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Create value with public 

funding 

Mar 2020: Aviso n.º 38/2019 – Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura no 

Domínio dos Investimentos Produtivos 

Foi publicado, no sítio do Mar 2020, o Aviso para a Apresentação de  
Candidaturas (Aviso) n.º 38/2019, no contexto do Regime de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura no Domínio dos Investimentos 

Produtivos, o qual visa conceder apoios financeiros a investimentos 

produtivos que contribuam para promover o aumento da competitividade e 

da viabilidade das empresas aquícolas, bem como incentivar a proteção e 

restauração da biodiversidade aquática, a melhoria dos ecossistemas 

ligados à aquicultura e o aumento da eficiência em termos de recursos. 
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Tipologia de operações  

São suscetíveis de apoio as seguintes operações: 

 Investimentos produtivos na aquicultura, nomeadamente a construção de novas unidades de produção 

aquícola ou de estabelecimentos conexos, a construção ou modernização de unidades de 

acondicionamento e embalagem, quando integradas em estabelecimentos aquícolas, e a instalação ou 

melhoramento de zonas de transposição de moluscos bivalves vivos; 

 Diversificação da produção aquícola e das espécies cultivadas; 

 Modernização de unidades de produção aquícola ou estabelecimentos conexos, incluindo a melhoria das 

condições de trabalho e de segurança dos trabalhadores aquícolas e a construção e modernização de 

embarcações de apoio à atividade; 

 Melhoria e modernização relacionadas com a saúde e o bem-estar dos animais, incluindo a aquisição de 

equipamentos destinados a proteger as explorações contra os predadores selvagens; 

 Diversificação do rendimento das empresas aquícolas através do desenvolvimento de atividades 

complementares relacionadas com as atividades comerciais aquícolas de base, como sejam o turismo de 

pesca, os serviços ambientais ou as atividades pedagógicas ligadas à aquicultura; 

 Melhoria da qualidade dos produtos por aplicação de técnicas de maneio adequadas e introdução de novas 

tecnologias; 

 Introdução de sistemas ou de processos que reduzam substancialmente o impacto negativo, reforcem os 

efeitos positivos sobre o ambiente ou aumentem a eficiência em termos de recursos, em comparação com 

as práticas habituais do setor; 

 Instalação de sistemas que contribuam para a melhoria da eficiência energética ou que promovam a 

conversão para fontes de energia renováveis nas empresas aquícolas; 

 Requalificação de lagos naturais ou artificiais utilizados para a aquicultura, através da remoção do limo e 

sedimentos, ou investimentos destinados a impedir o depósito do limo e sedimentos; 

 Investimentos em sistemas aquícolas fechados em que os produtos aquícolas sejam explorados em 

sistemas de recirculação fechados, minimizando assim a utilização de água; 

 Investimentos que reduzam substancialmente o impacto das empresas aquícolas na utilização e na 

qualidade da água. 

Natureza dos beneficiários e área geográfica de aplicação 

São suscetíveis de apoio as pessoas singulares ou coletivas de direito privado cuja atividade se enquadre num 

dos seguintes códigos de atividade económica: 

 Divisão 03, Grupo 032, Classe 0321, subclasse 03210, Aquicultura em águas salgadas e salobras; 

 Divisão 03, Grupo 032, Classe 0322, subclasse 03220, Aquicultura em águas doces; 

 Divisão 46, Grupo 463, Classe 4638, subclasse 46381, Comércio por grosso de peixe, crustáceos e 

moluscos. 

O Aviso tem aplicação a Portugal Continental. 

Principais critérios de elegibilidade do beneficiário 

Para além dos critérios estabelecidos em Regulamento Específico, os beneficiários devem ainda cumprir os 

seguintes critérios de elegibilidade: 

 Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada (autonomia financeira no pré e no pós-

projeto igual ou superior a 15%); 

 Deter autorização de instalação, no caso de construção de novos estabelecimentos; 

 Deter licença de exploração, no caso de modernização de estabelecimentos existentes; 
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 Deter autorização para a alteração do estabelecimento, nos casos aplicáveis; 

 Comprovar a propriedade do terreno e/ou das instalações ou o direito ao seu uso, nos casos aplicáveis; 

 Demonstrar, mediante relatório de comercialização independente, a existência de boas perspetivas de 

mercado sustentáveis para o produto. 

No caso de empresas aquícolas em início de atividade é ainda exigida a apresentação de um plano 

empresarial e, no caso dos investimentos superiores a Euro 50.000, um estudo de viabilidade, incluindo 

uma avaliação ambiental da operação realizada por entidade habilitada para o efeito. 

Principais despesas elegíveis 

 Construção, modernização ou adaptação de edifícios ou de instalações, incluindo a fiscalização de 

obras; 

 Aquisição de edifícios ou instalações, exceto no que diz respeito ao valor correspondente ao terreno; 

 Vedações, meios e sistemas de segurança e proteção, incluindo os que visam os predadores selvagens; 

 Preparação de terrenos; 

 Aquisição e instalação de (i) máquinas e equipamentos, (ii) equipamentos e meios de movimentação 

interna, (iii) contentores específicos para o transporte de juvenis, (iv) equipamentos e sistemas 

informáticos e telemáticos, (v) equipamentos necessários à produção e distribuição de energia; 

 Trabalhos de adaptação ou melhoramento da circulação hidráulica; 

 Aquisição de (i) sistemas de automatização e de (ii) sistemas e equipamentos que visem a recolha, 

armazenagem e tratamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos, incluindo a construção de estações 

de pré-tratamento de águas residuais industriais ou estações de tratamento de águas residuais; 

 Aquisição ou adaptação de embarcações de serviço específicas para a atividade aquícola; 

 Aquisição de veículos aprovados e certificados nos termos do Acordo Internacional de Transporte de 

Produtos Perecíveis sob Temperatura Dirigida para o transporte de produtos da aquicultura em estado 

refrigerado; 

 Auditorias, estudos e projetos técnico-económicos de assinalamento marítimo ou de avaliação 

ambiental; 

 Custos associados às garantias exigidas pela autoridade de gestão no âmbito da execução do projeto; 

 Planos que visem a implementação de sistemas de segurança alimentar, controlo de qualidade e 

certificação de acordo com a legislação em vigor; 

 Construção de estruturas e aquisição e instalação de equipamentos diretamente relacionados com a 

diversificação do rendimento das empresas aquícolas. 

Podem ser consideradas elegíveis outras despesas, desde que imprescindíveis à realização dos objetivos 

subjacentes à operação e aprovadas pelo gestor. 

Critérios de seleção das candidaturas 

A metodologia de cálculo para seleção e hierarquização das candidaturas a apoiar é baseada no valor da pontuação 

final (PF), determinado pela seguinte fórmula: 

PF = 0,3 AT + 0,3 VE + 0,4 AE 

AT = Apreciação técnica; 

VE = Apreciação económico-financeira; 

AE = Apreciação estratégica. 

A apreciação económico-financeira não é exigível quando se trate de candidaturas cujo investimento elegível seja 

inferior a (Euro) 100.000, caso em que a PF é a resultante da seguinte fórmula: 

PF = 0,5 AT + 0,5 AE 
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São excluídas as candidaturas que não obtenham, no mínimo, 50 pontos em qualquer das valências previstas. 

Limite ao número de candidaturas 

Cada entidade beneficiária apenas poderá apresentar uma candidatura. 

Taxa de financiamento, forma e limite do apoio 

A taxa de financiamento a conceder às operações aprovadas, no âmbito do presente concurso, é de 50%. No caso 

de a operação ser executada por não PME, a taxa de financiamento é de 30%. 

O apoio a conceder tem a natureza de subvenção não reembolsável e está limitado a Euro 2.000.000 (dois milhões 

de euros) por operação. 

Modalidades e procedimentos para apresentação das candidaturas 

A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020. 

O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até ao dia 30 de dezembro de 2019. 

Para mais detalhes consulte o Aviso MAR 2020 n.º 38/2019. 

 

 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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