RELATÓRIO DE ATIVIDADES n.º 3
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COSTEIRO ECOCOAST
Atividades desenvolvidas pela Agência no período compreendido entre 1 de julho de
2018 a 31 de dezembro de 2018, sendo a sua publicação semestral.

Maceira, janeiro de 2019.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COSTEIRO
ECOCOAST
A Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST é a entidade que
está responsável pela gestão e implementação da Estratégia de
Desenvolvimento Local (EDL) ecoMAR.
A EDL ecoMAR, concebida para efeitos da candidatura dos
municípios de Torres Vedras e Lourinhã ao instrumento
“Desenvolvimento Local de Base Comunitária - DLBC” do Portugal
2020, consiste num conjunto integrado de operações a concretizar nas
freguesias litorais dos dois concelhos através da concertação
estratégica e operacional entre parceiros representativos de diversos
setores públicos e privados, que no seu conjunto constituem o Grupo
de Ação Local (GAL) ecoMAR.
A concretização da Estratégia de Desenvolvimento Local ecoMAR,
cujo contrato para a sua gestão foi celebrado no dia 15 de fevereiro
de 2016 com as Autoridades de Gestão dos programas financiadores
- Mar 2020 e Centro 2020 -, tem como fim último a intervenção, de
forma operativa, sobre o conjunto vasto de desafios e potencialidades
que se colocam atualmente às comunidades costeiras da área de
intervenção.
O GAL ecoMAR é atualmente composto por 36 parceiros,
representantes dos interesses socioeconómicos locais e por agentes
públicos com intervenção relevante tanto ao nível da sua esfera de
atuação como no âmbito territorial de intervenção.
Direção da Agência ecoCOAST:
▪ Presidente: Município de Torres Vedras – representado por
Carlos Bernardes;
▪ Vice-Presidente: Município da Lourinhã – representado por
João Duarte Carvalho;
▪ Tesoureiro: Sociedade de História Natural – representado por
Bruno Camilo Silva.
Membros do Órgão de Gestão do GAL ecoMAR:
▪ Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST
▪ Associação de Desenvolvimento e Apoio às Pescas em Porto
Dinheiro
▪ Associação Sealand Santa Cruz
▪ Clube Naval Paimogo
▪ Município da Lourinhã
▪ Município de Torres Vedras
▪ Sociedade de História Natural

Sede
Rua Rainha Santa Isabel
Ed. JF Maceira
2560-088 Maceira TVD
Equipa Técnica
Carla Rodrigues
Cristiana Silva
Rui Lopes

Contactos:

geral@ecocoast.pt
917 008 708
www.ecomar.pt
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A Direção reunia quinzenalmente com a equipa técnica numa perspetiva de acompanhamento e
orientação dos trabalhos desenvolvidos, mas dada a indisponibilidade de alguns dos seus membros
passou a reunir uma vez por mês. O Órgão de Gestão reúne sempre que necessário e o Conselho
de Parceiros reúne, pelo menos, uma vez por ano. A Assembleia Geral reúne, pelo menos, duas
vezes por ano.

Assembleia Geral
▪

28 de novembro de 2018 – Sede ecoCOAST (Maceira).
Reunião da Assembleia Geral da Agência
ecoCOAST. Discussão e apresentação do
orçamento e plano de atividades para
2019, aos associados.

Cumprimento dos Objetivos da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) – 2018
No que respeita ao contributo das operações aprovadas, apresenta-se seguidamente qual o
contributo destas para o cumprimento dos objetivos contratualizados com os dois PO’s.
No que respeita ao Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, verifica-se, no que
respeita ao indicador de realização, que os objetivos estão a ser alcançados havendo ainda um
caminho a percorrer que se pretende atingir em 2019, com a abertura de novos avisos, tendo em
conta a verba remanescente que o GAL ecoMAR ainda dispõe de FEDER e FSE.
De realçar a dificuldade de afetação de postos de trabalho (a tempo completo) em projetos de criação
e modernização de empresas relacionadas com a restauração, hotelaria, e atividades
complementares turísticas devido à ainda elevada sazonalidade das mesmas.
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Tabela 1. Prioridades de Investimento contratualizadas, com respetivas metas e fundo

PI

Fundo

9.10

FEDER

9.06

FSE

9.10

FEDER

META

PI/Tipologia

2018
Projetos de investimento para
3
expansão de pequenas e
Empresas
microempresas
Projetos de criação do próprio
emprego ou empresa

5
PT’s

Fundo
Contratualizado

2018
4
PT’s

315 000,00€

0
PT’s após fim do apoio

201 322,50€

4208
Dormidas

15 682,50€

Conservação, proteção,
78
promoção património natural
1
Visitantes
e cultural

TOTAL

532 005,00€

Sistema de Incentivo – SI2E – Indicadores

Tabela 2. Indicadores de Realização SI2E

INDICADOR DE REALIZAÇÃO
Realização
Indicador
2018

FUNDO

EIXO/MEDIDA

FEDER

Projetos de investimento a pequenas e
microempresas de base local ou criação de novas
empresas e pequenos negócios

Empresas que beneficiam
de apoio

4 de 3

Projetos de criação do próprio emprego ou
empresa por desempregados ou inativos que
pretendam voltar ao mercado de trabalho

Pessoas Apoiadas no
âmbito da criação de
emprego incluindo o
autoemprego

9 de 5

FSE

Tabela 3. Indicadores de Resultado SI2E

INDICADOR DE RESULTADO
Realização
Indicador
2018

FUNDO

EIXO/MEDIDA

FEDER

Projetos de investimento a pequenas e
microempresas de base local ou criação de novas
empresas e pequenos negócios

Postos de trabalho
Criados

Projetos de criação do próprio emprego ou
empresa por desempregados ou inativos que
pretendam voltar ao mercado de trabalho

Pessoas apoiadas no
âmbito da criação de
emprego, incluindo
autoemprego, que
permanecem 12 meses
após o fim do apoio

FSE

2 de 4

-

3

1

Até 31 de dezembro de 2018 não foi aberto concurso para esta tipologia por parte da Autoridade de Gestão.

Candidaturas Aprovadas – âmbito SI2E
Tabela 4. Candidaturas SI2E

Sistema de Incentivo ao Empreendedorismo e Emprego – SI2E
Nome do
Beneficiário
Instalojovi, Lda
Concerta
Premium, Lda
Areias do Seixo,
Lda
Cats & Roses, Lda
Jorge António
Bernardes, Lda

Decisão

Taxa

Aprovada

45%

26 075,04 €

11 733,77 €

10 111,68 €

Postos de
trabalho
2

Aprovada

50%

98 175,88 €

49 087,94 €

5 055,84 €

1

Aprovada

45%

99 845,18 €

44 930,33 €

7 583,76 €

4

Aprovada

50%

59 799,79 €

29 899,89 €

12 639,60 €

2

Indeferida

-

- €

- €

- €

-

TOTAL

283 895,89 €

Montante total VALOR FEDER VALOR FSE

135 651,93 € 35 390,88 €
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Tabela 5. Verbas SI2E aplicadas e disponíveis.

Fundo SI2E

Verba

Total

FEDER

FSE

Disponível

315 000,00 €

201 322,50 €

516 322,50 €

Aplicado

135 651,93 €

35 390,88 €

171 042,81 €

Remanescente

179 348,07 €

165 931,62 €

345 279,69 €

Sistema de Incentivo – MAR 2020 – Indicadores

Tabela 6. Indicadores de Realização MAR 2020

FUNDO

EIXO/MEDIDA
Qualificação escolar e profissional
Qualificação escolar e profissional

FEAMP

Promoção de Planos de Mar
Reforço da Competitividade da
Pesca
Reforço da Competitividade do
Turismo
Promoção de produtos Locais de
qualidade

INDICADOR DE REALIZAÇÃO
Realização
Indicador
2018
n.º formandos abrangidos
n.º alunos abrangidos pelo
desporto escolar na náutica
n.º de planos de mar
n.º operações ligadas à pesca e à
aquicultura
n.º de operações ligadas ao
turismo
n.º de operações de valorização da
imagem do setor e dos seus
agentes

0 de 30
456 de 600
0 de 0
0 de 3
3 de 2

0 de 1
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FUNDO

EIXO/MEDIDA
Circuitos curtos de bens
alimentares e mercados locais
Preservação, valorização dos
elementos patrimoniais, naturais
e paisagísticos

INDICADOR DE REALIZAÇÃO
Realização
Indicador
2018
n.º de operações relacionadas com
0 de 0
circuitos curtos
n.º de operações ligadas ao
património

3 de 2

Tabela 7. Indicadores de Resultado MAR 2020

INDICADOR DE RESULTADO
Realização
Indicador
2018

FUNDO

EIXO/MEDIDA

FEAMP

Qualificação escolar e profissional
Qualificação escolar e profissional
Promoção de Planos de Mar
Reforço da Competitividade da Pesca
Reforço da Competitividade do Turismo
Promoção de produtos Locais de qualidade
Circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais
Preservação, valorização dos elementos patrimoniais,
naturais e paisagísticos

Emprego
Criado

0 de 0
0 de 1
2 de 1
0 de 0
0 de 1

Candidaturas – âmbito MAR 2020
Tabela 8. Candidaturas MAR 2020

Candidaturas - MAR 2020

AVISO 1 - Inovação em Espaço Marítimo
Beneficiário

Projeto

Universidade Nova
Estudo da Onda
de Lisboa
Município Torres
Certificação Praias
Vedras
TOTAL

Decisão

Montante
total

Taxa
Financiamento

VALOR
FEAMP

Aprovada

39 397,90 €

85%

33 488,22 €

Aprovada

12 112,55 €

85%

10 295,67 €

51 510,45 €

43 783,88 €

AVISO 2 - Qualificação Escolar e Profissional
Nome do
Beneficiário
Município Torres
Vedras
Município
Lourinhã

Projeto
Primeira Onda Surf nas AEC's
Nadar é fixe
TOTAL

Taxa
Financiamento

VALOR
FEAMP

Aprovada 174 008,70 €

85%

147 907,40 €

Indeferida

85%

- €

Decisão

Montante
total

- €
174 008,70 €

147 907,40 €
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Candidaturas - MAR 2020

AVISO 4 - Preservação, conservação valorização, recursos
Nome do
Beneficiário
Freguesia de A dos
Cunhados e
Maceira
Município
Lourinhã

Projeto

Montante
total

Decisão

Taxa
Financiamento

VALOR
FEAMP

Passadiço das
Escarpas

Aprovada 157 919,86 €

85%

134 231,88 €

Praia Areal Sul e
Praia da Areia
Branca

Aprovada 125 632,30 €

85%

106 787,46 €

85%

85 188,20 €

80%

- €

85%

19 646,46 €

Município
Orientação no Mar Aprovada 100 221,41 €
Lourinhã
SHN - Sociedade
Reserva Natural
Indeferida
- €
de História Natural
Paleontológica
Município Torres
Vedras

Reserva Natural
Marítima - AMP

Aprovada

23 113,48 €

TOTAL

406 887,05 €

345 853,99 €

AVISO 6 - Reforço da Competitividade do Turismo
Nome do
Beneficiário
Life Culture,
Unipessoal, Lda
SundayOasis
Unipessoal, Lda
Paginadagua,
Restaurante, Lda
Passeio do Êxito,
Lda
Sucesso
Alternativo, Lda
Município da
Lourinhã

Projeto

Decisão

Montante
total

Taxa
Financiamento

VALOR
FEAMP

Inês Tralha Surf

Aprovada

32 256,12 €

50%

16 128,06 €

Surf Camp + AL

Aprovada

37 889,32 €

50%

18 944,66 €

- €

50%

- €

- €

60%

- €

- €

60%

- €

18 308,82 €

85%

15 562,50 €

Restaurante Foz e
Desistência
Balneários
Bronzear Bar
Indeferida
Lounge
Portugal Surf
Desistência
Campers
Renovação dos
Postos turismo

Aprovada

TOTAL

88 454,26 €

50 635,22 €

Análise Global – Avisos MAR 2020
Tabela 9. Verbas MAR 2020 aplicadas e disponíveis

Aviso
Aviso 1 - Inovação em Espaço Marítimo
Aviso 2 - Qualificação Escolar e Profissional
relacionada com o Meio Aquático
Aviso 3 - Promoção de Planos de Mar
Aviso 4 - Preservação, Conservação e
Valorização dos Elementos Patrimoniais e dos
Recursos Naturais e Paisagísticos

Verba FEAMP + OE
Disponível
Aplicado
Remanescente
94 000,00 €

51 510,45 €

42 489,55 €

254 623,33 €

174 008,70 €

80 614,63 €

70 500,00 €

-€

70 500,00 €

417 049,80 €

406 887,04 €

10 162,76 €
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Aviso
Aviso 5 - Reforço da Competitividade da Pesca
Aviso 6 - Reforço da Competitividade do
Turismo
Aviso 7 - Promoção de Produtos Locais de
Qualidade
Aviso 8 - Melhoria de Circuitos de Bens
Alimentares e Mercados Locais, no âmbito do
Mar
TOTAL

Verba FEAMP + OE
Disponível
Aplicado
Remanescente
327 120,00 €

-€

327 120,00 €

250 908,12 €

50 635,22 €

200 272,90 €

71 816,00 €

-€

71 816,00 €

101 896,00 €

-€

101 896,00 €

1 587 913,25 €

683 041,41 €

904 871,84 €

•

Taxa de Aprovação FEAMP = 582 592,32€ / 1 349 726,26€ = 43,16%

•

Taxa de Aprovação FEDER = 135 651,93€ / 330 682,50€ = 41,02%

•

Taxa de Aprovação FSE = 35 390,88 € / 201 322,50€ = 17,58%

(Reserva de desempenho não considerada no cálculo da Taxa de Aprovação FEAMP)
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+ ATIVIDADES
Neste separador são apresentadas as atividades gerais que fizeram parte do trabalho da
Equipa Técnica da Agência ecoCOAST, nomeadamente reuniões, formações, participações
externas e informações gerais.
Atendimentos na sede da Agência ecoCOAST
Tabela 10. Atendimentos na sede da Agência ecoCOAST

Atendimentos (Nº)

2018

Julho

4

Agosto

3

Setembro

4

Outubro

6

Novembro

2

Dezembro

0

TOTAL

19

Reuniões e Formações
Tabela 11. Atividades desenvolvidas pela equipa técnica do GAL ecoMAR no período em análise

DATA

FINALIDADE

LOCAL

04/07/2018

Reunião com Gabinete de Projetos e licenciamentos de obras, do
município de Torres Vedras, para análise de prazos relacionados
com obras de projetos submetidos ao GAL

Câmara Municipal
de Torres Vedras

18/07/2018

Formação em Idigital e Análise de Pedidos de Pagamento

Lisboa, sede do
IFAP

19/07/2018

Formação relacionada com Pedidos de Pagamento no âmbito do
SI2E

CCDR Centro –
Coimbra

13/09/2018

Reunião com a Autoridade de Gestão - Ponto de situação das
candidaturas dos GAL – Pesca

Belém, Edifício
FORMAR

19/09/2018

Reunião com DOCAPESCA no âmbito da Campanha
promocional “Carapau é boa onda”, para parceria no âmbito do
consumo do carapau nas escolas.

Belém, Edifício
DOCAPESCA
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DATA

FINALIDADE

LOCAL

25/09/2018

Reunião com AG e GAL – Pesca para preparação do evento
nacional dos DLBC

Belém, sede da AG
MAR2020

13/10/2018

Ação direcionada a comerciantes de pescado para divulgação
dos apoios do GAL ecoMAR

Mercado Municipal
da Santa Cruz

16/10/2018

Ação direcionada a comerciantes de pescado para divulgação
dos apoios do GAL ecoMAR

Mercado Municipal
da Lourinhã

02/10/2018

Formação sobre requisitos e aplicabilidade do novo Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD)

ACIRO – Torres
Vedras

17/10/2018

Órgão de Gestão, de análise às respostas decorrentes da
Audiência Prévia dos beneficiários das operações do MAR2020.

Maceira, sede da
ecoCOAST

25/10/2018

Reunião sobre ponto de situação das Candidaturas de
Capacitação dos GAL, e novos avisos SI2E

CCDR Centro –
Coimbra

06/11/2018

Ação direcionada a comerciantes de pescado para divulgação
dos apoios do GAL ecoMAR

Mercado Municipal
de Ribamar

09/11/2018

Ação direcionada a comerciantes de pescado para divulgação
dos apoios do GAL ecoMAR

Mercado Municipal
da Areia Branca

12/11/2018

Reunião de Direção da Agência ecoCOAST

Maceira, sede da
ecoCOAST

26/11/2018

Evento DLBC – encontro nacional de GAL Pesca

Sesimbra

28/11/2018

Assembleia Geral da Agência ecoCOAST

Maceira, sede da
ecoCOAST

29/11/2018

Órgão de Gestão – Decisão sobre Audiências Prévias do SI2E

Maceira, sede da
ecoCOAST

06/12/2018

Sessão de informação aos beneficiários sobre Pedidos de
Pagamento – Plataforma IFAP

Maceira, sede da
ecoCOAST

11/12/2018

Congresso dedicado à temática Alojamento Local no Oeste

OESTE CIM –
Caldas da Rainha

13/12/2018

Reunião com a Autoridade de Gestão do MAR2020

Belém, sede da AG
MAR2020
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DATA

FINALIDADE

LOCAL

17/12/2018

Reunião de Direção da Agência ecoCOAST

Maceira, sede da
ecoCOAST

Concluída
em
Novembro
2018

Formação – Curso de Inglês de 36 horas – Pre-Intermediate
Course: Market Leader

Wall Street English
– Torres Vedras
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ecoCOAST nas Notícias

Jornal ALVORADA, página 9 | 21 de setembro de 2018

Jornal ALVORADA, página 6 | 1 de novembro de 2018
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ecoCOAST online
Visite as plataformas online no website, em www.ecomar.pt:

E no Facebook, em https://www.facebook.com/GALecoMAR/.

Participação em Redes Europeias – Relatórios de Missão
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BUSINESS2SEA – Porto
– Novembro 2018
14 a 16 de novembro de 2018
Agência De Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST

FÓRUM DO MAR 2018
A 8ª edição do Business2Sea/Fórum do Mar, que decorreu de 14 a
16 de novembro no Centro de Congressos da Alfândega do Porto,
reuniu mais de 600 participantes, provenientes de uma dezena de
países, originando cerca de 1500 participações nas diferentes
componentes da iniciativa. Sob a temática “Desafios do Mar 2030”,
o evento promoveu o debate em torno dos principais desafios que
se vão colocar às diferentes fileiras da economia do Mar no
horizonte 2030. Organizada pela Fórum Oceano – Associação da
Economia do Mar, no âmbito da sua missão de animação do
Cluster do Mar Português, em colaboração com a Fundação
CETMAR, Centro Tecnológico do Mar, com sede na Galiza, a
edição de 2018 do Business2Sea ofereceu uma programação
diversificada.
O evento contou com a realização de oito workshops temáticos,
cinco workshops de projetos nacionais e europeus, uma mesaredonda, um seminário e quatro conferências, incluindo a
conferência internacional “Desafios do Mar 2030”, que assinalou
o Dia Nacional do Mar, finalizando os trabalhos do Business2Sea.
Ao longo das diferentes sessões, algumas organizadas por
associados e parceiros da Fórum Oceano, o evento registou a

Sobre o
BUSINESS2SEA
•••
A Fórum Oceano
organiza, desde 2011,
o Evento Internacional
FÓRUM DO MAR, que
em 2016 passou a ter a
designação de
Business2Sea. Este
evento é orientado para
o fomento das relações
entre poderes públicos,
empresas,
universidades e centros
de I&D e associações,
nacionais e
estrangeiras, com
atividade em diferentes
domínios da economia
do Mar.

participação de mais de uma centena de oradores nacionais e
internacionais.
Na sua componente expositiva, o Fórum do Mar acolheu 28
expositores, servindo de palco à apresentação de 25 ideias e
projetos em curso, no âmbito do programa Curtas do Mar.
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O evento contou com um programa diversificado dedicado ao tratamento e debate de um conjunto
de

desafios

de

natureza

tecnológica,

ambiental, social e económica com que os
diferentes stakeholders da economia do Mar

•••

se vão confrontar na próxima década. O
evento abordou um conjunto de temas,

PARTICIPAÇÕES DO GAL ecoMAR:

nomeadamente os seguintes:
•

•

•

•

•

Principais evoluções tecnológicas e as
oportunidades
e
ameaças
ao
desenvolvimento que se colocam às
principais atividades da economia do
Mar;
Economia circular, sustentabilidade das
atividades da economia do Mar e dos
ecossistemas marinhos;
Empregos e competências profissionais,
principais mudanças e respostas aos
desafios que se colocam aos diferentes
setores da economia do Mar;
Políticas públicas e enquadramento do
Mar
no
próximo
período
de
programação de fundos comunitários;
Literacia dos Oceanos.

•

14 de novembro:
o Seminário Portos e Smart Cities

•

15 de novembro:
o Port Tech Clusters: From the concept
to the practical implementation: state
of the art and international
benchmarking
o Cooperação Luso-Galaica e no
Espaço Atlântico
o Sustentabilidade dos ecossistemas
marinhos e economia circular azul

•

16 de novembro:
o Valorização dos Recursos Marinhos
o Turismo Náutico - Integrou a Sessão
de Certificação das Estações Náuticas
de Portugal
o Conferência – Desafios do MAR 2030
e Comemoração do Dia Nacional do
Mar

14

Seminário FARNET – Saint-Jeande-Luz, França – Novembro 2018
20 a 22 de novembro de 2018
Agência De Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST

Seminário FARNET
O Seminário Internacional da FARNET, organizado em
colaboração com a Região da Nova-Aquitânia, em particular
com o GAL da Costa Basca – Landes Sul, contou com cerca
de 100 participantes entre Autoridades de Gestão, Redes
Nacionais Francesas, GAL’s, e peritos dos mais de 20 estadosmembros que implementam as parcerias DLBC.
Na

sessão

plenária

foi

Presenças
Nacionais
•••
No seminário estiveram
presentes mais quatro GALPesca (Oeste, Sotavento
Algarvio, Mondego Mar,
Ericeira/Cascais)

salientado que, atualmente,
mais de 80% da produção
de materiais, não tem um

FUTURO

uso superior a 6 meses, pelo

•••

que urge a prática de um
consumismo consciente. Os
consumidores

têm

de

Próximo seminário FARNET:
Irlanda (previsto para
Primavera de 2019).

mudar os seus hábitos. A
este ritmo de consumo e
produção de resíduos, em
2050, precisaremos de 2
planetas para fazer face ao consumo, pois estamos a usar o
planeta a uma velocidade superior àquela em que ele se

Grande Conferência em
Bruxelas, em data a definir
em 2019, onde será abordado
o próximo período de
programação e discutida a
ação dos DLBC.

regenera.
Na sessão sobre Simbiose Industrial, foram apresentados
exemplos tais como em Itália – Toscana, onde os resíduos de
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peixe das cantinas escolares já são encaminhados para a

produção de óleos para cosmética. Na Finlândia, foi dado como exemplo que na indústria da produção
de papel usam água proveniente da aquacultura, havendo aqui uma simbiose entre estas duas
atividades, sendo que na indústria do papel a temperatura da água é utilizada a 16°. No Norte da
França, há um projeto de produção de tomate em que usam a spirulina e não usam pesticidas.
•••
No horizonte 2025-2030, as indicações existentes são de que se irá manter o sistema multi-fundo
no próximo quadro comunitário, onde os GAL terão uma responsabilidade acrescida. Foi
considerado que a economia circular irá ter um papel fulcral nos próximos anos, devendo ser
apoiada, estimulada e incentivada, temos que reduzir, reutilizar e reciclar ainda mais!

Em termos de projetos práticos e financiados no âmbito dos GAL-Pesca foram apresentados, entre
outros, 2 projetos espanhóis.
O projeto espanhol da Costa da Morte – Galiza, Aquasol, numa parceria do município (que constituiu
o promotor do projeto) e de uma Associação de Mariscadores,
para a valorização de uma área abandonada e degradada e
transformação numa área de lazer (com zonas de estadia –
bancos e zona de barbecue), que inclui uma piscina
climatizada. Assim, foi criada uma piscina com água
aquecida e um miradouro, sendo que há um custo simbólico
de entrada. As empresas de marisco usam o espaço como
local de visitas turísticas e visitas de escolas, e o município
conseguiu dar uso ao excesso de energia produzida no verão
para aquecimento da água da piscina interior, direcioná-la para a piscina exterior e sem custos
adicionais.
Nas Astúrias – Espanha foi também desenvolvido um projeto
que resultou de uma parceria de 4 municípios onde dotaram o
edifício da associação local de pescadores de equipamentos de
produção de energia através de renováveis (painel fotovoltaico
na cobertura do edifício, ventoinha eólica e baterias de
armazenamento). Neste momento são autossuficientes em
produção de energia, e já não consomem energia da rede,
contudo, caso haja excesso de produção e impossibilidade de
armazenar não é possível a venda à rede e a energia será desperdiçada. O projeto foi financiado a
100% (à exceção do IVA). Agora mais Associações de Pescadores (Confrarias) pretendem desenvolver
o modelo.
Foi ainda discutido a importância dos GAL-Pesca na economia circular ao nível local, que se
considerou ser de grande relevância e importância e de que forma tal poderá ser efetivado. Sendo que
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se considerou, que podem contribuir para a economia circular, nomeadamente, no apoio dos projetos
ao nível local, mas também na busca de outras fontes de financiamento complementares.
SAÍDA DE CAMPO
Foram visitados 3 projetos distintos:
1. Um nova Vida para redes de pesca
Trata-se de um projeto com uma forte componente social, onde pessoas, em situação de desemprego

de longa duração ou desemprego jovem, através da
Associação conseguiram um trabalho de separação das
várias componentes das redes de pesca usadas e
danificadas (entregues em Big Bags pelos pescadores). O
GAL apoiou ainda a criação de uma nova empresa start-up
cujo projeto se relaciona com a pesquisa e teste de formas e
métodos de reciclar as redes usadas para a produção de
outros

novos

produtos

elaborados

com

matérias

provenientes de materiais reciclados.
2. Mostra de produtos de economia Circular
Diversos produtos produzidos através de resíduos de redes de pesca, plástico encontrado nos mares,

ou lixo orgânico de peixe e marisco foram apresentados, como bijuteria, skates, malas, sabonetes,
elementos de decoração, copos e roupa, entre outros.

3. O uso dos detritos de peixe em investigação – MANTA | Marine
Materials
Uma investigadora portuguesa, Susana Fernandes, está a desenvolver

novos produtos com origem em detritos de marisco ao nível molecular.
Assim o projeto consiste no uso de espécies de baixo valor comercial e
nutricional e consequente transformação em bio polímetros marinhos
como o colagénio e o ácido hialurónico, que podem ser usados na
cosmética, farmácia e tratamento de águas.
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