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Destaques AIN 
Atividades | Notícias | Eventos 

Maio & Junho 2020 

Parceria Europeia “Zero Emission Waterborne Transport” 

A AIN pediu a Sua Excelência, o Ministro do Mar, o apoio à Parceria Europeia “Zero 

Emission Waterborne Transport”. Esta parceria tem como objetivos: 

• Objetivo geral 

Fornecer e demonstrar soluções de emissão zero para todos os principais tipos 

e serviços de navios, até 2030. 

• Objetivo científico específico 

Desenvolver e demonstrar soluções tecnológicas implementáveis e 

competitivas que permitirão a descarbonização dos principais tipos e serviços 

de navios responsáveis pela maior parte das emissões de Gases com Efeito de 

Estufa (GEE), além de eliminar também outras poluições nocivas do ar e da água, 

até 2030. 

• Objetivo económico específico 

Implementação de novas tecnologias e conceitos europeus economicamente 

viáveis em relação ao transporte aquático de emissão zero, para fortalecer a 

competitividade das indústrias europeias no crescente mercado de navios 

ecológicos e fornecer a capacidade de entrar em novos mercados, atualmente 

dominados pelos concorrentes da Europa, até 2030. 

• Objetivos sociais específicos 

− Contribuir para o projeto e implementação eficazes de políticas, 

regulamentos e padrões específicos para permitir a implementação de 

soluções tecnológicas para o transporte aquático com emissão zero de GEE; 

− Garantir a formação ou aperfeiçoamento da força de trabalho atual e futura, 

alinhada ao desenvolvimento de novas tecnologias. 

A AIN tem procurado, que o setor que representa, acompanhe a evolução tecnológica 

da Indústria da Tecnologia Naval europeia. Temos como objetivo responder ao desafio 

da Presidente “von der Leyen “ – o Acordo Ecológico Europeu – que através da Lei do 

Clima, estabelece como desígnio, atingir a neutralidade climática, em 2050. 

A aprovação da referida Parceria poderá contribuir para o aumento da eficiência 

energética, nomeadamente, das embarcações de pesca, em particular, que a sua 

propulsão não produza emissões de GEE.  

Maio 
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O conhecimento atual das tecnologias é ainda incipiente. Neste sentido, a AIN 

trabalhou com a sua associação europeia Sea Europe, na elaboração e aprovação 

prévia pelos Estados Membros e Comissão Europeia, da Parceria Europeia “Zero 

Emission Waterborne Transport”. A nível nacional tem desenvolvido contactos com a 

comunidade que promove a utilização do hidrogénio como combústivel alternativo. 

A AIN recebeu, na semana passada, o pedido  do representante da Agência Nacional 

de Inovação (ANI), sobre a “Co-programmed Partnership Zero Emission Waterborne 

Transport”, para responder às seguintes questões: 

a) Quais as políticas/estratégias nacionais nesta área? 

b) Há alguma possibilidade de ligação entre as políticas/estratégias nacionais nesta 

área e a parceria? 

c) Portugal tem algum input em específico a dar relativamente a questões de 

regulação? 

Só através de uma resposta positiva a estas questões será possível obter a aprovação 

final, dos EM e da CE, da supracitada Parceria.   

 

 

Sea Europe – “Uma Nova Estratégia Industrial para a Europa” e 

“Estratégia para as Pequenas e Médias Empresas”  
 

No último press release emitido pela SEA Europe, a organização expressa o seu apoio 

às Estratégias europeias para a indústria e para as pequenas e médias empresas. 

No seu comunicado a Sea Europe saúda a intenção da Comissão Europeia de “dar 

especial foco às indústrias de mobilidade sustentável e inteligente” e enaltece a 

identificação da construção naval como uma das indústrias com “a responsabilidade e 

o potencial de impulsionar simultaneamente a competitividade industrial da europa e 

a sua conectividade”. A este respeito, a Sea Europe incentivou a Comissão Europeia 

em tornar a construção naval e a fabricação de equipamentos marítimos (conhecida 

como o sector das tecnologias marítimas), uma prioridade das próximas estratégias 

sobre “Mobilidade inteligente e sustentável” e “Energia renovável offshore”.  

A Sea Europe segmentou a sua comunicação em áreas políticas particularmente 

relevantes para o sector das tecnologias marítimas, nomeadamente: 

• Comercio e concorrência: O "Livro Branco sobre um novo instrumento para 

combater os subsídios estrangeiros" é uma ferramenta adequada para 

combater a falta de instrumentos de defesa comercial em apoio aos estaleiros 
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da Europa. Nesse sentido, a SEA Europe reitera a necessidade de um 

instrumento específico da UE para deter efetivamente concorrência desleal. 

• Upskilling and reskilling: A Sea Europe concorda com a necessidade de investir 

na aprendizagem ao longo da vida e apoia a promoção de ações coletivas da 

indústria, Estados-Membros, parceiros sociais e outras partes interessadas, e 

apela a um novo Pacto de Competências para o sector.  

• Propriedade intelectual: a Sea Europe apoia o reforço na luta contra as 

violações de direitos de propriedade intelectual e congratula-se com o anúncio 

de medidas para facilitar a gestão da propriedade intelectual das PMEs. Esse 

tipo de medidas deve ser especialmente considerado em sectores estratégicos 

com alta complexidade como a construção naval e tecnologia marítima. A luta 

contra equipamentos e sobressalentes contrafeitos deve ser reforçada para 

maximizar a proteção da segurança e do meio ambiente.  

• Encargos Administrativos: a SeaEurope pede urgentemente pelo progresso de 

um sistema europeu para o reconhecimento mútuo de certificação de navios, 

de forma a reduzir os encargos administrativos e os custos de certificação para 

as empresas de equipamentos marítimos, sem comprometer a segurança.   

• Marinha: a Sea Europe considera o Fundo Europeu de Defesa um elemento 
essencial para o desenvolvimento de capacidades críticas europeias. A Sea 
Europe também espera apoiar a preparação do novo plano de ação para 
sinergias entre as indústrias civis e de defesa e insta a UE a criar possibilidade 
de “fertilização cruzada” entre tecnologias de dupla utilização. 

Nas palavras do Secretário Geral da Sea Europe, Mr Christophe Tytgat, “Para 
tornar efetivas as medidas promissoras das novas estratégias industriais e de PMEs 
e, para enfrentar os desafios reais do sector de tecnologia marítima, essas medidas 
precisam ter em conta as especificidades e necessidades dos estaleiros, 
fabricantes de equipamentos e fornecedores de tecnologia. Para isso, a Sea 
Europe insistiu junto da Comissão Europeia para manter um diálogo aberto com o 
setor, a fim de garantir a adoção de ações adequadas que possam maximizar o 
potencial promissor da indústria de tecnologia marítima para a Europa”. 

“Nos tempos que correm a Europa deve esforçar-se ao máximo para fornecer ao 
sector da tecnologia marítima soluções eficazes, rápidas e direcionadas, visando 
salvaguardar a liderança, o emprego e o conhecimento da tecnologia marítima 
europeia bem como a independência marítima da Europa”, acrescentou ainda, “ 
de facto, sem ações rápidas, a ponte com o sector da tecnologia marítima asiática 
irá piorar e, finalmente a Europa perderá os segmentos de construção naval que 
ainda detém, para a Asia, com efeitos devastadores em toda a cadeia de 
fornecedores de equipamentos marítimos. A perda deste sector estratégico 
tornará a europa totalmente dependente da ásia para construção, reparação, 
retrofitting, manutenção, conversão e equipamento para navios civis e da 
marinha, numa altura em que o COVID-19 mostrou claramente o perigo da 
dependência europeia” concluiu o Secretário-Geral.  
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Cooperação AIN/CIP 
 

A Associação das Indústrias Navais colaborou, através da distribuição pelos seus 

associados, no inquérito feito pela CIP - Projeto Sinais Vitais - tema LAY-OFF 

SIMPLIFICADO que visa semanalmente recolher e mostrar ao poder político e ao país 

em geral, a opinião dos empresários e gestores sobre temas que afetam as empresas 

neste tempo de pandemia. 

Os resultados dos inquéritos podem ser consultados em https://cip.org.pt/wp-

content/uploads/2020/05/2020-05-11_CIP_SinaisVitais_LayoffSimplificado.pdf.  

 

 

 

 

 

 

Secretário do Estado das Pescas – Publicação dos regimes 

de apoio à cessação temporária das embarcações de pesca 
 

Respondendo aos desafios da atividade regular da pesca comercial decorrente da 

pandemia Covid 19, na sequência da publicação do Regulamento (U.E) 2020/560 que 

alterou os Regulamentos (UE) n.º 508/2014 e (UE) n.º 1379/2013 relativo a medidas 

específicas destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e 

da aquicultura, em cuja discussão o Governo português, através do Ministério do Mar, 

defendeu a possibilidade de criação de medidas especificas de apoio, após uma ampla 

discussão com os representantes e dirigentes associativos do setor. Foram publicados 

três regimes de apoio à cessação temporária da atividade. 

A AIN, a pedido do Senhor Secretário de Estado das Pescas, Dr. º José Apolinário, 

distribuiu pelos seus associados as portarias: 

a) Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades de 

Pesca das Embarcações Polivalentes (Portaria nº 112/2020).  

b) Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades de 

Pesca de Arrasto Costeiro (Portaria nº 113/2020)  

c) Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades de 

Pesca com Recurso a Artes de Cerco (Portaria nº 114/2020). 

 

 

  

https://cip.org.pt/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-11_CIP_SinaisVitais_LayoffSimplificado.pdf
https://cip.org.pt/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-11_CIP_SinaisVitais_LayoffSimplificado.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133459191/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133459192/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133459193/details/maximized
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Plano de Recuperação Europeu 
 

A AIN divulgou pelos seus associados o Plano de Recuperação Europeu, proposto pela 

Comissão Europeia para ajudar a reparar os danos económicos e sociais causados pela 

pandemia resultante do surto de coronavírus, impulsionar a recuperação europeia e 

proteger e criar postos de trabalho. 

Na comunicação é relevante para o nosso setor o seguinte parágrafo: 

“The crisis has also demonstrated the crucial role that transport plays, with interrupted 

transport and logistic routes across all modes hitting our value chains and economies. 

To help create more jobs, there will also be a focus on accelerating the production 

and deployment of sustainable vehicles and vessels as well as alternative fuels. The 

Connecting Europe Facility, InvestEU and other funds will support the financing of the 

installation of one million charging points, clean fleet renewals by cities and 

companies, sustainable transport infrastructure and enable the shift to clean urban 

mobility. Public investment to relaunch the recovery of the transport sector should 

come with a commitment from industry to invest in cleaner and more sustainable 

mobility.” 

Além disso, o Plano de Recuperação da UE declara que a Comissão Europeia também 

propõe o fortalecimento de programas como o Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas, o Mecanismo Interligando a Europa, o Erasmus + e o Fundo 

Europeu de Defesa. 

No documento que acompanha a comunicação, é mencionado uma repartição setorial 

dos hiatos de investimento em transformação ecológica e ambiental para “veículos, 

material circulante, embarcações e aviões” (excluindo infraestrutura) de € 20 mil 

milhões por ano em metas de mitigação clima e energia para 2030. 

Para investimentos em transformação digital, a Comissão Europeia previu os seguintes 

montantes em mil milhões de euros por ano: (IA e blockchain: 23 mil milhões de 

euros); tecnologias verdes digitais (6 mil milhões de euros); inovação digital (5 mil 

milhões de euros) e competências digitais (9 mil milhões de euros). 

Para aceder ao Plano de Recuperação Europeu clique em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN  

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
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Sea Europe - Council Conclusions on "EU Waterborne 

Transport Sector – Future Outlook” 
 

No seu press release de 09 de junho de 2020 a Sea Europe felicita as Conclusões do 

Conselho da União Europeia, intituladas “EU Waterborne Transport Sector – Future 

outlook: Towards a carbon-neutral, zero accidents, automated and competitive EU 

Waterborne Transport Sector”, aprovadas em 05 de junho de 2020. 

Estas conclusões são politicamente muito relevantes pois indicam claramente as 

opiniões dos Estados Membros da UE sobre as políticas europeias sobre o futuro do 

transporte marítimo. As conclusões emitidas sublinham a importancia estratégica do 

sector europeu do transporte marítimo, a necessidade de Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação para alcançar os objectivos estabelecidos pelas 

conclusoes do conselho, assim como a necessidade de uma acção coordenada para 

salvaguarda dos interesses martítimos da UE e para a promoçao do acesso aos servios 

marítimos internacionais. 

A Agenda Estratégica para a Inovaçao da Plataforma Tecnologica Waterborne, apoiada 

pela Sea Europe e, lançada em janeiro de 2019, fornece a base para a consecução dos 

objectivos previstos nas conclusoes do Conselho. Em primeiro lugar, a agenda destaca 

a necessidade de transformar o transpporte marítimo num modo de transporte com 

zero emissoes. Em segundo lugar, enfatiza o potencial da digitalização no transporte 

marítimo. Em terceiro lugar visa alcançar a meta zero acidentes, zero mortes. Por fim, 

tal como as conclusões do Conselho, tambem a Agenda Estratégica para a Inovação 

presta atenção à competitividade do sector de transporte europeu, inclusive no 

contexto da elaboraçao de novas politicas.  

 

 
 

 

  

Junho 
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A TecnoVeritas, associado desde 2010 (sócio n.º 216) é uma empresa de consultoria 

em Engenharia Naval e Energia, com mais de 25 anos de experiência, dedicada às 

tecnologias do Mar, Ambiente e Eficiência Energética, com vários prémios 

internacionais. Desde 2002 que está localizada em Mafra. 

A partir da inovação, tecnologia e conhecimentos especializados, a TecnoVeritas 

oferece um conjunto de serviços e produtos, com soluções implementadas e 

reconhecidas tanto no mercado nacional como internacional.  

O principal objetivo é fornecer um serviço completo e fiável, disponibilizando dados, 

informações e um serviço de consultoria que visam a redução significativa dos custos 

energéticos e a otimização dos processos. A TecnoVeritas, tem sido também uma das 

principais empresas a prestar serviços de auditorias energéticas no país, tendo em 

2018, sido de longe a que mais MWatts auditou no país. 

Uma das suas valências é a elevada capacidade de ensaios e controlo de qualidade 

mecânica bem como uma longa história de colaboração com a algumas das mais 

reputadas Universidades do sector a nível internacional, como NUS de Singapura, 

Universidade de Newcastle (UK), e KAUST King Abdulah University of Science and 

Technology (Arábia Saudita). 

Desde há cerca de 15 anos, que desenvolve atividades de I&D, nomeadamente ligadas 

ao hidrogénio, combustão limpa e eficiência energética, quer para processos fabris em 

terra, quer de navios.  

Para além disto, é acreditada pelo Instituto Português de Certificação (IPAC) segundo 

a norma ISO 14065 como verificadora MRV (Monitoring, Reporting & Verification), a 

legislação europeia que visa controlar as emissões originadas pelo sector do transporte 

marítimo. E, possuí um laboratório de análise de combustíveis, que se encontra a 

aguardar a acreditação segundo a norma ISO 17025.  

Neste momento a TecnoVeritas está a desenvolver projetos muito interessante e 

ambiciosos: 

• O projeto GreenH2ICE, consiste na conceção de um eletrolisador alcalino de alto 

rendimento e conversão de um automóvel com motor de combustão interna a 

hidrogénio, e que será apresentado em breve. 

• O projeto de Dessulfurização com KAUST/ ARAMCO, que visa cooperar ativamente 

com estas entidades no desenvolvimento e investigação de uma tecnologia de 

dessulfurização de combustíveis para o setor naval. 

• O projeto BOEM-S, iniciado em 2014, que é uma plataforma baseada na cloud, no 

âmbito do Big Data, dotada de inteligência artificial para gestão e monitorização 

de processos e análise em tempo real dos mesmos, possibilitando a tomada de 

decisões por parte dos gestores de forma a otimizá-los. Desde o início de 2019 que 

esta plataforma está a ser implementada a bordo dos navios de passageiros da 

Mystic Cruises, o único armador Português de navios de cruzeiro a operar na 

Antártida. 

Mais recentemente, durante a "KAUST Research Conference: Transition to Low Carbon 

Mobility", realizada entre 17 e 19 de fevereiro, o Prof. Jorge Antunes apresentou o 

Destaque 

Associado 
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paper intitulado “Marine Mobility and the Dilemma of Low Carbon Emissions. A 

technical and societal impact review”. 


