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1 Introdução
Introduction

Tendo em conta a frágil situação da economia portuguesa, 
só com o reforço da cooperação será possível vencer o 
desafio da crescente competição internacional.

Muitas vezes se ouve falar na cultura de baixa cooperação 
atribuída a Portugal. No entanto, a verdade é que existem 
excelentes exceções a essa cultura de não cooperação, que 
devem ser analisadas e replicadas. 

Neste contexto, no âmbito da celebração do quinto 
aniversário do projeto de responsabilidade social, LEME –
Barómetro PwC da Economia do Mar, a PwC reuniu, no dia 
17 de dezembro, na Casa do Infante, no Porto, cerca de 50 
gestores de topo de entidades relevantes na economia do 
mar em Portugal, para analisar casos de sucesso de 
cooperação nas atividades do mar.

O principal objetivo da reunião era analisar as causas e as 
razões que levaram à cooperação. Este documento efetua 
um sumário das causas e razões apresentadas durante a 
reunião, permitindo uma replicação das razões 
apresentadas em futuros casos de sucesso de cooperação na 
economia do mar.

De uma certa forma, os líderes presentes na reunião 
desafiaram a famosa “sina” portuguesa de não cooperação, 
na casa onde se acredita ter nascido o português que ousou 
quebrar a vaticinada “sina” portuguesa de eventual país 
pequeno, encravado entre o continente europeu e o Oceano 
Atlântico!

Only with the reinforcement of cooperation, will it be 
possible for the fragile Portuguese economy to meet the 
challenge of increasing international competition.

We often hear about the culture of low cooperation in 
Portugal. However, there are excellent exceptions to that low 
cooperation that should be analysed and replicated.

In this context,  as part of the fifth anniversary of  the social 
responsibility project ,HELM – PwC Economy of the Sea 
Barometer, PwC brought together, on 17 December, in Casa 
do Infante,  in Oporto,  about 50 top managers of relevant 
entities related to the economy of the sea in Portugal, to 
analyze examples of successful cooperation in sea activities.

The main objective of the meeting was to analyze the causes 
and the reasons that lead to cooperation. This document 
summarizes the causes and reasons presented during the 
meeting, allowing the replication of these reasons in future 
successful cases of cooperation in the economy of the sea.

To some extent, the leaders attending the meeting challenged 
the “destiny” of Portuguese non-cooperation,  in the house 
which is believed to be  the birthplace of the Portuguese 
individual that challenged the “destiny” of Portugal as a small 
country, caught between the European continent and the 
Atlantic Ocean!
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This document is intended to summarize and publicize the principal 
opinions and conclusions of the meeting “Cooperation in the Economy of 
the Sea: Successful Cases – Causes and Reasons”. It is a document of a 
general and merely informational nature; it is not intended for any 
particular situation or entity and does not constitute an opinion of PwC, it is 
not binding on any of its participants or speakers, nor should it substitute 
appropriate professional advice for specific situations. PwC is not 
responsible for any damage or loss resulting from any decision based on 
this information. 

LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar – 5 anos
HELM – PwC Economy of the Sea Barometer – 5 years
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Este documento pretende sintetizar  e dar a conhecer as principais 
opiniões e conclusões da reunião “Cooperação na Economia do Mar: 
Casos de Sucesso – Causas e Razões”. É um documento de natureza 
geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer situação ou 
entidade em particular e não constitui uma opinião da PwC, não vincula 
qualquer dos seus participantes ou oradores, nem substitui 
aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A PwC não se 
responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão 
tomada com base na informação aqui descrita.
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14h30 - Boas Vindas
José Alves - Presidente da PwC Portugal

14h40 - Abertura
Miguel Marques - Sócio da PwC

Projeto “Náutica nas Escolas”
Vítor Lemos - Vice Presidente Câmara Municipal 
de Viana do Castelo 

Projeto Corredor Logístico Portuário do Atlântico
João Franco - Presidente Porto de Sines 

Fileira do Pescado
Manuel Tarré – Presidente da Gelpeixe e Fileira do Pescado 

Cooperar no Espaço Lusófono
Marta Chantal - Faculdade de Direito da Universidade 
do Porto 

Projeto Intermodalidade E-80 e Protocolo Porto 
de Leixões, Porto de Aveiro e Zaldesa
Emílio Brogueira Dias - Presidente Portos do Douro 
e Leixões 

Fragatas Vasco da Gama, Álvares Cabral 
e Corte Real
Henrique da Fonseca - Presidente Confraria Marítima 
de Portugal 

Projeto WindFloat
Tomás Moreno – EDP

Nações Unidas – UN-OCEANS e Comissão 
Europeia – Política Marítima 
Tiago Pitta e Cunha - Consultor do Presidente 
da República para Assuntos do Mar

WAVEC
António Sarmento - Presidente da WAVEC 

Cooperação: Um instrumento para a 
Internacionalização
Hugo Diogo - Glintt Inov

Parcerias CIIMAR
Luísa Valente - Direção CIIMAR

Parcerias Douro Azul
Hugo Bastos - Douro Azul

17h00 - Encerramento
Miguel Marques - Sócio da PwC

14h30 - Welcome
José Alves – Chairman of PwC Portugal

14h40 - Opening
Miguel Marques - PwC Partner

“Sailing at School” Project
Vítor Lemos - Vice President of Viana do Castelo City Council

“The Atlantic Ports Logistics Corridor” Project
João Franco – President of the Port of Sines 

Fish and Fisheries sector
Manuel Tarré – President of Gelpeixe and of Fileira 
do Pescado 

Cooperation between Portuguese speaking countries
Marta Chantal – Faculty of Law - University of Porto               

E-80 Intermodality Project and the protocol for the
Port of Leixões, Port of Aveiro and Zaldesa
Emílio Brogueira Dias – President of the Ports of Douro 
and Leixões 

Frigates Vasco da Gama, Álvares Cabral and Corte 
Real
Henrique da Fonseca – President of the Maritime
Brotherhood of Portugal

WindFloat Project
Tomás Moreno – EDP

United Nations – UN-OCEANS and the European
Commission – Maritime Policy
Tiago Pitta e Cunha – Consultant to the Portuguese President
for Matters Related with the Sea

WAVEC
António Sarmento – CEO of WAVEC 

Cooperation: An instrument forInternacionalization
Hugo Diogo - Glintt Inov

CIIMAR Partnerships
Luísa Valente - Management Board of CIIMAR

Douro Azul Partnerships
Hugo Bastos - Douro Azul

17h00 – Closing remarks
Miguel Marques - PwC Partner

Agenda
Agenda
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3 Razões da Cooperação nos Casos de Sucesso Apresentados
Reasons of Cooperation in the Successful Cases Presented

- Parceiros com objetivos e interesses comuns;

- Potencial de ganhos mútuos;

- Líderes dos parceiros comprometidos com a cooperação, 
presentes, decidem atempadamente, dão seguimento aos 
assuntos  e que considera m prioritário cooperar;

- Confiança entre parceiros;

- Estabilidade das equipas;

- Responsabilidades bem definidas;

- Compreender as expectativas dos parceiros (que sejam 
realistas e compatíveis);

- Existência de entidade que assume a articulação 
e a liderança do projeto;

- Disponibilidade e programas de incentivos para a 
viabilização financeira dos projetos de cooperação;

- Ouvir todos os intervenientes no processo, principalmente 
os que conhecem as dificuldades práticas do terreno;

- Acreditar que faz sentido a cooperação e o projeto;

- Antecipar a ocorrência de obstáculos e dificuldades 
e capacidade de ultrapassar os mesmos;

- Visão sistémica de médio e longo prazo;

- Disponibilidade para investir recursos na prossecução 
de objetivos comuns maiores;

- Capacidade de cooperar, quando necessário, e competir, 
quando necessário. 

Listamos abaixo um resumo de causas e razões que 
levaram à cooperação  nos casos de sucesso 
apresentados durante a reunião:

Listed below is the summary of causes and reasons  
that lead to the successful cooperation cases 
presented during the meeting:

- Partners with common goals and interests;

- Potential for mutual benefit;

- Buy-in of the partners leadership in respect of cooperation, 
presence, taking timely decisions, follow-up of issues and 
the priority given to cooperation;

- Trust between partners;

- Team stability/continuity;

- Well-defined responsibilities;

- Common understanding of partners’ expectations (that 
these are realistic and compatible);

- Existence of an entity responsible for articulation and 
leadership of the project;

- Availability of adequate funds and incentive programs 
towards the financial viability of cooperation projects;

- Listen to all the  players in the process, especially  those 
who know the difficulties in the field;

- Belief in the project and that cooperation makes sense;

- Anticipate that obstacles and difficulties will arise and what 
will be necessary to overcome them;

- Medium and long-term systematic vision; 

- Availability to invest resources to achieve greater 
common goals;

- Ability to cooperate, when necessary, and to compete, 
when necessary.
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- Elevado sentido de responsabilidade e de bem comum

- Afinidade com a causa ou projeto

- Comunicação constante e partilha permanente 
de informação

- Flexibilidade

- Mecanismos de cooperação e partilha de informação 
obrigatórios são importantes ao nível de instituições 
públicas

- Não deixar nenhuma entidade chave fora da cooperação

- Persistência e resiliência

- Espírito de entreajuda e de reciprocidade

- Aprender com os insucessos e melhorar continuamente

- Visão clara dos objetivos do projeto

- Oportunidade e tempo

- High sense of social responsibility

- Affinity with the cause or project

- Constant communication  and perpetual sharing 
of information

- Flexibility

- Mechanisms of cooperation and required information 
sharing are important for public institutions

- No key entity can be left out of the cooperation

- Persistence  and resilience

- Spirit of mutual aid and reciprocity

- Learn with failures and continuously improve

- Clear vision of the project goals

- Opportunity and time
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