeito estruturador na paisagem, é neste sector que devem ser desenvolvidos os
maiores esforços, incidindo em diferentes domínios de intervenção tendo em conta a sequência de eventos
que resulta em situações de escassez hídrica.
Note-se que muitos dos impactos ambientais decorrentes da seca, surgem não apenas da privação de água
em si, mas de práticas produtivas em contextos deficitários (temporários ou estruturais), em que se verifica
não raras vezes situações de sobre-exploração continuada do recurso água.
Assim, não sendo possível controlar o fenómeno climático, onde as secas meteorológicas são uma realidade,
é indispensável que água seja utilizada de acordo com princípios rigorosos de sustentabilidade e eficiência
de forma a acautelar as necessidades futuras, não apenas económicas, mas também sociais e ambientais.
Neste cenário, refira-se a importância fundamental dos recursos hídricos subterrâneos, particularmente, os
sistemas aquíferos da Bacia do Tejo-Sado, Moura-Ficalho, Estremoz-Cano, Gabros de Beja, os quais, para
além de representarem reservas e fontes de água, têm tido a capacidade de assegurar a sua regularização
interanual. Neste sentido, também a preservação das águas subterrâneas deve constituir um objetivo
territorial, sendo indispensável a adoção de medidas específicas para cada sistema aquífero, depois de feito
o balanço entre as necessidades e a capacidade que estes sistemas possuem para fazer face às pressões a
que estão sujeitos (poluição pontual e difusa, alterações significativas do regime hidrológico, ...).
Em termos de reservas superficiais, é de destacar o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA),
cujo elemento central é a barragem de Alqueva, que represa o maior lago artificial da Europa. Com uma
superfície de 250 Km2, a sua área de influência abrange parcialmente as bacias hidrográficas dos rios
Guadiana e Sado e as suas reservas estratégicas permitem assegurar a disponibilidade de água em
quantidade e qualidade para as atividades agrícola, florestal e industrial e para o abastecimento urbano
nessa mesma área de influência.
A escala da importância e o reconhecimento do papel central dos recursos hídricos, por constituírem um
ativo vital em termos económicos, sociais e ambientais, mas também um recurso natural cada vez mais
escasso, apela à adoção de uma abordagem holística da sua gestão, que procure considerar as relações
complexas entre a disponibilidade de água e os volumes de consumo (em quantidade e qualidade) como
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uma condição prévia ao processo de desenvolvimento regional. Por outro lado, será fundamental tirar
partido da articulação próxima e das sinergias entre os diferentes sectores, e ter em conta as funções que
os recursos hídricos desempenham (cf. Figura seguinte).
F IGURA 8. R ELAÇÕES ENTRE OS RECURSOS HÍDRICOS E OS SECTORES ECONÓMICOS

ELEMENTO
ESTRUTURANTE DA

ELEMENTO
ESTRUTURADOR DA

PAISAGEM

PAISAGEM

CONSUMO

FACTOR DE

URBANO

PRODUÇÃO

RECURSOS HÍDRICOS

PRODUÇÃO

AGRO-

PRIMÁRIA

ALIMENTAR

TURISMO E
LAZER

PESCA E
AQUICULTURA

ENERGIA [E
ABASTECIMENTO]

Sustentabilidade do recurso água
Inovação e tecnologia

Como se pode reconhecer, a água e a sua menor disponibilidade ou escassez, corresponde a problemáticas
diferentes, com intensidades de impacto também diferentes, dependendo do papel que assume no âmbito
dos processos de desenvolvimento (papel marginal ou mais central), e do nível de dependência dos
utilizadores ou usos (estreita/total ou ténue/mínima).
Relativamente à disponibilidade de água, prevê-se a sua diminuição, não tanto pela ocorrência de secas9
mais pronunciadas ou demoradas, mas pelo facto de sucederem num contexto agravado pelo aquecimento
global (alterações climáticas). Em consequência, aumenta as necessidades e o consumo de água pelos
diversos utilizadores (abastecimento público e industrial e sectores económicos), e também pelos
ecossistemas naturais.
Em resultado do excesso de consumo face às disponibilidades existentes, as secas podem prolongar-se e
resultar em situações de escassez (défice estrutural de água), sendo que os impactos sobre os recursos
hídricos se refletem, por sua vez, nos diversos setores utilizadores da água, e também nos ecossistemas
aquáticos e terrestres.
Com efeito, os períodos sucessivos de precipitação anormalmente baixa, faz com que a humidade no solo
não seja suficiente para suster os sistemas agrícolas e os ecossistemas naturais, e que a estrutura do solo
seja negativamente influenciada e ver diminuída a capacidade de retenção de água e o teor de matéria
orgânica. Estes elementos podem, por sua vez, a médio-longo prazo, alterar a paisagem e acelerar o processo
de desertificação; e a muitíssimo curto prazo, alterar as propriedades organoléticas dos produtos agrícolas
e a quantidade produzida, o que pode, eventualmente, limitar as opções dos processos de transformação.
Por outro lado, as infraestruturas destinadas à reserva estratégica de água têm vindo a assumir um papel
crescente enquanto motores do dinamismo económico, nomeadamente, ao potenciar a atratividade, e a
continuação e expansão, da produção agrícola e florestal, da industria agroalimentar, do turismo e das
9

Estes períodos de défice temporário e anormal de precipitação derivam, principalmente, da intervariabilidade da precipitação,
característica do clima da região Alentejo e às quais se considera ter havido uma adaptação progressiva.
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atividades desportivas e de lazer, bem como ao assegurar e/ou reforçar o abastecimento urbano e industrial
e o fornecimento de energia.

3.2. OPORTUNIDADES ASSOCIADAS AOS RECURSOS HÍDRICOS
3.2.1. DOMÍNIOS DE OPORTUNIDADES DOS RECURSOS HÍDRICOS
Nas páginas seguintes encontra-se uma síntese do resultado da análise da Equipa do estudo às atividades/
sectores ligados ao ativo estratégico Recursos hídricos. Tendo presente o leque alargado e heterógeno das
frentes potenciais de investimento e a multiplicidade e complexidade das relações intra e intersectores e
atividades económicas no domínio ‘recursos hídricos’, este exercício delimitou as áreas de análise:
Ä

Alterações climáticas. Esta dimensão particularmente importante, alude à crescente escassez de
água e, consequentemente, às pressões graduais sobre esse recurso vital e vulnerável.
Neste contexto, privilegiou-se as oportunidades de negócio que valorizam a eficiência da utilização
do recurso água e, principalmente, associadas às atividades/sectores/fileiras consideradas no
contorno da especialização económico-produtiva da região Alentejo10 e com particular ligação às
bacias hidrográficas dos rios Guadiana, Sado e Mira e para a área de influência do Empreendimento
de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).

Ä

§

agricultura [e sistemas de regadio], e silvicultura;

§

pesca e aquicultura em águas interiores;

§

agroalimentar;

§

turismo [e atividades conexas, p.e., desporto e lazer].

Efeito âncora em torno de projetos/investimentos estruturantes da região Alentejo. Esta dimensão
encontra a sua pertinência na existência de infraestruturas com potencial para alavancar o
desenvolvimento de novos negócios do setor privado (p.e., expansão da área de regadio).

A estas acresce uma dimensão transversal e complementar, associada ao aumento e transferência de
conhecimento, à investigação e desenvolvimento, e à inovação e tecnologia. A investigação e o
desenvolvimento e a transferência de conhecimento ajustados aos desafios atuais e futuros, constituem um
aspeto muito importante do processo de incorporação de inovação e tecnologia (aplicações e soluções) e
estas, um aspeto-chave para melhorar a competitividade e a produtividade das atividades / sectores /
fileiras, numa ótica de suporte responsável (i) pela resposta às necessidades decorrentes das características
distintivas dessas atividades; e (ii) pelo contributo para o desenvolvimento sustentável da região Alentejo.
Este enquadramento possibilita a identificação de um vasto e diversificado conjunto de negócios associados
ao mar e aos recursos hídricos da região Alentejo. Não obstante, e tal como referido, o processo de
identificação de oportunidades económicas compreendeu o potencial inerente das oportunidades
identificadas para:
i)

contribuir para a atenuação dos fenómenos de escassez de água;

ii) acolher o estímulo para uma evolução de paradigma orientada para a sustentabilidade dos recursos
sustentada nos processos de digitalização, descarbonização e circularização da economia;
iii) concorrer para a resiliência e valorização dos sistemas naturais;
iv) valorizar e consolidar as cadeias produtivas regionais e aprofundar o seu perfil de especialização; e
10

Domínio de especialização Bioeconomia Sustentável, centrada nos recursos/ativos regionais (EREI Alentejo 2030).
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v) incorporar conhecimento e inovação nos seus vários tipos – de modelo de negócio, organizacional,
e/ou em marketing; de processo, em produtos e/ou em serviços; e, incremental ou radical.
Em termos de intervenções no horizonte 2030, estão previstos investimentos/projetos estruturantes quer
ao nível da capacidade de armazenamento de água, quer ao nível da eficiência na sua utilização, que
mobilizam montantes avultados (na ordem das várias centenas de milhões de euros) a partir de vários
instrumentos.
Ü Aumento da capacidade de armazenamento de água.

Investimento no Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato (apoio consagrado no PRR),
antecipando a criação de uma reserva estratégica de água, que constituirá́ uma alternativa para o
abastecimento público e viabilizará a conversão de cerca de 10 mil ha de áreas de sequeiro para áreas de
regadio e que servirá também como reserva estratégica de energia através da instalação de uma central
fotovoltaica flutuante de 150 megawatts.
Expansão do EFMA (prevista no âmbito Programa Nacional de Regadios (PNR)11, com o financiamento do
Banco Europeu de Investimento e da Comissão Europeia), com o objetivo de converter cerca de 50 mil ha
em novas áreas de regadio.
Outros investimentos foram realizados recentemente para reforçar a capacidade de abastecimento através
de novas ligações da água do Alqueva a albufeiras e sistemas hidráulicos deficitários e através da melhoria
das atuais e estabelecimento de novas ligações a origens do EFMA (atualmente possui ligações que reforçam
5 barragens e que abastecem cerca de 200 mil habitantes da região Alentejo).
Ü Aumento da eficiência da utilização do recurso água.

Elaboração de um plano de eficiência hídrica para a região Alentejo12 (previsto na Estratégia Portugal 2030),
com vista a avaliar as disponibilidades e os consumos hídricos, e estabelecer cenários prospetivos que
tenham em conta os efeitos das alterações climáticas, definindo metas e horizontes temporais de eficiência
hídrica para os principais usos, e identificando medidas destinadas a promover a eficiência hídrica, soluções
estruturais e novas origens de água.
Criação de um grupo de trabalho para a revisão do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais e Pluviais 203013 (previsto no PRR), enquanto instrumento norteador das
políticas para o ciclo urbano da água e respetiva articulação com as demais políticas setoriais relevantes.
Nesta fase, não há, ainda, informação concreta de como vai ser materializada a Estratégia Alentejo 2030. No
entanto, com o intuito de assegurar um nexo com o Programa Operacional Regional e os Programas
Temáticos e de Cooperação Territorial, entre outros instrumentos que venham a ser implementados no
próximo período de programação, foram definidos oito Planos de Ação que constituem referenciais de
trabalho para implementar os PO, dos quais se destaca os seguintes:
Ø

Plano de Ação 2. Sustentabilidade Territorial, Património Natural e Ação Climática. O desafio da
sustentabilidade territorial e valorização do capital natural, no quadro das alterações climáticas
apresenta uma grande complexidade, nomeadamente, decorrente da erosão dos solos, da perda de
biodiversidade, da intensificação agrícola de regadio e do declínio do interesse pelos sistemas
produtivos em sequeiro.

11

https://dre.pt/application/file/a/116653678.
Despacho n.º 444/2020, de 1 de janeiro, que Determina a elaboração das bases do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo.
13
Despacho n.º 5316/2020, Diário da República n.º 89/2020, Série II de 5 de julho.
12

P á g i n a | 23

ASSESSORIA TÉCNICA À ADRAL
- E STUDO DE C ARACTERIZAÇÃO DO S ECTOR DA “Á GUA E R ECURSOS H ÍDRICOS ” N O A LENTEJO -

Este cenário apela a uma intervenção integrada no sentido de melhorar as funções ecossistémicas e
produtivas através do uso eficiente, sustentável e inteligente dos recursos, com destaque para a água
(p.e., ações destinadas à reabilitação e modernização do regadio existente, ao aumento da área
regada, à adoção de modelos sustentáveis de gestão empresarial, à adoção de comportamentos mais
responsáveis e sustentáveis).
Ø

Plano de Ação 3. Conhecimento e Inovação. Com intervenções conducentes a ultrapassar os
constrangimentos estruturais associados à insuficiente cooperação institucional e à produção e
transferência de conhecimento, inovação e tecnologia para as empresas, e a valorizar os ativos
estratégicos regionais (p.e., plataformas que dinamizem a atuação das Instituições de Ensino Superior
e das unidades de I&D regionais, investimentos com vista a melhorar a adoção de tecnologias
avançadas).

Ø

Plano de Ação 8. Água. Proposta para a criação de uma Intervenção Territorial Integrada (ITI) no
domínio da Água em cooperação com a região Algarve (territórios vulneráveis que integram, total ou
parcialmente, concelhos das NUT III do Baixo Alentejo, do Litoral Alentejano e do Algarve). Visa
desenvolver e apoiar ações devidamente ajustadas às necessidades específicas do território, que
tenham em vista o aumento da resiliência dos ecossistemas face aos efeitos das alterações climáticas,
conciliando a proteção e valorização dos corredores ecológicos com o desenvolvimento das atividades
económicas (p.e., desenvolvimento de projetos conjuntos entre empresas e centros de I&D;
implementação de modelos de previsão, gestão e monitorização da água, dos solos, dos ecossistemas
e da biodiversidade; disseminação de novas técnicas, práticas e culturas).

AGRICULTURA, FLORESTAS E AGROALIMENTAR
Tendo presente que o sector agrícola é responsável por cerca de 80% do total de água utilizada na região
Alentejo, e a correlação entre a agricultura e a agroindústria, e entre a agricultura e outros sectores
económicos, importa considerar os problemas relacionados com a escassez de água e os períodos de seca
como uma condição prévia ao desenvolvimento regional.
Neste âmbito, destaca-se os perímetros de rega que, para além de terem permitido a continuidade da
produção agrícola e florestal, têm vindo a estimular a alteração do modelo agrícola regional nos últimos
anos. Esta alteração tem resultado da assimilação de novas técnicas e tecnologias que, por sua vez, tem
vindo a permitir a introdução de novas culturas, a instalação de sistemas produtivos com alta produtividade,
a expansão do mercado, nomeadamente, com recurso à exportação, bem como a adaptação para métodos
produtivos mais sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Para além do potencial do EFMA para gerar oportunidades de negócio a partir da sua reserva estratégica de
água, há a destacar:
§

a otimização das potencialidades associadas ao perímetro de rega do Mira, tendo presente a sua
relativa especialização na produção intensiva de hortícolas e hortofrutícolas em grande parte inserida
no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina (PNSCV) com as limitações daí
decorrentes;

§

a análise das potencialidades emergentes com a construção do Empreendimento Hidráulico de Fins
Múltiplos do Crato-Pisão, que permitirá um regadio superior a 10.000 ha nos concelhos de Crato, Alter
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do Chão, Fronteira e Avis, nomeadamente, em termos da produção, transformação e comercialização
de produtos endógenos, a par das atividades turísticas;
§

a análise das potencialidades emergentes com a construção do sistema de rega da Barragem do
Abrilongo, permitindo o regadio de 2.000 ha nos concelhos de Arronches, Campo Maior e Portalegre
de Campo Maior.

Considera-se que a área reconvertida em regadio para culturas permanentes ou anuais produzidas em
sistemas bastante mais intensivos, mantendo omissa a discussão sobre a sua sustentabilidade, representa
uma mais-valia e possui uma importância vital na agricultura da região Alentejo, nomeadamente, porque se
consegue ter acesso a opções culturais com produtividades mais interessantes.
Com estas dinâmicas, tem sido atribuída particular atenção ao regadio tendo em conta as condições edafoclimáticas da região. Não obstante, a área de sequeiro é bastante mais extensa, pelo que é indispensável
conferir a importância devida aos sistemas culturais que presente e futuramente não terão acesso a regadio.
Grande parte da superfície é ocupada por pastagens permanentes em sob coberto e culturas forrageiras
temporárias ou prados, ou seja, áreas ocupadas pelo montado / sistema agro-silvo-pastoril. Uma pequena
percentagem da área é ocupada por manchas de pinheiro e outras especiais florestais.
Estes sistemas revestem-se de uma enorme importância quando considerado o seu papel multifuncional,
tendo em conta as funções económica, ambiental e social. Neste particular, destaca-se a função ambiental
pela sua capacidade de sequestrar carbono, diminuindo as emissões de gases com efeito de estufa para a
atmosfera, e de regular o regime hídrico e melhorar a qualidade da água.
No entanto, estão confrontados com constrangimentos estruturais pesados. Por um lado, com uma
deterioração progressiva, acompanhada por quebras na produtividade, que apela à incorporação de práticas
inovadoras e de tecnologia com base em conhecimento científico, que visem a maximização da função
económica e que, simultaneamente, garantam as funções ambiental e social.
Por outro lado, com a relativa dificuldade em transferir e fixar conhecimento especializado neste tipo de
sistemas tendo em conta o perfil das unidades produtivas e dos seus responsáveis, exigindo modelos de
negócio diferenciados, nomeadamente, incorporando estratégias criativas que permitam a convergência
entre o tradicional e a inovação, ou seja, entre o conhecimento adquirido ao longo das gerações e o
conhecimento científico.
Neste enquadramento, considera-se que novas oportunidades de negócio poderão vir a surgir na esfera da
produção em sequeiro.
No caso da indústria agroalimentar, aliada, a jusante à comercialização (incluindo exportação), trata-se de
estimular uma atividade económica baseada na transformação de produtos intrínsecos ao mosaico agrícola
da região Alentejo, em produtos distintivos do seu património cultural (queijo, vinho, azeite, enchidos, ...);
e com clara importância económica e empregadora aos níveis local e regional.
Para este sector de atividade económica têm vindo a ser criados regulamentos cada vez mais rigorosos
relativos ao uso da água, que levaram as unidades industriais a reagir, adotando diversas medidas no sentido
de racionalizar o consumo de água, de minimizar os desperdícios, e de tratar adequadamente os respetivos
efluentes. O nível de incorporação de tecnologia no âmbito destes processos foi diferenciado, dependendo,
principalmente, da dimensão da empresa, e dos recursos financeiros e humanos disponíveis.
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Os grandes avanços tecnológicos, têm resultado no lançamento de produtos, equipamentos e soluções
adaptados às necessidades das empresas, que procuram ampliar os ganhos de eficiência na utilização de
água, bem como aumentar a taxa de reutilização de águas residuais e a qualidade da água depois de sujeita
a este tipo de processos.
DADOS DE CONTEXTO
INDICADORES-CHAVE
§

§
§
§
§

§

O setor agrícola e a diversificação dos seus sistemas de produção, geradoras de produções de qualidade e
com contributo importante para o dinamismo das atividades do complexo agroflorestal, nomeadamente,
para rentabilizar e consolidar os investimentos realizados nos diversos aproveitamentos hidroagrícolas.
Surgimento de novos players com oferta em tecnologia e inovação, podendo induzir a procura e facilitar a
sua incorporação nas empresas agrícolas, agroalimentares e florestais.
A Barragem do Alqueva constituiu um grande contributo para a evolução do regadio nos últimos anos e,
assim para a evolução do sector agrícola e atividades conexas (particularmente, agroalimentar e turismo).
É previsto um aumento do regadio público na região Alentejo, com um contributo importante previsto pela
expansão da área beneficiada pelo Alqueva.
Cultura de regadio constitui um fator determinante para o reforço e diversificação do tecido económico e
social, condição indispensável para coesão económica e social, no entanto, contempla, igualmente, impactos
ambientais negativos dada a cada vez maior intensificação e pressão do uso do recurso água.
Região Alentejo é a região mais vulnerável do país, classificada com o nível máximo de risco para a
ocorrência de mais secas e de maior dimensão e gravidade.

AGRICULTURA
§ Aumento do Valor Acrescentado Bruto (VAB) em cerca de 25% nos últimos 10 anos.
§ Aumento da superfície regada em cerca de 80 mil ha face a 2009 (+58,3%), correspondendo essa área a 10,2%
da superfície agrícola utilizada (SAU).
§ Reconversão dos sistemas agrícolas em resultado do investimento em regadio para novas culturas com valor
acrescentado (frutos de casca rija, romã, ameixa, ...).
§ Aumento da SAU média, que resultou da redução no número de explorações e do aumento da SAU.
§ Explorações ultrapassam a média de dimensão económica nacional em 6,6 vezes.
§ Evolução para culturas de maior valor acrescentado e menores ciclos de produção, com eventuais efeitos
nocivos perversos da intensificação agrícola de regadio.
§ Produtores da região Alentejo com abertura à introdução de tecnologias e equipamentos para a melhoria da
gestão da água.
AGROALIMENTAR
§ Recuperação do potencial de exportação agroalimentar (horto-fruticultura, vinho, do azeite, ...).
§ Aumento significativo da área de olival superintensivo, com resposta consistente do setor oleícola, com um
conjunto investimentos no sector agroindustrial.
§ Potencial de crescimento de agroindústrias e de plataformas comerciais e de logística.
FLORESTA
§ Pequenas fileiras produtivas de base florestal com expressão económica e social, e que marcam a riqueza da
biodiversidade da região Alentejo.
§ Potencial para o aumento da área florestal, nomeadamente, no âmbito de uma política de aumento da
capacidade de sequestro do carbono, permitindo a valorização da região Alentejo como de carbono zero.
§ Potencial para o aumento do uso das biomassas florestais para a produção energética.
§ Diminuição da resiliência e do potencial produtivo do montado diminuição da resiliência e do potencial
produtivo do montado.
SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Ø

Ø
Ø

AWAM - Centro dedicado à “Smart Agriculture and Water Management”, que resulta de uma parceria entre
Fraunhofer-Gesellschaft, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), a Universidade de Évora (UÉvora) e a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
InovTechAgro - Centro Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica do Sector Agroflorestal, tendo
o Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) como entidade gestora.
UÉvora e Institutos Politécnicos de Beja, de Portalegre
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Centro de Competências para o Regadio Nacional - Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR) para
a promoção do conhecimento e inovação do regadio.
PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, líder do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia
(SRTT), para a dinamização e fomento de sinergias entre o ecossistema académico e empresarial.
DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E PLANEAMENTO RELEVANTES
ESTRATÉGIAS NACIONAIS

PLANO ESTRATÉGICO DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM (PE PAC). A proposta de Regulamento define o objetivo transversal
de partilha de conhecimentos, de inovação e de digitalização, o qual se associa aos três objetivos gerais
seguintes: (i) Promover um setor agrícola inteligente, resiliente e diversificado, de modo a garantir a segurança
alimentar; (ii) Proteger o ambiente e a luta contra as alterações climáticas; (iii) Reforçar o tecido económico e
social das zonas rurais. Inclui também um conjunto de apoios ao investimento produtivo e não produtivo,
nomeadamente, investigação e produção experimental, orientados para a melhor utilização e/ou gestão dos
recursos hídricos, e tendo presente os desafios associados aos efeitos das alterações climáticas.
De referir, ainda, a Agenda para a Inovação da Agricultura 2020-2030, com iniciativas que incluem objetivos
ligados à melhoria da gestão dos recursos hídricos:
Ä Iniciativa 4 - Adaptação às alterações climáticas. Visa capacitar os territórios para a futura adaptação a uma
produção agrícola mais resiliente, bem como a uma gestão mais eficiente do recurso água.
Ä Iniciativa 6. Territórios sustentáveis. Pretende promover o desenvolvimento sustentável, a gestão eficiente
dos recursos naturais como a água, e a valorização dos recursos endógenos.
Ä Iniciativa 8. Agricultura 4.0. Visa colocar o conhecimento como fator de competitividade, e promover a
digitalização e aplicação das TIC nos sectores agrícola e agroalimentar.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
Estratégia Regional Alentejo 2030 (Alentejo 2030)
Estratégia Regional de Especialização Inteligente 2030 (EREI2030)

O grande e crítico desafio associado à tendência para o aumento da à escassez hídrica também gera
oportunidades económicas ligadas à necessidade de uma cada vez maior eficiência na utilização do recurso
água. Neste contexto, e tendo em conta os padrões de utilização de água, assume particular importância a
incorporação de inovação e de tecnologia nas práticas agrícolas e florestais e nos processos da indústria
agroalimentar.
Os empreendedores e potenciais empreendedores que considerarem estes sinais (desafios e tendências
comuns relativas à sustentabilidade hídrica), que sejam capazes de antecipar-se e adaptar-se rapidamente
à evolução do contexto, e que encontrarem formas criativas e inovadoras para atender às necessidades
emergentes, poderão vir a estabelecer vantagens competitivas e a criar valor comercial significativo.
A tabela seguinte sistematiza um conjunto de exemplos de oportunidades de negócio que se considera
poder beneficiar de um maior acolhimento nas atividades associadas à agricultura, floresta e agroindústria.

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO DOMÍNIO AGRICULTURA, FLORESTA E AGROALIMENTAR
Serviços de integração de fatores de inovação e modernização tecnológica nos sistemas e técnicas de
regadio no sector agrícola e florestal (p.e., sistemas da monitorização.
Serviços de implementação de tecnologias avançadas de gestão de informação – agricultura e silvicultura
de precisão.
Serviços de avaliação, bem como introdução de medidas com vista à adaptação às alterações climáticas,
em particular em áreas de produção de sequeiro.
Produtos e serviços com vista à otimização das potencialidades associadas ao perímetro de rega do Mira,
tendo presente a sua especialização na produção intensiva de hortofrutícolas em grande parte inserida no
PNSCV com as limitações daí decorrentes.
Serviços de implementação de sistemas de monitorização que visem o aumento da eficiência no uso da
água no sector agroalimentar, combatendo as perdas ao longo do processo produtivo.
Serviços de instalação de sistemas de tratamento e reutilização de águas pluviais e residuais (p.e., para
higienização das instalações ou para implementação de sistemas de cultivo hidropónico).
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Na ótica do sistema científico e tecnológico, deve ser fomentada a aproximação entre estas instituições e as
empresas, e assegurado investimento público para a criação de novos conhecimentos e para o
desenvolvimento e disponibilização de soluções adaptadas às necessidades, nomeadamente, nos domínios
identificados na Tabela seguinte.
DOMÍNIOS DE INVESTIMENTO PÚBLICO SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – AGRICULTURA, FLORESTA, AGROALIMENTAR
Ø

Investigação e desenvolvimento tecnológico no âmbito dos efeitos e evolução da seca num contexto de
agravamento das alterações climáticas, com particular foco na melhoria da gestão dos recursos hídricos nas
áreas de sequeiro.

Ø

Desenvolvimento de soluções para o tratamento e reutilização de águas residuais agroindustriais e
transferência desse conhecimento e tecnologia ao tecido produtivo.

Ø

Ações de sensibilização e capacitação sobre as responsabilidades ambientais e para a adoção de boas práticas
em torno do uso racional e eficiente da água, num contexto de agravamento das alterações climáticas.

Ø

Análise das potencialidades emergentes das novas áreas de regadio em termos da produção, transformação
e comercialização de produtos endógenos, a par das atividades turísticas, com a incorporação, à partida, de
fatores de inovação e de tecnologia com vista a aumentar a eficiência da utilização da água.

Ø

Cartografia dos aproveitamentos hidroagrícolas (Caia, Alqueva, Sado, Mira, ...) com análises de risco, e basear
a gestão dos recursos hídricos nas situações de seca e de escassez hídrica, também considerando a
concorrência entre os diferentes usos (p.e., priorização de usos).

T URISMO E L AZER
O turismo ligado aos territórios rurais da região Alentejo tem sido um agente indutor do desenvolvimento
económico e social. Com efeito, o turismo tem vindo a assumir uma importância económica crescente na
região Alentejo (nos últimos anos, as dormidas na região cresceram acima da média acional, e foi uma das
regiões menos desestabilizadas na sequência da pandemia COVID-19), tendo contribuído para isso uma
evolução que tem acompanhado as tendências da procura.
Este aumento da procura, envolve consumidores mais informados e que se orientam para experiências
diferenciadas, ou seja, turistas que se distanciam do turismo convencional (“de massas”), que apresentam
um perfil mais ativo, com uma preocupação acrescida com o ambiente e a sua sustentabilidade, e que, na
procura por unidades turísticas, priorizam as que se distinguem pela adoção de comportamentos e práticas
ambientalmente responsáveis na gestão operacional das infraestruturas turísticas (p.e., com vista à
utilização eficiente do recurso água).
Do ponto de vista económico, o turismo tem resultado num importante efeito de alavanca na melhoria da
competitividade de outros sectores conexos com particular relevância na região, designadamente, quando
atua em estreita articulação com a valorização e integração das produções locais (p.e., gastronomia,
produtos agroalimentares locais de qualidade), e dos bens patrimoniais (p.e., programas e eventos
temáticos ligados aos bens paisagísticos e culturais), surgindo mesmo como reforço da capacidade da região
Alentejo em atrair e reter população, conhecimento, massa crítica e atividades geradoras de emprego.
Especificamente no que toca à relação com os recursos hídricos, com efeito, os rios e os espelhos de água,
são áreas de excelência para a prática do desporto, para o lazer e repouso, e para o turismo de natureza, e
que, aliadas às especificidades do património cultural material e imaterial (tradições, gastronomia,
artesanato, Cante, ...), podem proporcionar fluxos de visitação importantes para as economias locais,
representando uma fonte de rendimento e de postos de trabalho e um meio para preservar e valorizar o
património natural e cultural.
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O aumento da importância deste sector tem requerido a criação de novos produtos e de novas estratégias
de gestão e organização da oferta turística em torno dos recursos hídricos. Esta necessidade teve uma
resposta combinada entre investimento privado (p.e., unidades turísticas rurais, de natureza; criação de
produtos e serviços turísticos em torno do património regional) e investimento público (criação de
infraestruturas de apoio como áreas de recreação e lazer). Neste contexto, destaca-se o Lago Alqueva, que
é tido como um valioso património natural, paisagístico e cultural, e que possui condições privilegiadas para
a prática e o desenvolvimento de atividades náuticas associadas ao turismo e ao desporto.
A Tabela seguinte sistematiza os produtos náuticos (recreativos, turísticos, ...) existentes nos vários spots
regionais (âncora e complementares) das principais massas de água da região Alentejo e associados às
diferentes vertentes de turismo (fluvial, lagunar, cultural, desportivo e de lazer).
T ABELA 6. P RODUTOS NÁUTICOS ASSOCIADOS AOS SPOTS DA REGIÃO A LENTEJO
Spots regionais

Produtos (oferta)

Rio Guadiana – Mértola e Tapada
Grande

Vela de cruzeiro, vela ligeira, remo, canoagem, passeios em barco
motorizado, pesca de rio, birdwatching.

Alqueva – Amieira, Monsaraz e
Barragem

Vela de cruzeiro e ligeira, remo, canoagem, passeios em embarcações
com motor, pesca desportiva, wakeboard, birdwatching.

Vale do Sorraia – Ribeiras da
Seda, da Raia e de Sor

Canoagem, hidrospeed, pesca desportiva.

Albufeiras do hinterland –
Atabueira, Odivelas, Vale do Gaio

Vela, pesca desportiva, remo, canoagem, birdwatching.

Albufeiras de Póvoa-Meadas,
Abrilongo, Caia, Alfarófia

Vela ligeira, remo, canoagem, passeios em barco motorizado,
wakeboard, pesca de rio, pesca desportiva, birdwatching.

Ribeira de Sor, Albufeiras de
Montargil e Maranhão

Vela ligeira, remo, canoagem, passeios em barco motorizado,
wakeboard, pesca de rio, pesca desportiva, birdwatching.

Valada, Salvaterra de Magos e
Escaroupim

Vela ligeira, excursões em embarcações clássicas, passeios em barco
motorizado, remo, canoagem, pesca de rio, birdwatching.

Fonte: Plano para o desenvolvimento do Turismo Náutico no Alentejo e Ribatejo, 2015.

Neste âmbito, é paradigmática a recente criação de cinco Estações Náuticas (EN), quatro das quais ligadas
aos recursos hídricos interiores. Estas Estações consistem em redes integradas de oferta turística,
estruturadas com base em parcerias que reúnem um conjunto diversificado de parceiros (entidades
institucionais e associativas e, principalmente, agentes económicos), que agregam e disponibilizam produtos
e serviços relevantes para a criação de elementos de atratividade turística náutica de qualidade (alojamento
- incluindo parques de campismo e caravanismo, atividades náuticas, restauração, animação cultural, ...), e
que promovem pontos de interesse como as aldeias ribeirinhas e as praias fluviais.
Desta forma, as Estações Náuticas apresentam-se como uma plataforma de cooperação entre atores
identificados nos respetivos territórios e que, para além de assegurar a oferta de um produto turístico,
contribuem para a sustentabilidade económica, social e ambiental do território.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Estação Náutica de Odemira

É constituída por uma rede de oferta turística náutica e complementar
de qualidade, organizada a partir da valorização dos recursos náuticos
existentes no Concelho de Odemira.
Compreende 3 polos no curso do Rio Mira: o Polo Náutico de Vila Nova
de Milfontes (inclui a faixa costeira), o Polo Náutico de Odemira e o Polo
Náutico da Albufeira de Santa Clara.

Estação Náutica de Avis

Rede de oferta turística que, tendo como base fundamental a Albufeira
do Maranhão, reúne um conjunto de parceiros que disponibilizam
serviços desde atividades náuticas, alojamento, restauração, animação
cultural e turística, entre outros, que configuram uma oferta turística
integrada.

Estação Náutica de Moura-Alqueva

Conta com a parceria de entidades públicas e privadas e privilegia a
participação em ações regionais e nacionais da rede de Estações
Náuticas Portuguesas e a cooperação com os atores locais e regionais na
conceção de produtos que simbolizam a atividade náutica na região.
As infraestruturas e equipamentos que integram a oferta da EN
subdividem-se nos seguintes spots náuticos: Centro Náutico de
Moura/Alqueva, Estrela - Aldeia Ribeirinha, Cais da Barca, Centro de
Remo do Ardila.

Rede de oferta turística náutica de qualidade, organizada a partir da
valorização integrada dos recursos náuticos presentes no Concelho de
Reguengos de Monsaraz.
Estes recursos incluem a oferta de alojamento, restauração, atividades
náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de
turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando experiências
Estação Náutica de Monsaraz
diversificadas e integradas.
Certificada pela Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, que,
entre outras atividades, visa promover, desenvolver e certificar as
estações náuticas em Portugal, no âmbito da FEDETON – European
Federation of Nautical Tourism Destinations.
Fonte: com base em https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas.

Dado o potencial de crescimento das EN e o seu potencial contributo para o desenvolvimento da região
Alentejo refira-se que, em Março de 2021, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz assinou um
protocolo com dois dos parceiros do Projeto Alentejo Azul (a Sines Tecnopolo e a ADRAL) para o
desenvolvimento do projeto “Internacionalizar+ Estações Náuticas do Alentejo”, que visa promover a
valorização e a internacionalização das EN, de forma a aumentar as receitas turísticas das empresas que as
integram.
Com efeito, o sector do turismo tem atribuído um grande potencial à água, e tem facilitado o seu maior e
melhor aproveitamento, aliando a proteção desses recursos com as respetivas regras de utilização de acordo
com os Planos de Ordenamento, onde são definidas as áreas de recreação e de lazer, as áreas de vocação
edificável e de vocação turística dentro e em redor do plano de água, bem como unidades de alojamento e
atividades de animação turística.
No que se refere às atividades conexas ao turismo, na região Alentejo, a pesca em águas interiores nas suas
valências lúdica e desportiva distingue-se como uma das atividades com valor socioeconómico importante
a nível local, e que tem vindo a contribuir de forma crescente para a dinamização do património cultural,
gastronómico e ambiental, e, consequentemente, do sector turismo.
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De acordo com os PGRH, a pesca desportiva em albufeiras dedica-se, sobretudo, à captura de espécies
introduzidas (e.g. carpa, Cyprinus carpio, e achigã, Micropterus salmoides), e não parece constituir uma
pressão sobre os recursos piscícolas, nem sobre a qualidade da água. Não obstante, esta atividade pode ter
efeitos negativos indiretos nos sistemas naturais devido aos repovoamentos realizados, p.e., por pescadores
e/ou associações de pesca desportiva, na medida em que podem resultar na introdução de espécies exóticas
nos ecossistemas aquáticos. Os riscos para a sustentabilidade da biodiversidade nativa devem ser
permanentemente monitorizados.
Também as atividades desportivas náuticas começam a assumir alguma relevância, dando oportunidade
para a promoção da região Alentejo enquanto destino de Turismo Desportivo Náutico, nomeadamente, no
âmbito de atividades desportivas como o remo e a canoagem. Pelo que será vantajoso a definição e
promoção de uma estratégia de atração de organizações desportivas nacionais e internacionais para a
realização de eventos de pequena e média dimensão (estágios, torneios, etc.), otimizando as condições
criadas para a prática desses desportos (p.e., a pista da Tapada Grande na Mina de São Domingos).
Nesse caso, será indispensável a existência de um conjunto de infraestruturas desportivas de qualidade que
dê resposta às necessidades específicas dessas modalidades desportivas, bem como de serviços de apoio
qualificados.
Outras atividades, como as integradas em unidades termais e de saúde também começam a registar níveis
de recuperação após um período de inércia, um relativo dinamismo que está associado a um novo conceito
de termalismo, ou seja, não apenas associado ao uso terapêutico da água termal, mas também associado a
atividades de lazer e bem-estar. Neste âmbito, será importante consolidar a oferta segmentada e serviços
inovadores como a medicina estética e a medicina preventiva.
DADOS DE CONTEXTO
INDICADORES-CHAVE
§

§
§

§
§

§

§
§
§

Turismo ligado aos territórios rurais da região Alentejo tem sido um agente indutor do desenvolvimento
económico e social, assumindo-se como um dos setores que mais cresce ao nível regional e que mais
oportunidades oferece em termos de investimentos de sucesso.
Contributo para o crescimento dos indicadores económicos e de emprego, com efeitos positivos em outras
cadeias de valor regionais (p.e., agrícola e agroalimentar).
Região Alentejo possui recursos e potencial de criação de produtos e serviços turísticos inimitáveis ligados
aos espelhos de água (diversidade e quantidade de recursos hídricos aliados ao elevado valor da paisagem
circundante), nomeadamente, com potencial de exportação, e, assim, com potencial de atração de
empresários e de dinâmicas de investimento.
Aumento de produtos turísticos que procuram aproveitar bens e serviços raramente comercializados como
a paisagem, e que procuram contribuir para a preservação e melhoria do ambiente.
Embora o número limitado de operadores, tem-se registado o aumento e a acelerada diversificação da oferta
de produtos e serviços turísticos, desportivos e de lazer associados às albufeiras (p.e., ski aquático,
wakeboard, pesca lúdica/recreativa, canoagem, windsurf, observação de aves).
Consolidação das EN (maior organização e articulação dos stakeholders envolvidos no contexto do turismo
náutico), que promove a diversificação dos produtos no domínio do turismo náutico, criativos e inovadores,
e que concorrem para elevar os níveis de procura dos mercados estrangeiros, bem como para promover o
aumento da estadia média.
Aumento da procura envolvendo turistas mais ativos e com uma preocupação acrescida com o ambiente e a
sua sustentabilidade.
Riscos associados ao aumento da pegada ecológica dos turistas e das empresas turísticas e à degradação
gradual da qualidade dos recursos aquáticos e piscícolas.
Leque bastante significativo de restrições no que toca utilização das massas de água e das suas margens (p.e.,
limitações na infraestruturação de apoio ao turístico náutico para uso coletivo).
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PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia.
Prevista a construção da Business Accelerator (Aceleradora de Empresas do Alentejo) - IDEA 4.0., um projeto
promovido pela ADRAL com o apoio do PO Alentejo 2020. Este centro de inovação digital visa contribuir para
o estabelecimento de um sistema regional de inovação robusto e capaz de gerar aumentos na
competitividade do tecido empresarial da região Alentejo. Pretende constituir-se como um DIH - Digital
Innovation Hub alinhado com a estratégia europeia de digitalização do ecossistema empresarial regional.
Observatório de Turismo Sustentável do Alentejo (ASTO). Resulta de uma parceria estabelecida entre a UE e
a Entidade Regional de Turismo do Alentejo/Ribatejo, com o apoio do Turismo de Portugal e o envolvimento
dos Institutos Politécnicos de Portalegre e de Santarém. Constitui uma ferramenta fundamental para
monitorizar a atividade turística da região no âmbito dos domínios da sustentabilidade, visando o
reconhecimento do turismo sustentável como um veículo para alcançar o desenvolvimento económico e
social da região Alentejo.
DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E PLANEAMENTO RELEVANTES
ESTRATÉGIAS NACIONAIS

ESTRATÉGIA TURISMO 2027. A perspetiva de funcionamento das unidades turísticas mais orientada para o aumento
da eficiência da utilização do recurso água, alinha-se com a Estratégia Turismo 2027, que assume claramente a
dimensão da sustentabilidade ambiental, do destino e do produto, na estratégia de desenvolvimento do sector,
e identificando o recurso água como um dos dez ativos estratégicos diferenciadores do turismo nacional.
Com esse enquadramento, estabeleceu o objetivo de impulsionar a gestão racional desse recurso, tendo, para
esse efeito determinado a meta de assegurar que mais de 90% das empresas turísticas promovem uma utilização
eficiente da água nas suas operações.
PLANO ESTRATÉGICO DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM (PE PAC). Dos três objetivos gerais, salienta-se o reforço do tecido
económico e social das zonas rurais e, designadamente, o objetivo específico 8. Promover o emprego, o
crescimento, a igualdade de género, a inclusão social e o desenvolvimento local nas zonas rurais, nomeadamente
a bioeconomia e a silvicultura sustentável, que prevê apoios à valorização dos recursos endógenos através de
atividades complementares como o turismo nas zonas rurais, e a pesca em águas interiores.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
Estratégia Regional Alentejo 2030 (Alentejo 2030)
Estratégia Regional de Especialização Inteligente 2030 (EREI2030)
Estratégia regional de desenvolvimento turístico do Alentejo e da Lezíria do Tejo para o período 2021-2027:
encontra-se em processo de construção sob a responsabilidade da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo.

À continuada tendência de crescimento de uma procura diferenciada, deverá corresponder a construção de
uma oferta competitiva e inovadora de produtos e serviços que corresponda aos desafios atuais e futuros
do mercado, nomeadamente, em termos de restauração e alojamento, muito limitados em algumas zonas
envolventes dos espelhos de água. No que se refere ao potencial de surgimento de novas unidades turísticas,
deverá privilegiar aspetos como o design, a construção sustentável (p.e., recorrendo a materiais e técnicas
tradicionais combinadas com tecnologias eficientes), a harmonia com o meio circundante; e, sobretudo, a
prestação de serviços criativos que resultem em experiências turísticas singulares.
Não obstante, e tendo presente as pesquisas e análises efetuadas, a tendência de evolução do sector turismo
na região Alentejo, está também dependente de uma nova gestão, mais global, inovadora, assente em
parcerias e utilizando novos instrumentos para criar uma maior e melhor atratividade para os atributos, e
para os produtos e serviços já existentes, p.e., para os bens e serviços raramente comercializados como a
paisagem, e para a abundância de rotas turísticas e itinerários.
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O âmbito das oportunidades do sector do turismo na região Alentejo, para além do aumento da oferta de
produtos e serviços turísticos criativos, inovadores, sustentáveis do ponto de vista ambiental e promotores
da valorização da utilização dos recursos hídricos, deverá corresponder a elaboração e concretização de
estratégias de atração de atividades e turistas especificamente ligadas a esses recursos hídricos, bem como
de proteção e valorização desses recursos hídricos, de forma a assegurar a sua utilização sustentável.
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO DOMÍNIO DO TURISMO E LAZER
Ø

Criação de unidades turísticas sustentáveis onde a preservação e o contacto com a natureza / os recursos
hídricos estão implícitos.

Ø

Serviços de implementação de práticas de gestão em todas as atividades operacionais das unidades
turísticas, de acordo com critérios de sustentabilidade ambiental, particularmente, com vista à utilização
mais eficiente do recurso água (p.e., formação dos trabalhadores para a adoção de boas práticas
ambientais).

Ø

Criação de novos formatos para promover os destinos e atividades turísticas ligadas à água, devidamente
articuladas com a oferta turística complementar (p.e., instrumentos e técnicas de marketing inovadoras e
criativas com recurso a influenciadores digitais - Bloggers e Instagramers).

Ø

Criação de pacotes de oferta integrada em torno das atividades turísticas, desportivas e de lazer associadas
às albufeiras e aliados à sua beleza natural (p.e., animação turística em torno da organização de grandes
eventos desportivos, como ciclismo com bicicleta todo-o-terreno (BTT), Trail Running).

Ø

Consolidação das práticas desportivas, nomeadamente, ao nível profissional, como a canoagem e remo,
tirando o maior partido da pista da Tapada Grande (Mina de São Domingos), p.e., com a criação de um
centro de treino com capacidade para acolher atletas e equipas nacionais e estrangeiras.

Ø

Desenvolvimento da navegação recreativa e do potencial dos usos recreativos, turísticos e desportivos
associados aos rios, lagos e albufeiras.

Ø

Dinamização económica das duas unidades termais da região (Fadagosa de Nisa e Cabeço de Vide), com o
desenvolvimento e consolidação da modalidade de termalismo associado a programas de lazer e de fitness
e bem-estar, nomeadamente, conjugados com outras atividades turísticas (p.e., passeios pedestres nos
percursos existentes).

Na perspetiva das entidades do sistema científico e tecnológico deve ser assegurado o apoio investigação e
desenvolvimento, privilegiando a investigação aplicada, que concebe novos conhecimentos com vista a um
objetivo prático específico, e o desenvolvimento experimental, que visa o desenvolvimento de novos
produtos ou processos, nomeadamente, nos domínios indicados na Tabela seguinte.
DOMÍNIOS DE INVESTIMENTO PÚBLICO SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – TURISMO E LAZER
Ø

Criação de ferramentas de planeamento e desenvolvimento do território assentes em tecnologias de
informação particularmente ligadas à evolução do sector turístico:
i) quer numa lógica de ordenamento/disposição de infraestruturas e equipamentos de apoio às
atividades náuticas de desporto, recreio e lazer (p.e., desde as infraestruturas mais simples, como
rampas de acesso à água, até às mais exigentes em termos técnicos e financeiros, como marinas ou
portos para a navegação recreativa);
ii) quer numa lógica de garantir a maximização dos benefícios para a economia local e regional, ao
mesmo tempo que assegura o seu desenvolvimento sustentável (p.e., através da oferta de produtos
e serviços que contribuam efetivamente para a preservação e valorização do património natural e
cultural e para o envolvimento das comunidades rurais).

Ø

Ordenamento, criação ou requalificação de infraestruturas, equipamentos e estruturas de apoio para o
desenvolvimento de operações turísticas, p.e, criação de condições para a operacionalização de circuitos e
rotas fluviais no rio Guadiana e de rotas de cruzeiros entre as aldeias ribeirinhas do Alqueva.

Ø

Criação de uma imagem associada ao turismo em torno dos recursos hídricos e respetiva oferta de
atividades, p.e., associada a cada barragem e a cada Estação Náutica (dinamização da rede de empresários,
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Ø

Estratégias de marketing, incluindo a organização de eventos associados à pesca lúdica e desportiva, em
particular, a ‘pesca e devolução’ ou ‘pesca sem morte’, uma modalidade que assegura os objetivos de
sustentabilidade desta prática, bem como a compatibilidade com o perfil de novos turistas.

Ø

Definição de políticas e do enquadramento legal relativo à navegabilidade entre Portugal e Espanha no
caso do Alqueva.

Ø

Criação de mecanismos de acompanhamento das unidades turísticas para avaliação do cumprimento de
boas práticas (e requisitos legais) e, eventualmente, a criação de programas de certificação ambiental com
vista à minimização dos impactes ambientais de atividades, produtos e serviços turísticos.

Ø

Criação de uma base de dados de boas práticas da atividade turística que possa servir para a transferência
de experiências de sucesso no domínio da eficiência da utilização da água.

Ø

Informação e promoção dos produtos e serviços turísticos através de parcerias público-privadas, utilizando
formatos digitais criativos e inovadores.

Ø

Atualização dos Planos de Ordenamento das Albufeiras (POA), de forma a melhor adequar as medidas de
proteção e valorização dos recursos hídricos, assegurando a sua utilização sustentável através da
vinculação da administração pública e dos particulares a essas mesmas medidas.

P ESCA E AQUICULTURA
Na região Alentejo, a pesca profissional em águas livres é vista como uma atividade sustentável, que
contribui para a conservação da natureza e da biodiversidade, dado que a maioria das técnicas utilizadas são
de natureza tradicional. Em termos sociais e económicos, de acordo com os PGRH, a pesca profissional em
águas interiores tem perdido expressão ao longo das últimas décadas. Um dos motivos apontados é o facto
das espécies com valor económico mais elevado, terem também um estatuto de conservação preocupante
(p.e., Enguia-europeia, Anguilla anguilla, com estatuto ‘em perigo’; lampreia-marinha, Petromyzon marinus,
e sável, Alosa alosa, ambas com estatuto ‘vulnerável’).
A pesca profissional em águas interiores, no caso de águas livres, só́ pode ser exercida nos locais definidos
por deliberação do conselho diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF, I.P.). Dando
um exemplo, o Edital mais recente da Zona de Pesca Profissional (ZPP) do Rio Guadiana (ICNF, I.P., 2021)14
proíbe a pesca de sável, referindo que todos os exemplares capturados acidentalmente deverão ser de
imediato devolvidos à água em boas condições de sobrevivência, e limita a captura de lampreia-marinha a
6 exemplares por dia e por cada pescador profissional.
Não obstante, há outras espécies com valor comercial, cujo interesse se estende à sua produção por via da
aquicultura (p.e. achigã), não só pelo seu atrativo gastronómico, mas também para repovoamento de lagos
e barragens agrícolas utilizadas para pesca desportiva.
No que se refere à produção aquícola em águas interiores na região Alentejo, tal como acontece para a
produção marinha e estuarina, poderia constituir uma atividade em expansão dada a crescente procura,
tendo sido, aliás, indicada como uma das atividades económicas que poderia vir a assumir um papel
relevante tendo em conta o seu potencial para gerar emprego, dinâmicas económicas a nível local e regional,
bem como inovação.
No entanto, não tem tido a evolução esperada, nomeadamente, devido à existência se um conjunto de
obstáculos legais que dificultam este tipo de investimentos. Com efeito, embora as albufeiras da região
Alentejo possam proporcionar novas localizações para a instalação de novas empresas com produções em
14

https://www.icnf.pt/api/file/doc/9fbb08fec6f87d43.
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estruturas flutuantes, é interdita a instalação ou ampliação de estabelecimentos de aquicultura em
albufeiras de águas públicas.
Assim, a produção/detenção de espécies aquícolas de águas interiores ocorre, regra geral, em propriedade
privada. Com efeito, de acordo com o ICNF, I.P., existe apenas uma unidade de produção aquícola em águas
doces, localizada na barragem de Pedrógão (foz do rio Ardila com o Guadiana).
Na região Alentejo, apesar de haver procura de achigã, e potencial para que essa procura aumente com o
desenvolvimento de estratégias comerciais, não há qualquer unidade produtiva, nem possibilidade de
instalação de novos estabelecimentos.
DADOS DE CONTEXTO
INDICADORES-CHAVE
A pesca profissional em águas interiores, no caso de águas livres, só́ pode ser exercida nos locais definidos por
deliberação do conselho diretivo do ICNF, I.P., circunscrevendo-se apenas a massas hídricas, onde a abundância
piscícola o permite e onde o seu exercício como atividade económica é importante, ou seja, onde se justifique a
utilização de redes, quer pela economia, quer pelas tradições locais que lhe estão associadas, sem arriscar a
15
conservação das populações piscícolas .
Pelo facto de não existir obrigatoriedade de declaração de capturas de pesca nas águas interiores, não são
conhecidos os dados quantitativos pescados.
DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E PLANEAMENTO RELEVANTES
ESTRATÉGIAS NACIONAIS
PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL PARA AS PESCAS (PENP) 2014-2020
PLANO ESTRATÉGICO PARA A AQUICULTURA PORTUGUESA (PEAP) 2014-2020.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
Estratégia Regional Alentejo 2030 (Alentejo 2030)

A Tabela seguinte aponta o domínio em que se considera que poderá haver maior acolhimento de
oportunidades de negócio.
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO DOMÍNIO DA PESCA E AQUICULTURA
Ø

Implementação de sistemas de aquaponia em linha com os objetivos de economia circular.

Dada o pouco significado das atividades de pesca e aquicultura na região Alentejo, considera-se importante
haver primeiro uma base político-institucional que avalie o interesse deste tipo de atividades. Neste sentido,
há que realizar investimento público com o envolvimento de entidades institucionais e do sistema científico
e tecnológico e do sector empresarial, de forma a fomentar e apoiar o desenvolvimento, p.e., das ações
sistematizadas na Tabela seguinte.

15

O Decreto-Lei n.º 112/2017, de 6 de setembro, que estabelece o regime jurídico do ordenamento e da gestão sustentável dos recursos
aquícolas das águas interiores e procede à regulamentação das atividades da pesca e da aquicultura nessas águas, determina que a pesca
profissional em águas livres pode ser exercida apenas nos locais definidos por deliberação do conselho diretivo do ICNF, I.P.

P á g i n a | 35

ASSESSORIA TÉCNICA À ADRAL
- E STUDO DE C ARACTERIZAÇÃO DO S ECTOR DA “Á GUA E R ECURSOS H ÍDRICOS ” N O A LENTEJO -

DOMÍNIOS DE INVESTIMENTO PÚBLICO SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – PESCA E AQUICULTURA
Ø

Equacionar o enquadramento da aquicultura em albufeiras de águas públicas, definindo orientações que
assegurem o exercício desta atividade em linha com objetivos de preservação do estado dos ecossistemas
aquáticos, de qualidade da água e tendo em conta as eventuais alterações nos volumes de água, quer
decorrentes dos efeitos das alterações climáticas, quer decorrentes da necessidade de esvaziamento
urgente de albufeiras ou de implementação de mini-hídricas ou barreiras nas proximidades das instalações
de produção aquícola;

Ø

Investigação sobre o efeito das alterações climáticas, da poluição, do esvaziamento de albufeira, e da
instalação de mini-hídricas ou barreiras no estado dos recursos aquícolas.

Ø

Investigação no domínio dos recursos aquícolas e no âmbito de soluções tecnológicas inovadoras que
permitam a instalação de unidades de produção aquícola em águas interiores que observem os princípios
de conservação da natureza e da biodiversidade e da proteção da qualidade das massas de água, e
transferência do conhecimento produzido.

Ø

Aumentar o conhecimento técnico-científico sobre sistemas sustentáveis de aquicultura em águas
interiores, e assegurar a transferência do mesmo para o mercado e no seio da administração pública.

Ø

Revisitação dos procedimentos burocráticos e administrativos necessários ao desenvolvimento das
atividades da pesca e da aquacultura em águas interiores.

Ø

Melhorar a identificação e sistematização das áreas onde a pesca profissional e a aquicultura são possíveis
exercer, bem como as limitações associadas às mesmas (p.e., períodos de pesca para cada espécie, meios
e processos de captura, iscos e engodos permitidos, dimensões de captura).

A BASTECIMENTO URBANO
Nas últimas décadas, a região Alentejo beneficiou de uma grande evolução em termos de infraestruturação
do abastecimento de água e de tratamento de águas residuais, com impactos positivos ao nível do
desenvolvimento económico, social e ambiental, e para a qual importa assegurar uma gestão eficiente em
termos da sua operação e em termos da capacidade de armazenamento de água.
Face aos crescentes desafios climáticos e ao potencial aumento dos consumos de água, o objetivo central é
a garantia da disponibilidade de água aos seus diversos utilizadores a par da crescente eficiência na utilização
desse recurso, no âmbito do sector do abastecimento de águas e saneamento de águas residuais. Neste
contexto, deverão ser melhorados os processos de gestão de água, nomeadamente, através, da integração
de inovação e tecnologias com essa finalidade, e, em linha com os princípios da economia circular, a
reutilização de águas residuais (e pluviais) pode vir a ser consolidada como uma origem alternativa.
Com efeito, nos últimos anos, a região Alentejo beneficiou de um investimento de cerca de 90 milhões de
Euros, com o apoio do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 2014-2020
(PO SEUR), nomeadamente para a otimização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas existentes,
garantindo a qualidade do serviço prestado às populações e a sustentabilidade dos sistemas, no âmbito do
ciclo urbano da água. Estes projetos (alguns ainda em execução) visam os objetivos seguintes:
§

o reforço das origens de água, como é o caso das ligações ao EFMA;

§

o desenvolvimento de sistemas integrados, p.e., materializados na interligação de sistemas de água,
na ampliação da capacidade das albufeiras, na gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais,
e na reutilização de águas residuais tratadas para rega agrícola;

§

o desenvolvimento de aplicações para melhorar a monitorização da gestão da água, p.e., com
capacidade para identificar e antecipar as vulnerabilidades decorrentes das alterações climáticas nos
vários sectores;
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o desenvolvimento de metodologias para a identificação de medidas de adaptação às alterações
climáticas e análise da sua viabilidade e avaliação de custos e benefícios;

§

a disseminação de boas práticas sectoriais de adaptação às alterações climáticas.

Para além do descrito, o PNI2030 prevê um investimento total de 2 mil milhões de Euros (a nível nacional)
no ciclo urbano da água, com o desenvolvimento de projetos e iniciativas, em torno de cinco áreas de
intervenção, cujos resultados se orientam para concretizar os objetivos inscritos na Estratégia Portugal 2030
(cf. Tabela 3, página 20 deste Relatório): (i) promoção da reabilitação de ativos; (ii) aumento da resiliência
dos sistemas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de drenagem de águas
pluviais; (iii) promoção da transição para a economia circular no setor da água; (iv) eficiência da recolha e
tratamento de águas residuais para melhorar a qualidade das massas de água; e (v) descarbonização do
setor da água e de adaptação às alterações climáticas.
Especificamente no caso do EFMA, as reservas estratégicas permitem assegurar a disponibilidade de água
em quantidade e qualidade para o consumo humano e para as atividades agrícola e industrial,
nomeadamente, mediante o estabelecimento acordos de cooperação técnica e operacional entre a Empresa
de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) e o Grupo Águas de Portugal (AdP) para a realização
de obras de reforço ao abastecimento (o EFMA possui caminhos que reforçam 5 barragens que abastecem
cerca de 200.000 habitantes). Paralelemente, o acordo entre as empresas prevê também a realização de
estudos relativos a outras infraestruturas de abastecimento de água para dar resposta em situações mais
exigentes de escassez hídrica na região Alentejo.
Estes investimentos vão ao encontro dos objetivos da Estratégia Regional Alentejo 2030, nomeadamente, a
atribuição de prioridade à melhoria dos sistemas de abastecimento de água com vista a minimizar os efeitos
das alterações climáticas (redução de perdas nas redes, bem como renaturalização do ciclo urbano da água).
DADOS DE CONTEXTO
INDICADORES-CHAVE
§
§
§
§
§

Existência, na região Alentejo, de infraestruturas de abastecimento de água e de tratamento de águas
residuais com necessidade de reabilitação e conservação.
Necessidade de reforço das reservas e da capacidade de gestão da água para fazer face aos efeitos das
alterações climáticas.
Existência de locais carenciados de água para abastecimento público, como consequência da elevada
escassez de água nas origens locais,
Aumento da frequência e da gravidade dos períodos de secas.
Avultado investimento no âmbito da otimização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas existentes.
DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E PLANEAMENTO RELEVANTES
ESTRATÉGIAS NACIONAIS

Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC)
Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais (PENSAARP 2030)
Programa Operacional Temático Sustentabilidade e Transição Climática 2021-2027 (que visa dar
cumprimento à Agenda Temática 3. Transição climática e sustentabilidade dos recursos da Estratégia
Portugal 2030)
SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
Estratégia Regional Alentejo 2030 (Alentejo 2030)
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Com a melhoria da eficiência das condições de funcionamento das infraestruturas de abastecimento de
água, esperam-se benefícios em termos ambientais, mas também em termos de criação de novas
oportunidades de negócio dada a indispensabilidade da incorporação de soluções inovadoras com o objetivo
da crescente eficiência da utilização do recurso água em torno da transição climática.
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO DOMÍNIO ABASTECIMENTO URBANO
Ø

Criação de novas aplicações e serviços que capitalizem o know how tecnológico, p.e., dispositivos de
medição da eficiência da utilização de água nos sistemas de distribuição e de abastecimento de água e nos
edifícios públicos e privados.

Ø

Criação e instalação de sistemas de captação de água da chuva, nomeadamente, em edifícios e para
recarregar os níveis dos lençóis freáticos.

Ø

Criação de serviços em torno da gestão patrimonial de infraestruturas, p.e., reabilitação com vista à
melhoria da resiliência e da eficiência (redução de perdas de água), capacitação e profissionalização das
entidades gestoras.

Nos domínios de investimento público (com o envolvimento de entidades institucionais e de entidades do
Sistema Científico e Tecnológico), há que fomentar e apoiar o desenvolvimento, nomeadamente, dos
especto de ações indicadas na Tabela seguinte.
DOMÍNIOS DE INVESTIMENTO PÚBLICO SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – ABASTECIMENTO URBANO
Ø

Estabelecimento de parcerias para fomentar intervenções e projetos integrados dotados de escala
adequada à densidade dos problemas existentes decorrentes do agravamento das alterações climáticas.

Ø

Promoção de soluções inovadoras, nomeadamente, através da implementação mecanismos de avaliação
de diferentes opções e orientações adicionais e exemplos de boas práticas ao nível da captação, tratamento
e abastecimento de água, bem como de descarga de águas residuais e de aproveitamento de águas pluviais
(p.e., implementação de fluxos ecológicos, reutilização).

Ø

Introdução de elementos de otimização e racionalidade através da digitalização dos sistemas de gestão das
infraestruturas e dos serviços (p.e., controlo em tempo real das perdas, automatização dos sistemas de
informação).

Ø

Desenvolvimento do conceito de economia circular na gestão da água, nomeadamente, através da
introdução de sistemas que tratem as águas residuais, a um custo razoável, visando o seu fornecimento
utilizável.

Ø

Criação de sistemas que confiram níveis elevados de eficiência na utilização de água potável, tendo
presente o agravamento das alterações climáticas, designadamente para instalação no investimento
hidroagrícola do Crato-Pisão que garantirá o abastecimento público de sete concelhos através do
subsistema de Póvoa e Meadas.

Ø

Criação de parcerias entre entidades institucionais e entidades do Sistema Científico e Tecnológico,
nomeadamente, no âmbito de processos de capacitação do capital humano do sector e da transferência
do conhecimento existente para os utilizadores de água (incluindo empresas e cidadãos).

3.2.2. FICHAS DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO – RECURSOS HÍDRICOS
Depois de analisado o potencial grau de concretização das oportunidades identificadas, tendo particular
atenção às exigências de contexto e/ou de suporte das políticas públicas (p.e., enquadramento nos
instrumentos de gestão territorial e na moldura legislativa), pressupõe-se escolhas fundamentais para o
preenchimento de Fichas de oportunidades de negócios.
O leque de oportunidades de negócio ligadas ao ativo estratégico recursos hídricos é extremamente lato,
nomeadamente, tendo presente a constante e célere geração de conhecimento científico e, por
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conseguinte, o desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços com conteúdo tecnológico e de
inovação.
Sabendo à partida que a investigação, a inovação e a tecnologia exigem bastante investimento,
conhecimento e experimentação, está apenas ao alcance de entidades que possuem recursos materiais,
humanos e financeiros suficientes e adequados, ou seja, ao alcance de empresas de maior envergadura e
com base forte no mercado, ou através de instituições do ensino superior e/ou centros tecnológicos em
parceria com fabricantes que possuem já uma presença sólida no mercado e que têm capacidade para
investir milhões de euros no desenvolvimento de novos produtos.
Dado o perfil do empreendedorismo que se pretende fomentar, designadamente, para criar micro e
pequenas e médias empresas, considera-se que as oportunidades de negócio se estruturam, principalmente,
em torno da procura de produtos e serviços alinhados com a transição digital que visem a otimização da
utilização do recurso água e o aumento da capacidade para prevenir as alterações climáticas e atenuar os
seus efeitos.
De uma forma geral, estas oportunidades beneficiam das opções tecnológicas disponíveis, requerendo,
todavia, investimento no seu aperfeiçoamento e ou adaptação aos contextos e aos objetivos específicos da
prestação de serviços. Aliás, novas oportunidades de negócios podem surgir em consequência do
desenvolvimento de novas tecnologias e de inovação que vise a gestão e monitorização dos recursos
hídricos.
No que se refere ao domínio de atividade, considera-se que é no sector agroflorestal, onde devem ser
desenvolvidos os maiores esforços para limitar as situações de escassez hídrica, que existe maior
permeabilidade ao empreendedorismo qualificado e criativo.
Por outro lado, um perfil de produtores cada vez mais sensível e atento a estas problemáticas, a que se alia
a maior facilidade no acesso a equipamentos e tecnologias, tem aumentado o interesse e a procura do sector
primário por sistemas que confiram uma utilização dos fatores de produção mais eficiente e com menor
impacto ambiental e desperdício, maximizando a produtividade e o resultado económico das empresas.
Assim, a tendência para o aumento da escassez hídrica, faz com que as oportunidades se situem amplamente
estruturadas em torno do desenvolvimento e comercialização de produtos, processos e serviços baseados
em tecnologias mais limpas, com baixo teor de carbono, bem como na introdução de práticas que
contribuam claramente para o aumento da eficiência na utilização do recurso água; e em torno das
perspetivas de desenvolvimento dos territórios rurais assentes no mix economia agrícola, agroalimentar
competitiva e turismo de natureza e rural de exceção.

DOMÍNIO

Oportunidade de Negócio
Serviços de avaliação, bem como introdução de medidas com vista à
adaptação às alterações climáticas

AGRICULTURA, FLORESTA

Mercado-alvo
Sistemas agrícolas, pecuários e florestais em sequeiro (produtores,
associações sectoriais, serviços regionais de agricultura)
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Os desafios mais preocupantes são o extenso processo erosivo e perdas de solo associadas às condições
semiáridas, práticas agrícolas tradicionais com a utilização inadequada de fertilizantes e abandono de terras
aráveis, e o crescente impacto das alterações climáticas.
§ As oportunidades de negócio contemplam a oferta de serviços de avaliação muito concreta dos contextos
particulares e subsequentes medidas de adaptação local para aumentar a produtividade dos sistemas de
produção em de sequeiro (p.e., consultoria especializada, assistência técnica e extensão rural para a
alteração de práticas, instalação ou reconversão de culturas, alteração de espécies e variedades).
§ Aumento da eficácia das práticas agrícolas ao nível das explorações, promovendo a sua adaptação às
condições locais e considerando o ordenamento do território e a paisagem, em conjunto com outras medidas
como a florestação ou práticas agroflorestais, seguindo os princípios agroecológicos e de
valorização/diferenciação das produções.
§ Agricultura regenerativa, de permacultura e agrosilvopastorícia holística, agricultura sintrópica, serviços de
ecossistema, cinegética sustentável.
§ Oportunidades a explorar para a consolidação de empresas já existentes ou para a constituição de novas
empresas, consubstanciando-se na observação de situações de abandono e má utilização do espaço rural
decorrentes da falta de capacidade ou de condições para a gestão, por parte dos proprietários.
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Todo o conhecimento necessário está disponível, embora o conceito se encontre ainda em experimentação.
No plano das relações institucionais com outras entidades, é vantajoso estabelecer protocolos de colaboração,
apoio e transferência de tecnologia com entidades privadas e instituições publicas cujos serviços se revelem
necessários no quadro das atividades a desenvolver (p.e., redes temáticas e colaborativas, dedicadas à
promoção da adaptação às alterações climáticas a nível local).
O desenho inicial e a implementação do serviço exigirão investimento de conhecimento especializado no que
se refere à adaptação em contextos e unidades territoriais concretas, o que poderá ser desenvolvido em
cooperação com iniciativas já existentes (p.e., projeto “Alentejo_Clima em Escassez Hídrica” – Rede de Câmaras
Municipais do Alentejo Pelo Clima e a Água., Mértola Future Lab - laboratório do futuro contra a desertificação)
ou com novos investimentos em infraestruturas de valorização e transferência de tecnologia (p.e., Estação
Biológica de Mértola - Biodiversidade, Agroecologia e Cinegética).
RECURSOS HUMANOS
Exige o recurso a técnicos especializados os quais, todavia, são relativamente acessíveis, designadamente,
através de protocolos de cooperação ou parceria com instituições académicas e científicas e organizações não
governamentais de ambiente com especialização nas questões relacionadas com biodiversidade, agroecologia
e cinegética.
Os conhecimentos e a capacidade técnica de toda a equipa são ativos que permitirão acrescentar valor aos
serviços a prestar.
RECURSOS FINANCEIROS
A sustentabilidade de empresas deste tipo só é possível através do financiamento pela prestação de serviços de
consultoria especializada.
Para a abertura de atividade tornam-se necessários alguns investimentos iniciais em Imobilizado,
independentemente do facto de a empresa vir a ser instalada no ninho de empresas. Existe ainda a necessidade
de investir em hardware e software, equipamentos moveis de comunicação e imobiliário de escritório. Pode
ainda ser necessário investir numa viatura. Este investimento pode beneficiar de apoio no âmbito do Sistema
de Incentivos à atividade empresarial no âmbito do Programa Operacional Alentejo.
CONJUNTURA DE MERCADO
As condições de mercado são favoráveis tendo em conta a exigência cada vez mais urgente de fornecer soluções
baseadas no conhecimento agrícola, científico, paisagístico e político para enfrentar os desafios atuais que se
colocam à sustentabilidade da agricultura de sequeiro.
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Dado o grau de diversificação do sector agropecuário, pode ser importante uma segmentação de mercado.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Acessibilidade e disseminação do conhecimento existente a partir do sistema científico regional e envolvimento
com atores relevantes para testar ou melhorar os sistemas de produção.
Validação da evidência científica da aplicação das práticas recomendadas.
Estudos com as perspetivas de médio longo prazo especificamente dedicados aos sistemas agrícolas e agrosilvo-pastoris de sequeiro.
Conhecimento do mercado e do comportamento da procura; evitar sobredimensionamento.
Políticas de apoio à promoção à adaptação climática, à regeneração ambiental e à sustentabilidade nos sistemas
agrícolas, pecuários e agro-silvo-pastoris extensivos em territórios de elevada aridez e suscetíveis à
desertificação.

DOMÍNIO
AGRICULTURA, FLORESTA

Oportunidade de Negócio
Sistemas de rega e fertirrega eficientes
Mercado-alvo
Sistemas agrícolas, pecuários e florestais em regadio (produtores,
associações sectoriais, serviços regionais de agricultura)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Um dos maiores desafios que se coloca à atividade agrícola é o aumento da eficiência, quer seja pela redução
dos custos quer pelo aumento da produtividade. Para que tal seja possível é necessário apresentar soluções
eficientes e competitivas.
§ Num contexto onde as alterações climáticas são uma das ameaças com consequências diretas na
disponibilidade de água para regadio, é imprescindível a criação e/ou melhoria dos equipamentos e dos
sistemas de rega, privilegiando sistema integrados que permitem a recolha de dados precisos ao nível de cada
parcela e a aplicação de água e fatores de produção de forma diferenciada.
§ Este tipo de serviços inclui a integração e interpretação de dados, assim como aconselhamento técnico
especializado com o objetivo de otimizar os resultados por via do aumento da eficiência do uso da água (e de
outros fatores de produção).
§ Oportunidade de expansão e consolidação de empresas ou de criação de novas empresas, alicerçada em
competências desenvolvidas com base nas mais recentes tecnologia e conhecimento científico.
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
A colaboração / parceria técnico-científica com as universidades e centros tecnológicos é relevante
(conhecimento tecnológico, agronómico, económico, ambiental), bem como o benchmarking com unidades
testadas nomeadamente no estrangeiro, com claros benefícios no uso eficiente da água para conduzir à
maximização dos resultados da exploração em regadio e à maior competitividade.
Essas parcerias e colaborações são fundamentais para garantir um acesso permanente aos novos
conhecimentos técnicos e às inovações tecnológicas.
RECURSOS HUMANOS
Exige o recurso a técnicos especializados. Os conhecimentos e a capacidade técnica de toda a equipa são ativos
que permitirão acrescentar valor aos serviços a prestar.
A dimensão e a correspondente capacidade técnica, podem ser conseguidas por via da integração de
consultores externos com experiência comprovada em diferentes domínios.
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A sustentabilidade de empresas deste tipo só é possível através do financiamento pela prestação de serviços de
consultoria especializada.
Para a abertura de atividade tornam-se necessários alguns investimentos iniciais em Imobilizado,
independentemente do facto de a empresa vir a ser instalada no ninho de empresas. Existe ainda a necessidade
de investir em hardware e software, equipamentos moveis de comunicação e imobiliário de escritório. Pode
ainda ser necessário investir numa viatura. Este investimento pode beneficiar de apoio no âmbito do Sistema
de Incentivos à atividade empresarial no âmbito do Programa Operacional Alentejo.
CONJUNTURA DE MERCADO
Existe uma significativa concorrência neste domínio específico de prestação de serviços. No entanto, as
condições de mercado são favoráveis tendo em conta a procura e disponibilização permanente de novos
produtos e soluções inovadores, o que permite reforçar e consolidar a fiabilidade e robustez das empresas
existentes, bem como criar novas empresas com acesso a novas tecnologias.
Dado o grau de diversificação do sector agropecuário, pode ser importante uma segmentação de mercado.
A utilização de consultores externos com mérito reconhecido pode contribuir para dotar a empresa de uma
maior capacidade de penetração no mercado.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Validação da evidência científica da aplicação das práticas recomendadas.
Diferenciação relativamente ao leque de serviços prestados / empresas de consultoria existentes.
Custo das soluções oferecidas.
Celebração de parcerias estratégicas e o recurso ao know-how de consultores externos de forma a conseguir o
alargamento do conhecimento e a assegurar a atualização do mesmo.
Capital humano conhecedor e experiente, garantia de serviços de assistência técnica e posterior
acompanhamento.
Políticas de apoio à promoção da implementação de sistemas de uso eficiente da água em áreas de regadio.

DOMÍNIO

Oportunidade de Negócio
Agricultura, Zootecnia, Floresta de precisão

AGRICULTURA, FLORESTA

Mercado-alvo
Sistemas
agrícolas, pecuários,
(produtores, associações sectoriais)

florestais,

agro-silvo-pastoris

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Serviços de assistência técnica e extensão rural, consultoria especializada.
Oferta de serviços de implementação de tecnologias avançadas de gestão de informação – agricultura e
silvicultura de precisão – para tomadas de decisão orientadas para melhorar a eficiência produtiva e a gestão
das atividades agrícolas e florestais, em particular, para a utilização da água com racionalidade e sem
desperdício.
§ São práticas que podem ser desenvolvidas em diferentes níveis de complexidade e em sistemas produtivos
mais ou menos intensivos, e com uma perspetiva holística abrangendo as áreas da economia, agronomia,
ambiente, tecnologia, inovação. É um modelo bastante exigente do ponto de vista técnico.
§ Oportunidade de expansão e consolidação de empresas ou de criação de novas empresas, alicerçada em
competências desenvolvidas com base nas mais recentes tecnologia e conhecimento científico.
§
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
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protocolos de colaboração, apoio e transferência de tecnologia com entidades privadas e instituições publicas.
Em alternativa o recurso a benchmarking é também de considerar.
Essas parcerias e colaborações são fundamentais para garantir um acesso permanente aos novos
conhecimentos técnicos e às inovações tecnológicas.
RECURSOS HUMANOS
É exigente em recursos humanos qualificados em formação especifica para a atividade, bem como de recursos
humanos técnicos superiores com conhecimentos de elevada especialização.
RECURSOS FINANCEIROS
A sustentabilidade de empresas deste tipo só é possível através do financiamento pela prestação de serviços de
consultoria especializada.
Para a abertura de atividade tornam-se necessários alguns investimentos iniciais em Imobilizado,
independentemente do facto de a empresa vir a ser instalada no ninho de empresas. Existe ainda a necessidade
de investir em hardware e software, equipamentos moveis de comunicação e imobiliário de escritório. Pode
ainda ser necessário investir numa viatura. Este investimento pode beneficiar de apoio no âmbito do Sistema
de Incentivos à atividade empresarial no âmbito do Programa Operacional Alentejo.
CONJUNTURA DE MERCADO
Existe concorrência neste domínio específico de prestação de serviços. No entanto, as condições de mercado
são favoráveis tendo em conta a procura e disponibilização permanente de novos produtos e soluções
inovadores, o que permite reforçar e consolidar a fiabilidade e robustez das empresas existentes, bem como
criar novas empresas com acesso a novas tecnologias.
Dado o grau de diversificação do sector agropecuário, pode ser importante uma segmentação de mercado.
A utilização de consultores externos com mérito reconhecido pode contribuir para dotar a empresa de uma
maior capacidade de penetração no mercado.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Validação da evidência científica da aplicação das práticas recomendadas.
Diferenciação relativamente ao leque de serviços prestados / empresas de consultoria existentes.
Custo das soluções oferecidas.
Celebração de parcerias estratégicas e o recurso ao know-how de consultores externos de forma a conseguir o
alargamento do conhecimento e a assegurar a atualização do mesmo.
Capital humano com amplo conhecimento técnico e experiência, garantia de serviços de assistência técnica e
posterior acompanhamento.
Políticas de apoio à promoção da implementação de sistemas de uso eficiente da água em áreas de regadio.

DOMÍNIO
AGROALIMENTAR

Oportunidade de Negócio
Tratamento e reutilização de águas residuais agroindustriais em
sistemas de cultivo hidropónico
Mercado-alvo
Indústria agroalimentar

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Serviços de instalação de equipamentos e acompanhamento técnico.
§ Soluções para implementar sistemas hidropónicos que utilizem águas residuais tratadas da agroindústria e
que funcionem, ao mesmo tempo, como uma etapa de tratamento dessas águas.
§ Integração de sistema de alimentação de culturas hidropónicas sem recurso a fertilizantes químicos e de
sistema de tratamento de águas residuais baseado no conceito de economia circular, que permite
§
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a sua qualidade para posterior descarga.
§ Sistemas hidropónicos para produção de algas ou culturas vegetais para integrar em produtos alimentares,
cosméticos, farmacêuticos ou para consumo final.
RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Vários trabalhos de investigação realizados, nomeadamente pelo Centro de Biotecnologia Agrícola e
Agroalimentar do Alentejo, ainda que somente à escala piloto.
Exige uma confluência significativa entre os atuais conhecimentos ao nível do tratamento de águas residuais,
ao nível das tecnologias de sistemas fechados de recirculação de água, e ao nível do potencial produtivo
(microalgas, algas, hortícolas).
A associação com centros tecnológicos e ou universidades é um requisito relevante. Em alternativa o recurso a
benchmarking é também de considerar.
RECURSOS HUMANOS
Exigente em recursos humanos qualificados com conhecimentos de elevada especialização, nomeadamente,
para a conceção do sistema, a implementação do equipamento e o serviço de acompanhamento técnico.
Potencial para a criação de startups.
RECURSOS FINANCEIROS
A sustentabilidade das empresas só é possível através do financiamento pela prestação de serviços. Para a
abertura de atividade tornam-se necessários alguns investimentos iniciais em Imobilizado, independentemente
do facto de a empresa vir a ser instalada no ninho de empresas. Existe ainda a necessidade de investir em
hardware e software, equipamentos moveis de comunicação e imobiliário de escritório. Pode ainda ser
necessário investir numa viatura. Este investimento pode beneficiar de apoio no âmbito do Sistema de
Incentivos à atividade empresarial no âmbito do Programa Operacional Alentejo.
No caso de instalação, exige um investimento avultado. Embora boa parte da tecnologia possa estar disponível,
esta oportunidade exige, também, um investimento adicional na respetiva adaptação e ou aperfeiçoamento.
Considerar ainda as possibilidades de microcrédito e de financiamento à constituição e arranque de startups no
contexto dos programas apoiados pelo FEDER na área da economia.
CONJUNTURA DE MERCADO
O mercado é tendencialmente favorável, mostrando-se sub explorado.
Há fortes possibilidades das novas unidades se posicionarem muito favoravelmente, com um elevado potencial
de retorno de investimento.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Transferência de conhecimento sobre a vantagem da utilização de sistemas hidropónicos para o tratamento de
águas residuais agroindustriais e, simultaneamente, produzir algas ou culturas vegetais.
Transferência de e de tecnologia ao tecido produtivo, suficientemente conhecida, testada e dispondo de
soluções acessíveis e eficazes.
Utilização legal de águas residuais para sistemas produtivos hidropónicos.
Apoio das políticas públicas à instalação deste tipo de sistemas.

DOMÍNIO
TURISMO

Oportunidade de Negócio
Criação de unidades turísticas em espaço rural
Mercado-alvo
Turismo ativo
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Preservar, recuperar e valorizar o património arquitectónico, histórico, natural e paisagístico (privilegiar
reabilitação de estruturas previamente existentes).
§ Ligação à inovação, criatividade, e onde a preservação e o contacto com a natureza / os recursos hídricos
estão implícitos.
§ Adoção de comportamentos e práticas ambientalmente responsáveis na gestão operacional das
infraestruturas (p.e., com vista à utilização eficiente do recurso água) e na relação com os recursos hídricos.
Com efeito, os rios e os espelhos de água são áreas de excelência para a prática do desporto, para o lazer e
repouso, e para o turismo de natureza, e que, aliadas às especificidades do património cultural material e
imaterial podem proporcionar fluxos de visitação importantes para as economias locais.
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Não implica recursos científicos e tecnológicos relevantes, mas entende-se que incorpora métodos, técnicas e
práticas baseadas no desenvolvimento sustentável (p.e., aliar práticas tradicionais ao conhecimento científico),
com respeito pelos valores ecológicos e estéticos da paisagem.
RECURSOS HUMANOS
Grau de profissionalização elevado, com know-how para a gestão da unidade turística.
Formação e qualificação dos recursos humanos com elementos indispensáveis à prestação de um serviço de
qualidade associados às práticas de acolhimento (p.e., conhecimento de línguas estrangeiras) e logística diária.
RECURSOS FINANCEIROS
Investimento inicial que pode ser avultado. Existem instrumentos de apoio financeiro ao investimento geridos
pelo Turismo de Portugal, I.P. e outros incentivos ao empreendedorismo apoiados pelo FEDER.
CONJUNTURA DE MERCADO
O mercado do turismo rural tem crescido de forma sustentada.
O mercado é favorável dado que a procura tem superado a oferta, designadamente, em períodos de
intensificação do fluxo de turistas.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Barreiras legais em termos de licenciamento (concessão de autorização de utilização para fins turísticos em
áreas de maior interesse).
Bons conhecimentos dos produtos e dos locais e áreas a visitar.
Boa logística com a oferta de programas criativos e inovadores (também com a capacidade de diminuir a
sazonalidade).
Existência de operadores turísticos e estabelecimento de parcerias que promovam a consolidação de produtos
turísticos integrados.
Acolhimento personalizado assente em elementos diferenciadores, de acordo com as expetativas dos hóspedes
e centrado no consumidor atual, um turista que respeita o ambiente e a comunidade, e que procura o turismo
diferenciado, um tratamento personalizado, conhecer outros modos de vida e experienciar vivências autênticas
e genuínas.

DOMÍNIO
PESCA E AQUICULTURA

Oportunidade de Negócio
Implementação de sistemas de aquaponia em linha com os objetivos
de economia circular
Mercado-alvo
Produtores agrícolas ou novas instalações
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Esta oportunidade pode ser entendida como uma prestação de serviços especializados e como a instalação do
sistema aquapónico.
§ Modelo de produção sustentável de alimentos, com base no princípio da agricultura biológica, que combina
hidroponia (o cultivo de plantas) e aquicultura (peixes, crustáceos, moluscos, algas).
§ Circuitos de produção fechados entre as produções agrícola e piscícola em que é possível reaproveitar a água
da produção agrícola para o tanque ou lago em que se encontram os peixes e onde os dejetos dos peixes são
usados como fertilizantes para irrigar a produção agrícola.
§ Apresenta a vantagem de obter mais de um produto final com produtividades elevadas (avaliada em termos
de área / quantidade) para comercialização.
§ Vantagem de poder representar uma alternativa para aproveitamento de solos não férteis.
§ Potencial para a criação de startups.
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
O benchmarking com unidades testadas nomeadamente no estrangeiro é relevante.
É essencial garantir a colaboração ou o estabelecimento de parcerias ou associações técnico-científica com
instituições científicas é essencial para intercâmbio de know-how científico (p.e., resultados de ensaios e
projetos piloto).
Pouca investigação e informação sobre este tipo de sistemas em Portugal, havendo oportunidade para apostar
em investigação com foco nas plantas autóctones com maior importância cultural e com valor económico, de
modo a fomentar negócios nesta área. uma maior fatia do mercado.
RECURSOS HUMANOS
Exigente em recursos humanos qualificados com conhecimentos de elevada especialização em diferentes áreas,
nomeadamente, para a conceção do sistema, a implementação do equipamento e o serviço de
acompanhamento técnico.
RECURSOS FINANCEIROS
No caso de consultoria especializada, a sustentabilidade das empresas só é possível através do financiamento
pela prestação de serviços. Para a abertura de atividade tornam-se necessários alguns investimentos iniciais em
Imobilizado, independentemente do facto de a empresa vir a ser instalada no ninho de empresas. Existe ainda
a necessidade de investir em hardware e software, equipamentos moveis de comunicação e imobiliário de
escritório. Pode ainda ser necessário investir numa viatura.
Este investimento pode beneficiar de apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à atividade empresarial no
âmbito do Programa Operacional Alentejo. Considerar ainda as possibilidades de microcrédito e de
financiamento à constituição e arranque de startups no contexto dos programas apoiados pelo FEDER na área
da economia.
No caso de instalação de um sistema de aquaponia, o investimento é avultado (p.e., terreno, equipamentos e
consultoria especializada). Embora boa parte da tecnologia possa estar disponível, esta oportunidade exige,
todavia, um investimento na concretização das suas potencialidades e respetiva adaptação e ou
aperfeiçoamento. Pode haver apoios públicos, sendo que o restante capital pode vir de capitais próprios oi de
investidores privados.
CONJUNTURA DE MERCADO
A aquicultura em águas interiores é uma atividade com potencial de crescimento e de rentabilidade na produção
de alimentos, também por representar uma alternativa à elevada procura de produtos com menor impacto
ambiental. Sem concorrência.
A rentabilidade depende do valor de mercado dos produtos produzidos.
Potencial para a criação de circuitos curtos nas zonas rurais e urbanas.
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Exemplos onde o sistema tenha funcionado comercialmente com sucesso. Existe ainda pouca informação sobre
sistemas aquapónicos em Portugal, pelo que é importante experiência prévia prática comercial.
Aceitação no mercado dos produtos produzidos por este tipo de sistema (informação, sensibilização e educação
da procura).
Existência de um quadro regulamentar favorável ao desenvolvimento da aquaponia e da aquacultura
sustentável em regime de recirculação (p.e., licenciamentos obrigatórios).
Apoio das políticas públicas à instalação deste tipo de sistemas de forma a aumentar e diversificar a oferta de
produtos tendo por base princípios de sustentabilidade.
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4. ATIVO ESTRATÉGICO MAR DA REGIÃO ALENTEJO
Este ponto analisa a importância estratégica do ativo mar, bem como identifica oportunidades de negócio
de acordo com as opções estratégicas preconizadas para o desenvolvimento da região Alentejo, as quais
evidenciam o estímulo para o aproveitamento dos recursos / ativos estratégicos regionais a par da sua
preservação e sustentabilidade.

4.1. IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DO MAR
Pese embora a evolução do conhecimento e do crescente investimento que tem sido feito, o Mar é ainda, e
porventura por muito mais tempo, um território desconhecido, dada a sua dimensão, diversidade e dinâmica
próprios, e porque não é o meio natural de sobrevivência da espécie humana.
O mar é aquilo que se poderia chamar a última fronteira da Terra, até relativamente a mais relevante, mas
que importa descobrir e explorar de forma radicalmente diferente das outras fronteiras. A sobre-exploração
de recursos no território terrestre não pode ser reproduzida no espaço oceânico, sob pena de agravar
substancialmente o criticismo da sustentabilidade do planeta.
A Figura seguinte esquematiza a visão de um grupo de cientistas liderados por Johan Rockstrom e Will
Steffen, conhecida como a “As Fronteiras do Planeta”, que procurou, em áreas determinadas, conhecer
quais os limites de tolerância da Terra à intervenção humana.
F IGURA 9. A S FRONTEIRAS DO P LANETA

Fonte: Rockström, J.; Steffen, W.L. et alli, 2009.

Como se pode constatar facilmente, os limites relativos à acidificação dos oceanos estão em risco de ser
alcançados e a perda de biodiversidade já ultrapassou extraordinariamente a capacidade limite da Terra.
Assim sendo, o aproveitamento das oportunidades da chamada Economia Azul pressupõe uma liderança
muito forte da ciência e da inteligência para que a riqueza gerada pela exploração dos recursos marinhos
não coloque em causa as “fronteiras do Planeta” e, em alguns casos, p.e., da biodiversidade, implique a
recuperação dos atuais níveis de degradação e em risco.
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A dimensão oceânica tem impacto relevante na economia do País uma vez que contribui de forma bastante
significativa para a riqueza nacional em diversos domínios. De forma concisa, considerando a Economia do
Mar como o todo que envolve a pesca, a aquicultura e a indústria do pescado, os transportes marítimos e
portos, a construção e manutenção naval e o turismo e lazer ligado ao mar, esta representa 2,7% do emprego
e 3,0 % do VAB do País.
Em termos de dinâmica, a Economia do Mar tem revelado um crescimento acumulado de VAB bem superior
a igual crescimento do PIB nacional, sendo, do domínio geral, a noção do ainda subaproveitamento das
potencialidades existentes, quer no domínio dos recursos vivos, quer não vivos, e ainda das atividades
correlacionadas como o uso de infraestruturas ou o usufruto das oportunidades lúdicas.
No PNI2030, o Estado prevê investir cerca de 4.700 M€ em projetos e iniciativas de alguma forma
relacionadas com o mar, nomeadamente, na mobilidade marítimo portuária, na natureza e biodiversidade,
nos recursos marinhos, na proteção do litoral e, ainda, nas energias renováveis oceânicas. Com exceção
desta última, onde o investimento é maioritariamente privado, em todas as outras áreas o Estado é o
principal investidor, suportando 80 a 100% dos capitais a investir.
Portugal dispõe já de um significativo suporte de estruturas de investigação e pesquisa na área das ciências
do mar e tem vindo a acrescer esforço no investimento no conhecimento técnico e científico da gestão dos
recursos marinhos. Com efeito, nos últimos anos a despesa em I&D aumentou substancialmente (cerca de
30%), sendo as áreas “cultura, recreio e turismo” e “recursos alimentares marinhos” as temáticas científicas
onde tem sido realizado um maior investimento.
O conhecimento sobre o mar tem vindo assim a ser clusterizado por forma a aumentar e eficácia e a
eficiência dos recursos financeiros investidos, tendo mesmo sido criado um Gabinete Oceano na Fundação
Ciência e Tecnologia, que tem como missão maximizar o diálogo com as várias comunidades científicas, bem
como coordenar as atividades e assegurar a representação portuguesa em organizações europeias e
internacionais.
Nesta ótica de integração e de colocar os recursos do conhecimento ao serviço da economia e do
aproveitamento do seu potencial, existe hoje, reconhecido desde 2017 na esfera das estratégias de
eficiência coletiva impulsionadas pelos fundos regionais do Programa COMPETE, o Cluster do Mar Português,
designado Fórum Oceano, constituído por mais de uma centena de associadas, abrangendo entidades do
sector empresarial e entidades públicas (incluindo centros de educação e investigação).
Este suporte de estruturas é o pilar crítico do desenvolvimento da Economia Azul, tal como refere a ENM
2021-2030, ao assumir que “De pouco servem as decisões estratégicas da governação, se não forem servidas
e suportadas por uma ciência de excelência. Assim, o desenvolvimento da economia azul e a salvaguarda e
restauro dos ecossistemas marinhos e costeiros, bem como do património cultural subaquático, dependem
da constituição de uma base sólida de conhecimento do mar e inovação tecnológica daí derivada”.

4.2. OPORTUNIDADES ASSOCIADAS AO MAR NA REGIÃO ALENTEJO
4.2.1.

DOMÍNIOS DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO - MAR

Tendo presente o leque alargado e heterógeno das frentes potenciais de investimento e a multiplicidade e
complexidade das relações intra e intersectores e atividades económicas no domínio ‘mar’, o exercício de
análise foi delimitado às dimensões seguintes:
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Preservação, resiliência e valorização dos sistemas naturais. Não sendo o mar um recurso escasso,
esta dimensão especialmente relevante alude às crescentes pressões sobre a biodiversidade do seu
ecossistema, bem como das áreas estuarinas. No que respeita às oportunidades de negócio,
privilegiou-se as seguintes atividades/sectores/fileiras:

Ä

§

pesca e aquicultura offshore e em esteiro;

§

turismo e lazer;

§

património natural costeiro e marinho.

Efeito âncora em torno de projetos/investimentos estruturantes da região Alentejo. Esta dimensão
é relevante dada a existência de infraestruturas pesadas com potencial económico para alavancar o
desenvolvimento de novos negócios (p.e., em torno do maior porto nacional (Porto de Sines)).

Ä

Transferência de conhecimento, à investigação e desenvolvimento, e à inovação e tecnologia.
Dimensão transversal e complementar, associada à investigação e ao desenvolvimento e
transferência de conhecimento ajustados aos desafios atuais e futuros, constituem um aspeto muito
importante do processo de incorporação de inovação e tecnologia (aplicações e soluções).

A Economia do Mar é para o Alentejo e seu desenvolvimento estratégico uma componente realmente
importante, que vem sendo progressivamente assumida nos documentos de estratégia, incrementando
assim aquilo que já é o seu contributo significativo para a geração da riqueza regional.
A região Alentejo dispõe de uma vasta linha de costa que viabiliza a estruturação de um leque importante
de negócios associados aos recursos marinhos. O Mar é, na sua globalidade, uma área de oportunidades,
mas também é uma zona de fragilidades e riscos a exigir uma gestão muito equilibrada. A pesca e a
aquicultura são o paradigma desde desafio de equilíbrio, mas também o é, por exemplo, a exploração de
outras oportunidades como a produção de energia, a mineração ou a náutica de recreio.
Porém, tal como também já foi dito, a materialização em economia, isto é, em empresas, trabalho e valor
acrescentado, das oportunidades que o Mar oferece, exige e obriga a um importante e vasto exercício de
equilíbrio na exploração dos recursos. A palavra de ordem e limite deverá ser a sustentabilidade, que
requererá a sobreposição a visões ou expectativas mais economicistas e tentadoras de forma a que a
sustentabilidade não se transforme num conceito tão afirmado quanto esvaziado de compromisso efetivo.
Desta forma, na definição da sua Estratégia Regional de Especialização Inteligente proposta para 2030, a
região propõe-se fomentar o investimento no domínio de especialização da Bioeconomia sustentável onde
se incluem as áreas específicas da valorização dos recursos naturais e correlacionados disponibilizados pelo
Mar, e onde se definem cinco principais objetivos a alcançar, bem como as áreas de investimento mais
relevantes.
Um especial destaque para a área de investimento prioritária relativa à cooperação e desenvolvimento do
hub Economia Azul, que visa o desenvolvimento de uma bioeconomia sustentável em torno do mar e da sua
biodiversidade, através do “reforço das cadeias de valor alimentar relacionadas com os ecossistemas
marinhos e dulcícolas, bem como da gestão sustentável dos recursos hídricos e biológicos, tendo por base a
gestão sustentável de recursos haliêuticos e da aquicultura, a recuperação de habitats e a transferência do
conhecimento”.
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Aumento de indústrias bio based
através de maior investimento em
I&D.
Aumento da cadeia de valor do
setor primário.
Criação
de
condições
de
sustentabilidade
do
sector
primário.
Cooperação e desenvolvimento do
hub Economia Azul.

PRINCIPAIS OBJETIVOS

• Segurança alimentar e nutricional.
• Gestão dos recursos de forma
sustentável.
• Redução da dependência de
recursos não renováveis.
• Atenuação e adaptação às
alterações climáticas.
• Reforço da competitividade e da
criação de postos de trabalho.

ÁREAS DE INVESTIMENTO RELEVANTES

Fonte: Estratégia Regional de Especialização Inteligente - EREI2030. “Uma (nova) década para co-construir região
e desafiar o futuro”, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, abril 2021.

A dedicação das ciências e tecnologias do mar tem sido crescente neste contexto, existindo, atualmente, o
Laboratório de Ciências do Mar da UÉvora (CIEMar), que representa um novo impulso ao desenvolvimento
do conhecimento do ambiente marinho e à utilização sustentável dos seus recursos, dando especial atenção
à região costeira do Alentejo, e registando-se, ainda, como a densificação da cooperação e coordenação
entre diversas entidades e o desenvolvimento de linhas de trabalho com caraterísticas pluridisciplinares.
Esta opção clara pela liderança da ciência e tecnologia dependerá sempre da capacidade de investimento,
sendo certo que depende em substantiva e decisiva medida do Estado e das alocações financeiras que
estiver disposto a fazer no âmbito das diferentes fontes de financiamento de que dispõe. Tal circunstância
deriva da natureza dos investimentos, que são concentrados nas infraestruturas públicas, na investigação
ou nas funções de proteção e segurança dos recursos.
Com este enquadramento, identificam-se domínios onde se considera existir oportunidades de investimento
público e privado no sentido de concretizar a estratégia delineada. O processo de identificação procurou,
tanto quanto possível, estabelecer uma ligação entre as linhas de trabalho de inovação e conhecimento já
concretizadas ou em curso, e as linhas de intervenção prioritárias definidas quer na Estratégia do Mar, quer
nos Programas de eficiência inteligente, quer ainda nas prioridades de investimento público estabelecidas
no âmbito do PRR e do Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030).
Em termos metodológicos, optou-se por segmentar as áreas mais relevantes definidas na política estratégica
para o mar, nos domínios de investimento identificados na Figura seguinte.
F IGURA 11. Á REAS PRIORITÁRIAS DE INVESTIMENTO DO ATIVO M AR
PESCA E AQUICULTURA

PORTOS

NATUREZA

OPORTUNIDADES

CONSOLIDADAS OU EM

DESENVOLVIMENTO

TURISMO E LAZER

OUTROS

RECURSOS

NOVAS OPORTUNIDADES
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Neste enquadramento, é importante realçar que o Mar é, antes de mais, um domínio de intervenção pública,
pelo que o Estado, antes de ser parceiro ou mobilizador de investimento privado, deve ser um forte
investidor público. Desde logo no que tem a ver com infraestruturas, depois na produção de conhecimento
de base, na sensibilização e educação dos cidadãos e, claro está, na regulação, controlo, e vigilância do uso
do recurso.

P ORTOS - Z ONAS I NDUSTRIAIS E L OGÍSTICAS (ZIL’ S )
Portugal tem oito portos comerciais, todavia, o porto de Sines representa mais de 50% do movimento total
de mercadorias, sendo os segmentos mais representativos os da movimentação de carga de graneis líquidos
e os de carga geral, sendo atualmente o 15º porto de contentores mais importante da Europa.
O transporte de mercadorias continua a ser o principal modo de transporte do comércio internacional tendose verificado um aumento deste tipo de comércio o que originou, naturalmente, o aumento consequente da
frota mundial de navios e a sua própria dimensão média, gerando assim novas necessidades de aportamento
e logística. O esquema seguinte, retirado do diagnóstico sectorial anexo ao Programa Nacional de
Investimentos 2030, dá conta dos desafios que se colocam às estruturas portuárias.
F IGURA 12. P RINCIPAIS DESAFIOS QUE SE COLOCAM ÀS ESTRUTURAS PORTUÁRIAS

ROTAS E
ALIANÇAS

§

Emergência de novas rotas marítimas globais como alterna=va à Rota do Mar do Norte.

§

Concentração e ver=calização das grandes alianças marítimas mundiais.
Tendência de congestionamento da faixa portuária norte-europeia, considerando a sua
capacidade de resposta à procura por navios de grandes dimensões e à eficiência das
ligações ao hinterland.

§

§
§

INFRAESTRUTURA

TECNOLOGIA

AMBIENTE

§

Custos de inves=mento associados à adaptação das infraestruturas.
Constrangimentos físicos dos portos para acolhimento dos navios de grandes dimensões.
Desenvolvimento da capacidade dos canais do Panamá e da Nicarágua.

§

Plataformas logísticas de retaguarda com dimensão para impedir o conges=onamento e
redes ar=culadas que permitam soluções multimodais com recurso a modos de transporte
menos poluentes.

§

Aparecimento de novas tecnologias para agilização de processos (por via da digitalização)
e facilitação de procedimentos (p.e., desmaterialização de processos).

§

Recurso a fontes de abastecimento mais limpas, a redução de emissões de CO2, a
utilização do gás natural liquefeito (GNL) na propulsão dos navios, bem como o recurso a
outras fontes energéticas (p.e., energia eólica offshore e energia das ondas) para
fornecimento a navios em porto

Fonte: Programa Nacional de Investimentos 2030.

Dentro deste contexto, e considerando a importância de Portugal na Europa no que se refere ao comércio
de mercadorias transportadas por via marítima com países terceiros, assume-se o objetivo de um
crescimento global de mais de 80% de movimentação de mercadorias nos portos portugueses no horizonte
2026. No segmento da carga contentorizada a aspiração de crescimento até 2026, face a 2015, é de 200%.
É de realçar, no entanto, que uma das preocupações em termos de rentabilidade das operações portuárias
tem a ver com uma relativamente reduzida integração dos sistemas portuários com as cadeias de logística.
De acordo com a ENM 2030, Portugal pode vir, assim, a assumir uma posição estratégica como plataforma
giratória de cargas, e, considerando a sua localização de cruzamento de rotas marítimas internacionais, pode
vir a assumir, ainda, um relevante papel nas componentes do turismo sustentável de cruzeiros e dos serviços
e abastecimento de energias mais limpas atraindo assim, igualmente, a fixação de empresas no território.
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Ainda tomando como referência a ENM 2030, pretende-se investir com prioridade “na proteção e segurança
marítimas, conjuntamente com todas as componentes de green shipping. Neste contexto, deve redesenharse a tecnologia marítima em torno de novas soluções de construção e manutenção, redução de emissões e
descarbonização das tecnologias de propulsão, desenvolvimento de embarcações “inteligentes”, bem como
de tecnologias de informação marítima”.
De acordo com o Relatório da Economia do Mar, o porto de Sines posicionou-se como potencial porta de
entrada para outros mercados em função da evolução das políticas europeias de abastecimento energético.
Recentemente, o Porto de Sines começou a reforçar a sua posição à escala nacional e internacional,
captando novas vias de fornecimento e marcando a sua posição enquanto ponto privilegiado para a receção
e expedição de gás natural liquefeito.
Assumindo fortemente esta latitude da economia do mar, Portugal pretende investir 2.088 M€ em torno de
oito programas e projetos essenciais no domínio marítimo-portuário. Estes programas ou projetos seguem
as seguintes linhas orientadoras:
§

Adequar os acessos marítimos, as infraestruturas e os equipamentos ao aumento da dimensão dos
navios.

§

Expandir terminais existentes ou construir novos terminais, aumentando a capacidade ou criando
novas valências.

§

Melhorar as ligações terrestres.

§

Melhorar as condições de operacionalidade das unidades portuárias.

§

Criar plataformas de aceleração tecnológica e de novas competências.

§

Prosseguir o desenvolvimento da Janela Única Logística.

Um dos programas com maior volume de investimento (940 milhões de euros) destina-se ao porto de Sines
conforme ficha constante do PNI 2030 e que se reproduz na Figura seguinte.
F IGURA 13. I NVESTIMENTO PREVISTO PARA O P ORTO DE S INES

Fonte: Programa Nacional de Investimentos 2030.
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Por ser bastante relevante no sentido de aumentar a competitividade dos portos portugueses,
nomeadamente através da otimização e redução de custos das operações logísticas, destaca-se o projeto
Janela Única Logística (cf. Figura seguinte).
F IGURA 14. P ROJETO J ANELA Ú NICA L OGÍSTICA

Fonte: Programa Nacional de Investimentos 2030.

Este projeto consiste na implementação e operacionalização de um sistema de informação que automatiza,
otimiza e assegura as operações dos agentes públicos e privados numa comunidade portuária, em regime
de concessão, com o objetivo de assegurar e facilitar o comércio
DADOS DE CONTEXTO
INDICADORES-CHAVE
§
§
§
§

As zonas logísticas estão localizadas nos portos de Sines e Setúbal, tendo sido estrategicamente criadas para
a movimentação de todos os tipos de carga nos seus terminais.
Regista-se um aumento contínuo da capacidade das cadeias de transporte no âmbito do comércio marítimo
(p.e., produtos para abastecimento energético, produtos metalúrgicos, produtos alimentares).
Consolidação da comunidade portuária, com o aumento do número e da diversidade de agentes com
atividades logísticas, industriais e comerciais.
Alvo de importantes melhorias infraestruturais e tecnológicas, as quais, associadas a um posicionamento
estratégico e boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, fazem com que tenham assumido o potencial
papel de assegurar uma estratégia de intermodalidade assente na integração das redes de transporte e das
cadeias logísticas nacionais na criação de redes transeuropeias, e assim, um papel crescentemente relevante
na dimensão internacional.
DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E PLANEAMENTO RELEVANTES
ESTRATÉGIAS NACIONAIS

ESTRATÉGIA PORTUGAL 2030
ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O MAR 2021-2030
PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTOS 2030

Na área de intervenção dos portos e respetivas ZIL’s, o investimento público constitui o principal e
determinante investimento a efetuar, sendo que as oportunidades privadas de negócio se posicional ao nível
de todas as atividades que se encontram associadas às operações portuárias, e com cada vez maior relevo
para aquelas que investem em soluções tecnológicas para a recolha e tratamento de informação ou para a
melhoria das performances ambientais e de sustentabilidade das infraestruturas portuárias.
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Tendo presente as preocupações fundamentais estratégicas mencionadas e procurando sinalizar
oportunidades de negócio associadas à introdução da inovação, considera-se como relevantes as principais
linhas de investimento, empresariais ou públicas, seguintes.
Ø
Ø
Ø

Estaleiros de pequena dimensão para embarcações especializadas e sofisticadas.
Promoção de tecnologias e operações de green shipping.
Implementação da Janela Única Logística.

P ESCAS E A QUICULTURA E T RANSFORMAÇÃO E C OMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO
O produto da pesca, da aquicultura marinha e da sua comercialização e transformação é o segundo sector
de atividade com maior impacto na economia do mar.
No que se refere à área das pescas, pese embora a redução sentida ao longo da última década no que se
refere ao número de empresas, e também das quantidades de pescado movimentado, o volume de negócios
tem apresentado registos positivos, quer nas quantidades transacionadas, quer na valorização média do
pescado, embora com as flutuações características da oferta. No entanto, pode concluir-se por uma
estabilidade média de captura nos últimos cinco anos e um aumento consistente dos preços médios de
venda em lota (1ª venda).
Este comportamento positivo do mercado registando um acréscimo de resultados brutos resulta da
conjugação de dois efeitos. Por um lado , o aumento dos preços médios do pescado com maior
representatividade nas transações (a sardinha, o carapau e a cavala representam cerca de 70% das espécies
transacionadas em lota), em resultado de uma procura que continua a ser importante (o mercado do
pescado fresco e selvagem aproxima-se muito, em primeira venda, do regime dos mercados de concorrência
quase perfeita); e, por outro lado, da valorização progressiva de outras espécies com elevada procura (p.e.,
polvo) à qual tem correspondido relevante disponibilidade.
A região Alentejo possui um relevante porto de pesca, o porto de Sines, que representa 5% das transações
nacionais de peixe e 47% do registado na área Centro Sul da rede de lotas nacionais. Existe ainda o porto de
pesca de Vila Nova de Mil Fontes com expressão reduzida. Relativamente reduzido é também o movimento
nos designados postos de vendagem da Carrasqueira e Zambujeira.
Estes portos apresentam, porém, valores médios de valorização do pescado superiores aos valores médios
nacionais registados o que pode ser interpretado como sendo o resultado do perfil da procura assente em
significativa parte na restauração e comportamentos típicos das regiões de atração turística. Esta situação
assume particular importância para as comunidades pesqueiras locais e para a manutenção do seu negócio.
DADOS DE CONTEXTO
INDICADORES-CHAVE
§

§

§

Diversos portos de pesca ao longo da costa, desde os pequenos portos utilizados por pequenas embarcações
de pesca, até aos portos de maiores dimensões que asseguram as infraestruturas para a atividade piscatória
de maiores proporções (armadores), sendo o porto de Sines o principal e mais movimentado.
Os pequenos portos, situados em Porto Covo, Milfontes e Almograve, conservam algumas povoações
piscatórias e têm assumido um papel importante, nomeadamente, em termos da criação e expansão de
circuitos comerciais locais com base na pesca artesanal de pescado e de crustáceos, bem como de atividades
complementares como a desportiva/turística e o mergulho lúdico/turístico.
Os portos de maiores dimensões, embora possuam ter cais para pequenas embarcações de pesca artesanal,
integram equipamentos que asseguram melhores condições de segurança para os pescadores e suas
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§

§

embarcações e têm capacidade para acolher embarcações de maiores dimensões ligadas à pesca industrial
e à industria conserveira e de congelação de pescado.
Produção aquícola com expressão residual na região Alentejo. Assume algum relevo no estuário do rio Sado,
com a produção de peixe em tanques de terra (reconversão de antigas salinas) e produção de moluscos
bivalves igualmente em tanques e em zonas intertidais.
Atividades de transformação e comercialização com aumento e reforço crescente da sua posição na cadeia
de valor de produtos da pesca e aquicultura.

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E PLANEAMENTO RELEVANTES
ESTRATÉGIAS NACIONAIS
ESTRATÉGIA PORTUGAL 2030
ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O MAR 2021-2030
SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia.
Laboratório de Ciências do Mar da UÉvora (CIEMar), no âmbito das suas atividades estabeleceu protocolos de
colaboração com a Câmara Municipal de Sines, a Administração do Porto de Sines, a Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, o Laboratório de Águas do Litoral Alentejano, e a Transgás Atlântico, e tem desenvolvido
projetos de investigação com o envolvimento de diversos investigadores de entidades nacionais e internacionais.
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, centro de investigação científica, desenvolvimento tecnológico
e inovação, com competências técnicas e científicas para abordar todos os ecossistemas aquáticos, incluindo
bacias hidrográficas e áreas adjacentes, estuários, ecossistemas marinhos costeiros e oceânicos, em estreita
parceria com centros de investigação nacionais e internacionais. É constituído por sete polos: Universidade de
Coimbra, Instituto Politécnico de Leiria, Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, ISPA - Instituto
Universitário, Universidade de Évora, e no arquipélago da Madeira.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
Estratégia Regional Alentejo 2030 (Alentejo 2030)
Estratégia Regional de Especialização Inteligente Alentejo 2030

O negócio da pesca, malgrado as suas dificuldades estruturais e as suas crises conjunturais pode continuar,
numa ótica de médio-longo prazo, a ser um bom mercado. Contudo, esta tendência que é fruto igualmente
no elevado peso relativo do consumo de peixe na dieta alimentar nacional (Portugal continua a ser o País
com maior consumo per capita de pescado) é, paradoxalmente, objeto de grande ameaça, designadamente
numa perspetiva de sustentabilidade. Tal ameaça decorre do elevado grau impactante da pesca sobre os
recursos e a biodiversidade marinha sendo a sobre-exploração da pesca considerada, consensualmente, a
maior causa da precária situação dos oceanos relativamente aos recursos biológicos selvagens.
No contexto desta ameaça, surge uma derivada, a da diminuição relevante da procura decorrente de uma
progressiva sensibilização ambiental dos consumidores e a sua elevada suscetibilidade à mediatização das
questões associadas às alterações climáticas e à degradação dos oceanos, nomeadamente, em virtude da
sobre-pesca.
Se estas preocupações podem induzir uma transição do consumo do peixe selvagem para o de criação,
podem também pressionar a diminuição significativa do consumo de peixe, tendo presente as tendências (e
movimentos) crescentes para a redução do consumo de proteína animal e sua substituição por produtos
alimentares derivados das plantas. Acresce, ainda, a tendência para um aumento do preço médio ao nível
do consumidor fazendo retrair a apetência para o seu consumo.
É assim expectável que o principal instrumento de abordagem estratégica identifique “a minimização de
impactos nos ecossistemas marinhos, a criação de novos produtos e processos e o desenvolvimento de
modelos de negócio assentes numa lógica de economia circular e digital” como objetivos prioritários de
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intervenção. Mais do que crescimento quantitativo do sector, de resto sempre limitado à disponibilidade do
recurso, a aposta centra-se na valorização do pescado, no aumento do conhecimento para possibilitar uma
gestão sustentável e na qualificação crescente dos operadores (armadores e pescadores).
O negócio da pesca de recursos selvagens, ainda que constitua um mercado importante e com possibilidades
de boa valorização do investimento, encontra-se sobre séria ameaça, dada a necessidade crítica de
salvaguardar a biodiversidade e as populações das espécies, e tendo em conta as tendências
comportamentais da procura, cada vez mais suscetível aos impactos ambientais das suas atitudes e hábitos
alimentares.
Tendo presente as preocupações fundamentais estratégicas mencionadas e procurando sinalizar
oportunidades de negócio associadas à introdução da inovação ou à especialização inteligente, consideramse as linhas de investimento seguintes.
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO DOMÍNIO DA PESCA DE RECURSOS SELVAGENS
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sistemas de gestão de resíduos plásticos nas embarcações.
Fornecimento de equipamentos individuais, que visem melhorar a higiene, a saúde, a segurança e as
condições de trabalho dos pescadores.
Melhoria das redes de pesca e da sua seletividade.
Desenvolvimento das lotas digitais e lotas móveis.
Formação de armadores, pescadores e trabalhadores em matéria de identificação de espécies e sua
manipulação adequada e valorativa.
Formação de armadores, pescadores e trabalhadores em matéria de suscetibilidade e sustentabilidade
ambiental das espécies e das artes de pescas.
Fiscalização e vigilância.
Fornecimento de soluções de gestão eficiente de energia.
Disponibilização de linhas de microcrédito para instalação de jovens.
Criação de unidades fabris para aproveitamento e valorização de subprodutos da pesca.
Aperfeiçoamento de processos visando a redução das perdas nas pescas.
Operações de conselho e aplicação de regras de certificação de sustentabilidade e ou de origem e
rastreabilidade.
Elaboração de planos de gestão pesqueira.
Análise da vulnerabilidade da pesca costeira às mudanças climáticas.
Produção e gestão sustentada de percebes no cabo de Sines.

Num contexto de necessidade crítica de salvaguardar a biodiversidade e as populações das espécies, e tendo
em conta as tendências comportamentais da procura, a aquacultura, seja de mar aberto ou de águas de
transição, assume particular relevância como alternativa ao mercado de consumo de peixe. Com efeito, a
aquacultura contempla um elevado potencial de crescimento, não só por representar uma oferta
sustentável, mas também porque o peso da produção nacional no fornecimento de pescado ao mercado
português é ainda muito baixo quando comparado com outros países europeus e mundiais.
Em Portugal, a quase totalidade da produção provém de unidades localizadas em águas de transição e
marinhas, predominando o regime de exploração extensivo. No que se refere às espécies, a produção
aquícola é pouco diversificada, concentrando-se na produção de pregado e de amêijoas.
No que se refere à região Alentejo, a produção aquícola tem uma expressão residual, representando apenas
cerca de 2% da produção nacional. No entanto, considera-se que encerra um potencial de crescimento
relevante para a aquicultura em águas de transição nas bacias estuarinas do Sado e do Mira.
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A ENM 2021-2030 compreende uma aposta forte no investimento no âmbito da produção aquícola, embora
com pressupostos exigentes de sustentabilidade e de integração conseguida no meio ambiente natural.
Destaque-se, em particular, a aquicultura em modo de produção biológico ou a chamada aquicultura
multitrófica, que consiste num sistema de produção integrado em meio natural em que a alimentação das
espécies produzidas é baseada em resíduos alimentares de outras espécies.
Estes dois pressupostos, para além de alinhados com os objetivos de preservação dos recursos, dão resposta
a dois pontos críticos do desenvolvimento da aquicultura: por um lado, contrariando a ideia corrente de que
a aquicultura é uma atividade de produção intensiva, artificial, com suporte na utilização de produtos não
naturais16 e que causa danos aos ecossistemas onde ocorre; e, por outro lado, promovendo a sua aceitação
num mercado onde existe uma oferta diversificada e de alta qualidade de peixe selvagem, através a garantia
da produção em condições o mais natural possível.
Para que o objetivo de aumento da produção aquícola seja alcançado, do ponto de vista operacional, e de
acordo com a Estratégia para Aquicultura, entre outros aspectos a integrar nos sistemas produtivos no
sentido de aumentar a competitividade desta atividade, torna-se necessário reduzir e simplificar
procedimentos administrativos e facilitar o acesso ao espaço e à agua.
Com efeito, a expansão da aquicultura, não raras vezes, é dificultada ou atrasada devido aos processos de
licenciamento, os quais implicam estudos de impacto e autorizações, decorrentes da localização frequente
das unidades produtivas em espaços do domínio público ou em áreas com elevada sensibilidade ambiental,
como sejam os estuários, frentes marinhas de parques e reservas naturais protegidas ou em áreas de
proteção do litoral.
O caso da região Alentejo é paradigmático deste tipo de limitações pelos níveis de exigência acrescidos em
termos de proteção dos recursos naturais em áreas cujo potencial de crescimento da produção aquícola
poderia ser uma realidade (p.e., a Reserva Natural da Lagoa da Sancha e Santo André e a área marinha
protegida do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
No que se refere à produção de bivalves e de peixes em offshore, o potencial de crescimento, embora seguro,
requer um nível tecnológico superior e é bastante exigente do ponto de vista ambiental, pelo que se espera
que a trajetória de aproveitamento desse potencial seja menos relevante e inferior à da aquicultura
tradicional.
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO DOMÍNIO DA AQUICULTURA
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Empresas de criação de maternidades para aquicultura.
criação de parques de aquicultura através da reconversão ou naturalização de antigas salinas.
Aquicultura offshore.
Criação de unidades fabris para aproveitamento e valorização de subprodutos da aquicultura.
Aumento da produção do pregado em aquicultura.
Viabilidade ecológica e económica da aquicultura de percebes.
Maternidades em bivalves em aquicultura.
Plataformas eletrónicas para gestão da instalação de aquiculturas.
Criação de algas e outras espécies autóctones de baixo nível trófico.
Produção de embalagens e novos produtos de marketing.

16

A aquicultura é ainda dependente da utilização de farinhas de peixe para a alimentação das espécies, mas essa é uma vertente que
está em significativa mudança.
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No que se refere à transformação e comercialização de pescado, na última década, tem vindo a ampliar e a
reforçar a sua posição na cadeia de produção de produtos da pesca e aquicultura, fruto de estratégias
complementares em torno dos vetores seguintes:
§

aumento das quantidades produzidas e vendidas, através da promoção do consumo de peixe ao tornálo mais acessível ao mercado, quer por via da boa relação preço qualidade, quer por via da facilitação
do seu uso e consumo (atualmente, cerca de metade dos produtos produzidos corresponde a
congelados, sendo que a outra metade é repartida entre produtos secos e salgados e preparações e
conservas);

§

aumento do valor das vendas, não apenas pelo aproveitamento dos recursos não utilizados em
consumo direto e sua comercialização, mas sobretudo por agregar valor a produtos de menor cotação;

§

aumento da diversidade de mercados, pela sua tradicional vocação exportadora.

Neste sentido, em termos estratégicos, a transformação e comercialização do pescado deverá ser
estimulada, nomeadamente, através de medidas de incentivo adequadas, isto é, que promovam uma oferta
competitiva de qualidade e com garantia de sustentabilidade.
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO DOMÍNIO DA TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Produção de novas embalagens.
Unidades de preparação de peixe fresco do dia pronto a cozinhar.
Produção de novos produtos à base de peixe.
Valorização de espécies de menor valor através da promoção de utilizações diferentes.
Realização de campanhas promocionais.

T URISMO N ÁUTICO
Em Portugal existem excelentes condições para o turismo costeiro e de mar, incluindo o turismo de
cruzeiros, que tem aumentando significativamente e que tem colocado o País nas principais rotas, e para a
prática de atividades náuticas, de recreio e desportivas.
A náutica de recreio está também em crescimento na região Alentejo e possibilita um tipo de atividade muito
enriquecedora para as comunidades locais marítimas. Para além das iniciativas e do emprego gerado nas
áreas de lazer e usufruto, a náutica de recreio potencia ainda a geração de riqueza em negócios
complementares, tais como a restauração ou a construção e reparação naval conexa. A náutica de recreio
tem ainda um papel privilegiado em mais dois aspetos:
Ü

O primeiro tem a ver com a polarização de atividades de turismo, designadamente turismo de
natureza, o que transporta movimento e oportunidades de trabalho nas comunidades costeiras,
complementando muitas vezes o rendimento gerado pelas atividades marítimas propriamente ditas
(a pesca local, nomeadamente).

Ü

O segundo porque proporciona uma melhor ligação dos cidadãos ao mar e ao património marítimo
criando condições para um uso mais responsável e mais sustentável.

O turismo náutico tem relevante interesse para a região Alentejo, face à sua extensa costa marítima e praias
e áreas litorais e à interface com a oferta de valor turístico em terra fruto do seu património natural. No
contexto dos operadores de turismo, a vertente marítima-turística registou um crescimento significativo na
última década.
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Neste domínio, a ENM2030 define como intervenções prioritárias as seguintes:
§

Promoção da qualificação de docas e marinas de apoio à náutica de recreio.

§

Integração dos normativos legais promovendo a simplificação e acessibilidade.

§

Fomento do desporto escolar náutico.

§

Reforço dos centros de formação desportiva.

A costa alentejana dispõe da Estação Náutica de Sines, que tem contribuído de forma relevante para a
estruturação da oferta turística náutica de qualidade, ainda que com espaço de melhoria, quer em termos
de oferta de alojamento, restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes, quer em
termos da sua consolidação enquanto elemento de atração turística.
Esta EN, certificada pela Fórum Oceano, no âmbito das Estações Náuticas de Portugal. compreende, através
da atração das possibilidades de desporto e lazer ligadas ao mar (vela, surf, mergulho, motonáutica e outras),
uma oferta integrada não apenas de serviços de logística e complementares, mas também de experiências
nos domínios da natureza, da cultura, do património, da gastronomia e do alojamento. A EN de Sines oferece
ainda serviços de apoio às tripulações e às embarcações, e serviços de segurança marítima em estreita
relação com as autoridades competentes.
Embora não integrando formalmente a EN de Sines, na costa alentejana existem outras entidades,
designadamente empresas de animação turística, que funcionam com o mesmo conceito de oferta
integrada, que também pode operar em sentido inverso, ou seja, funcionam em ‘terra’, mas proporcionam
experiências de lazer no mar.
DADOS DE CONTEXTO
§

§

INDICADORES-CHAVE
As praias e áreas litorais afirmam-se como um dos fatores principais de atratividade da região Alentejo, tendo
um contributo importante em termos sociais e económicos, particularmente decorrente da atividade lúdica
e turística associada ao vasto património da região.
O litoral conta com uma das cinco Estações Náuticas da região Alentejo (Sines).
DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E PLANEAMENTO RELEVANTES
ESTRATÉGIAS NACIONAIS

ESTRATÉGIA PORTUGAL 2030
ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O MAR 2021-2030
SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia.
Laboratório de Ciências do Mar da UÉvora (CIEMar)
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
Estratégia Regional Alentejo 2030 (Alentejo 2030)
Estratégia Regional de Especialização Inteligente Alentejo 2030

Em termos de negócio, na náutica de recreio e no turismo de lazer associado, o potencial de geração de
novos negócios, designadamente, de micro e pequenas empresas, é ainda muito relevante, atendendo às
condições naturais existentes, mas também ao facto do mercado nacional não estar, de forma alguma,
saturado. As experiências dos portugueses em geral com o mar, ou com o interface mar-natureza, para além
do tandem mar-praia, são ainda relativamente escassas, mas com elevadas possibilidades de crescimento
designadamente nos estratos etários mais jovens ou nas classes média e alta.
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Tendo presente as preocupações fundamentais estratégicas mencionadas e procurando sinalizar
oportunidades de negócio associadas à introdução da inovação, considera-se como relevantes as principais
linhas de investimento, empresariais ou públicas, seguintes.
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO DOMÍNIO TURISMO NÁUTICO
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Pacote jovem habitação e negócio de turismo natureza-mar.
Concessão de microcrédito para novos negócios.
Oferta de produtos turísticos integrados mar-natureza.
Centros de formação desportiva em atividades náuticas.
Reparação naval de náutica de recreio.
Animação de rotas de turismo com ligação às atividades do mar (p.e., rotas dos pescadores).
Formação de guias de turismo náutico.
Suporte à análise de risco das operações no mar - náutica de recreio.

N ATUREZA E B IODIVERSIDADE
Sem prejuízo de todas as atividades e oportunidades proporcionadas pelo mar, pode-se dizer que a principal
de todas, a qual, de resto, condiciona ou qualifica todas as outras, é a biodiversidade, aquela que já é
conhecida e a imensa que falta conhecer no ainda desconhecido território do mar. Paradoxalmente,
constitui um sério risco (a sua perda) a todas as outras oportunidades se o caminho for, ou continuar a ser,
em alguns casos, a sobre exploração dos recursos (p.e., pesca).
De facto, Portugal é um dos maiores estados costeiros da Europa com cerca de 50% da área e dos fundos
marinhos da União Europeia. O espaço marítimo nacional representa cerca de 1% das áreas marinhas
mundiais e cerca de 10% da bacia do atlântico-oriente.
A biodiversidade é a mãe de todos os recursos-riquezas marinhas, devendo por isso, não apenas ser objeto
de proteção, mas também de conhecimento e de restauro e recuperação de ecossistemas. Neste sentido
vão ser investidos 150 milhões de euros até 2030.
F IGURA 15. I NVESTIMENTO PREVISTO NO ÂMBITO DA PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA

Fonte: Programa Nacional de Investimentos 2030.
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A gestão deste imenso espaço e da sua biodiversidade exige um esforço considerável de conhecimento e
proteção. Neste sentido, desenvolvem-se várias linhas de investigação e várias iniciativas ao nível do
ordenamento do espaço marinho com vista a atingir em 2030 o objetivo de ter 30% do espaço marinho
classificado como área marinha protegida. O objetivo é ambicioso, mas julga-se existir as ferramentas
necessárias para o poder alcançar.
Já mais ambígua se revela a capacidade que o País tem para gerir adequadamente as áreas marinhas
classificadas, isto é, proteger os recursos das práticas consideradas abusivas pelas normas de classificação.
A experiência tem demonstrado que a gestão eficiente destas áreas é bastante problemática, sobretudo,
por exiguidade de meios no que se refere à proteção e vigilância, mas também a relativa fragilidade do real
compromisso político e normativo assumido para salvaguardar os recursos que se pretendem proteger. Se
isso acontece nas áreas marinhas protegidas de costa, o que, porventura, se entende devido aos conflitos
de atividades e de usos humanos na frente costeira (pesca, náutica de recreio e desportiva, turismo e
outros), mais difícil se torna em zonas longínquas, onde a capacidade de vigilância e atuação tem que ser,
de alguma forma, permanente e proactiva, exigindo os meios técnicos e logísticos necessários para esse
efeito.
Não obstante, o compromisso político de proteção e classificação dos recursos marinhos está vertido no
programa de investimentos públicos a efetuar na próxima década. Assim, e tendo em conta a ENM, o Plano
de Situação do Ordenamento Marítimo e a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da
Biodiversidade, vão ser investidos cerca de 300 milhões de euros em 3 programas de intervenção na área
dos recursos marinhos, nomeadamente, nos domínios de proteção e salvaguarda da biodiversidade, redução
do lixo marinho e fomento da aquicultura sustentável. Registe-se, contudo, que este investimento
corresponde apenas a 4% do que o Governo se propõe investir na área temática do ambiente até 2030.
Uma vez que o investimento em capital natural, pese embora o seu elevado valor público de retorno, não é
ainda adequada e suficientemente valorizado pela sociedade, e muito menos pelo sistema capitalista,
nomeadamente o sistema financeiro, cabe ao Estado, na defesa do património natural, mas também das
condições que possibilitem a criação de outras riquezas (p.e., a pesca sustentável ou o turismo de natureza
marítimo), fazer esse investimento direto ou indireto através de sistemas de incentivos financeiros ou fiscais
mobilizando os capitais privados. A ideia de ligar a proteção da biodiversidade à poupança privada e ao
sistema de remuneração capitalista deverá ser estruturada e fomentada.
Com efeito, a tarefa inadiável de regenerar a natureza para que possa proporcionar os seus benefícios e
serviços de forma sustentada, exige ao longo os próximos anos, programas objetivos de “cultivo” da
natureza. Aponta-se como exemplos os casos das pradarias marinhas e dos diversos tipos de algas que a
ciência e a tecnologia já demonstraram ter benefícios evidentes e constituir produtos alternativos
(biotecnológicos) para mercados também alternativos aos tradicionais (medicina, veterinária, cosmética, ...).
Acresce, ainda, o património único e de valor inestimável que os ecossistemas maturais marinhos
constituem, e que pode suportar, sem danos, atividades culturais e turísticas de valor acrescentado como
sejam o mergulho, o snorkelling, entre outras.
Para além do esforço que é necessário, apoiado num cada vez mais aprofundado investimento e descoberta
científica, para proteger a biodiversidade marinha, designadamente no combate à pesca ilegal e/ou na
intransigência de gerir o esforço de pesca em função de critérios rigorosos, cientificamente fundamentados
e independentes, a natureza e a biodiversidade enfrentam uma outra e gigantesca (porque generalizada e
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inquietante) ameaça: o lixo marinho. Também o programa de investimentos públicos 2030 prevê um esforço
na recolha de lixo marinho, incluindo artes de pesca e respetivos equipamentos (cf. Figura seguinte).
F IGURA 16. F ICHA DESCRITIVA DO INVESTIMENTO PREVISTO NA RECOLHA DE LIXO MARINHO ,
ARTES DE PESCA E RESPETIVOS EQUIPAMENTOS

Fonte: Programa Nacional de Investimentos 2030.

O lixo marinho é produzido pelos humanos, e decorre da sua atividade não apenas no mar, nas embarcações
que o atravessam ou na pesca, mas, maioritariamente, em terra. O lixo, incluindo os restos de artes de pesca,
dá lugar a uma produção exponencial de micro plásticos, os quais afetam perigosamente toda a
biodiversidade ao entrar na cadeia alimentar das diferentes espécies marinhas.
Existem já experiências com resultados positivos de iniciativas que visam contrariar a produção de lixo
marinho, designadamente, o que provêm das atividades de pesca (p.e., o projeto “Por uma pesca sem lixo”
desenvolvido em alguns portos de pesca, e que se pretende estender à totalidade).

§
§

DADOS DE CONTEXTO
INDICADORES-CHAVE
Compromisso político de proteção e classificação dos recursos marinhos vertido no programa de
investimentos públicos a efetuar na próxima década.
Crescente preocupação com lixo marinho, nomeadamente, associada à ainda baixa sensibilização dos
operadores de embarcações e portos de pesca para esta problemática.
DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E PLANEAMENTO RELEVANTES
ESTRATÉGIAS NACIONAIS

ESTRATÉGIA PORTUGAL 2030
ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O MAR 2021-2030
PLANO DE SITUAÇÃO DO ORDENAMENTO MARÍTIMO
ESTRATÉGIA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE
SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Laboratório de Ciências do Mar da UÉvora (CIEMar).
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
Estratégia Regional Alentejo 2030 (Alentejo 2030)
Estratégia Regional de Especialização Inteligente Alentejo 2030
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Na área de intervenção da natureza e biodiversidade, também o investimento público constitui o principal
e determinante investimento a efetuar. Considera-se, todavia, que deve ser aberto espaço para o surgimento
ou reforço de micro e pequenas e médias empresas que se dediquem ao negócio de gestão da
biodiversidade, o que poderá ser conseguido através de interessantes esquemas de incentivo público, direto
e indireto.
Tendo presente as preocupações fundamentais estratégicas mencionadas e procurando sinalizar
oportunidades de negócio associadas à intervenção no sentido da preservação / melhoria da natureza e de
biodiversidade, nomeadamente associada aos recursos marinhos, considera-se como relevantes as
principais linhas de investimento, empresariais ou públicas, seguintes.
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO DOMÍNIO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE
Ø

Gestão de pradarias marinhas.

Ø

Medição e monitorização de indicadores de biodiversidade.

Ø

Mapeamento de habitats, biodiversidade e ecossistemas.

Ø

Sistemas geológicos e de bases de dados.

Ø

Consultadoria no ordenamento de zonas costeiras e marinhas.

Ø

Consultoria na classificação de áreas marinhas (estudos e apoios).

Ø

Gestão de áreas marinhas protegidas sob concessão ou parceria público-privada.

Ø

Sistemas de informação para a biodiversidade marinha.

Ø

Obras de adaptação costeira aos riscos climáticos.

Ø

Valorização de algas e microalgas para a produção de produtos alimentares.

Ø

Valorização de algas para produtos veterinários e ou de alimentação animal.

Ø

Reabilitação de zonas estuarinas.

Ø

Recolonização de pradarias e ervas marinhas.

Ø

Recolha e tratamento / reciclagem / reutilização de lixo marinho, numa óptica de economia circular.

O UTROS RECURSOS
Sem prejuízo de um maior desenvolvimento em fase posterior, três outros recursos poderão ser apontados
como oportunidades de desenvolvimento de negócio relevantes na economia do mar: produção de energias
renováveis oceânicas, robótica marinha e biotecnologia marinha.
ENERGIAS RENOVÁVEIS OCEÂNICAS
Sendo dos investimentos de maior rentabilidade e geradores de receitas importantes, os negócios da energia
estão apenas ao alcance das grandes empresas dado o volume de capital e a especialização que exigem.
A produção de energia através de fontes renováveis e endógenas limpas, ou tendencialmente limpas, é um
dos propósitos estratégicos da política energética portuguesa, em inteiro acordo com os compromissos
assumidos no âmbito da descarbonização da economia, designadamente constantes do Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050, cujas metas assumem uma redução de emissões, em relação a 2005, de 60%
em 2030 e de 90 % em 2050. O Estado, nesta matéria, um papel fulcral, não tanto como o de investidor
financeiro principal, mas como indutor da atração ao investimento privado e como regulador e autoridade
de concessão.
Relativamente às energias renováveis oceânicas, pode dizer-se que corresponderá a uma fase menos
imediata da renovação das fontes, tendo em conta que as iniciativas tecnológicas de produção de energia
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eólica offshore encontram-se, ainda, em maturação, designadamente, a chamada “amarração flutuante”,
que é a que se considera adaptar melhor à batimetria do mar português, não atingiu ainda o grau de
competitividade necessário à sua generalização ou uso mais intenso.
Na programação estratégica de investimento até 2030, prevê-se um investimento privado de 1.150 M€ nas
energias renováveis oceânicas. A figura seguinte ilustra este investimento.
F IGURA 17. I NVESTIMENTO PREVISTO NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS

Fonte: Programa Nacional de Investimentos 2030.
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ROBÓTICA MARINHA
Outra área de investimento relevante será a robótica marinha. O conhecimento dos recursos,
designadamente, dos solos oceânicos em toda a Zona Exclusiva Económica (ZEE) portuguesa só será possível
através de meios robotizados de mapeamento e monitorização. É da articulação da robótica com outros
meios digitais que se espera poder alcançar um nível de perceção da riqueza e do estado dos ecossistemas,
assim como só através deste tipo de ferramentas será possível exercer eficazmente as missões de soberania
vigilância e atuação dos recursos do mar português.
A robótica é ainda importante em matéria de construção naval, nas inspeções a infraestruturas,
designadamente subaquáticas, no mapeamento do mar profundo, e na deteção e recolha de concentrações
de elementos poluentes na coluna de água.
BIOTECNOLOGIA MARINHA
Alguns dos recursos mais importantes do mar estão relacionados com o seu elevado potencial biológico em
usos alternativos ao de matérias escassas não sustentáveis ou de processamento ineficiente. A ciência e a
tecnologia aplicadas na investigação de recursos vivos e não vivos marinhos que tem vindo a ser
desenvolvida, pode gerar, pelos resultados já evidentes nas experiências concretizadas, excelentes
oportunidades na criação de uma economia sustentável de componentes e matérias derivadas de macro
organismos como algas ou micro organismos como bactérias, fungos e micro algas, e destinadas a indústrias
de alto valor acrescentado como a farmacêutica e a cosmética, e, com igual interesse comercial, a indústria
da alimentação funcional e desportiva, animal ou, ainda, a alta cozinha.
Todavia, existe, ainda, um longo caminho a percorrer nesta matéria do ponto de vista de conhecimento e
regulamentar, designadamente, no que se refere à proteção dos recursos genéticos extraídos dos recursos
marinhos.

4.2.2.

FICHAS DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

Em consequência da avaliação dos ativos e das oportunidades poderiam ser geradas no contexto da
exploração sustentada desses ativos, foi identificado um conjunto essencial de oportunidades de negócio
para as principais áreas destacadas, a saber, as pescas, aquicultura, transformação e comercialização de
pescado, os portos e zonas industriais e logística, o turismo náutico, a natureza e a biodiversidade e ainda,
na medida do possível, outros recursos, tais como, as energias renováveis oceânicas, a robótica marinha e a
biotecnologia marinha.
Para a elaboração das fichas de oportunidade de negócio que apresentamos, teve-se em conta:
v

o foco na elaboração e potencial utilização do Estudo, junto das pequenas e médias empresas do
universo de utilização dos recursos marinhos;

v

os objetivos estratégicos da Estratégia Nacional para o Mar e da Estratégia Regional Alentejo de
Especialização Inteligente;

v

as iniciativas subjacentes às diferentes Medidas emblemáticas do Plano de Ação da ENM 2021-2030,
tendo presente, no entanto, que, das 30 medidas elencadas, mais de metade tem características
eminentemente públicas, apenas quatro são de pilotagem essencialmente privada e as restantes,
algumas de forma interdependente e sujeitas a formas várias de parceria podem gerar sistemas
mobilizadores de capitais e recursos privados ou na esfera da economia privada do estado;
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as possibilidades de estas gerarem formas de negócio ou de valorização de ativos humanos ou materiais
das empresas, organizações da sociedade civil e organizações de natureza científica ou técnica;

v

a circunstância de alguns dos investimentos públicos poderem ser operacionalizados em regime de
outsourcing ou em parceria.

Depois de analisado o potencial grau de concretização dos domínios e das oportunidades concretas
identificadas, tendo particular atenção às exigências de contexto e/ou de suporte das políticas públicas (p.e.,
enquadramento nos instrumentos de gestão territorial e na moldura legislativa) que podem criar
constrangimentos em determinadas linhas de investimento, pressupõe-se escolhas fundamentais para o
preenchimento de Fichas de Oportunidades.
Tendo em conta a potencial utilização do Estudo de Caracterização por parte de micro e pequenas e médias
empresas, apresenta-se algumas Fichas mais relevantes de Oportunidades de negócios, procurando
evidenciar-se o enquadramento estratégico das opções de política pública visando a promoção da
competitividade através de uma estratégia de especialização inteligente, assente igualmente em
preocupações de fomento da circularidade da economia e da digitalização e sob a liderança do
conhecimento, relevando o estádio já atingido nesta matéria na região Alentejo.
No caso da pesca de recursos selvagens, as linhas de orientação quanto a investimento podem dar lugar à
criação ou reforço de micro e pequenas empresas, quer na área da consultadoria especializada, quer em
matéria de formação profissional, quer ainda em unidades privadas, nomeadamente spin-offs resultantes
de linhas de investigação.
No caso específico da transformação e comercialização de pescado, considera-se que, em termos de
oportunidades de negócio, releva-se aquelas que têm interface mais visível com o consumidor e,
consequentemente, com a melhor valorização do produto e aumento de valor na cadeia de produção de
produtos da pesca e aquicultura.
DOMÍNIO

Oportunidade de Negócio
Sistemas de gestão de resíduos plásticos nas embarcações

PESCA DE RECURSOS SELVAGENS

Mercado-alvo
Armadores e pescadores a nível local e regional

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Criação de novo negócio, tipo prestação de serviço.
Valia alta, considerando: alto valor de sustentabilidade, mitigação de efeitos ambientais, proteção da
biodiversidade.
§ Serviço inovador assente em experiências já realizadas, designadamente, pela DOCAPESCA. O serviço consiste,
à semelhança do que acontece com o lixo urbano, promover, de forma progressiva nos portos de pesca e postos
de vendagem, um sistema de recolha e tratamento de lixo das embarcações na sua chegada e descarga. Inclui
fabrico e fornecimento de contentores próprios para as embarcações (lixo usual separado e apetrechos de
pesca separados), criação e fornecimento de depósitos de groupage em terra, adaptação de veículos para
recolha e transporte a estações de tratamento e ou centros de reciclagem.
§ Para além das vantagens intrínsecas o serviço permitirá criar, à escala nacional, uma infraestrutura e um
modelo organizacional de recolha, gestão e aproveitamento do lixo marinho produzido nas embarcações de
pesca tendo grande potencial de multiplicação.
§
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
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O desenho inicial e a implementação do serviço exigirão algum investimento de conhecimento especializado no
que se refere a circuitos, comportamentos e usos o que poderá ser desenvolvido em cooperação com a
universidade e ou polo tecnológico.
RECURSOS HUMANOS
O serviço permitirá criar alguns postos de trabalho na supervisão, acompanhamento e execução do mesmo. Para
qualificação necessitará ainda do recurso a prestações de serviços na área de formação e coaching junto da
comunidade de pescadores e armadores.
RECURSOS FINANCEIROS
A instalação deste serviço poderá beneficiar de financiamento do Estado através das seguintes:
Ø Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos bem como do programa que lhe
suceder pós 2027.
Ø Programa Operacional do Alentejo através das Comunidades Intermunicipais do Alentejo.
Ø Fundo Ambiental.
Ø Contribuições da DOCAPESCA e das Câmaras Municipais interessadas.
Ø Empresas de recolha, tratamento e recolha de lixo – cofinanciamento em componentes específicas e
atuando em cofinanciamento.
CONJUNTURA DE MERCADO
A procura será induzida no sentido da obrigatoriedade da recolha e tratamento o que portará sustentabilidade
ao serviço.
O mercado é limitado na fase de investimento, no entanto, tratando-se de um serviço tendencialmente
obrigatório e de recorrência diária, o mercado tem contornos de pouco risco e de grande durabilidade.
Não há concorrência.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Grau de progressão na aceitação do sistema por parte da comunidade piscatória.
Extensão universal do serviço a todos os portos e postos de vendagem.

DOMÍNIO

Oportunidade de Negócio
Desenvolvimento das lotas digitais e lotas móveis

PESCA DE RECURSOS SELVAGENS

Mercado-alvo
Armadores e pescadores, OPP’s, DOCAPESCA e serviços públicos

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Transformação progressiva dos atuais sistemas de lota com presença física de produtos, compradores e
vendedores em sistemas desmaterializados que proporcionem as operações de compra-venda e a
referenciação de cotações nas embarcações ou nas descargas com ganhos de transparência, eficiência e
eficácia.
§ Estes sistemas pela capacidade de armazenagem, manipulação e facilidades de acesso à informação
(quantidades, qualidades, preços) capacitarão mais as entidades gestoras das operações de vendagem e a
possibilidade de observação, vigilância e acompanhamento dos portos de pesca e dos seus movimentos.
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
O investimento a realizar assenta sobretudo no desenvolvimento de plataformas e ou de aplicações
informáticas, no aproveitamento e customização de redes e sistemas existentes. Requere, todavia, investimento
em adaptação e ou aperfeiçoamento de tecnologias.
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Não requere investimentos substanciais em recursos humanos, mas exige acompanhamento de fortes planos
de formação dos operadores potenciais das lotas digitais e do desenvolvimento de múltiplas ações de formação
in job.
RECURSOS FINANCEIROS
Embora boa parte da tecnologia exigida possa estar disponível, esta oportunidade exige, todavia, um forte apoio
de investimento público porquanto: não é direta e imediatamente atrativo para remuneração de capitais
privados, constitui uma ferramenta de transparência e de incremento de eficácia dos mercados, proporciona
ganhos substantivos na gestão da informação para a gestão pública de políticas. Neste contexto, o investimento
necessário poderá ser significativamente alavancado
CONJUNTURA DE MERCADO
Já existem experiências e trabalhos preparatórios neste domínio. O mercado é favorável uma vez que a procura
é sustentada pela necessidade e pelo desejo dos utilizadores e a oferta não é significativa por ser especializada
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Rapidez na concretização da solução.
Facilidade de uso.
Garantia de segurança e transparência.
Faculdade de multiplicação da solução.

DOMÍNIO

Oportunidade de Negócio
Formação de armadores, pescadores e trabalhadores em matéria de
identificação de espécies e sua manipulação adequada e valorativa

PESCA DE RECURSOS SELVAGENS

Mercado-alvo
Armadores, pescados, trabalhadores de lotas e postos de vendagem

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
§

Oferta de serviços de formação especializada nos seguintes domínios: a) identificação e especificações das
espécies; b) cuidados específicos de manipulação, conservação e transporte; c) especificações e exigências
ambientais; d) formas de valorização.

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Todo o conhecimento necessário está disponível e as tecnologias de formação, quer in situ quer em formas de
e e learming são suficientemente conhecidas, testadas e dispondo de soluções acessíveis e eficazes.
RECURSOS HUMANOS
Exige o recurso a formadores especializados os quais, todavia, são relativamente acessíveis, designadamente,
através de protocolos de cooperação ou parceria com instituições académicas e científicas e organizações não
governamentais de ambiente com especialização no domínio das pescas.
RECURSOS FINANCEIROS
Existem recursos financeiros mobilizáveis nos fundos de apoio à qualificação e formação profissional no
âmbito do FSE. A parceria com ONGA pode ainda alavancar fundos na área ambiental e de sustentabilidade.
CONJUNTURA DE MERCADO
Favorável tendo em conta a exigência, cada vez mais premente e exposta, de gerir os recursos marinhos
selvagens de forma parcimoniosa e sustentável.
Não existe significativa concorrência neste domínio específico de formação.
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Conteúdos das ações de formação – orientados e úteis ao trabalho específico do perfil de cada utilizador
Formadores com conhecimentos científicos e técnicos, mas também conhecedores das formas práticas de
manipulação do pescado selvagem
Ações de duração ajustada ao contexto do trabalho e da disponibilidade rela dos formandos

DOMÍNIO

Oportunidade de Negócio
Criação de unidades fabris para aproveitamento e valorização de
subprodutos da pesca

PESCA DE RECURSOS SELVAGENS

Mercado-alvo
Consumo intermédio e final

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Um dos fatores que mais influenciam negativamente a rentabilidade do pescado reside na baixa valorização
dos subprodutos da pesca bem como a utilização /aproveitamento do pescado sem valor comercial. Esta
circunstância não apenas introduz na fileira níveis de perda significativos como pressiona os valores de
mercado das espécies capturada e com procura de mercado em fresco.
§ Tem ainda um impacto negativo nos objetivos de sustentabilidade porquanto faz incidir a importância da
qualidade nas espécies de maior procura e, em consequência, nos seus stocks selvagens.
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Exige uma convergência acentuada entre os atuais conhecimentos ao nível da transformação e as necessidades
de conhecimentos e de tecnologias para desenhar e produzir produtos alternativos ou complementares de
melhor valoração.
A associação entre indústria e centros tecnológicos e ou universidades é um requisito relevante.
Em alternativa o recurso a benchmarking é também de considerar.
RECURSOS HUMANOS
Embora seja geradora de oportunidades de emprego e ou de revalorização profissional, as novas unidades
podem ser acopladas a unidades já existentes de transformação de pescado.
RECURSOS FINANCEIROS
Para alavancar estes investimentos existem oportunidades de investimento público disponíveis e programadas
no FEAMP até 2030 com taxas de coparticipação bastante aceitáveis.
CONJUNTURA DE MERCADO
As condições de mercado são favoráveis tendo em conta a necessidade de especialização produtiva nesta área.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Para além das condições específicas decorrentes deste tipo de negócio industrial, são de considerar como
fatores relevantes para o seu sucesso:
§ a criação de um clima favorável à oferta de subprodutos decorrente da maior exigência na fiscalização e
verificação das condições legais do pescado;
§ a implementação efetiva da regulamentação das espécies capturadas e não devolvidas, designadamente
espécies sem valor comercial e espécies sem condições mínimas de comercialização em fresco.
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DOMÍNIO

Oportunidade de Negócio
Empresas de criação de maternidades para aquicultura

AQUICULTURA

Mercado-alvo
Unidades de aquicultura

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E/OU SERVIÇO
§

Um dos pontos fracos das análises sobre o setor que é apontado tem a ver com a insuficiência de maternidades
para a produção de espécies marinhas. Esta oportunidade visa o investimento em unidades produtivas
especializadas na produção de juvenis das espécies de maior utilização na indústria, mas também, com
relevância, de novas espécies marinhas ainda não testadas, suficientemente, em solução produtiva não
selvagem.

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
O negócio exige elevada qualificação científica por um lado, tendo em conta as exigências comportamentais e
ambientais das diferentes espécies e por outro, tendo em consideração a sua manipulação em ambiente não
natural com os seus riscos acrescidos, nomeadamente, na taxa de sobrevivência das espécies em exploração.
O benchmarking com unidades testadas nomeadamente no estrangeiro é relevante e ou a associação ou parceria
técnico-científica com as universidades de biologia e ciências do mar.
RECURSOS HUMANOS
É exigente em recursos humanos qualificados em formação especifica para a atividade bem como de recursos
humanos técnicos superiores com conhecimentos de elevada especialização
RECURSOS FINANCEIROS
Para alavancar estes investimentos existem oportunidades de investimento público disponíveis e programadas
no FEAMP até 2030 com taxas de coparticipação muito interessantes.
CONJUNTURA DE MERCADO
Em Portugal o crescimento da procura por peixe de aquicultura não tem registado os saltos quantitativos
esperados porventura como resultado da convergência de dois fatores. Por um lado, o nosso modelo de
consumo alimentar muito assente no consumo de peixe selvagem, decorrente de uma tradição bem forte e
das oportunidades que uma linha de costa significativa proporciona e, por outro, das reservas ainda existentes
nos consumidores relativamente à qualidade e segurança do peixe de aquicultura ainda que o seu preço seja
muito mais competitivo no retalho.
§ Contudo, num contexto de uma alta de preços que tendencialmente se verificará no pescado selvagem (em
resultado da indisponibilidade de stock e ou por pressão de opções ambientalistas e de sustentabilidade), os
níveis altos de consumo per capita em Portugal só poderão manter-se com o recurso crescente à oferta de
aquicultura o que é um fator potenciador do aumento do negócio.
§

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Acesso a tecnologia necessária.
Qualificação dos recursos humanos.
Investimento no melhor conhecimento do consumidor.
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Oportunidade de Negócio
Unidades de preparação de peixe fresco do dia pronto a cozinhar

TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
PESCADO

Mercado-alvo
Distribuição de retalho

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
É ainda bastante escassa a oferta de peixe fresco (selvagem ou de aquicultura) na distribuição alimentar pronto
a cozinhar, ou seja, devidamente descamado e eviscerado e preparado em peças destinadas aos diferentes
usos, um pouco à imagem e semelhança do que se pratica com as peças de carne.
§ Não sabemos qual a rentabilidade das unidades especializadas neste domínio porquanto o mercado é ainda
estreito, mas é visível algum aumento de disponibilidade quer em unidades de distribuição e retalho mais
especializadas (gourmet, biológicos) quer na oferta via compras online.
§ Embora o consumo de peixe fresco tenha uma considerável importância no canal HORECA, os movimentos
mais recentes dos modos de vida e a própria tendência crescente para a constituição de unidades familiares
mononucleares, pode conduzir a decréscimos de consumo, e, por conseguinte, de procura no retalho visando
o consumo em casa.
§ A oportunidade materializa-se assim na produção, comercialização e markrting de unidades de peixe fresco
pronta a utilizar e com altos parâmetros de segurança, qualidade, garantia de rastreabilidade e facilidade de
uso.
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Não são necessários recursos científicos ou tecnológicos muito diferentes dos que já existem disponíveis na
indústria alimentar similar, assim como existem vários departamentos tecno-científicos especializados neste
domínio.
Pode dizer-se que o essencial constará em aproximar o produto transformado o mais possível do seu estado em
fresco garantindo a tração do seu uso fácil.
RECURSOS HUMANOS
A oportunidade é geradora de emprego porquanto se admite que uma boa parte das operações de manipulação,
corte e preparação exigirá mão de obra quanto baste.
RECURSOS FINANCEIROS
Para alavancar estes investimentos existem oportunidades de investimento público disponíveis e programadas
no FEAMP até 2030 com taxas de coparticipação muito interessantes.
CONJUNTURA DE MERCADO
O mercado é tendencialmente favorável. Não existe muita concorrência e há fortes possibilidades das novas
unidades se posicionarem muito favoravelmente.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Boa relação entre o produto e o preço de forma a minimizar o desnível mais favorável do produto preparado nas
lojas tradicionais de retalho (peixarias).
Garantia de qualidade e tempo mínimo entre a captura e a produção.
Garantia de rastreabilidade total.
Informação detalhada para o consumidor quer em termos de sustentabilidade ambiental quer no que se refere
aos melhores modos de uso.
Otimização do circuito de distribuição favorecendo circuitos curtos e diretos.
Oportunas associações/parcerias com organizações de pescadores.
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DOMÍNIO

Oportunidade de Negócio
Animação de rotas de turismo com ligação às atividades do mar (p.e.,
rotas dos pescadores)

TURISMO NÁUTICO

Mercado-alvo
Agentes de turismo e turismo de natureza

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
É ainda insuficiente a oferta de produtos de “visitação” do mar o que se compreende dadas as especificidades
de informação e de logística.
§ O produto consiste em oferecer aos utilizadores turistas da natureza diferentes tipos de experiências
correlacionadas com as atividades e os recursos marinhos para além daquelas que hoje são comumente
utilizadas (praia, pesca ou práticas de natação, surf e outras similares).
§ Incluem-se experiências como: o mergulho safari fotográfico (ainda pouco desenvolvido no nosso país)
designadamente na área marinha protegida do Parque Natural; observação de espécies de aves marinhas;
desenho de rotas de pescadores com visitação às comunidades de pescadores e com experiências de
acompanhamento de pesca tradicional em barcos tradicionais de pescadores; roteiro do mar ao prato incluindo
visitação, explicação da pesca, descarga, preparação, venda em lota, expedição, e outros.
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Não implica recursos técnicos e ou científicos relevantes.
RECURSOS HUMANOS
Preferencial para jovens e casais jovens; criação de startups. Exige formação qualificada em domínios do
conhecimento sobre a natureza e a biodiversidade, os recursos marinhos e a atividade turística.
RECURSOS FINANCEIROS
Para o incentivo à criação destas empresas existem várias possibilidades de financiamento que podem ser usadas
isoladamente ou de forma complementar. Existe possibilidades de apoio através de fundos geridos pelo Turismo
de Portugal e ou da Entidade Regional de Turismo.
São ainda possibilidades a explorar o Programa Operacional do Alentejo, sobretudo se associados a parceiras
com municípios ou o Fundo Ambiental no quadro do conhecimento e visitação das áreas protegidas.
Não é de menosprezar ainda as possibilidades de microcrédito e de financiamento à constituição e arranque de
startups no contexto dos programas do FEDER na área da economia.
CONJUNTURA DE MERCADO
O mercado do turismo de natureza tem crescido de forma sustentada. Tem igualmente aumentado a visitação
às áreas protegidas. O mercado é favorável tanto mais que é um domínio, o dos recursos e atividades marinhas,
com oferta reduzida
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Bons conhecimentos dos produtos e dos locais, sistemas ou áreas a visitar.
Boa logística com a oferta de programas integrados.
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NATUREZA E BIODIVERSIDADE

Oportunidade de Negócio
Gestão de pradarias marinhas
Mercado-alvo
Organismos e Entidades gestoras de áreas e paisagens protegidas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
A importância crítica das pradarias marinhas é hoje merecidamente e bastamente reconhecida. Do bom estado
das pradarias marinhas resultam efeitos positivos essenciais para a proteção das espécies de pescado (elas são
as verdadeiras maternidades piscícolas) bem como de inúmeros recursos de biodiversidade. São essenciais
para a boa gestão de uma área marinha protegida. Contudo, elas são muito exigentes em matéria de gestão
exigindo proteção e vigilância permanente assim como de operações de limpeza, recuperação ou plantação
frequentes. Pode comparar-se às exigências de gestão de uma floresta, tratando-se na realidade de uma
floresta específica subaquática.
§ O negócio a operacionalizar consiste no fornecimento de serviços de gestão das pradarias marinhos através de
meios e recursos apropriados e mantendo o seu bom estado e progressivo desenvolvimento.
§ Estas empresas atuariam na área dos Parques Marinhos sob contratação e tutela das Entidades de Gestão
destas áreas.
§

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Exige conhecimentos devidamente avaliados em matéria de biodiversidade marinha e gestão de recursos
marinhos.
RECURSOS HUMANOS
Exige emprego qualificado quer em termos de biologia e tecnologia de gestão de recursos marinhos, quer em
matéria de gestão de sistemas florestais.
RECURSOS FINANCEIROS
A sustentabilidade de empresas deste tipo só é possível através do financiamento pela prestação e serviços às
entidades gestoras.
CONJUNTURA DE MERCADO
Favorável pois não existe oferta neste tipo de serviços.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Bom conhecimento e experiência no contacto com pradarias marinhas.
Disponibilidade financeira para operar gestão regular e eficaz.

DOMÍNIO

Oportunidade de Negócio
Consultadoria Especializada

NATUREZA E BIODIVERSIDADE E OUTRAS

Mercado-alvo
Organismos e Entidades Públicas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
§

Para muitas das Medidas do Plano de Ação da ENM 2021-2030 o investidor essencial vai sei o Estado, através
de uma ou várias entidades públicas especializadas. Tendo em conta as dotações e qualificações exigentes no
Estado no que se refere a recursos próprios, a concretização destas operações vai depender em muito da oferta
de serviços de consultadoria.
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A área dos recursos marinhos, designadamente com conhecimentos capazes na área da biodiversidade e dos
recursos marinhos maturais não é grande abrindo-se assim boas oportunidades de negócio nesta matéria.

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Exige conhecimentos técnicos e científicos especializados e aprofundados o que pode ser obtido por recursos
próprios ou em parcerias/acordos e contratos de cooperação com universidades e centros tecnológicos
especializados.
RECURSOS HUMANOS
Não é gerador de muitos postos de trabalho, mas sobretudo de um emprego qualificado e diferenciado.
RECURSOS FINANCEIROS
Estes investimentos não são exigentes em capital e remuneram-se sobretudo pelas prestações de serviço
realizadas, financiando-se assim na venda dos serviços aos clientes.
CONJUNTURA DE MERCADO
Vai aumentar a necessidade de oferta deste tipo de serviços se houver a dinâmica suficiente, por parte do Estado,
para a concretização das Medidas programadas.
O mercado é favorável.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Transparência e qualidade de serviço.
Possibilidade de oferta de serviços pluridisciplinares.
Grau do conhecimento científico e técnico de que dispõem.

DOMÍNIO

Oportunidade de Negócio
Sistemas de Informação

NATUREZA E BIODIVERSIDADE

Mercado-alvo
Organismos e Entidades Públicas e Empresas privadas de
consultadoria

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
§

Desenvolvimento de um sistema de informação único, integral, inclusivo e de utilização inteligente e amigável
para os recursos da biodiversidade marinha e recursos geológicos. Embora se admita que o Estado é o investidor
e cliente principal, a conceção, desenvolvimento e operacionalização do SI muito dependerá da capacidade de
oferta de serviços nesta área por parte do setor privado.

RECURSOS-TIPO EXISTENTES
RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Exige elevada qualificação e recursos científicos e sobretudo tecnológicos o que significa investimento com algum
significado em capital
RECURSOS HUMANOS
Exige recursos humanos com elevada experiência e grande qualificação específica
RECURSOS FINANCEIROS
O financiamento destas empresas é feito pela remuneração das vendas e prestação e serviços

P á g i n a | 75

ASSESSORIA TÉCNICA À ADRAL
- E STUDO DE C ARACTERIZAÇÃO DO S ECTOR DA “Á GUA E R ECURSOS H ÍDRICOS ” N O A LENTEJO CONJUNTURA DE MERCADO
Existe significativa concorrência, designadamente, por empresas integradas, de forma mais direta ou indireta em
grupos empresariais das TI e da área da consultadoria.
§ Todavia, a procura por este tipo de serviços é crescente tendo em conta as tendências de desmaterialização e da
necessidade de um conhecimento mais integrado e just in time.
§

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Elevada qualidade e garantia de eficacidade.
Padrões de assistência ao cliente muito elevados.
Boa customização e inter-operabilidade entre sistemas e redes.
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5. FATORES DE ENQUADRAMENTO RELEVANTES PARA A CONCRETIZAÇÃO E
SUCESSO DAS OPORTUNIDADES
Este ponto identifica os fatores críticos / de sucesso para a concretização dos domínios de oportunidades
económicas a explorar a partir do mar e dos recursos hídricos, tendo presente particular atenção às
exigências de contexto e/ou de suporte das políticas públicas (p.e., enquadramento nos instrumentos de
gestão territorial e na moldura legislativa).
O sucesso do desenvolvimento de novas oportunidades de negócio depende, em grande medida, da
qualidade do ambiente operacional, isto é, se estão reunidas as condições de mercado e existe um quadro
regulamentar adequado de apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento tecnológico e inovação.
Não obstante, quando se confrontam os desafios com as potencialidades e oportunidades, é fácil perceber
que o contexto de materialização dos objetivos associados às orientações e políticas estratégicas não é de
todo fácil. Neste Capítulo procede-se a uma identificação preliminar e breve análise dos fatores críticos de
sucesso para a concretização de oportunidades de negócio, isto é, que podem agir como facilitadores ou
mesmo como catalisadores ou que, pelo contrário, podem agir como inibidores ou desencorajadores.
F IGURA 18. C ONJUNTO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO INVESTIMENTO PRIVADO E PÚBLICO

FATORES DE CONTEXTO
§ Modelo de governança
§ Instrumentos financeiros/
Sistemas de incentivos/
Mecanismos de execução.

FATORES IMATERIAIS
§ Capital humano –
conhecimento, qualificações
e competências.

FATORES MATERIAIS
§ Recursos humanos
§ Recursos financeiros
§ Nível tecnológico.

Neste entendimento, e tendo por referência a preocupação de dinamizar a criação de micro e pequenas e
médias empresas e alimentar novas oportunidades de negócios, os fatores críticos de sucesso sinalizados
são de natureza objetiva e subjetiva e, em grande parte, consequência da existência de um ambiente
favorável ao investimento promovido pelas medidas concretas de política pública, sendo fundamental
explorar e consolidar a ligação com as prioridades no horizonte 2030, nomeadamente, a transição energética
e digital, a economia circular, a investigação e desenvolvimento, a inovação e a mitigação e adaptação às
alterações climáticas.

5.1. FATORES DE CONTEXTO
A capacidade que os recursos hídricos e o mar da região Alentejo compreendem para sustentar e para
estimular a criação de novas oportunidades em diversas fileiras, bem como para atrair novos agentes, novos
investidores, e para estimular novos modelos de negócio e de investimento, que tenha inerente a aplicação
transversal do princípio da sustentabilidade ambiental, apela à instituição e consolidação de um modelo de
governança (horizontal e vertical) robusto.
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Com a amplitude de cenários verificada, esse modelo de governança deve alicerçar-se num conjunto de
entidades públicas e privadas (incluindo entidades do sistema científico e tecnológico) que contemple
capacidade nos domínios indissociáveis seguintes:
Ü

Alcançar um entendimento comum quanto à visão estratégica para o desenvolvimento sustentável
da região Alentejo a médio-longo prazo, isto é, com vista à maximização de linhas de investimento
que despertem e estimulem a produção de sinergias intra e intersectores económicos, tendo
presente que estes recursos requerem uma gestão criativa, colaborativa e coordenada.

Ü

Estabelecer um contexto dinâmico e flexível, aberto à mudança e aos novos atores, e para edificar
articulações próximas entre investigação e inovação e mercado, que tenham subjacente a
preocupação e a melhor preparação para enfrentar os desafios que se colocam à gestão dos recursos
hídricos e do mar.

Ü

Definir políticas e respetivos instrumentos financeiros atrativos ao investimento privado e que se
alinhe com as necessidades das empresas, dos empresários e da economia da região Alentejo, com
a consequente, e desejável, densificação da malha empresarial que privilegie a valorização e a
criação de complementaridades e sinergias em torno dos recursos do território (p.e., mar, rios e
espelhos de água, sistemas agrícolas e agroflorestais, e património natural, cultural edificado e
imaterial).

Ü

Conceber e executar iniciativas concretas, não só no âmbito da atração de investimento de
empresários, investidores e empresas nacionais e internacionais, mas também no âmbito do
posicionamento de players nacionais nos mercados internacionais.

Ü

Realizar o follow up das iniciativas previstas executar, em execução ou executadas, nomeadamente,
incluindo a identificação de fatores críticos de sucesso e de fatores de bloqueio à concretização das
expectativas.

No caso da gestão dos recursos, será indispensável avaliar a capacidade efetiva de gestão pública dos
recursos aos quais o quadro legislativo procura fornecer proteção, tendo presente que a otimização da sua
utilização ou o seu usufruto tem importantes limitações, nomeadamente, restrições associadas à
preservação e proteção dos recursos mais fragilizados.
Assim, a gestão dos recursos hídricos, numa abordagem holística ordenamento territorial / crescimento
sectorial, para além de procurar configurações que permitam aumentar a capacidade de captação e
armazenamento de água, implica, sobretudo, explorar e identificar soluções técnicas / tecnológicas
eficientes, tendo, necessariamente, subjacente, o binómio desenvolvimento económico e conservação do
recurso água, sendo indispensável investir na eficiência na utilização da água, nomeadamente, em soluções
de tratamento, na reutilização e/ou recirculação, bem como na adaptação de sistemas agrícolas e florestais
e na recuperação de ecossistemas naturais.
Neste sentido, ao nível regional, deverá ser feito um esforço de articulação das políticas e planos sectoriais
definidos para gerir os recursos e os restantes domínios do ordenamento do território, bem como um
esforço para melhorar a monitorização e a avaliação da eficácia da implementação desses instrumentos,
através da construção de sistemas robustos de indicadores, ou seja, com capacidade para medir os
progressos na concretização dos objetivos associados à gestão dos recursos, bem como de garantir a
transparência e responsabilidade dessa gestão.
Esta é uma questão da maior importância. No entanto, existe, ainda, uma lacuna a este nível, dando espaço
à criação de soluções inovadoras, assentes nas mais recentes tecnologias de informação para desenvolver
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mecanismos funcionais que recolham, armazenem e processem dados e transmitam informação relevante.
O desenvolvimento de sistemas de monitorização e avaliação é de grande utilidade para garantir a
pertinência e coerência das medidas desenhadas e implementadas, e proporcionar elementos relevantes
para os processos de tomada de decisão numa ótica de gestão integrada dos recursos hídricos (p.e.,
orientações para uma estratégia territorial sustentável, estratégias de gestão de riscos, gestão da pressão
turística, estratégias de sensibilização).
Desta forma, aumenta-se a probabilidade de garantir a sua sustentabilidade a longo prazo, num cenário de
crescente pressão motivado (i) pela tendência diminuição das disponibilidades hídricas em paralelo com o
contínuo aumento das necessidades de sectores-chave para o desenvolvimento local e regional
(principalmente, agricultura e abastecimento urbano e industrial); e (ii) pela eventual polarização e
intensificação de conflitos na utilização da água.
Neste sentido, e no que especificamente respeita às questões em torno da escassez de água, há também a
relevar o envolvimento dos sectores-chave e a articulação entre os mesmos. Com efeito, na região Alentejo,
onde existe à partida escassez de água e onde a sua disponibilidade é ameaçada em resultado dos efeitos
das alterações climáticas, as questões relativas aos recursos hídricos não podem ser abordadas apenas com
o aumento da eficiência na utilização da água, mas também com o seu sistema da governança,
nomeadamente, considerando as perspetivas de desenvolvimento dos territórios rurais assentes no vínculo
efetivo e essencial entre a agricultura e o ambiente, a economia agroalimentar competitiva e o turismo rural
e de natureza e as atividades associadas ao Mar.
A criação e consolidação de um sistema de governança deverá ser uma prioridade. A forma como os atores
relevantes se organizam, interagem, colaboram e procedem (horizontal e verticalmente), determinará o
nível de articulação e de criação e aproveitamento de sinergias entre as estratégias sectoriais e de
desenvolvimento local e regional e o investimento privado.
Entre os elementos que se consideram essenciais ter em consideração num futuro próximo, os pontos
seguintes oferecem alguns exemplos que deverão ser integrados transversalmente na atuação das entidades
institucionais:
v

afirmação do território como polo de atratividade para o empreendedorismo criativo e inovador em
torno de oportunidades de negócio ligadas aos recursos hídricos;

v

atualização de competências para promover a economia do conhecimento, o desenvolvimento de
capital humano, a capacidade de adaptação e o desenvolvimento de uma cultura empresarial (p.e.,
novos modelos de negócios), bem como para reforçar as capacidades institucionais para apoiar as
atividades económicas (nomeadamente, micro e pequenas e médias empresas), assegurando a
suficiência de recursos e competências relevantes para alavancar a competitividade das empresas,
bem como a internacionalização de serviços;

v

estímulo da articulação entre entidades do sistema cientifico e empresas, com vista à promoção da
investigação e demonstração verdadeiramente ligada aos desafios e às necessidades atuais e futuras
de mercado, isto é, que assegure na criação de conhecimento e tecnologia, bem como a sua
disseminação e transferência para os sectores de atividade económica;

v

estímulo à adoção de procedimentos na administração pública e local, com vista a reduzir o
consumo de água e tornar as entidades mais eficientes no que toca à sua utilização;

v

criação de um sistema de governança regional (transferência de conhecimentos, informação e
comunicação, formação, ...) específico para a gestão dos recursos hídricos, quer no âmbito da sua
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utilização com fins económicos (p.e., no caso dos sectores do turismo e da agricultura), quer no
âmbito da sua preservação, e que privilegie uma maior articulação entre os sectores económicos e
as comunidades locais/rurais.
No caso das políticas públicas de apoio ao investimento, com recursos nacionais e/ou comunitários, é de
realçar o seu desenho e o seu mecanismo de execução, tornando-se se clara a indispensabilidade de definir
instrumentos políticos, financeiros e regulamentares, que reconheçam claramente as intervenções definidas
pelos decisores políticos, como as melhores respostas às efetivas necessidades, particularmente no que
respeita à prevenção das situações de escassez hídrica, bem como à solução das contrariedades decorrentes
dessa escassez. Depreendendo-se, ainda, que deve ser prestada particular atenção (i) às bacias hidrográficas
sujeitas a maiores pressões hídricas; (ii) a abordagens que contemplem ângulos de intervenção diferentes,
mas necessariamente complementares; e (iii) ao conhecimento, investigação, tecnologia e inovação, como
componente transversal.
F IGURA 19. A BORDAGENS À PROBLEMÁTICA DA ESCASSEZ HÍDRICA

CONHECIMENTO, INVESTIGAÇÃO,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO

CONHECIMENTO, INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO

• Intervir ao nível das atividades
que contribuem de forma mais
sig nificativa para a situação de
escassez.

• Intervir sobre as consequências
causadas pela escassez hídrica.

• Intervir
ao
nível
dos
comportamentos individuais.

ABORDAGEM PREVENTIVA

ABORDAGEM REATIVA

Relativamente à conceção das intervenções a implementar no próximo período de programação, para
assegurar, por um lado, a capacidade para atrair investimento privado e, por outro lado, a implementação
eficiente e efetiva dessas mesmas políticas, há que garantir:
§

o ajustamento às necessidades específicas e às prioridades estabelecidas, ou seja, a resposta mais
adequada aos desafios identificados, permitindo alcançar as metas programadas e produzir os
efeitos esperados (resultados e impactos);

§

a oferta de instrumentos financeiros com um nível suficiente e justificado de recursos (investimento
direto público);

§

a adaptação dos mecanismos de execução ao perfil de destinatários (potenciais beneficiários),
nomeadamente, refletindo sobre a possibilidade da integração do factor risco nos investimentos de
natureza inovadora;

§

o estabelecimento de uma articulação e complementaridade necessárias e fundamentais com
outras intervenções de política (coerência interna e externa).

Na perspetiva do Estudo de Caracterização, deverão ser incentivadas dinâmicas de investimento orientadas,
por um lado, para o aumento da competitividade e do valor das cadeias produtivas de especialização
regional, e, por outro lado, para a indispensável utilização eficiente e sustentável dos recursos e ativos, a
par da ampliação do conhecimento, do aumento da investigação e do acréscimo de incorporação de
inovação e de tecnologia em termos de produtos, processos e serviços.
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Adicionalmente, e para que os objetivos associados à mitigação e adaptação às alterações climáticas sejam
alcançados, os instrumentos financeiros deverão assegurar a transversalidade de critérios de
sustentabilidade, não devendo aplicar os mesmos apenas a investimentos de natureza ambiental, mas
também a investimentos que procuram acréscimos de natureza económica.
Ainda neste âmbito, considera-se que, apesar da importância prática da identificação do conjunto alargado
de Medidas a concretizar no âmbito do Plano de Ação da Estratégia de Especialização Inteligente, é
indispensável ter presente que, aquando da definição das intervenções, haverá sempre um quadro de
limitação financeira a exigir muita objetividade e transparência nas opções prioritárias. Desta forma, é
realçada a importância de as opções recaírem nas soluções e propostas de investimento e intervenção que
tenham como pressuposto uma ótica de especialização inteligente.
Com vista a melhorar o desempenho na área do empreendedorismo têm sido apresentadas várias iniciativas
com foco no apoio ao desenvolvimento das empresas, mas que implicam mudanças na cultura e no
ecossistema empresarial, nomeadamente, em termos de qualificação de recursos humanos, de
infraestruturas dedicadas ao desenvolvimento e transferência de conhecimento e de incorporação de
inovação e tecnologia.
Em relação à identificação de oportunidades propriamente ditas, parte-se, assim, dos pressupostos
seguintes:
Ü

que as estratégias definidas para desenvolvimento da região Alentejo contemplam uma visão que
nutre uma perspetiva dupla para dar resposta aos desafios identificados – investimento, de forma a
explorar ao máximo os recursos e ativos estratégicos regionais; e, sustentabilidade, de forma a
assegurar a harmonia das atividades produtivas da região com a preservação desses mesmos
recursos e ativos.

Ü

que as intervenções a implementar no âmbito das políticas que traçam a trajetória de
desenvolvimento da região Alentejo, observarão, no sentido lato, o incentivo à concretização das
oportunidades económicas identificadas.

Neste sentido, um dos fatores que pode ser decisivo é a possibilidade de cofinanciar startups ainda na fase
de conceção / ideia, e implementar medidas públicas de apoio ao estabelecimento de colaborações /
parcerias das empresas com o sistema científico e tecnológico.
Num enquadramento onde a inovação desempenha um papel fundamental na sustentabilidade dos
recursos, entende-se bem porque o desenvolvimento dos ativos estratégicos regionais ligados aos Recursos
hídricos e ao Mar exige seja ancorado numa especialização inteligente do seu uso, uma vez que tal
abordagem será a única que possibilitará alcançar o equilíbrio entre potencialidades e limitações,
oportunidades e riscos.
De uma forma geral, para que a implementação da política de especialização inteligente possa ser
bem-sucedida, e traduzir-se no surgimento de empresas competitivas baseadas no empreendedorismo
qualificado e criativo, é necessário que esteja reunido um conjunto de condições que, articuladas ou em
conexão, crie um quadro positivo à iniciativa de investimentos, privados e públicos.

5.2. FATORES IMATERIAIS E MATERIAIS
À dinamização da economia/do aproveitamento de oportunidades de negócio, para além da
sustentabilidade e preservação ambiental, deverá ser assegurado o conhecimento ajustado aos desafios
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atuais e futuros da região Alentejo, e o estímulo ao emprego qualificado, a par do aumento e diversificação
de competências.
Esta perspetiva pode significar o surgimento negócios alinhados com os objetivos de sustentabilidade dos
recursos hídricos e do mar, ou seja, com um planeamento e gestão mais informados sobre as ameaças e
desafios que daí decorrem, e a evolução para comportamentos que privilegiem proatividade (adaptação),
em detrimento de comportamentos reativos. Neste sentido será fundamental consolidar o ecossistema
científico e tecnológico na região Alentejo, incentivando e desenvolvendo uma maior capacidade de
transferência do conhecimento gerado para o mercado, em forma de empreendedorismo, criatividade e
inovação.
A evolução para este cenário implica a adoção de políticas que valorizem a informação e o conhecimento, e
de estratégias empresariais que visem a qualificação e as competências, e a formação contínua, de forma a
angariar capacidade para se apropriarem de conhecimentos científicos interdisciplinares, e para incorporar
a criatividade e a inovação como fatores-chave de competitividade e de criação de valor.
Embora a competitividade de um território ou de uma empresa possa ser definida, reduzindo-a à sua mais
simples expressão, como a capacidade prática de ter melhor desempenho em termos de indicadores sociais,
económicos e ambientais, no quadro das respetivas geografias ou sectores, na perspetiva deste trabalho a
competitividade funda-se em componentes naturais ou intrínsecas e em componentes de input externo,
estas últimas consolidando, otimizando ou diferenciando as primeiras de forma a obter ganhos de
produtividade e, desta forma, ganhos de competitividade interpares.
As componentes de input referidas situam-se, cada vez mais, ao nível da capacidade de assimilação da
inovação e da capacidade de demonstração da sustentabilidade dos processos produtivos. Ambas procuram
responder às exigências do mercado, determinadas por razões de procura e/ou de obrigações de política
pública, e conferem as resultantes de diferenciação de produtos e serviços que possibilitam ganhos
suplementares, impulsionador do processo capitalista.
Desta forma, a especialização inteligente, matéria de enquadramento do presente Estudo de Caracterização,
é, na verdade, a forma de incorporação, nas empresas e nos territórios, dos resultados da alteração de
comportamentos e de escolhas no sentido de promover um desenvolvimento baseado no conhecimento, e,
particularmente, de investimentos em inovação baseada na tecnologia. Se a primeira possibilita, em muitos
casos, ganhos provenientes da introdução de práticas de redução, recuperação ou reutilização,
possibilitando a diferenciação e expectável valorização dos produtos e serviços; a segunda, para além de
induzir a incorporação de novos processos e/ou novos produtos, possibilita, ainda, posicionamentos de
mercado, ancorados em políticas de marketing, de bom retorno económico.
De um ponto de vista global, é necessário sensibilizar os cidadãos e estabelecer parcerias com empresas e
instituições de ensino locais para garantir a conservação do recurso água através de medidas que
contribuam para o aumento da eficiência na sua utilização e para medidas que visem a sua poupança
(práticas alternativas que visem a poupança de água). No que especificamente respeita ao nível de ensino
correspondente aos primeiros anos de educação escolar ou formal, será importante aumentar a consciência
sobre a conservação da água na escola e em casa (p.e., criação de Clubes de conservação de água).
Presente em todas as dimensões de intervenção, a tecnologia, a digitalização, a modernização e a inovação
apresentam-se como drivers de evolução de natureza transversal. No entanto, a introdução de inovação e
tecnologia não depende somente da evolução em termos de conhecimento e de competências, mas também
do nível tecnológico e da capacidade de adaptação das empresas e da disponibilidade de ciência e tecnologia
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a um custo razoável, reafirmando a necessidade:
i)

da evolução da investigação e do desenvolvimento tecnológico próximos das necessidades do
mercado e destinados a facilitar a assimilação de inovação e tecnologias pelas empresas;

ii) do surgimento de negócios de empresas existentes e/ou de novas empresas que desenvolvam
processos, produtos ou soluções criativas e inovadoras que promovam o potencial endógeno de
âmbito regional e que, ao mesmo tempo, respondam aos desafios a longo prazo do binómio
competitividade e sustentabilidade ambiental;
iii) da promoção de uma cultura empresarial que coloque a ênfase na qualificações e competências, na
inovação e na sustentabilidade, como aspetos necessários para o sucesso económico a longo prazo;
iv) do desenho e implementação estratégias de desenvolvimento que valorizem e privilegiem o apoio
a todos os aspetos anteriores.
Paralelemente, todas as dimensões anteriores devem ser conjugadas com a disponibilidade de
financiamento, por um lado, para possibilitar a transição da inovação técnica para a oferta de produtos,
soluções, e/ou serviços inovadores comercializáveis que representem valor acrescentado para o mercado e,
por outro lado, para incorporar esses produtos e/ou serviços na atividade económica. Com efeito, para além
da integração de aspetos técnicos e de gestão, a incorporação de produtos e serviços inovadores representa
um desafio para as empresas, particularmente, as de menor dimensão.
Com este enquadramento, será possível a evolução para um contexto que assegura a prossecução de
objetivos relevantes para o aproveitamento das oportunidades ligadas ao mar e aos recursos hídricos da
região Alentejo: a adaptação dos sistemas produtivos e tecnológicos e dos modelos de negócios e de
organização, bem como a inserção em cadeias de valor melhor posicionadas.
Todavia, se a abordagem à ciência e inovação são críticas, não menos crítica é a abordagem à questão da
sustentabilidade. É certo que as primeiras podem encontrar soluções para alcançar ganhos de
sustentabilidade, mas não é menos verdadeiro que a sustentabilidade circunscreverá o leque de opções se,
evidentemente, se ambicionar cumprir objetivos e padrões ambientais e de responsabilidade social.
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