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Financing opportunities for	innovation and sustainability
in	the	yachting sector,	in	Portugal

Financiamentos	diretos	e	exclusivos?

NÃO

Mas…





(2014-2020)

EUR	508	milhões

www.mar2020.pt

Prioridades M€

1. Promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente em termos 
de recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento

103,6

2. Promover uma aquicultura ambientalmente sustentável, eficiente em 
termos de recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento

59,0

3. Fomentar a execução da política comum de pesca 55,5

4. Aumentar o emprego e a coesão territorial 35,0

5. Promover a comercialização e a transformação dos produtos da pesca e 
aquicultura

111,2

6. Fomentar a execução da Política Marítima Integrada 5,3
7. Assistência Técnica 22,8



www.mar2020.pt

Prioridade 4 - Aumentar o emprego e a coesão territorial

Operações elegíveis:

• Inovação em espaço marítimo
• Qualificação escolar e profissional relacionada com o meio aquático
• Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos 

recursos naturais e paisagísticos
• Reforço da competitividade do turismo (apoio à aquisição de embarcações de recreio para 

fins económicos, bem como a realização de beneficiações nas correspondentes docas e portos de 
acostagem.

EUR	35	milhões



54 M€ até 2020

O Fundo Azul constitui um mecanismo de incentivo
financeiro financiado pela afetação de parte das receitas
geradas pela utilização do espaço marítimo e mediante
outros recursos alternativos gerados a partir da iniciativa
privada, a nível nacional e internacional, bem como através
doOrçamento do Estado e de fundos comunitários.

www.dgpm.mm.gov.pt/fundo-azul-anuncios



O	Fundo	Azul	tem	como	objetivo	principal	financiar	a	economia	do	mar	nacional,	
designadamente:

§ Novas	atividades	ligadas	ao	sector	marítimo;
§ A	investigação	científica	e	a	I&D	empresarial;
§ A	monitorização	e	a	proteção	do	ambiente	marinho;
§ A	segurança	marítima.

Estimular	o	aparecimento	de	uma	nova	geração	de	empresários	marítimos	(start-ups,	PME’s e	
empresas)	criando	oportunidades	de	negócios	inovadoras,	rentáveis	e	sustentáveis.

Os	empréstimos	concedidos	ao	abrigo	deste	fundo	são	reembolsados	a	uma	taxa	de	juro	de	0%	(zero	
por	cento)	dentro	de	um	prazo	máximo	de	8	anos	após	a	data	em	que	o	primeiro	pagamento	é	
efetuado	(0,5	milhões	/	projeto).

O	Fundo	pode	financiar	até	90%	da	despesa	total	elegível	de	cada	projeto	(dois	anos	de	duração).



Programa:	Crescimento	Azul,	Inovação	e	PME’s
EUR	44,7	milhões

(2018-2024)

Países dadores:	Islândia,	Liechtenstein	e	Noruega
País	Beneficiário:	Portugal
Operador de	Programa:	Direção-Geral de	Política do	Mar

Mecanismo Financeiro do	Espaço Económico Europeu
EEA	GRANTS	2014-2021

Financiamento	de	Programa	dedicado	ao	“Crescimento	Azul,	Inovação	e	PME´s”	com	uma	
dotação	de	44,7	M€,	em	que	cerca	de	70%	será	alocado	à	área	do	negócio	e	inovação.

www.eeagrants.gov.pt/en/



Programme	area(s)	
Desenvolvimento	
de	negócios,	

Inovação	e	PME´s

Investigação

Educação,	bolsas	de	
estudo,	literacia	e	
empreendedorismo	

jovem

Desenvolvimento	
sustentável	e	

aumento	da	criação	
de	valor

Crescimento	Azul,	Inovação	e	PME’s–
Áreas Programáticas

75%	do	fundo	será	
destinado	a	PME’s





Gabinete	do	Investidor	do	Mar
https://www.dgpm.mm.gov.pt/investidor-mar
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