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Exportações aumentaram 25%
Economia do Mar acelera entre 2015 e 2018
O Ministério do Mar revelou que durante esta legislatura (2015-2019), a economia do mar
registou um crescimento acentuado. De acordo com a análise do Observatório da Economia
Azul do Ministério do Mar, as exportações de bens do setor do mar em 2018 registaram um
aumento de 25% relativamente a 2015. No último ano, o setor ‘azul’ registou mais de 2 mil
milhões de euros em exportações (2 186 740 724€), quase 500 milhões a mais do que o
valor alcançado em 2015 (1 753 761 953€). Segundo o ministério liderado por Ana Paula
Vitorino, o crescimento da Economia Azul nacional “verifica-se também no Valor
Acrescentado Bruto (VAB) das empresas do Setor do Mar. Segundo a análise do
Observatório da Economia Azul do Ministério do Mar, em 2017 este valor representava 3,4%
do VAB das empresas da Economia Nacional”. A Tutela realça que em 2015 o mesmo
indicador fixava-se 2,86%, denotando assim um aumento na ordem dos 30% em dois anos e
perto do dobro quando comparado com a legislatura anterior. “A manter-se este ritmo de
crescimento, será possível alcançar a meta estabelecida pelo Ministra do Mar Ana Paula
Vitorino para 2020: uma contribuição de 5% do setor do mar para o VAB da Economia
Nacional”.
Entre as áreas do setor com maior crescimento entre 2015 e 2018, destaca-se em particular
a marinha mercante, com um aumento de 94% do número de navios e de 269% do porte
bruto (DWT), correspondente a mais 14 mil toneladas. Também a atividade portuária
registou um desenvolvimento assinalável no mesmo período com um aumento de 56% no
movimento de carga Ro-Ro e de 20% no movimento de carga contentorizada.
Por fim, destaca-se também o crescimento da atividade de cruzeiros no continente, com um
aumento de passageiros na ordem dos 21%, e o incremento das exportações dos produtos
de pesca em 21%, correspondendo a um aumento do volume de exportações em quase 200
milhões de euros.
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