MAR AÇORES ORIENTAL
A leitura deste folheto não dispensa a consulta dos
avisos de concursos, outras orientações técnicas
aprovadas pela Autoridade de Gestão e divulgadas no
respetivo sítio da internet e legislação aplicável.

Ÿ Associação de Desenvolvimento Costeiro com âmbito
territorial no Grupo Oriental do Arquipélago dos Açores.

OBJETIVO
Ÿ Promover o desenvolvimento e a cultura das
comunidades marítimas.

Mar Açores Oriental
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COSTEIRO

GAL

PO MAR 2020 – FEAMP
Ÿ Programa Operacional Mar 2020 «Fundo Europeu
dos Assuntos Marítimos e das Pescas — Programa
Operacional de Portugal» para apoio do Fundo Europeu
dos Assuntos Marítimos e das Pescas em Portugal.

Objetivos
Ÿ Promover a competitividade com base na inovação e
no conhecimento;
Ÿ Assegurar a sustentabilidade económica social e
ambiental do sector da pesca e da aquicultura,
contribuir para o bom estado ambiental do meio
marinho e promover a Política Marítima Integrada;
Ÿ Contribuir para o desenvolvimento das zonas
costeiras, aumentar o emprego e a coesão territorial
bem como aumentar a capacidade e qualicação dos
prossionais do sector.

Mar Açores Oriental
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COSTEIRO

GAL

ENTIDADE GESTORA
Ÿ A PONTE NORTE - Cooperativa de Ensino e
Desenvolvimento da Ribeira Grande, CRL.

SEDE
Rua Nª Srª de Fátima, s/n
9600-998 Vila de Rabo de Peixe
Ÿ 296 491 399
Ÿ amao@fund-rg.com
Ÿ www.fund-rg.com
Ÿ

Prioridades visadas
Promover o desenvolvimento local e a diversicação
das economias das zonas pesqueiras e costeiras
através do empreendedorismo, da promoção do
emprego sustentável e com qualidade, da promoção da
inovação social e criação de respostas a problemas de
pobreza e de exclusão social.
Ÿ

Ÿ

CONSULTA DE AVISOS
Ÿ

www.fund-rg.com/amao.html

ONDA DE
DESENVOLVIMENTO
comunidades | economia | identidade marítima
DLBC - DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA

1 - Inovação em Espaço Marítimo
Apoiar ações de investigação e/ou materialização de novas
metodologias de produção ou de organização de entidades,
que exercem, ou pretendem exercer, a sua atividade em
espaço marítimo;
Ÿ Apoiar novos produtos relacionados com o espaço
marítimo;
Ÿ Apoiar a criação de micro e pequenas empresas que
desenvolvam atividades económicas ligadas ao mar;
Ÿ Apoiar a investigação que considere as diferentes
possibilidades económicas em meio marinho,
designadamente, a sua reabilitação e mitigação de impactos
da ação ambiental e humana ou a exploração de outros usos
que vão além da pesca, aquicultura e transformação dos
correspondentes produtos.
Ÿ

3 - Preservação, conservação e valorização dos
elementos patrimoniais e dos recursos naturais e
paisagísticos Relacionada com Meio Aquático
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Apoiar a reabilitação de edifícios de traça tradicional para
afetação a outros ns relacionados com atividades
marítimas;
Apoiar a preservação, recuperação e valorização de
práticas e tradições culturais e dos recursos naturais,
associados ao espaço marítimo;
Outras operações que contribuam para a preservação,
recuperação, valorização e promoção dos recursos
culturais, naturais e paisagísticos;
Apoiar a instalação de sinalética e de passadiços relativos
a itinerários associados ao espaço marítimo.

€
4 - Reforço da Competitividade da Pesca
2 - Qualificação Escolar e profissional Relacionada
com Meio Aquático
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Capacitar atores, incluindo jovens em idade escolar, que
realizem atividades ligadas ao meio aquático;
Realizar ações e combate à iliteracia da comunidade
através de iniciativas inovadoras (artes, cultura, desporto
etc.);
Realizar ações destinadas à promoção e integração das
mulheres no desenvolvimento das comunidades costeiras;
Realizar ações de divulgação cientíca e/ou sensibilização
ambiental destinadas às comunidades costeiras e
piscatórias;
Realizar ações de melhoria das suas competências e da
sua capacidade de adaptação aos contextos de produção,
designadamente no âmbito da gestão nanceira e do
turismo, devidamente certicada;
Promover ações de formação complementares certicadas
de prossionais na pesca no ativo, sobre novas
metodologias de produção.

Ÿ

Ÿ

Apoiar ações que visem a criação, recuperação e
modernização de estruturas, equipamentos e/ou
infraestruturas existentes, relacionadas com a 2ª venda dos
produtos da pesca e da aquicultura (venda a retalho ou
ambulante);
Apoiar ações destinadas a alterar as artes de pesca
usadas e aumentar a sua seletividade.

5 - Reforço da Competitividade do Turismo
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Apoiar a criação e/ou dinamização de micro e pequenas
empresas que desenvolvem atividades ligadas ao meio
aquático, promovendo o turismo de âmbito local;
Apoiar a criação, recuperação e modernização das
estruturas e equipamentos ou infraestruturas existentes
relacionadas com o turismo aquático;
Promover ações de investimentos no apoio à pescaturismo e ao turismo de mar, possibilitando às
embarcações de pesca a adaptação do turismo de
observação da costa.

6 - Promoção de produtos locais de qualidade
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Apoiar estudos, projetos e pesquisas, com vista a denição
e posicionamento do produto num dado momento;
Apoiar a elaboração e implementação de planos de
comercialização ou marketing, incluindo ações de
promoção fundamentadas nestes planos;
Apoiar campanhas de Comunicação e marketing;
Apoiar campanhas de sensibilização (locais);
Apoiar ações de promoção dos produtos da pesca (valor
nutricional, marcas, sustentabilidade das pescas,
gastronomia, artesanato, etc…).

7 - Melhoria dos Circuitos de bens alimentares e
mercados locais, no âmbito do mar
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Apoiar a criação de peixarias e/ou modernização de
infraestruturas existentes, designadamente, modernização
de mercados;
Promover ações de promoção e de sensibilização para a
comercialização de proximidade que permitam escoar e
valorizar a produção local;
Apoiar projetos que permitam a implementação de circuitos
curtos de venda.

Território de Intervenção:
freguesias costeiras das Ilhas São Miguel e Santa
maria - GRUPO ORIENTAL - ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

ILHA DE
SÃO MIGUEL

ILHA DE
SANTA MARIA

