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“Caminho da Índia

Que no largo mar azul se perca o vento
E nossa seja a nossa própria imagem.

Desejo de conhecimento
As tempestades deram-nos passagem.

E os lemes quebrados dos capitães mortos 
E os náufragos azuis do fim do mundo
Na rota de todos os portos
No fundo do mar profundo
Com os seus braços ossos
E seus verdes destroços
Marcaram o caminho.”

in “Antologia – Mar”, Sophia de Mello Breyner Andresen
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É com grande satisfação que apresentamos a
edição de 2012 do LEME - Barómetro PwC da
Economia do Mar, cumprindo com o compromisso
de responsabilidade social que assumimos em 
2010.

Agradecemos a disponibilidade e a relevância dos
contributos de todos aqueles que ajudaram a
preparar esta edição.

Uma economia aberta ao mundo, como é o caso 
da economia Portuguesa, necessita ter sempre as 
suas contas com o exterior equilibradas ou, se 
possível, superavitárias. A sustentabilidade 
económica de um território está intimamente 
relacionada com a sua capacidade de competir à 
escala global.

O momento presente da economia Portuguesa,
levou-nos a selecionar como tema central desta
edição do LEME, os potenciais contributos das
indústrias do mar, para o desenvolvimento do 
comércio externo.

Os gestores de topo e empresários que ouvimos
durante a preparação deste documento, são claros
quanto à capacidade da economia do mar em
contribuir positivamente para o equilíbrio das 
contas externas, sendo para tal, urgente a 
implementação de medidas que alavanquem a 
capacidade exportadora de muitos dos setores do 
mar.

Apesar dos excessivos estrangulamentos 
burocráticos e da turbulência nos mercados 
globais, existem vários setores do mar que têm 
aumentado significativamente a sua atividade, 
provocando a entrada de divisas no país.

Desde sempre os Portugueses revelaram grande
aptidão para estabelecerem trocas comerciais em
todo o mundo. Numa altura tão importante como 
a que vivemos, torna-se fundamental retirar de 
cada Português este talento, que outrora nos fez 
procurar na Índia a nascente das maiores rotas 
comerciais. É curioso, que muitas vezes se tem 
ouvido falar na extensão da plataforma 
continental portuguesa, comparando a dimensão 
deste território submarino com a dimensão do 
território da Índia.

O contexto atual da economia nacional, torna 
urgente encontrar caminhos e saídas de 
crescimento que proporcionem bem-estar de 
forma sustentada aos Portugueses. Tendo 
presente o elevado potencial de desenvolvimento 
de trocas comerciais, podemos ter a firme 
esperança de poder encontrar, na economia do 
mar, o caminho para uma nova Índia!

Introdução
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It is with great pleasure that we present the 2012
edition of the HELM - PwC Economy of the Sea
Barometer, fulfilling the social responsibility
commitment we made in 2010.

We appreciate the availability and relevance of 
the contributions of all those who helped prepare 
this edition.

An economy open to the world, as is the case of 
the Portuguese economy, needs always to have its
accounts with the outside balanced or, if possible, 
in surplus. The economic sustainability of a 
territory is closely related to its ability to compete 
globally.

The present situation of the Portuguese economy
has led us to select as the central theme of this
edition of HELM the potential contribution of 
maritime industries, notably in respect to the
development of external trade.

The top managers and entrepreneurs we 
interviewed during the preparation of this 
document were clear about the capacity of the 
economy of the sea to contribute positively to the 
external balance of payments and it is therefore 
urgent that measures are implemented that 
leverage the export capacity of the many sectors 
related with the sea.

Despite the excessive bureaucratic bottlenecks and
turbulence in global markets, many sectors related 
with the sea have significantly increased their 
activity, contributing with the entry of foreign 
currency into the national economy.

The Portuguese have always showed great aptitude 
in establishing trade worldwide. At this important 
time, it is essential to make the most of this 
Portuguese talent that once made us look to India 
for the source of the great trade routes. It is curious 
that when referring to the extension of the 
Portuguese continental shelf, comparison is made 
with the size of India.

The present context of the economy increases the 
urgency to find ways to achieve growth that will 
provide sustainable wellbeing for the Portuguese. 
Given the high potential for trade, there is reason 
to believe that, in the economy of the sea, we may 
find the way to a new India!

José Alves
Territory Senior Partner

Miguel Marques
Economy of the Sea Partner

Ricardo Frederico Correia
Economy of the Sea Manager

Introduction
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Passados três anos da primeira edição do LEME - 
Barómetro PwC da Economia do Mar, vários esforços 
têm sido feitos por diversas entidades no sentido de 
avaliar quantitativamente a importância da economia 
do mar em Portugal. Alguns progressos foram 
alcançados, no entanto, o peso das atividades 
económicas relacionadas com o mar no total da 
economia portuguesa continua a ser de difícil medida 
e avaliação. Os indicadores existentes não permitem 
medir, com total precisão e de forma continuada, o
real impacto destas atividades na economia nacional.

Com o LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar,
pretendemos construir uma ferramenta que permita
clarificar a atual situação deste recurso em Portugal,
assim como as suas perspetivas de evolução no
futuro. O LEME pretende ser um instrumento de
observação que permita aos seus utilizadores retirar
informações úteis, de uma forma fácil e rápida.

O LEME é um projeto de longo prazo, que funcionará
como uma compilação de dados que permita
acompanhar, ao longo do tempo, a evolução da
economia do mar em Portugal e que,
simultaneamente, possibilite realizar uma análise das
tendências e das escolhas que estão a ser efetuadas 
pelos diversos agentes económicos.

O LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar é
constituído por três componentes:
1. um índice integrado de diversas variáveis 

relevantes para os diversos subsetores que 
constituem a economia do mar em Portugal;

2. breves notas de conjuntura, contendo aspetos 
relevantes de cada subsetor, bem como os 
respetivos desafios;

3. os resultados de um questionário elaborado pela 
PwC junto de personalidades ligadas à economia 
do mar, em Portugal, com vista a perceber alguns 
pontos de vista de referência.

Esta edição do LEME é dedicada ao potencial que a 
economia do Mar encerra ao nível do comércio 
internacional, em particular na importância que as 
atividades relacionadas com o mar poderão ter para a 
balança comercial portuguesa.

Three years after the first edition of HELM - PwC 
Economy of the Sea Barometer, much effort has been 
made by various entities in order to quantitatively 
evaluate the importance of the economy of the sea in 
Portugal. Some progress has been made; however, the 
weight of the economic activities related with the sea 
in the Portuguese economy continues to be difficult to 
measure and evaluate. The current indicators do not 
yet allow measurement of the real impact of these 
activities in the national economy with total precision.

With HELM - PwC Economy of the Sea Barometer, we
aim to build a tool that helps clarify the current
situation of this resource in Portugal, as well as its
prospects for the future. The HELM aims to be an
instrument of observation that enables its users to
obtain useful information in an accessible format.

HELM is a long-term project that operates as a
compilation of data that allows us, over time, to
accompany the evolution of the economy of the sea in
Portugal. Simultaneously, it enables trend analysis
and the evaluation of decisions that are being taken by
various economic agents.

The HELM - PwC Economy of the Sea Barometer is
constituted by three components:
1. an integrated index of multiple relevant variables 

that make up the subsectors that constitute the 
Portuguese economy of the sea;

2. brief notes about the current state of affairs, 
containing relevant aspects about each subsector as 
well as their main challenges;

3. the results of a PwC survey of individuals involved 
in the economy of the sea in Portugal, with a view 
to understanding different perspectives.

This edition of HELM is dedicated to the potential 
enclosed in the Economy of the Sea to develop 
international trade, in particular the importance that 
activities related with the sea could have for the 
Portuguese trade balance.

1
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Índice PwC da Economia
do Mar em Portugal

PwC Index of the Economy
of the Sea in Portugal
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2
Índice de Base 100 a 31 de dezembro de 2008

O índice (de base 100 a 31 de dezembro de 2008) foi
construído com base na seleção de um conjunto de
indicadores que consideramos relevantes ao nível dos
subsetores com maior representatividade na
economia do mar em Portugal.

Subsetores relevantes no quadro
da economia portuguesa

O índice integrado é influenciado pelo 
comportamento dos diversos subsetores.

No recurso mar, operam diversas indústrias/
/subsetores que são considerados relevantes no
quadro da economia portuguesa, como são os setores 
ligados à construção e reparação naval, transportes
marítimos, portos, logística e expedição, pesca,
aquacultura e indústria do pescado, ação do Estado
no mar, entretenimento, desporto, turismo e cultura,
seguros marítimos e financiamento marítimo.

Existe ainda um outro conjunto de subsetores, como
o caso das energias renováveis, dos recursos minerais
e da biotecnologia, que, apesar de revelarem um
enorme potencial, ainda levarão algum tempo a
ganhar relevância no quadro da economia
portuguesa.

Neste contexto, optámos por incluir no índice, apenas
as variáveis relacionadas com os subsetores que têm
atualmente um peso relevante no quadro da
economia do mar em Portugal.

Adicionalmente, tendo em conta a importância do
capital humano no crescimento sustentado de uma
economia, destacámos esta variável, incluindo-a no
conjunto de indicadores relevantes que selecionámos 
para efeitos de construção do índice.

Base 100 Index as at 31 December 2008

The index (base 100 as at 31 December 2008) was
created based on a selection of several indicators that
we considered relevant for the subsectors with major
impact on the economy of the sea in Portugal.

Relevant subsectors of the Portuguese
economic framework

The integrated index is influenced by the behaviour of
multiple subsectors.

A number of industries/subsectors related to the sea
are considered relevant for the Portuguese economy,
including shipbuilding and ship repair, ports, logistics
and freight, fishing, aquaculture and fisheries
industry, naval and maritime authorities,
entertainment, sports, tourism and culture, maritime
insurance and finance.

There is also another set of subsectors including
renewable energies, mineral resources and
biotechnology that, despite having an enormous
potential, will take time to gain economic relevance in
the Portuguese economic framework.

In this context, we have decided to include in the
index only those variables related with subsectors that
currently have relevant weight in the economy of the
sea framework in Portugal.

Additionally, taking into account the importance of
human capital in the sustained growth of the
economy, we have enhanced this variable, including it
in the set of relevant indicators that have been selected
for the construction of the index.
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Ponderação

Para cada um dos indicadores do índice, foi atribuído
um coeficiente ponderador entre 0 e 1.

Considerando a soma dos subsetores seguros e
financiamento, os pesos dos diversos subsetores 
relevantes no índice global são semelhantes e
rondam os 15%. O motivo desta escolha tem como
objetivo que o índice reflita a tendência geral do
conjunto dos subsetores relevantes sem atribuir
demasiado peso a um subsetor específico. Este
objetivo do índice geral está intimamente
relacionado com a visão integrada das diversas
atividades ligadas ao mar que define o conceito de
economia do mar.

Atualização do índice (*)

Conforme referido anteriormente, quantificar e
medir a economia do mar continua a ser difícil. No
entanto, à medida que o tempo passa, novas fontes 
de informação surgem e novos indicadores fiáveis
podem ser utilizados. Neste contexto, todos os anos
fazemos uma revisão cuidadosa de todas as variáveis
que compõem o índice e atualizamos o mesmo com
a informação relevante, que entretanto, passou a
estar disponível. Do mesmo modo, todos os anos,
reconfirmamos que os dados comparativos das 
fontes de informação do índice se mantêm estáveis. 
Em caso de reexpressão, por parte da entidade 
emissora, procedemos à respetiva atualização do 
índice. Sempre que incluímos novas informações no 
índice ou recalculamos o mesmo para o período 
passado, de forma a ser comparável, as respetivas 
variáveis serão assinaladas com um asterisco.

Evolução do Índice PwC da Economia do
Mar em Portugal

O índice integrado de 2011 (96,3) manteve-se 
relativamente estável, sofrendo apenas uma ligeira 
redução quando comparado com o valor registado 
em 2010 (96,8*).

Relative weights

For each one of the index indicators, a weighting
coefficient between 0 and 1 has been attributed.

Considering the sum of insurance and financing
subsectors, the weight of the multiple relevant
subsectors included in the global index are about 15%.
The motive of this choice is to assure that the index
reflects the general trend of all relevant subsectors
without attributing an excessive weight to a specific
subsector. The aim of the general index is connected
with the integrated view of several activities linked to
the sea which define the economy of the sea concept.

Index update (*)

As previously referred, to quantify and measure the
economy of the sea still is a hard task. However, as
time goes by, new sources of information appear and
new reliable indicators are able to be included. In this
context, every year we carefully review all the
variables included in the previous index and we
update the index with new relevant information.
Similarly, every year we reconfirm that comparative
data used in the index maintains relevant. In the case
of re-stating data previously used by a particular
entity, we recalculate the index for the previous
periods, so that it stays comparable over the years and
the respective variables are marked with an asterisk.

PwC Index of the Economy of the Sea in
Portugal

The integrated 2011 index (96,3) remained relatively 
stable, experiencing only a slight reduction compared 
to the value recorded in 2010 (96,8*).

Índice PwC da Economia do Mar em Portugal PwC Index of the Economy of the Sea in Portugal 

96,80*100,00
95,10*

31-12-08 31-12-1131-12-09

96,30

31-12-10

135

115

95

75

55

35
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O comportamento dos índices, por subsetor, foi o 
seguinte:

The behaviour of the indices, by subsector, was as 
follows:

Subsetor
Subsector

Coeficiente
Relative weight

31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11

Índice
Index

Índice
Index

Índice
Index

Índice
Index

Construção e Reparação Naval
Shipbuilding and Ship Repair

15,00% 100,00 66,80* 52,40* 39,10

Transportes Marítimos, Portos, Logística e Expedição
Maritime Transport, Logistics and Shipping

15,00% 100,00 95,40* 104,00 108,60

Pesca, Aquacultura e Indústria do Pescado
Fishing, Aquaculture and Fisheries Industry

15,00% 100,00 95,40* 105,70* 112,30

Ação do Estado no Mar (Defesa, Segurança  
e outras funções)
Naval and Maritime Authorities (Defence, Security, 
Safety and other functions) 

15,00% 100,00 103,70* 105,80* 100,70

Entretenimento, Desporto, Turismo e Cultura
Entertainment, Sports, Tourism and Culture

15,00% 100,00 97,00* 98,80* 103,80

Seguros Marítimos
Maritime Insurance

7,50% 100,00 99,10* 101,20* 102,70

Financiamento Marítimo
Maritime Financing

7,50% 100,00 117,40* 122,40* 128,40

Formação e Emprego Marítimo (Capital Humano)
Maritime Training and Employment (Human Capital)

10,00% 100,00 101,20* 100,20* 92,80

Índice PwC da Economia do Mar em Portugal
PwC Index of the Economy of the Sea in Portugal

100,00% 100,00 95,10* 96,80* 96,30

As variáveis selecionadas

Tendo sido definidos os subsetores que deveriam
constar do índice e tendo sido estabelecidos os pesos a
atribuir a cada um, a fase seguinte da construção do
índice passou por selecionar e pesquisar, no contexto
da diversa informação dispersa que existe sobre a
economia do mar em Portugal, variáveis que
traduzissem a evolução dos diversos subsetores 
relevantes.

Selected variables

After the definition of the subsectors that should be
included in the index and the respective weighting,
the next step for the construction of the index
consisted in the research and selection of highly
dispersed information that exists on the economy of
the sea in Portugal and of a set of variables that were
representative of the evolution of the multiple relevant
subsectors.
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No quadro seguinte, apresentamos as variáveis
selecionadas tendo em conta que:
• a sua evolução refletirá um aumento ou diminuição 

da atividade económica do respetivo subsetor 
(variável relevante para o índice); e

• a informação sobre esta variável tem origem numa 
fonte credível e está disponível ao longo do tempo 
(variável importante para a sustentabilidade futura 
do índice).

In the following framework, the selected variables are 
presented, taking into consideration:
•  their evolution, reflecting an increase or decrease of 

economic activity of the respective subsector 
(relevant variable for the index); and

•  the information about a particular variable has to be 
from a credible source which will be available in the 
future (important variable for the sustainability of 
the index).
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Subsetor
Subsector

Variáveis
Variables

Construção  
e Reparação Naval
Shipbuilding and Ship 
Repair

Volume de negócios da reparação naval dos associados da AIN* (preços constantes)
Gross revenue of ship repair of AIN members* (constant prices)

Volume de negócios da construção naval dos associados da AIN* (preços constantes)
Gross revenue of shipbuilding of AIN members* (constant prices)

Volume de negócios das indústrias auxiliares dos associados da AIN* (preços constantes)
Gross revenue of auxiliary industries of AIN members* (constant prices)

Transportes 
Marítimos, Portos, 
Logística e Expedição
Maritime Transport, 
Ports, Logistics  
and Shipping

Movimentos médios mensais de navios
Average monthly movements of ships

Movimentos médios mensais de mercadorias
Average monthly movements of goods

Movimentos médios mensais de contentores
Average monthly movements of containers

Pesca, Aquacultura  
e Indústria do 
Pescado 
Fishing, Aquaculture 
and Fisheries Industry

Número de embarcações da frota de pesca nacional que descarregam peixe em Portugal* 
Number of national vessels fishing fleet landing fish in Portugal*

Valor de desembarque de pescado* (preços constantes)
Value of fish landed* (constant prices)

Produção nacional de aquacultura*
Domestic production of aquaculture*

Valor das exportações dos produtos da pesca* (preços constantes)
Value of exports of fishery products* (constant prices)

Ação do Estado  
no Mar (Defesa, 
Segurança e outras 
funções) 
Naval and Maritime 
Authorities (Defence, 
Security, Safety and 
other functions) 

Despesas dos serviços integrados da Defesa Nacional na Marinha, constantes da execução orçamental*  
(preços constantes)
Costs of integrated services for National Naval Defence in the State’s Annual Budget execution* (constant prices)

Número de horas em missões da Marinha*
Number of hours of missions of the Navy*

Entretenimento, 
Desporto, Turismo  
e Cultura
Entertainment, Sports, 
Tourism and Culture

Processos concluídos no âmbito da náutica de recreio (nº de ações - exames, emissões de cartas, renovações, 2ª vias, 
equiparações e credenciações)
Number of concluded processes nautical sports (exams, licences issued, etc.)

Movimentos de passageiros de navios de cruzeiros dos principais portos portugueses: Leixões, Lisboa, Portimão, Açores e 
Funchal
Cruise passengers movements in main portuguese ports: Leixões, Lisboa, Portimão, Azores and Funchal

Nº escalas de navios de cruzeiros dos principais portos portugueses: Leixões, Lisboa, Portimão, Açores e Funchal
Number of cruise stop overs in the main Portuguese ports: Leixões, Lisboa, Portimão, Azores e Funchal

Praticantes inscritos (N.º) em federações desportivas por modalidades desportivas: pesca, canoagem, remo, surf, vela e 
atividades subaquáticas
Number of federated sportsmen in maritime sports: fishing, canoeing, rowing, surf, sailing and subaquatic sports

Proveitos globais nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos (Algarve, Madeira e Açores)* 
(preços constantes)
Gross revenue of tourism establishments (Algarve, Madeira and Azores)* (constant prices)

Hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos (Algarve, Madeira e Açores)
Number of clients in tourism establishments (Algarve, Madeira and Azores)
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Subsetor
Subsector

Variáveis
Variables

Seguros Marítimos
Maritime Insurance

Nº apólices de seguros ramo não vida - marítimo e transportes
Number of insurance apolicies - maritime and transport

Capitais seguros ramo não vida - marítimo e transportes* (preços constantes)
Total of insured capital - maritime and transport* (constant prices)

Prémios de seguros marítimos* (preços constantes)
Marine insurance premiums* (constant prices)

Financiamento 
Marítimo
Maritime Financing

Empréstimos de outras instituições financeiras monetárias a sociedades não financeiras: setor das pescas e aquacultura  
e setor dos transportes por água* (preços constantes)
Granted loans - fishing, aquaculture and maritime transport sectors* (constant prices)

Valores estimados das Dívidas a Instituições de Crédito e Financiamentos Obtidos: (CAE 33150) - Reparação e manutenção de 
embarcações; (CAE 46381) - Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos; (CAE 52220) - Atividades auxiliares dos 
transportes por água; (CAE 77340) - Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial* (preços constantes)
Average Values   of Debt Bank Loans and Overdraft: (CAE 33150) - Repair and maintenance of vessels; (CAE 46381) - 
Wholesale of fish and shellfish; (CAE 52220) - Activities auxiliary to water transportation; (CAE 77340) - Rental means of sea 
and inland waterway* (constant prices)

Formação e  
Emprego Marítimo 
(Capital Humano)
Maritime Training  
and Employment 
(Human Capital)

Número de pescadores
Number of fishermen

Pessoal militar ao serviço da Marinha*
Military personnel serving the Navy*

Número de alunos colocados na 1ª fase em cursos do ensino superior relacionados com o mar* **
Number of placed students in first phase of higher education courses related with the sea* **

* Novas variáveis e/ou variáveis revistas incluídas na edição de 2012
* New variables included and/or reviewed variables in 2012 edition

** Os cursos considerados na variável acima identificada como 
“Nº de Alunos colocados na 1ª fase em cursos do ensino 
superior relacionados com o mar” foram: Universidade do 
Algarve - Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente/
Biologia Marinha; Universidade do Algarve - Faculdade de 
Ciências do Mar e do Ambiente/Ciências do Mar; Universidade 
de Aveiro/Ciências do Mar; Universidade Técnica de Lisboa - 
Instituto Superior Técnico/Ciências de Engenharia - 
Engenharia e Arquitetura Naval; Universidade do Porto - 
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar/Ciências do 
Meio Aquático; Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior 
de Tecnologia do Mar de Peniche/Biologia Marinha e 
Biotecnologia; Escola Náutica Infante D. Henrique/Gestão de 
Transportes e Logística; Escola Náutica Infante D. Henrique/
Administração e Gestão de Negócios Portuários; Escola 
Náutica Infante D. Henrique/Engenharia de Máquinas 
Marítimas; Escola Náutica Infante D. Henrique/Engenharia de 
Sistemas Eletrónicos Marítimos; Escola Náutica Infante D. 
Henrique/Pilotagem e Escola Naval.

** The courses considered in the variable above identified as “Nº 
of students placed in higher education courses related to the 
sea” were: the Universidade do Algarve - Faculdade de 
Ciências do Mar e do Ambiente/Biologia Marinha; 
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências do Mar e do 
Ambiente/Ciências do Mar; Universidade de Aveiro/Ciências 
do Mar; Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior 
Técnico/Ciências de Engenharia - Engenharia e Arquitetura 
Naval; Universidade do Porto - Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar/Ciências do Meio Aquático; 
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia 
do Mar de Peniche/Biologia Marinha e Biotecnologia; Escola 
Náutica Infante D. Henrique/Gestão de Transportes e 
Logística; Escola Náutica Infante D. Henrique/Administração e 
Gestão de Negócios Portuários; Escola Náutica Infante D. 
Henrique/Engenharia de Máquinas Marítimas; Escola Náutica 
Infante D. Henrique/Engenharia de Sistemas Eletrónicos 
Marítimos; Escola Náutica Infante D. Henrique/Pilotagem and 
Escola Naval.
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Tendo em conta as diversas naturezas das variáveis
acima identificadas, a evolução de cada uma foi
traduzida num índice, gerando os índices dos diversos
subsetores e o índice geral.

No capítulo Nota Metodológica, apresentamos o
detalhe dos índices das diversas variáveis, bem como
as respetivas fontes de informação.

Últimos dados disponíveis relativos a 2012

Até ao encerramento desta edição do LEME -
Barómetro PwC da Economia do Mar, foi possível
obter a seguinte evolução do indicador por subsetor
até ao fim do terceiro trimestre de 2012:

Taking into consideration the diverse nature of the
above identified variables, the evolution of each one
was converted into an index, generating the indices of
each of the subsectors and the general index.

In the Note on Methodology chapter, the detail of the
indices of the several variables is presented, as well as
their respective sources of information.

Last available data for 2012

Until the closing of this HELM - PwC Economy of the 
Sea Barometer edition, it was possible to obtain the
following indices by subsector evolution until the end
of the third quarter of 2012:

Subsetor
Subsector

Dados mais recentes / Índice
Most recent data / Index

Construção e Reparação naval
Shipbuilding and Ship Repair

Transportes Marítimos, Portos, Logística e Expedição
Maritime Transport, Logistics and Shipping

Pesca, Aquicultura e Indústria do Pescado
Fishing, Aquaculture and Fisheries Industry

Acção do Estado no Mar (Defesa, Segurança e outras funções)
Naval and Maritime Authorities (Defence, Security, Safety and other functions)

Financiamento Marítimo
Maritime Financing

Formação e Emprego Marítimo (Capital Humano)
Maritime Training and Employment (Human Capital)
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 Breves Notas de Conjuntura
e Desafios

A Brief Analysis of the Current
State of Affairs and Challenges
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3

 Construção e Reparação Naval   20
Shipbuilding and Ship Repair

Transportes Marítimos, Portos, Logística e Expedição  23
Maritime Transport, Ports, Logistics and Shipping

Pesca, Aquacultura e Indústria do Pescado  25
Fishing, Aquaculture and Fisheries Industry

Ação do Estado no Mar (Defesa, Segurança e outras funções)  28
Naval and Maritime Authorities (Defence, Security, Safety  
and other functions) 

Entretenimento, Desporto, Turismo e Cultura   30
Entertainment, Sports, Tourism and Culture

Seguros e Financiamento Marítimos 33
Maritime Insurance and Financing

Formação e Emprego Marítimo (Capital Humano)  36
Maritime Training and Employment (Human Capital)

Outros Subsetores  38
Other Subsectors
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Construção  
e Reparação Naval

Shipbuilding  
and Ship Repair
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Índice PwC

A crise económica que continua instalada nos países 
desenvolvidos reflete-se necessariamente na procura, 
afetando fortemente o setor da construção naval em 
Portugal, que em 2011 continuou a cair.

Em termos globais, a indústria da construção e
reparação naval portuguesa tem vantagens
competitivas devido à localização geográfica
privilegiada, condições climatéricas e mão de obra 
especializada. É um setor estratégico para Portugal,
por proporcionar geração de emprego e riqueza num
vasto conjunto de indústrias.

Portugal dispõe de estaleiros com capacidade
relevante. No entanto, enfrenta uma forte competição
por parte de países com mão de obra barata ou de
países de tecnologia mais avançada.

PwC Index

Today’s context of economic turmoil in the developed
countries necessarily reflects on demand, in particular
continuing to strongly affect the shipbuilding sector in
Portugal.

Overall, the Portuguese shipbuilding and ship repair
industry has competitive advantages due to its
geographical location, weather conditions and the
availability of skilled labour. It is a strategic sector in
Portugal, providing employment and generating
wealth in a wide range of industries.

Portugal has shipyards with relevant capacity;
however, these face strong competition from countries
with cheap labour or from more technologically
advanced countries.

Construção e Reparação Naval Shipbuilding and Ship Repair
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Dentro do subsetor da reparação e construção naval,
em termos de volume de negócios, a reparação naval
tem sido a atividade mais relevante, no âmbito da
economia portuguesa.

A queda do índice deste subsetor continua a ter 
essencialmente a ver com as dificuldades económicas 
que se abatem sobre as economias mais desenvolvidas 
do ocidente, a fraca carteira de encomendas de novas 
embarcações e a dificuldade em competir 
internacionalmente. Dadas as características inerentes 
da indústria da construção naval, a escassez de 
recursos financeiros que se abateu sobre a economia 
dificulta dramaticamente o desenvolvimento deste 
setor.

Desafios

Alguns dos desafios que se colocam a este subsetor 
são os seguintes:
• reforçar o investimento no setor da reparação naval 

de forma a rentabilizar a capacidade produtiva 
instalada;

• inovação e especialização em nichos de mercado de 
elevado valor ao nível da construção naval; 

• ter a capacidade de internalizar as funções vitais e 
de elevado valor acrescentado no processo 
produtivo (quer ao nível da construção, quer ao 
nível da reparação naval), bem como coordenar e 
organizar adequadamente a subcontratação de 
funções de baixo valor acrescentado;

• especializar alguns estaleiros na construção de 
embarcações sofisticadas de pequeno e médio porte 
e que incorporem um elevado valor acrescentado e 
tecnologia de ponta; 

• reanalisar as tecnologias e processos utilizados na 
construção e reparação naval, tendo em conta os 
desafios de competitividade e sustentabilidade 
ambiental que se avizinham. Apostar na construção 
e reparação naval sustentáveis como fator 
diferenciador e gerador de uma proposta de valor 
única;

• aplicação das técnicas de construção e reparação 
naval a outras atividades, diversificando o portfolio 
de produtos;

• desenvolvimento de parcerias internacionais em 
particular com os países de língua oficial 
portuguesa.

Within the subsector shipbuilding and ship repair, in
terms of turnover, the ship repair business has been
the most relevant in the context of the Portuguese
economy.

The decline in the index of this subsector still has 
essentially to do with the economic difficulties which 
beset the more developed economies of the West, a 
weak demand of new vessels and the difficulty of 
competing internationally. Given the inherent 
characteristics of the shipbuilding industry, the 
shortage of financial resources that befell the economy 
dramatically hinders the development of this sector.

Challenges

Some of the challenges facing this subsector are:
• increase of investment in the ship repair industry in 

order to make the installed capacity profitable;
• innovation and specialization in niche markets with 

high value in terms of shipbuilding; 
• the ability to internalise vital functions of high 

added value in the production process (both in 
terms of construction and in terms of ship repair) 
and better organisation and coordination of the 
outsourcing of low value-added functions;

• specialise in shipyards building sophisticated small 
and medium-sized vessels and incorporating high 
added value and advanced technology;

• re-analyse technologies and processes used in 
shipbuilding and repair, taking into account the 
challenges of competitiveness and environmental 
sustainability to come. Focusing on sustainable 
construction and repair industry as a differentiating 
factor, generating a unique value proposition;

• application of the techniques of shipbuilding and 
repair to other activities, diversifying the product 
portfolio;

• development of international partnerships 
particularly with Portuguese speaking countries.
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Transportes Marítimos, Portos, 
Logística e Expedição

Maritime Transport, Ports, 
Logistics and Shipping
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Desafios

Alguns dos desafios que se colocam a este subsetor 
são os seguintes:
• conceber os portos marítimos nacionais como 

autênticas plataformas logísticas integradas em 
cadeias logísticas internacionais, maximizando o 
interface entre autoestradas do mar, rodovia, 
ferrovia e aeroportos, fazendo com que os 
transportadores passem a utilizar Portugal como 
hub (ponto de entrada e saída para as mais diversas 
localizações internacionais), sem descurar o seu 
papel fundamental no desenvolvimento do setor 
exportador de produtos com origem portuguesa, 
fomentando assim a indústria nacional;

• melhorar as condições técnicas dos portos 
nacionais: profundidade, condições de operação nos 
portos, serviço ao cliente e comunicação;

• reduzir a fiscalidade e a burocracia associada às 
transações portuárias;

• refundação de uma marinha mercante adequada ao 
potencial marítimo português;

• potenciar as relações privilegiadas entre todos os 
países da comunidade de países de língua oficial 
portuguesa;

• desenvolver todas as oportunidades de cabotagem 
entre diversos portos.

Challenges

Some of the challenges facing this subsector are:
• development of national seaports as a truly 

integrated logistics platform in international supply 
chains, maximizing the interface between the 
motorways of the sea, road, rail and airports, so 
that carriers start using Portugal as the hub (point 
of entry and exit for the most diverse international 
locations), without neglecting its fundamental role 
in the development of the export sector of 
Portuguese products, thus promoting national 
industry;

• improvement of the technical conditions of national 
ports: depth, operating conditions at the ports, 
customer service and communication;

• reduction of taxation and bureaucracy associated 
with using ports;

• rebuilding of a merchant marine corresponding to 
the Portuguese maritime potential;

• enhance the privileged relations between all 
countries of the community of Portuguese speaking 
countries;

• development of every opportunity of coastal 
shipping between various ports.

Índice PwC

Em termos de movimentos médios mensais de 
mercadorias e de contentores, a evolução global deste 
subsetor, durante 2011, foi positiva. Notámos que se 
mantém a tendência de crescimento da 
contentorização, uma vez que garante uma maior 
segurança e menores custos de transporte.

PwC Index

In terms of average monthly movements of cargo 
and containers, the overall evolution of this
subsector during 2011 was positive. We noted the 
continuing trend of growth of containerisation, 
since it ensures greater security and lower 
transportation costs.

Transportes Marítimos, Portos, Logística e Expedição Maritime Transport, Ports, Logistics and Shipping
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Pesca, Aquacultura  
e Indústria do Pescado

Fishing, Aquaculture  
and Fisheries Industry
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Índice PwC

Importamos mais de metade do peixe que 
consumimos. Portugal é dos países da UE com 
maior consumo per capita de peixe.

Apesar das boas condições naturais e da excelente
qualidade do produto, a aquacultura em Portugal
continua a enfrentar o desafio do aumento de
dimensão das empresas que operam no setor, com 
o consequente aproveitamento de economias de 
escala.

O motivo pelo qual o índice deste subsetor subiu
está relacionado com o aumento da produção 
nacional de aquacultura e do valor de exportações 
de produtos da pesca.

PwC Index

Portugal imports more than a half of all the fish it
consumes. We are considered to be one of the countries 
in EU with the highest fish consumption per capita.

Despite of the great natural conditions and excellent
product quality, Portugal’s aquaculture continues to
face the challenge of the increasing size of companies
operating in the sector and the consequent benefits of
economies of scale.

The reason why this subsector index edged up is related 
to the increased amount of national aquaculture 
production and value of exports of fishery products.

105,70*
100,00

95,40*

31-12-08 31-12-1131-12-09 31-12-10
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Desafios

Alguns dos desafios que se colocam a este subsetor 
são os seguintes:
• acrescentar valor ao produto base primário (peixe 

e marisco) através da sua conservação, 
transformação e diversificação; 

• reforçar as práticas de captura sustentáveis, 
certificando os processos e comunicando 
adequadamente ao consumidor final; 

• substituição de importações por produção 
nacional para fazer face à procura existente no 
mercado português;

• investigação de tecnologias e processos que 
minimizem o custo associado à energia necessária 
à propulsão das embarcações de pesca, para fazer 
face à subida do preço do petróleo e/ou descidas 
do preço do pescado no mercado; 

• reforço da marca dos produtos transformados;
• aproveitamento da potencialidade da aquacultura;
• desenvolver a cadeia de abastecimento dos 

mercados; 
• continuar a desenvolver as condições de 

segurança no mar.

Challenges

Some of the challenges facing this subsector are:
• add value to the primary base product (seafood)

through its conservation, transformation and
diversification; 

• strengthen sustainable fishing practices, certifying 
processes and communicating properly to the final 
consumer;

• replacement of imports by domestic production to 
meet the existing demand in the Portuguese 
market;

• invest in research and development for technologies 
and processes that minimize the costs associated 
with the energy needed to power fishing vessels, to 
cope with rising oil prices and/or decreases in the 
price of fish in the market; 

• strengthening the brand of processed products;
• taking advantage of the potential of aquaculture;
• develop the supply chain of the markets;
• continue to develop the safety conditions at sea.
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Naval and Maritime Authorities 
(Defence, Security, Safety and 
other functions) 

Ação do Estado no Mar  
(Defesa, Segurança e outras 
funções) 
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Índice PwC

No contexto de crise económica e respetivas 
medidas orçamentais restritivas, as despesas dos 
serviços integrados da defesa nacional na marinha 
constantes da execução orçamental reduziram 
entre 2010 e 2011, provocando assim a descida do 
índice para este subsetor.

PwC Index

In the context of economic crisis and its restrictive 
budgetary measures, the costs of integrated services for 
National Naval Defence in the State’s Annual Budget 
execution decreased between 2010 and 2011, thus 
causing a decline in the index for this subsector.

105,80*
100,00

103,70*

31-12-08 31-12-1131-12-09 31-12-10

100,70

Ação do Estado no mar (Defesa, Segurança e outras funções) Naval and Maritime Authorities (Defence, Security, Safety  
and other functions) 

Desafios

Um dos desafios que se coloca a este subsetor é o
seguinte:
• coordenação e interligação das políticas de defesa 

nacional com as necessidades de reforçar a 
economia do mar, de forma a influenciarem 
positivamente os diversos subsetores ligados ao 
mar.

Challenges

One of the challenges facing this subsector is:
• co-ordination and interconnection of national 

naval defence with the need to strengthen the 
economy of the sea in order to positively influence 
the various subsectors related to the sea.
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Entertainment, Sports, Tourism  
and Culture

Entretenimento, Desporto, 
Turismo e Cultura 
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Índice PwC

Uma das componentes da proposta de valor 
portuguesa em termos de turismo é, sem dúvida,  
o mar.

Este subsetor é constituído por múltiplas 
atividades, que tentámos retratar através da 
informação que se encontra disponível.

O aumento verificado no índice deste subsetor está
diretamente relacionado com as apostas efetuadas 
na atração de cruzeiros. O turismo de cruzeiros
tem-se vindo a revelar um dos segmentos 
turísticos mais dinâmicos, apresentando bons 
níveis de crescimento, ano após ano.

PwC Index

One component of the value proposition in terms of
Portuguese tourism is undoubtedly the sea.

This subsector consists of diverse activities which we
have tried to portray through the information
available.

The increase in this subsector index is directly related
to strategy to attract cruises. Cruise tourism has
shown to be made up of various dynamic segments,
showing good levels of growth, year after year.
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Desafios

Alguns dos desafios que se colocam a este subsetor 
são os seguintes:
• dinamização da náutica de recreio, através de 

desportos como o surf, windsurf, kitesurf, ski 
aquático, triatlo, charter de cruzeiro, mergulho, 
caça submarina, motonáutica, vela, remo e 
canoagem, entre outros;

• condições para Portugal fazer parte das rotas de 
cruzeiros (Madeira, Açores e Continente); 

• Portugal oferecer uma proposta única e distintiva 
(Continente, Madeira e Açores); 

• continuação do aproveitamento do branding 
Madeira e Algarve e desenvolvimento do branding 
Açores (em boa posição mundial em termos de 
qualidade do mar, da água, qualidade ambiental, 
fauna e flora subaquática e biodiversidade);

• aproveitamento de todo o potencial económico 
relacionado com o desenvolvimento vertical deste 
setor (consumidores finais, prestadores de serviços, 
produtores de todo o tipo de equipamentos 
necessários ao lazer e desporto); 

• desenvolver uma visão de indústria dinamizadora 
da economia local e nacional;

• utilização de todas as capacidades deste subsetor 
quanto ao apoio ao desenvolvimento de uma 
cultura marítima.

Challenges

Some of the challenges facing this subsector are:
• stimulation of nautical tourism through sports such 

as surfing, windsurfing, kite surfing, water skiing, 
triathlon, sail charters, scuba diving, motor 
boating, sailing, rowing and canoeing, amongst 
others;

• conditions for Portugal to be part of the cruise liner 
routes (Mainland, Azores and Madeira);

• Portugal offers unique and diverse options 
(Mainland, Azores and Madeira);

• continued branding of the Algarve and Madeira 
and development of the branding for the Azores 
(well positioned worldwide in terms of quality of 
sea water, environmental quality, underwater flora 
and fauna and biodiversity);

• harnessing the economic potential associated with 
the vertical development of this industry (end 
consumers, services providers, producers of all 
kinds of equipment needed for leisure and sports);

• develop a vision of an industry revitalizing the local 
and national economy;

• using all the capabilities of this subsector in 
supporting the development of a maritime culture.
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Seguros e Financiamento 
Marítimos 

Maritime Insurance  
and Financing
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Índice PwC

Os capitais seguros de contratos de seguro destinados 
ao setor marítimo e a variável prémios de seguros 
marítimos subiram ligeiramente entre 2010 e 2011, 
assim como o valor global dos empréstimos 
concedidos a algumas atividades ligadas ao mar.

PwC Index

The insured capital intended for the maritime sector 
and diverse maritime insurance premiums slightly 
rose between 2010 and 2011, accompanying the 
overall value of loans granted to certain activities 
linked to the sea.

Seguros Marítimos Maritime Insurances
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Desafios

No que respeita ao financiamento a empresas da
economia do mar, o desafio será encontrar pontes
entre a realidade dos subsetores embrionários ligados
à alta tecnologia e investigação e desenvolvimento e a
apetência do capital de risco, bem como entre a
realidade dos subsetores maduros e a vocação
natural dos diversos produtos de financiamento
normal, encontrando assim um equilíbrio difícil de
conseguir em cenários de grande instabilidade
financeira.

A atual turbulência nos mercados financeiros tem
agravado a possibilidade de obtenção de
financiamento por parte de setores que, por serem
novos, não têm histórico, logo, esbarram na aprovação
de produtos tradicionais de financiamento. Esta
dificuldade alarga-se aos setores tradicionais que,
apesar de terem um histórico, revelam dificuldades
estruturais, afastando as mesmas fontes tradicionais
de financiamento.

Os desafios anteriormente referidos para os
subsetores da construção e reparação naval,
transportes marítimos, portos, logística e expedição,
pesca, aquacultura e indústria do pescado e turismo,
se bem aproveitados e potenciados, terão também um
efeito positivo na obtenção de financiamento por parte
das fontes tradicionais de financiamento.

A atividade seguradora continuará a ser uma
atividade estruturante no apoio à cobertura de riscos
inerentes a todas as atividades da economia do mar e 
tenderá a ter uma evolução positiva, caso se
verifiquem aumentos significativos nas atividades 
relacionadas com construção e reparação naval,
transportes marítimos, portos, logística e expedição,
pesca, aquacultura e indústria do pescado e turismo.

Challenges

In respect of the financing of companies related to the
economy of the sea, the challenge will be to find
contact points between the needs of emerging
subsectors related to high technology, research and
development and the appeal to risk capital, as well as
between the needs of more mature subsectors and the
natural affinity of regular financing, finding a balance
in a scenario of financial instability.

The current turbulence in financial markets has
increased the difficulties in respect of loans for
emerging sectors that do not have track records and
for traditional sectors that, despite having track
records, are encountering structural difficulties.

The previously referred challenges for shipbuilding
and ship repair, maritime transport, ports, logistics
and shipping, fishing, aquaculture and fisheries
industry and tourism, if well managed and supported,
will also have a positive effect in obtaining financing
from more traditional sources.

Insurance activity will continue to be important for
the hedging of risk of all activities relating to the
economy of the sea and, certainly, will have a positive
evolution if there are significant increases in the
activities related with shipbuilding and ship repair,
maritime transport, ports, logistics and shipping,
fishing, aquaculture and fisheries industry and
tourism.
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Maritime Training and 
Employment (Human Capital)

Formação e Emprego Marítimo 
(Capital Humano)
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Índice PwC

Em 2011, o número de pescadores e de pessoal 
militar ao serviço da Marinha diminuíram. O 
número de alunos colocados na 1ª fase das 
candidaturas em cursos do ensino superior 
relacionados com o mar também diminuíram 
durante o período.

Desafios

Alguns dos desafios que se colocam a este subsetor 
são os seguintes:
• dinamizar os diversos subsetores da economia do 

mar, criando um impacto positivo no emprego;
• apostar na qualificação do capital humano de todos 

os subsetores de forma a melhorar a eficiência e 
produtividade, bem como a capacidade inovadora 
do país;

• ver o mar como uma escola de talento e de 
competências base, como liderança, trabalho em 
equipa, flexibilidade, etc., aplicáveis a todos os 
setores da economia portuguesa.

PwC Index

In 2011, the number of fishermen and military 
personnel serving in the Navy decreased.
Additionally, the number of students placed in the 1st
round of applications in higher education courses
related to the sea also decreased during the period.

Challenges

Some of the challenges facing this subsector are:
• development of the various subsectors of the 

economy of the sea, creating a positive impact on 
employment;

• investing in training human capital in order to 
improve efficiency and productivity as well as the 
innovative capacity of the country;

• view the sea as a school of basic talents and skills, 
including leadership, teamwork, flexibility, etc., 
applicable to all industries and sectors of the 
Portuguese economy.

Formação e Emprego Marítimo (Capital Humano) Maritime Training and Employment (Human Capital)

101,20*

100,00 100,20*

31-12-08 31-12-1131-12-09 31-12-10

92,80

135

115

95

75

55

35
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Other Subsectors

Outros Subsetores
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Embora os subsetores abaixo apresentem um
crescente volume de operações e projetos, ainda não
têm uma massa crítica relevante que nos permita
ponderar a entrada no índice. Apresentam, no
entanto, potencialidades económicas que, no futuro,
poderão manifestar desempenhos com dimensão
suficiente para serem incluídos no índice:

• energia das ondas;
• energia eólica offshore;
• biotecnologia;
• recursos naturais;
• robótica marinha.

Despite the following subsectors presenting a growing
volume of operations and projects, they still do not
have critical dimension to be considered relevant for
inclusion in the index. However, they have economic
potential which, in the future, should they attain
sufficient size, may be included in the index:

• wave energy;
• offshore wind power;
• biotechnology;
• natural resources;
• marine robotics.
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Os Resultados  
do Questionário  
PwC

Results of PwC’s
Questionnaire
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4
Da auscultação que efetuámos a 20 gestores de topo, 
durante a realização das duas anteriores edições do 
LEME, verificámos que existia uma larga maioria 
que considerava que Portugal não aproveitava da 
melhor forma todo o potencial do mar (LEME 2010) 
e uma larga maioria que considerava que existem 
características distintivas nas pessoas que têm 
experiência em atividades ligadas ao mar, 
comparativamente com outros setores de atividade 
(LEME 2011).

From the interviews that we have made with the top 
20 managers during the two previous editions of 
HELM, we noticed that there was a large majority that 
considered that Portugal did not enjoy the best of all 
the potential of the sea (HELM 2010) and that a large 
majority considered that there are distinctive 
characteristics in people who have experience in sea 
related activities, compared to other sectors (HELM 
2011).
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Na sua opinião, sendo Portugal um país costeiro,
qual o aproveitamento que o país obtém desse facto?
In your opinion, given that Portugal is a coastal country,
what benefit does it gain from this fact?

42 PwC

Uma larga maioria (85%) dos top managers que 
responderam ao questionário da primeira edição 
do LEME, considerava que Portugal não 
aproveitava da melhor forma todo o potencial do 
mar. Este facto encerra uma grande oportunidade 
para a economia portuguesa.

Constatámos também que as empresas inquiridas
na primeira edição do LEME revelaram ter várias
estratégias de combate à crise económica atual,
que passam pela criação de novos produtos,
diversificação, novas parcerias e
internacionalização da atividade.

A large majority (85%) of top managers who 
responded to the questionnaire of the first edition of 
HELM, considered that Portugal did not enjoy the best 
of all the potential of the sea. This means a great 
opportunity has remained closed
to the Portuguese economy.

We also verified that the companies questioned in the
first edition of HELM revealed that they have
several strategies to overcome the current economic
crisis, such as creating new products, diversifying
their activity, the negotiation of partnerships and
internationalization.

Sem opinião
No opinion

Rentabiliza de uma 
forma suficiente todos 
os recursos que o mar 
pode dar
Profiting sufficiently from 
all the resources the sea 
can provide

Rentabiliza de uma forma 
insuficiente todos os recursos 
que o mar pode dar
Profiting insufficiently from all the 
resources the sea can provide

5%
10%

85%
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De uma forma geral, considera que existem características 
distintivas nas pessoas que têm experiência em atividades 
ligadas ao mar, comparando com outros setores?
In general, do you consider that there are distinctive features
in people who have experience in sea-related activities,
compared to other sectors?

A maioria (85%) das personalidades que 
respondeu ao questionário da segunda edição do 
LEME considerava que existem características 
distintivas nas pessoas que têm experiência em 
atividades ligadas ao mar, comparativamente com 
outros setores de atividade.

Utilizando um conjunto de competências que são
desejadas pelos empregadores, por todo o mundo, 
independentemente do setor de atividade, quando 
procuram capital humano, tais como trabalho em 
equipa, compromisso com a função/atividade, 
comunicação, criatividade, empreendedorismo, 
flexibilidade, liderança, objetivo (focalização no 
objetivo de longo prazo – propósito), organização, 
orientação para resultados, otimismo ou ser 
positivo, poder analítico, proatividade, visão 
estratégica e visão transversal /global, efetuámos 
a seguinte questão.

The majority (85%) of those individuals that answered
the questionnaire of the second edition considered 
that there are distinctive characteristics in the people 
who have experience in activities related with the sea, 
in comparison with those from other sectors.

Taking into account competencies and skills sought by
employers all around the world, for all sectors and
industries, when looking for human capital, such as
teamwork, commitment to the task, communication,
entrepreneurship, flexibility, leadership, goal (focus
on the long term goal – purpose), organisation, results
orientation, optimism or being positive, analytical,
proactivity, strategic vision and global vision, we
asked the following question.

15% 

85% 

Não
No

Sim
Yes



44 PwC

Como classificaria o grau de desenvolvimento de cada uma
das competências definidas abaixo, num trabalhador sénior
do subsetor da economia do mar que conhece?
How would you rate the degree of development of each
of the skills set out below, for a senior worker of the subsector 
of the economy of the sea you know?

De uma forma geral, a classificação atribuída a cada
uma das competências foi elevada, confirmando que a
experiência em atividades ligadas ao mar induz o
desenvolvimento de competências tais como
capacidade de trabalhar em equipa, compromisso
com a função/atividade, comunicação, criatividade,
empreendedorismo, flexibilidade, liderança, objetivo 
(focalização no objetivo de longo prazo – propósito),
organização, orientação para resultados, otimismo 
ou ser positivo, poder analítico, proatividade, visão
estratégica e visão transversal/global.

In general the rating marked for each skill was high,
confirming that the experience in sea activities
develops such competencies as teamwork,
commitment to the task, communication,
entrepreneurship, flexibility, leadership, having an
objective (focus on the long term goal – purpose),
organisation, results orientation, optimism or being
positive, analytical power, proactivity, strategic vision
and global vision.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Colaborativo (capacidade de trabalhar em equipa)
Collaborative (teamwork)

Compromisso com a função/atividade
Commitment to function/activity

Liderança
Leadership

Flexibilidade
Flexibility

Objetivo (focalização no objetivo de longo prazo - propósito)
Goal (focus on the long term goal – purpose)

Visão estratégica
Strategic vision

Otimismo ou ser positivo
Optimism or to be positive

Poder analítico 
Analytical abilities

Proatividade 
Proactivity

Comunicação
Communication

Criatividade 
Creativity

Visão transversal/global
Cross-sectional/global view

Organização 
Organisational

Orientação para resultados 
Result-oriented

Empreendedorismo 
Entrepreneurship

Elevada
High

Fraca
Weak

Média
Medium

90% 100%

5% 20% 75%

35% 65%

10% 25% 65%

20% 15% 65%

5% 35% 60%

20% 20% 60%

5% 40% 55%

10% 35% 55%

55%10% 35%

15% 30% 55%

55%

55%

15% 30%

20% 25%

10% 40% 50%

10% 55% 35%

25% 45% 30%
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Embora, de uma forma geral, os resultados da
avaliação de competências que os entrevistados
efetuaram serem bastante positivos, convém destacar
que as competências relacionadas com
empreendedorismo e orientação para resultados
obtiveram valores médios. Para que Portugal tenha
uma economia do mar robusta e sustentável no médio
prazo, é fundamental tomar medidas no sentido de
promover o desenvolvimento destas competências.

Although, in general, the results of the skills
evaluation are very positive, it is important to
underline that the skills related to entrepreneurship
and results orientation were average. For Portugal to
have a robust and sustainable economy of the sea in
the medium term, it is fundamental to take measures
in order to develop these competencies.
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Nesta edição do LEME decidimos desenvolver um
pouco mais as questões relacionadas com a balança 
comercial e, principalmente, as questões relacionadas
com o potencial em termos de aumento de 
exportações e de redução de importações, bem como 
outras formas de transação que potenciem a entrada 
liquída de divisas, que as atividades relacionadas com 
o mar poderão ter.

In this edition of HELM, we decided to develop more 
issues related with the balance of trade, especially 
issues related with the potential to increase exports 
and reduce imports, as well as other forms of 
transaction that may enhance the net inflow of foreign 
exchange, which may arise from activities related to 
the sea.
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O seguinte questionário PwC foi efetuado a 30
personalidades ligadas ao mar, abrangendo de uma
forma transversal todos os subsetores da economia
do mar em Portugal.

Por motivos de confidencialidade, os resultados do
questionário são apresentados de forma agregada,
sem incluir referências a pessoas ou entidades.

The following PwC questionnaire was carried out
amoung 30 representatives from the sea, 
comprising all subsectors of the economy of the sea 
in Portugal.

For reasons of confidentiality, the questionnaire
results are presented in aggregate form, without 
references to people or specific entities.
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Na sua opinião, considera que a economia do mar tem 
potencial para melhorar a balança comercial portuguesa 
(ou seja, tem potencial para aumento de exportações e/ou 
redução de importações, bem como potenciar outras formas 
de transação que provoquem entrada líquida de divisas)?
In your opinion, do you consider the economy of the sea has the 
potential to improve the Portuguese trade balance (i.e., has the 
potential to increase exports and/or reduction of imports and 
enhance other forms of transaction that help the net inflow of 
foreign currency)?

A quase totalidade das personalidades (97%) 
considera que a economia do mar tem potencial 
para melhorar a balança comercial portuguesa.

Almost all of the respondents (97%) believe that the 
economy of the sea has the potential to improve the 
Portuguese trade balance.

3% 

97% 

Não
No

Sim
Yes
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Como graduaria o potencial de cada um dos seguintes 
subsetores para o aumento das exportações portuguesas  
ou outras formas de transação que provoquem entradas  
de divisas?
How you would grade the potential of each of the following 
subsectors for Portuguese exports or other forms of transaction 
that help the net inflow of foreign currency?

Portos
Ports

Muito elevado
Very high

Médio
Medium

Elevado
High

7% 

54% 

39% 

Turismo “Sol e Mar”
Sun and Sea Tourism

Muito elevado
Very high

Médio
Medium

Elevado
High

54% 

39% 
33% 

52% 

Logística e expedição
Logistics and shipping

Muito elevado
Very high

Médio
Medium

Elevado
High

54% 
42% 

4% 

4% Fraco
Weak

11% 

Reparação naval
Ship repair

Elevado
High

Fraco
Weak
Médio
Medium

54% 

Muito elevado
Very high

4% 

11% 

67% 

18% 
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Como graduaria o potencial de cada um dos seguintes 
subsetores para o aumento das exportações portuguesas 
ou outras formas de transação que provoquem entradas de 
divisas?
How you would grade the potential of each of the following 
subsectors for Portuguese exports or other forms of 
transaction that help the net inflow of foreign currency?

Elevado
High

Aquacultura
Aquaculture

Muito elevado
Very high

Médio
Medium

37% 
22% 

41% 

Transportes marítimos
Maritime transports

Elevado
High

Fraco
Weak

54% 

Muito elevado
Very high

25% 

41% 

13% 

21% 

Médio
Medium

Cruzeiros
Cruises

Elevado
High

Muito fraco
Very weak

Médio
Medium

54% 

Muito elevado
Very high

4% 

22% 

48% 

26% 

Elevado
High

Indústria do pescado
Fishery industry

Muito elevado
Very high

Médio
Medium

35% 
23% 

42% 
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Energia
Energy

Elevado
High

Muito fraco
Very weak

Médio
Medium

54% 

Muito elevado
Very high

4% 

38% 

43% 

15% 

Como graduaria o potencial de cada um dos seguintes 
subsetores para o aumento das exportações portuguesas 
ou outras formas de transação que provoquem entradas de 
divisas?
How you would grade the potential of each of the following 
subsectors for Portuguese exports or other forms of 
transaction that help the net inflow of foreign currency?

Construção naval
Shipbuilding

Elevado
High

Fraco
Weak

Médio
Medium

54% 

Muito elevado
Very high

29% 

4% Muito fraco
Very weak

7% 

46% 

14% 

Biotecnologia
Biotechnology

Elevado
High

Fraco
Weak

Médio
Medium

54% 

Muito elevado
Very high

4% 

46% 

8% 

42% 

Recursos minerais
Mineral ressources

Elevado
High

Fraco
Weak

Médio
Medium

54% Muito elevado
Very high

4% 

29% 

25% 

38% 

4% Muito fraco
Very weak
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Como graduaria o potencial de cada um dos seguintes 
subsetores para o aumento das exportações portuguesas 
ou outras formas de transação que provoquem entradas de 
divisas?
How you would grade the potential of each of the following 
subsectors for Portuguese exports or other forms of 
transaction that help the net inflow of foreign currency?

Robótica marinha
Marine robotic

Elevado
High

Muito fraco
Very weak

Fraco
Weak

30% 26% 

40% 
Médio
Medium

4% 

Pesca
Fishing

Elevado
High

Fraco
Weak

Médio
Medium

54% 

Muito elevado
Very high

45% 

22% 

22% 

11% 

Equipamentos para o naval
Naval equipment

Elevado
High

Fraco
Weak

Médio
Medium

54% 

Muito elevado
Very high19% 

31% 

8% 

42% 

Náutica de recreio
Recreational boating

Elevado
High

Fraco
Weak

Médio
Medium

54% 

Muito elevado
Very high

14% 

29% 

50% 

7% 
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Como graduaria o potencial de cada um dos seguintes 
subsetores para a redução das importações portuguesas ou 
outras formas de transação que provoquem redução de saída 
de divisas?
How you would grade the potential of each of the following 
subsectors for reduction of Portuguese imports or other forms 
of transaction that reduce the outflow of capital?

Aquacultura
Aquaculture

Fraco
Weak

Médio
Medium

Muito elevado
Very high7% 

45% 

Indústria do pescado
Fishery industry

38% 

Pesca
Fishing

Recursos minerais
Mineral ressources

Energia
Energy

Logística e expedição
Logistics and shipping

Elevado
High

Fraco
Weak

Médio
Medium

54% 

Muito elevado
Very high

21% 

Muito fraco
Very weak

7% 

28% 

41% 

10% 

Elevado
High

Fraco
Weak

Médio
Medium

Muito elevado
Very high7% 

41% 

42% 

10% 

Elevado
High

3% Fraco
Weak

Médio
Medium

Muito elevado
Very high

39% 

30% 

22% 

Elevado
High

9% 

Elevado
High

Fraco
Weak

Médio
Medium

54% 

Muito elevado
Very high

16% 

Muito fraco
Very weak

12% 

36% 

32% 

4% 
Fraco
Weak

Médio
Medium

Muito elevado
Very high

23% 

36% 

23% 

Elevado
High

18% 
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Como graduaria o potencial de cada um dos seguintes 
subsetores para a redução das importações portuguesas ou 
outras formas de transação que provoquem redução de saída de 
divisas?
How you would grade the potential of each of the following 
subsectors for reduction of Portuguese imports or other forms 
of transaction that reduce the outflow of capital?

Portos
Ports

Robótica marinha
Marine robotic

Biotecnologia
Biotechnology

Construção naval
Shipbuilding

Reparação naval
Ship repair

Transportes marítimos
Maritime transports

Fraco
Weak

Médio
Medium

Muito elevado
Very high

19% 

24% 

Elevado
High

24% 

33% 

Elevado
High

Médio
Medium

54% 

Muito fraco
Very weak

13% 

26% 

17% 
9% 

35% 

Muito elevado
Very high

Fraco
Weak

Elevado
High

Médio
Medium

54% 

Muito fraco
Very weak

18% 

27% 

18% 
5% 

32% 

Muito elevado
Very high

Fraco
Weak

Elevado
High

Médio
Medium

54% 

Muito fraco
Very weak

11% 

36% 

11% 

4% 

38% 

Muito elevado
Very high

Fraco
Weak

Elevado
High

Médio
Medium

54% 

22% 

33% 

11% 

34% 

Muito elevado
Very high

Fraco
Weak

Elevado
High

Médio
Medium

54% 

Muito fraco
Very weak

20% 

30% 

10% 5% 

35% 

Muito elevado
Very high

Fraco
Weak
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Como graduaria o potencial de cada um dos seguintes 
subsetores para a redução das importações portuguesas ou 
outras formas de transação que provoquem redução de saída 
de divisas?
How you would grade the potential of each of the following 
subsectors for reduction of Portuguese imports or other forms 
of transaction that reduce the outflow of capital?

Náutica de recreio
Recreational boating

Turismo “Sol e Mar”
“Sun and Sea” Tourism

Equipamentos para o naval
Naval equipment

Elevado
High

Médio
Medium

54% 

Muito fraco
Very weak

29% 

25% 

13% 8% 

25% 

Muito elevado
Very high

Fraco
Weak

Elevado
HighMédio

Medium

54% 

Muito fraco
Very weak

13% 

39% 

13% 13% 

22% 

Muito elevado
Very high

Fraco
Weak

Elevado
High

Médio
Medium

54% 

Muito fraco
Very weak

24% 

32% 

8% 

32% 

Muito elevado
Very high

Fraco
Weak

4% 

Cruzeiros
Cruises

Elevado
High

Fraco
Weak

Médio
Medium

54% 

Muito fraco
Very weak

28% 

29% 

19% 14% 

10% 

Muito elevado
Very high
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Quanto a sugestões sobre a melhor forma de 
promover o aumento de exportações, a redução das 
importações, bem como outras formas de transação 
que potenciem a entrada líquida de divisas, que as 
atividades relacionadas com o mar poderão 
fomentar, existe um sentimento geral nas pessoas 
inquiridas de que:

• medidas que divulguem a excelência dos nossos 
produtos e serviços relacionados com o mar, em 
particular nas áreas do turismo e da 
alimentação marinha, são prioritárias;

• desburocratização, simplificação de processos, 
enquadramentos legislativos adequados à 
realidade concreta da economia portuguesa e 
competitividade fiscal são fundamentais;

• celebração de acordos e parcerias internacionais 
são muito importantes, em particular com países 
da CPLP;

• investimento na formação a todos os níveis e em 
atividades de investigação e desenvolvimento 
numa parceria entre universidades e empresas;

• política de aquisições de produtos e serviços por 
parte de empresas e entidades instaladas em 
Portugal que fomente a aquisição da produção 
nacional, com particular responsabilidade para 
as entidades públicas;

• fomento do trabalho e da cooperação em cluster.

As for suggestions on how best to promote increased 
exports, reducing imports and other forms of 
transaction that may improve the balance of 
payments, which may be due to activities related to 
the sea, there is a general feeling in the people 
surveyed that:

• measures to publicise the excellence of our 
products and services related to the sea, 
particularly in the areas of tourism and food 
derived from the sea, are priority;

• streamlining, simplifying processes, legislative 
frameworks appropriate to the reality of the 
Portuguese economy and tax competitiveness 
are fundamental;

• agreements and international partnerships are 
very important, particularly with CPLP 
countries;

• investment in education at all levels and in 
research and development in partnership 
between universities and companies;

• procurement policy of products and services by 
businesses and entities located in Portugal that 
promotes the acquisition of domestic 
production, with particular responsibility for 
public entities;

• promotion of labour and cooperation in cluster.
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Existe também uma expectativa de que a extensão 
da plataforma continental possa vir a dar um 
contributo positivo nesta matéria.

Para além do referido acima, passamos a indicar 
abaixo algumas sugestões específicas por setor de 
atividade:

Construção, Reparação Naval e Equipamento 
Naval:
• trabalho em parceria com Portos e Náutica de 

Recreio por forma a atrair quantidades 
significativas de embarcações para invernagem 
em Portugal, num pack que inclua manutenção e 
reparação a custos competitivos;

• revitalização de estruturas abandonadas que 
venham a ter capacidade de receber navios de 
grande dimensão (ex. Pós-panamax) para 
reparação e manutenção; 

• preparação de plano de ação nacional específico 
para apoio das enormes necessidades de 
construção naval do Brasil;

• parceria entre indústria nacional e a armada 
Portuguesa;

• desenvolver a utilização de novos materiais (ex. 
materiais compósitos);

• elaboração de plano específico para desenvolver 
a indústria de equipamento naval.

Portos, Transportes Marítimos, Logística  
e Expedição:
• desenvolvimento de perspetiva integrada de 

toda a cadeia de transporte, com particular 
atenção à ligação ao caminho de ferro e ao 
desenvolvimento da cabotagem nacional (ex. 
Sines como hub e com adequadas ligações 
ferroviárias; aumentar o hinterland dos portos 
da região centro);

• reforço da cooperação entre Portos;
• redução de custos;
• ações de marketing internacional;
• investimento em plataformas intermodais;
• plano de fomento da marinha mercante de curta 

distância.

There is also an expectation that the extension of 
the continental shelf might make a positive 
contribution in this regard.

Apart from the above, we indicate the following 
specific suggestions by business sector:

Construction, Naval Ship Repair and Equipment:
• working in partnership with the Recreational 

Boating and Ports in order to attract significant 
amounts of vessels for wintering in Portugal, in 
a pack that includes maintenance and repair at 
competitive costs;

• revitalization of abandoned infrastructure that 
may be capable of receiving large ships (eg 
Post-panamax) for repair and maintenance;

• preparation of a specific national action plan to 
support the huge needs of shipbuilding in Brazil;

• partnership between industry and the 
Portuguese navy;

• develop the use of new materials (eg 
composites);

• developing specific plan to develop the industry 
of naval equipment.

Ports, Maritime Transport, Logistics and Shipping:
• development of an integrated perspective of all 

the transport chain, with particular attention to 
the connection of railways and the development 
of coastal shipping (eg Sines as hub and with 
adequate rail links; increase the hinterland of 
the ports of the central region);

• strengthening cooperation between ports;
• cost reduction;
• international marketing activities;
• investment in intermodal platforms;
• plan to promote short distance merchant 

shipping.
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Pesca, Aquacultura e Indústria do Pescado:
• desenvolver a marca do pescado Português;
• desenvolvimento de processos de certificação;
• otimização tecnológica; 
• adaptar a escolha das espécies de aquacultura, 

às condições naturais do país e aos preços que se 
praticam nos mercados de consumo; 

• adaptar espaços específicos existentes para a 
aquacultura (ex. salinas abandonadas);

• modernização e automatização.

Cruzeiros, Náutica de Recreio e Turismo “Sol e 
Mar”:
• difundir elementos distintivos e atrativos dos 

locais (cidades) de atracagem em Portugal;
• estimular o investimento em rotas inland e a 

construção de embarcações de baixo calado;
• estudo e desenvolvimento de rotas de turismo 

fluvial/costeiro;
• potenciar os cruzeiros de rios, de preferência 

estarem conectados os serviços mar/rio/mar;
• proporcionar condições para ter mais navios em 

turnaround;
• acordos com empresas internacionais, dos EUA 

em particular;
• criar infraestruturas para cativar reparações e 

estadias das embarcações de recreio que fazem o 
movimento pendular entre o norte da Europa e o 
Mediterrâneo no inverno e verão;

• atrair marcas para testar, treinar e competir;
• reforçar as competências na formação e treino 

em desportos náuticos como a vela, windsurf, 
canoagem, surf e outros;

• combinar a oferta de turismo “Sol e Mar” com a 
oferta formativa da náutica;

• atração e fidelização de embarcações da europa 
do norte, associadas a uma política fiscal que 
compense o uso de bandeira portuguesa;

• aumento dos lugares de amarração e melhoria 
do serviço prestado;

• cativação de nautas do norte da Europa, no 
mínimo para invernarem em Portugal;

Fishing, Aquaculture and the Fisheries Industry:
• develop the Portuguese brand of fish;
• development of certification processes;
• technology optimization;
• adapt the choice of species for aquaculture to the 

natural conditions of the country and prices that 
are practiced in consumer markets;

• adapt existing dedicated space for aquaculture 
(eg abandoned salinas);

• modernization and automation.

Cruises, Recreational Boating and Tourism related 
with the “Sun and Sea”:
• spread the distinctive and attractive locations 

(cities) appropriate for docking in Portugal;
• stimulate investment of inland routes and the 

construction of shallow draft vessels;
• study and development of tourism routes  

inland/coastal;
• enhance river cruises, preferably services that 

are connected sea/river/sea;
• providing conditions for more ships turnaround;
• agreements with international companies, the 

USA in particular;
• create infrastructure to capture the repair and 

mooring of recreational craft that capture the 
movement between northern Europe and the 
Mediterranean in winter and summer;

• attracting brands to practice and compete;
• strengthen competencies in education and 

training in water sports such as sailing, 
windsurfing, canoeing, surfing and other such 
sports;

• combining the “Sun and Sea” tourism offer with 
the demand for maritime training;

• attraction and retention of vessels of northern 
Europe, coupled with a tax regime that 
encorages the use of Portuguese flag;

• increased moorings and improved service;
• attracting sailors from the north of Europe, at 

least for wintering in Portugal;
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• continuação da promoção de Portugal, 
sobretudo fora dos meses de verão;

• desenvolver uma política integrada de turismo 
com foco em diferentes vetores de procura 
(saúde, etc);

• apostar na qualidade ambiental.

Energia, Biotecnologia, Recursos Minerais, 
Robótica Marinha:
• continuar a prospeção de energias fósseis;
• continuar o estímulo e a aposta na energia 

eólica off-shore e energia das ondas (reforço 
tecnológico e operativo/industrial);

• investigação e desenvolvimento tecnológico e 
parceria com empresas;

• levantamento exaustivo dos recursos 
existentes, para depois passar à exploração;

• continuar a identificação do potencial 
aproveitando a capacidade submarina existente 
e fazendo parcerias com promotores privados;

• promoção externa das nossas competências 
nesta matéria;

• pesquisa/alta especialização.

• continued promotion of Portugal, especially 
outside the summer months;

• develop an integrated tourism policy which 
focuses on different vectors of demand (health, 
etc.);

• focus on environmental quality.

Energy, Biotechnology, Mineral Resources, Marine 
Robotics:
• continue the exploration for fossil fuels;
• continue the stimulus for and investment in 

offshore wind and wave power (enhanced 
operational/industrial technology);

• research and technological development and 
partnership with companies;

• exhaustive survey of existing resources, then 
move on to their development;

• continue identification of potential leveraging 
existing underwater capability and partnering 
with private developers;

• external promotion of our skills in this area;
• research/high specialization.
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Nota Metodológica

Note on Methodology
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Foram consideradas as seguintes variáveis e 
respetivos coeficientes de ponderação na preparação 
do índice:

The following variables and their respective relative 
weights were considered in the preparation of the 
index:

Subsetor
Subsector

Variáveis
Variables

Unidade
Unit

Coeficiente
Coefficient

Subtotal Setor
Subtotal Sector

Construção  
e Reparação Naval
Shipbuilding and Ship 
Repair

Volume de negócios da reparação naval dos associados da AIN* (preços 
constantes)
Gross revenue of ship repair of AIN members* (constant prices)

Milhões de €
Millions of €

6,50%

15,00%

Volume de negócios da construção naval dos associados da AIN* (preços 
constantes)
Gross revenue of shipbuilding of AIN members*  
(constant prices)

Milhões de €
Millions of €

6,50%

Volume de negócios das indústrias auxiliares dos associados da AIN* (preços 
constantes)
Gross revenue of auxiliary industries of AIN members* (constant prices)

Milhões de €
Millions of €

2,00%

Transportes 
Marítimos, Portos, 
Logística e Expedição
Maritime Transport, 
Ports, Logistics  
and Shipping

Movimentos médios mensais de navios
Average monthly movements of ships

Número
Number

5,00%

15,00%
Movimentos médios mensais de mercadorias
Average monthly movements of goods

Toneladas
Tonnes

5,00%

Movimentos médios mensais de contentores
Average monthly movements of containers

TEU
TEU

5,00%

Pesca, Aquacultura  
e Indústria do 
Pescado 
Fishing, Aquaculture 
and Fisheries Industry

Número de embarcações da frota de pesca nacional que descarregam peixe 
em Portugal* 
Number of national vessels fishing fleet landing fish in Portugal*

Número
Number

1,50%*

15,00%

Valor de desembarque de pescado* (preços constantes)
Value of fish landed* (constant prices)

Euros
Euros

4,50%*

Produção nacional de aquacultura*
Domestic production of aquaculture*

Toneladas
Tonnes

4,50%*

Valor das exportações dos produtos da pesca* (preços constantes)
Value of exports of fishery products* (constant prices)

Milhares 
Euros

Thousand 
Euros

4,50%*

Ação do Estado  
no Mar (Defesa, 
Segurança e outras 
funções) 
Naval and Maritime 
Authorities (Defence, 
Security, Safety and 
other functions) 

Despesas dos serviços integrados da Defesa Nacional na Marinha, constantes 
da execução orçamental*  
(preços constantes)
Costs of integrated services for National Naval Defence in the State’s Annual 
Budget execution* (constant prices)

Euros
Euros

10,00%*

15,00%

Número de horas em missões da Marinha*
Number of hours of missions of the Navy*

Número
Number

5,00%*

Entretenimento, 
Desporto, Turismo  
e Cultura
Entertainment, Sports, 
Tourism and Culture

Processos concluídos no âmbito da náutica de recreio (nº de ações - exames, 
emissões de cartas, renovações, 2ª vias, equiparações e credenciações)
Number of concluded processes nautical sports (exams, licences issued, etc.)

Número
Number

2,00%

15,00%

Movimentos de passageiros de navios de cruzeiros dos principais portos 
portugueses: Leixões, Lisboa, Portimão, Açores e Funchal
Cruise passengers movements in main portuguese ports: Leixões, Lisboa, 
Portimão, Azores and Funchal

Número
Number

2,50%

Nº escalas de navios de cruzeiros dos principais portos portugueses: Leixões, 
Lisboa, Portimão, Açores e Funchal
Number of cruise stop overs in the main Portuguese ports: Leixões, Lisboa, 
Portimão, Azores e Funchal

Número
Number

2,50%

Praticantes inscritos (N.º) em federações desportivas por modalidades 
desportivas: pesca, canoagem, remo, surf, vela e atividades subaquáticas
Number of federated sportsmen in maritime sports: fishing, canoeing, rowing, 
surf, sailing and subaquatic sports

Número
Number

5,00%

Proveitos globais nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e 
apartamentos turísticos (Algarve, Madeira e Açores)* (preços constantes)
Gross revenue of tourism establishments (Algarve, Madeira and Azores)* 
(constant prices)

Milhares 
Euros

Thousand 
Euros

1,50%

Hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos 
turísticos (Algarve, Madeira e Açores)
Number of clients in tourism establishments (Algarve, Madeira and Azores)

Número
Number

1,50%
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Subsetor
Subsector

Variáveis
Variables

Unidade
Unit

Coeficiente
Coefficient

Subtotal Setor
Subtotal Sector

Seguros Marítimos
Maritime Insurance

Nº apólices de seguros ramo não vida - marítimo e transportes
Number of insurance apolicies - maritime and transport

Número
Number

3,25%*

7,50%

Capitais seguros ramo não vida - marítimo e transportes* 
(preços constantes)
Total of insured capital - maritime and transport* (constant prices)

Milhões de €
Millions of €

3,25%*

Prémios de seguros marítimos* (preços constantes)
Marine insurance premiums* (constant prices)

Milhares 
Euros

Thousand 
Euros

1,00%*

Financiamento 
Marítimo
Maritime Financing

Empréstimos de outras instituições financeiras monetárias a sociedades não 
financeiras: setor das pescas e aquacultura  
e setor dos transportes por água* (preços constantes)
Granted loans - fishing, aquaculture and maritime transport sectors* 
(constant prices)

Milhões de €
Millions of €

3,75%*

7,50%

Valores estimados das Dívidas a Instituições de Crédito e Financiamentos 
Obtidos: (CAE 33150) - Reparação e manutenção de embarcações; (CAE 46381) 
- Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos; (CAE 52220) - 
Atividades auxiliares dos transportes por água; (CAE 77340) - Aluguer de meios 
de transporte marítimo e fluvial* (preços constantes)
Average Values   of Debt Bank Loans and Overdraft: (CAE 33150) - Repair and 
maintenance of vessels; (CAE 46381) - Wholesale of fish and shellfish; (CAE 
52220) - Activities auxiliary to water transportation; (CAE 77340) - Rental 
means of sea and inland waterway* (constant prices)

Milhares 
Euros

Thousand 
Euros

3,75%*

Formação e  
Emprego Marítimo 
(Capital Humano)
Maritime Training  
and Employment 
(Human Capital)

Número de pescadores
Number of fishermen

Número 
Number

3,00%*

10,00%

Pessoal militar ao serviço da Marinha*
Military personnel serving the Navy*

Número 
Number

3,00%*

Número de alunos colocados na 1ª fase em cursos do ensino superior 
relacionados com o mar* **
Number of placed students in first phase of higher education courses related 
with the sea* **

Número 
Number

4,00%*

Total 100% 100%

Foram consideradas as seguintes variáveis e 
respetivos coeficientes de ponderação na preparação 
do índice:

The following variables and their respective relative 
weights were considered in the preparation of the 
index:
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Encontra-se no quadro abaixo o detalhe dos diversos 
índices por subsetor e respetiva fonte:

We present in the following table the details of the 
indices by subsetor and their respective source:

Subsetor 
Subsector

Variáveis 
Variables

Unidade 
Unit

Coeficiente 
Coefficient

31-12-08 
Índice 
Index

31-12-09 
Índice 
Index

31-12-10 
Índice 
Index

31-12-11 
Índice 
Index

Fonte1 

Source2

Construção  
e Reparação 
Naval
Shipbuilding and 
Ship Repair

Volume de negócios da reparação 
naval dos associados da AIN* 
(preços constantes)
Gross revenue of ship repair of AIN 
members* (constant prices)

Milhões de € 
Millions of €

6,50% 100,00 85,90* 73,30* 51,90

Associação das Indústrias 
Navais

Volume de negócios da construção 
naval dos associados da AIN* 
(preços constantes)
Gross revenue of shipbuilding of AIN 
members* (constant prices)

Milhões de € 
Millions of €

6,50% 100,00 42,10* 23,50* 18,10

Volume de negócios das indústrias 
auxiliares dos associados da AIN* 
(preços constantes)
Gross revenue of auxiliary industries 
of AIN members* (constant prices)

Milhões de € 
Millions of €

2,00% 100,00 84,90* 78,50* 65,60

Transportes 
Marítimos, 
Portos, Logística 
e Expedição
Maritime 
Transport, Ports, 
Logistics  
and Shipping

Movimentos médios mensais de 
navios
Average monthly movements of 
ships

Número 
Number

5,00% 100,00 95,00 98,60 97,30

Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos, I.P.

Movimentos médios mensais de 
mercadorias
Average monthly movements of 
goods

Toneladas 
Tonnes

5,00% 100,00 93,30 100,00* 102,80

Movimentos médios mensais de 
contentores
Average monthly movements of 
containers

TEU 
TEU

5,00% 100,00 97,80* 113,40 125,80

Pesca, 
Aquacultura  
e Indústria do 
Pescado 
Fishing, 
Aquaculture and 
Fisheries 
Industry

Número de embarcações da frota de 
pesca nacional que descarregam 
peixe em Portugal* 
Number of national vessels fishing 
fleet landing fish in Portugal*

Número 
Number

1,50%* 100,00 97,10* 94,40* 92,00
Docapesca, Lotaçor e D.R. 
Madeira

Valor de desembarque de pescado* 
(preços constantes)
Value of fish landed* (constant 
prices)

Euros 
Euros

4,50%* 100,00 89,20* 91,70* 91,30
Direcção Geral de Pescas  
e Aquacultura

Produção nacional de aquacultura*
Domestic production of aquaculture*

Toneladas 
Tonnes

4,50%* 100,00 100,10* 100,30* 111,40
APA - Associação 
Portuguesa de Aquacultores

Valor das exportações dos produtos 
da pesca* (preços constantes)
Value of exports of fishery products* 
(constant prices)

Milhares 
Euros 

Thousand 
Euros

4,50%* 100,00 96,40* 128,90* 140,80
Direcção Geral de Pescas  
e Aquacultura

Ação do Estado  
no Mar (Defesa, 
Segurança e 
outras funções) 
Naval and 
Maritime 
Authorities 
(Defence, 
Security, Safety 
and other 
functions) 

Despesas dos serviços integrados 
da Defesa Nacional na Marinha, 
constantes da execução 
orçamental*  
(preços constantes)
Costs of integrated services for 
National Naval Defence in the 
State’s Annual Budget execution* 
(constant prices)

Euros 
Euros

10,00%* 100,00 105,00* 110,20* 101,70
Ministério das Finanças 
(Direcção Geral do 
Orçamento)

Número de horas em missões da 
Marinha*
Number of hours of missions of the 
Navy*

Número 
Number

5,00%* 100,00 101,10* 97,10* 98,70
Anuário Estatístico da 
Marinha
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Subsetor 
Subsector

Variáveis 
Variables

Unidade 
Unit

Coeficiente 
Coefficient

31-12-08 
Índice 
Index

31-12-09 
Índice 
Index

31-12-10 
Índice 
Index

31-12-11 
Índice 
Index

Fonte1 

Source2

Entretenimento, 
Desporto, Turismo 
e Cultura 
Entertainement, 
Sports, Tourism 
and Culture

Processos concluídos no âmbito da 
náutica de recreio (nº de ações - 
exames, emissões de cartas, 
renovações, 2ª vias, equiparações e 
credenciações)
Number of concluded processes 
nautical sports (exams, licences 
issued, etc.)

Número 
Number

2,00% 100,00 93,30 91,60* 99,90
Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos, I.P.

Movimentos de passageiros de 
navios de cruzeiros dos principais 
portos portugueses: Leixões, 
Lisboa, Portimão, Açores e Funchal
Cruise passengers movements in 
main portuguese ports: Leixões, 
Lisboa, Portimão, Azores and 
Funchal

Número 
Number

2,50% 100,00 104,80 118,50 135,20

Administração do Porto  
de Lisboa

Nº escalas de navios de cruzeiros 
dos principais portos portugueses: 
Leixões, Lisboa, Portimão, Açores e 
Funchal
Number of cruise stop overs in the 
main Portuguese ports: Leixões, 
Lisboa, Portimão, Azores e Funchal

Número 
Number

2,50% 100,00 96,40 101,80 113,60

Praticantes inscritos (N.º) em 
federações desportivas por 
modalidades desportivas: pesca, 
canoagem, remo, surf, vela e 
atividades subaquáticas
Number of federated sportsmen in 
maritime sports: fishing, canoeing, 
rowing, surf, sailing and subaquatic 
sports

Número 
Number

5,00% 100,00 98,40 95,30 90,70

INE, Federação Portuguesa 
de Pesca Desportiva, 
Federação Portuguesa de 
Canoagem, Federação 
Portuguesa de Remo, 
Federação Portuguesa de 
Surf, Federação Portuguesa 
de Vela e Federação 
Portuguesa de Atividades 
Subaquáticas

Proveitos globais nos 
estabelecimentos hoteleiros, 
aldeamentos e apartamentos 
turísticos (Algarve, Madeira e 
Açores)* (preços constantes)
Gross revenue of tourism 
establishments (Algarve, Madeira 
and Azores)* (constant prices)

Milhares 
Euros 

Thousand 
Euros

1,50% 100,00 89,20* 86,90* 89,20

Turismo de Portugal. I.P.

Hóspedes nos estabelecimentos 
hoteleiros, aldeamentos e 
apartamentos turísticos (Algarve, 
Madeira e Açores)
Number of clients in tourism 
establishments (Algarve, Madeira 
and Azores)

Número 
Number

1,50% 100,00 92,60 94,20* 98,50

Encontra-se no quadro abaixo o detalhe dos diversos 
índices por subsetor e respetiva fonte:

We present in the following table the details of the 
indices by subsetor and their respective source:
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Subsetor 
Subsector

Variáveis 
Variables

Unidade 
Unit

Coeficiente 
Coefficient

31-12-08 
Índice 
Index

31-12-09 
Índice 
Index

31-12-10 
Índice 
Index

31-12-11 
Índice 
Index

Fonte1 

Source2

Seguros Marítimos 
Maritime Insurance

Nº apólices de seguros ramo não 
vida - marítimo e transportes
Number of insurance apolicies - 
maritime and transport

Número 
Number

3,25%* 100,00 97,40 103,40 103,10

Instituto de Seguros  
de Portugal

Capitais seguros ramo não vida - 
marítimo e transportes* 
(preços constantes)
Total of insured capital - maritime 
and transport* (constant prices)

Milhões de € 
Millions of €

3,25%* 100,00 96,70* 104,50* 107,10

Prémios de seguros marítimos* 
(preços constantes)
Marine insurance premiums* 
(constant prices)

Milhares 
Euros 

Thousand 
Euros

1,00%* 100,00 112,40* 83,20* 86,90
International Union of Marine 
Insurance

Financiamento 
Marítimo 
Maritime Financing

Empréstimos de outras instituições 
financeiras monetárias a 
sociedades não financeiras: setor 
das pescas e aquacultura  
e setor dos transportes por água* 
(preços constantes)
Granted loans - fishing, aquaculture 
and maritime transport sectors* 
(constant prices)

Milhões de € 
Millions of €

3,75%* 100,00 113,60* 126,00* 135,50

Banco de Portugal

Valores estimados das Dívidas a 
Instituições de Crédito e 
Financiamentos Obtidos: (CAE 33150) 
- Reparação e manutenção de 
embarcações; (CAE 46381) - 
Comércio por grosso de peixe, 
crustáceos e moluscos; (CAE 52220) 
- Atividades auxiliares dos 
transportes por água; (CAE 77340) - 
Aluguer de meios de transporte 
marítimo e fluvial* (preços constantes)
Average Values   of Debt Bank Loans 
and Overdraft: (CAE 33150) - Repair 
and maintenance of vessels; (CAE 
46381) - Wholesale of fish and 
shellfish; (CAE 52220) - Activities 
auxiliary to water transportation; 
(CAE 77340) - Rental means of sea 
and inland waterway* (constant 
prices)

Milhares 
Euros 

Thousand 
Euros

3,75%* 100,00 121,30* 118,70* 121,20

Encontra-se no quadro abaixo o detalhe dos diversos 
índices por subsetor e respetiva fonte:

We present in the following table the details of the 
indices by subsetor and their respective source:
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1  Entidades que divulgaram a informação pública com base na qual foi calculado o Índice.
2  Public information from entities on which the Index was calculated.

Subsetor 
Subsector

Variáveis 
Variables

Unidade 
Unit

Coeficiente 
Coefficient

31-12-08 
Índice 
Index

31-12-09 
Índice 
Index

31-12-10 
Índice 
Index

31-12-11 
Índice 
Index

Fonte1 

Source2

Formação e 
Emprego Marítimo 
(Capital Humano) 
Maritime Training 
and Employment 
(Human Capital)

Número de pescadores
Number of fishermen

Número 
Number

3,00%* 100,00 103,30 100,40 97,30
Instituto Nacional  
de Estatística

Pessoal militar ao serviço da 
Marinha*
Military personnel serving the Navy*

Número 
Number

3,00%* 100,00 98,40* 97,30* 93,00 Marinha Portuguesa

Número de alunos colocados na 1ª 
fase em cursos do ensino superior 
relacionados com o mar* **
Number of placed students in first 
phase of higher education courses 
related with the sea* **

Número 
Number

4,00%* 100,00 101,60* 102,20* 89,10
Direcção Geral do Ensino 
Superior e Marinha 
Portuguesa

PwC
Índice base 100 a 31/12/2008 
Index base 100 as at 31/12/2008

100% 100,00 95,10* 96,80* 96,30

Encontra-se no quadro abaixo o detalhe dos diversos 
índices por subsetor e respetiva fonte:

We present in the following table the details of the 
indices by subsetor and their respective source:
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Miguel Marques,
Economy of the Sea Partner
miguel.marques@pt.pwc.com

Lisboa
Palácio Sottomayor
Rua Sousa Martins, 1 - 2º
1069-316 Lisboa 
Tel.: 213 599 000
Fax: 213 599 999

Porto
o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º
4150-074 Porto 
Tel.: 225 433 000
Fax: 225 433 499

Contactos
Contacts
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