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RESUMO 
A constituição de clusters marítimos assim como o ordenamento do espaço marítimo europeu, são apontados como estimulado-

res da competitividade económica marítima ao coordenarem-se com os diferentes setores e políticas relacionadas com o mar, 

contribuindo para a implementação da Política Marítima Integrada. A Região Autónoma da Madeira, um arquipélago ultraperiféri-

co, marcado por uma dupla conotação geográfica, parco em recursos naturais e com uma economia pouco diversificada, assume-

se como um território privilegiado para o aproveitamento das sinergias provenientes dos setores marítimos. Assim, a constituição 

de um cluster marítimo, que terá por base o ordenamento do espaço marítimo, auxiliará no desenvolvimento de uma abordagem 

holística dos oceanos e mares e reforçará a posição geoestratégica do arquipélago.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Política Marítima Integrada (PMI) tem como 

principal objetivo o desenvolvimento de uma aborda-
gem integrada e intersectorial dos setores marítimos, 
baseada na cooperação e na coordenação das diversas 
políticas relativas aos subsetores marítimos. De forma 
a atingir este objetivo a PMI defende a constituição de 
clusters marítimos e o ordenamento das atividades e 
usos no espaço marítimo europeu. 

O conceito de cluster foi popularizado através de 
Michael Porter, descrevendo-o como “(…) a geo-

graphically proximate group of interconnected com-

panies and associated institutions in a particular field, 

including product producers, service providers, sup-

pliers, universities, and trade associations, from where 

linkages or externalities among industries re-

sult” (1998:197). Porter definiu um modelo denomi-
nado de Diamante que tem como finalidade determi-
nar como as empresas obtêm vantagem competitiva. O 
Diamante é constituído por quatro atributos que de-
vem ser estimulados pois caso uma das pontas falhe, 
os outros atributos vão ficar igualmente afetados 
(Porter, 1990:71).  

Os quarto atributos são os seguintes: 
- Condições de fatores (de produção, oferecidos por 

um território); 
- Condições da procura (dinamizador da inovação); 
- Setores conexos e de apoio (viabilidade de se 

estabelecerem redes entre empresas congéneres) 
- Estratégia, estrutura e rivalidade entre empresas 

(cooperação/concorrência entre empresas do mesmo ramo).  
Na generalidade, o conceito de cluster é descrito 

com um elevado nível de elasticidade, sendo considerado 
um fator positivo pois permite que uma vasta gama de 
interpretações possa ser incluída (Martin e Sunley,2002; 

Salvador e Guedes Soares,2006, Asheim et al., 2006). 

O ordenamento do espaço marítimo é descrito 
como: “public process of analyzing and allocating the 

spatial and temporal distribution of human activities in 

marine areas to achieve ecological, economic, and social 

objectives that are usually specified through a political 

process” (Ehler e Douvere,2009:18). O aprofundamento 

da legislação nacional referente ao ordenamento do 
espaço marítimo, permitiu que em 2016 fosse iniciado o 
Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo, 
plano único para todo o espaço marítimo nacional.  

Figura 1 – O modelo do Diamante de Michael Porter.  
Fonte: Porter (1990:123) 

2. METODOLOGIA 

 
2.1. A atividade económica marítima na Região 

Autónoma da Madeira 
A Região Autónoma da Madeira possui uma posi-

ção geoestratégica e económica importante, e tem uma 
dimensão marítima na ordem dos 446 108 km², isto é, 
cerca de 500 vezes maior do que o território terreste.    

Em 2014, a contribuição das atividades económi-
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cas relacionadas com o mar para o VAB regional era de 
19 472 420 €, ou seja, cerca de 1,6%.  Para o mesmo 

ano, os setores relacionados com o mar geravam 2,3% 
do volume de negócios, isto é; 93 187 791 €.  

De forma a analisar a possibilidade de aplicar o 
modelo do Diamante de Michael Porter ao contexto 

regional, foi efetuada uma breve análise aos setores do 
mar. Foi possível verificar que a região detém um enor-
me potencial nas atividades marítimas que se encontram 
dentro do crescimento azul, como é o caso da aquicultu-
ra, biotecnologia e do turismo marítimo e costeiro. Exis-
tem outras atividades consideradas estruturantes para a 
atividade económica marítima da região, como é o caso 
dos portos e dos transportes marítimos. Deve-se também 
referenciar que existem alguns setores que se encontram 
estagnados como é o caso da construção naval.  

A aquicultura detém um enorme potencial, deriva-
do das condições físicas e técnicas excelentes, propicias 
para esta atividade. A dourada (sparus aurata) gera uma 

produção comercial na ordem das 429 toneladas e cerca 
de 1,7 M€. A publicação do Plano de Gestão da Aqui-

cultura Marinha da Região Autónoma da Madeira irá 
permitir a gestão da atividade a médio e longo prazo e a 
seleção de áreas marítimas mais apropriadas para o 
desenvolvimento da atividade. A biotecnologia nos pró-
ximos anos irá sofrer um forte impulso na região, atra-
vés de um projeto piloto para a produção de algas para 
iodo e consumo humano. 

A localização geoestratégica da Região, no cruza-
mento das rotas de ligação entre o continente Europeu e 
Americano, possibilitou que o porto do Funchal se 
transformasse num importante porto de cruzeiros, rece-
bendo em 2015 cerca de 578 492 cruzeiristas e 308 
escalas. A estada média dos navios no porto do Funchal 
é de 14 horas, e estima-se que o gasto médio por passa-
geiro contribua para a economia regional em cerca de 
40,6M€. Ocupa igualmente uma posição preponderante 

no contexto ibérico (quinto lugar) e no contexto da 
Macaronésia, recebeu cerca de 2 832 492 passageiros 
em 2015.  

No turismo marítimo e costeiro, deve ser destaca-
do os vários pacotes oferecidos relativamente, como os 
passeios de mar ou whale watching, ou então o turismo 

náutico que atraem cada vez mais utilizadores. O des-
porto náutico assume uma posição importante, a vela 
(28%), a canoagem (23%) e a pesca desportiva (16%) 

correspondem às modalidades com mais atletas federa-
dos. As três modalidades náuticas dominantes que mais 
competições a nível regional, nacional e internacional 
geram são a canoagem (30%), vela (28%), bodyboard/

surf/stand up paddle (20%) e pesca desportiva (17%). 
O Registo Internacional de Navios da Madeira 

(RINM-MAR) é um dos principais registos de navios e 

embarcações em Portugal e o terceiro maior registo 
internacional da União Europeia. O facto de oferecer 
um regime fiscal atrativo e de cumprir com os principais 
critérios de segurança, está entre os principais fatores. 
Em 2015 encontravam-se registadas no RINM-MAR 
cerca de 339 embarcações.  

Em 2015 movimentaram-se nos portos da região 
cerca de 1 284 mil toneladas de mercadorias. Cerca de 

80% das mercadorias movimentadas são importadas e 

provém maioritariamente do restante território nacional 
(89%) e cerca de 11% das mercadorias provém da 

União Europeia. Embora as exportações representem 
apenas 20% do total do movimento de mercadorias 
regional, estas têm mantido um valor constante ao longo 
dos anos em análise, sempre acima das 200 000 tonela-
das.  

A atividade piscatória caracteriza-se pelo seu 
carácter artesanal, seletivo e sustentável, centrando-se 
sobretudo na captura de duas espécies migratórias, 
como o atum e peixe espada preto. Em 2015 foram tran-
sacionadas nas lotas da região 5641 toneladas de pesca-
do fresco e refrigerado, com um valor médio de 2,77€/

kg, o que corresponde a 15,6M€. 
O Instituto Profissional de Transportes e Logística 

da Madeira constitui-se como um dos principais forma-
dores na área vocacionada diretamente para as ativida-
des relacionadas com o mar, oferecendo formação de 
nível 4, definido pelo quadro europeu de qualificações. 
O Observatório Oceânico da Madeira (OOM) constitui 
um polo de excelência dedicado à investigação e moni-
torização do oceano. Desde a sua constituição em 2014, 
o conhecimento sobre o mar da região tem crescido 
exponencialmente.   

 
2.2.Aplicabilidade do modelo do Diamante de 

Michael Porter ao contexto regional 
De forma a analisar a possibilidade de desenvolver 

um cluster marítimo na Região, foi aplicado o modelo 

do Diamante de Michael Porter: 

- Condições de fatores: as empresas caracterizam-

se por serem de pequena a média dimensão, com uma 
média de 35 trabalhadores. Cerca de 2% das empresas 
inquiridas encontram-se inseridas num grupo regional, 
integrando um grande número de empresas (atividade 
portuária, logística, transporte marítimo de mercadorias 
e passageiros, turismo e energia). A estrutura empresa-
rial reflete-se ainda numa baixa qualificação dos traba-
lhadores, sendo que, apenas 23% detém formação supe-
rior.  

- Condições de procura: Nos setores considerados 

para o cluster do mar, existem dois tipos de procura que 
devem ser analisados. A procura do chamado turismo de 
sol e de mar, nomeadamente, o turismo de cruzeiros, o 
turismo náutico e recreativo e as atividades marítimo-
turísticas. Estas atividades atraem um grande número de 
consumidores que aproveitam as características físicas 
do arquipélago e o clima ameno ao longo do ano. Nestas 
atividades os turistas buscam experiências únicas e ino-
vadoras, o que acaba por atrair todos os anos, novos 
interessados. A procura pelos produtos aquícolas tem 
vindo a crescer nos últimos anos. Este tipo de procura 
caracteriza-se por ser pouco sofisticada, em parte devido 
à incapacidade das empresas apostarem na sofisticação 
dos produtos e em quadros qualificados.  

- Condições de setores de apoio e conexos: Cerca 

de 98% das empresas concordaram que dependem de 
outros setores relacionados com o mar ou de suporte à 
sua atividade, como é o caso dos serviços. É possível 
verificar a existência de relações com alguma expressão 
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- A estratégia de desenvolvimento da economia 
regional deve incluir o maior número de grupos e dar 
prioridade aos que se sobrepõem. 

De forma a alcançar este objetivo, devem ser elimi-
nados ou mitigados os principais fatores que podem con-
dicionar o desenvolvimento de um cluster marítimo: 

- Individualismo dos empresários: as empresas 
devem reforçar as relações de cooperação, reduzindo os 
custos referentes às infraestruturas, equipamentos e 
sobretudo nos custos associados à exportação; 

- Diferenciação insuficiente: a maioria das empresas 

Gráfico 1 – Distribuição dos trabalhadores por categorias. 

com outras empresas da região, especialmente ao nível 
dos serviços jurídicos, assistência técnica e tecnológica, 
sofisticação dos produtos e reparação e manutenção de 
equipamentos.  

- Condições de estrutura e rivalidade das empresas: 
De todos os setores analisados, deve-se destacar a ativi-
dade portuária, uma vez que assume todas as caracterís-
ticas associadas a um cluster, isto é, relações intersecto-

riais e intrassectoriais fundamentais para o funciona-
mento correto de um cluster. Pode-se mesmo afirmar 

que pode funcionar como um “setor motriz” para os 

restantes setores relacionados com o mar.  

Serviços Na empresa 
Empresas 

especializadas da 
região 

Empresas 
especializadas 

nacionais 

Empresas 
estrangeiras 

Mão-de-obra ++++ - - - 

Reparação e manutenção de equipamentos - ++ ++ - 

Sofisticação dos produtos + ++ + - 

Prospeção de mercado ++ + + - 

Serviços jurídicos + +++ - - 

Serviços financeiros  +++ + - - 

Assistência técnica/tecnológica - ++ + + 

Cooperação comercial - + ++ + 

Marketing e publicidade - ++++ - - 

Formação - ++++ - - 

Tabela 1 -  Relações com empresas correlatas e de apoio. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
De forma a promover o desenvolvimento do cluster 

do mar, deve-se apostar nos seguintes elementos: 
- Adaptação face às constantes exigências dos clien-

tes, oferecendo produtos ou serviços sofisticados; 
- Antecipar as necessidades do comprador ao ofere-

cer novos produtos, que sejam únicos, antecipando outras 
regiões e com isso, atrair novos compradores; 

- Responder às exigências dos compradores únicos, 
através da oferta de serviços e produtos únicos; 

Tabela 2 – Matriz de relações.  
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regionais são incapazes de promover a diferenciação dos 
seus produtos devido às estratégias de baixo custo imple-
mentadas; 

- Políticas regionais: devem ser aplicadas políticas 
regionais que beneficiem as empresas que pretendam 
apostar no desenvolvimento económico marítimo.  

A constituição de um cluster marítimo na região 

deverá partir de uma iniciativa bottom up. Para tal, deverá 

ser constituída uma associação, que será responsável pelo 
seu desenvolvimento, através da agregação das diferentes 
entidades que podem participar no desenvolvimento do 
cluster marítimo regional. A conjugação do cluster com o 

ordenamento do espaço marítimo, irá reforçar as interações 
entre as diferentes entidades que participam nos setores 
relacionados com o mar. A definição de novas estratégias 
para o mar, a mitigação ou minimização dos conflitos no 
espaço marítimo ou então a aplicabilidade de projetos pilo-
to nas áreas potenciais de investigação ou destinadas a 
determinados setores, como é o caso das energias e da aqui-
cultura, irá reforçar as redes de cooperação e por sua vez, a 
rivalidade entre as diferentes empresas. O ordenamento do 
espaço marítimo irá contribuir para o reforço do cluster do 

mar através dos seguintes elementos: 
- Reforço da interação terra-mar; 
- Os setores marítimos do cluster vão ter como prin-

cípio base a preservação dos ecossistemas, elemento bas-
tante defendido pela PMI; 

- Resolução de conflitos existentes entre os diferen-
tes atores que participam no espaço marítimo, o que por 
sua vez irá ajudar os diferentes atores a colaborarem; 

- Incentiva a colaboração com outros Estados-
Membros e países terceiros, visto que o espaço marítimo 
é um sistema aberto; 

É focado numa visão a longo prazo, tentando precaver 
situações que impeçam o desenvolvimento das atividades; 

- O ordenamento do espaço marítimo auxilia na 
tomada de decisões inteligentes que beneficiam o espa-
ço marítimo; 

O ordenamento do espaço marítimo pressupõe a 
participação pública dos diferentes atores e da comunida-
de em geral, o que pode reforçar o cluster; 

- Os diferentes setores são obrigados a dialogar para 
que se possa chegar a um determinado fim.  

O ordenamento do espaço marítimo parte de inicia-
tiva pública, pelo que se poderá complementar-se com o 
cluster da RAM, que deverá partir de iniciativa privada. 
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