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Os clusters de competitividade são plataformas agregadoras de conhecimento e de competências, 

constituídas por parcerias e redes que integram empresas, associações empresariais, entidades públicas 

e instituições de suporte relevantes, nomeadamente entidades não empresariais do Sistema de 

Investigação e Inovação, que partilham uma visão estratégica comum, para, através da cooperação e da 

obtenção de economias de aglomeração, atingir níveis superiores de capacidade competitiva. 

Com vista a estimular as iniciativas estratégicas de eficiência coletiva, reforçando a competitividade, a 

promoção da inovação e o estímulo à internacionalização da economia, o Despacho n.º 2909/2015, de 13 

de março de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 57, de 23 de março de 2015, veio 

aprovar o Regulamento de Reconhecimento dos Clusters de Competitividade. 

Nos termos dos artigos 10.º a 12.º do referido Regulamento, o reconhecimento como cluster de 

competitividade é atribuído por despacho do membro do Governo responsável pela área da economia, 

do desenvolvimento regional e das áreas sectoriais envolvidas, após candidatura apresentada junto do 

Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI, I.P.) na sequência da publicação de aviso de 

abertura de concurso com vista ao reconhecimento. A decisão dos membros do Governo é precedida de 

parecer da Comissão de Avaliação e de relatório final do IAPMEI, I.P., que consubstancia o culminar do 

processo de avaliação das candidaturas, do cumprimento das condições para o reconhecimento, do 

mérito do programa de ação de acordo com a relevância do cluster, da qualidade da estratégia 2015-

2020, da estrutura de governação do cluster, bem como da respetiva coerência e consistência. 

A este reconhecimento candidatou-se o cluster designado por “Cluster do Mar Português”, na tipologia 

de cluster de competitividade emergente, tendo sido apresentada candidatura pela Fórum Oceano – 

Associação da Economia do Mar, ao abrigo do aviso de abertura de concurso emitido pelo IAPMEI, I.P., 

pelo que nos termos do disposto no Regulamento de Reconhecimento dos Clusters de Competitividade, 

foi o respetivo processo instruído pelo IAPMEI, I.P., e sujeito a parecer da Comissão de Avaliação. 

Tendo por base o Relatório Final favorável enviado pelo IAPMEI, I.P., e a proposta, apresentada pelo 

Gabinete do Secretário de Estado da Indústria, de reconhecimento do “Cluster do Mar Português” como 

cluster de competitividade, ao abrigo do artigo 10.º do Regulamento de Reconhecimento dos Clusters de 

Competitividade, aprovado pelo Despacho n.º 2909/2015, de 13 de março de 2015, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 57, de 23 de março de 2015, o Ministro do Planeamento e das 

Infraestruturas, o Ministro da Economia, e a Ministra do Mar, determinam o seguinte: 
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1 – É atribuído o reconhecimento como cluster de competitividade emergente ao “Cluster do Mar 

Português”, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6.º do Regulamento de 

Reconhecimento dos Clusters de Competitividade, aprovado pelo Despacho n.º 2909/2015, 

conforme proposta constante do relatório final apresentado pelo IAPMEI – Agência para a 

Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI, I.P.). 

2 – O reconhecimento previsto no número anterior é válido pelo período de seis anos, sem prejuízo 

de prorrogação ou revogação, de acordo com o previsto nos artigos 16.º e 17.º do Regulamento 

de Reconhecimento dos Clusters de Competitividade, aprovado pelo Despacho n.º 2909/2015. 

3 –  Dê-se conhecimento do presente despacho ao IAPMEI, I.P., para notificação do promotor. 

 

O MINISTRO DA DEFESA 
NACIONAL, 
 
 
 
 
 

 

 O MINISTRO DO 
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 O MINISTRO DA ECONOMIA,  A MINISTRA DO MAR, 

JOSÉ AZEREDO LOPES  PEDRO MARQUES   MANUEL CALDEIRA CABRAL  ANA PAULA VITORINO 
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