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Este documento pretende sintetizar  e dar a conhecer as principais opiniões e 
conclusões da reunião de apresentação do LEME – Barómetro PwC da 
Economia do Mar. É um documento de natureza geral e meramente 
informativa, não se destinando a qualquer situação ou entidade em particular e 
não constitui uma opinião da PwC, não vincula qualquer dos seus participantes 
ou oradores, nem substitui aconselhamento profissional adequado ao caso 
concreto. A PwC não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo 
emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita.  

This document is intended to summarize and publicize the principal opinions 
and conclusions of the  HELM – PwC Economy  of the Sea Barometer  
presentation meeting. It is a document of a general and merely informational 
nature; it is not intended for any particular situation or entity and does not 
constitute an opinion of PwC, it is not binding on any of its participants or 
speakers, nor should it substitute appropriate professional advice for specific 
situations. PwC is not responsible for any damage or loss resulting from any 
decision based on this information.  

Evento de Apresentação do LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar 
Event of Presentation of the HELM – PwC Economy of the Sea Barometer 

16h30 – Boas vindas  
José Bernardo – Territory Senior Partner PwC Portugal 
Henrik Steinbrecher – PwC Network Middle Market Leader 
Ana Noronha – Diretora Executiva Pavilhão do Conhecimento 
(Ciência Viva) 
  
Mensagem do Senhor Presidente da República 
  
16h50 – Abertura 
Ministra do Mar, Engª Ana Paula Vitorino 
 
17h15 – Observatório da Cooperação  
na Economia do Mar 
António Saraiva – Presidente CIP 
 
17h30 – A Europa e o Mar 
Comissário Europeu do Ambiente, Assuntos Marítimos e 
Pescas representado por João Aguiar Machado, 
Diretor Geral de Assuntos Marítimos e Pescas (DG MARE) 
 
17h45 – Apresentação da 6ª edição  
do "LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar 
(Portugal)"  e da 1ª edição de "Circum-navegação: 
LEME Mundo" 
Miguel Marques – Partner da PwC 
 
18h30 – A importância de investir no mar 
José Soares dos Santos - Administrador Executivo  
da Sociedade Francisco Manuel dos Santos 
  
18h45 – Encerramento 

16h30 – Welcome 
José Bernardo – Territory Senior Partner of PwC Portugal  
Henrik Steinbrecher - PwC Network Middle Market Leader 
Ana Noronha – Executive Director of the Pavilhão do 
Conhecimento (Ciência Viva)  
 
Message of the President of the Republic 
 
16h50 – Opening 
Minister of Sea, Ana Paula Vitorino 
 
17h15 – Observatory of Cooperation  
in the Economy of the Sea 
António Saraiva – President of CIP 
 
17h30 – The Europe and the Sea 
European Union Commissioner for the Environment, Maritime 
Affairs and Fisheries represented by João Aguiar Machado, 
Director-General for Maritime Affairs (DG MARE) 
 
17h45 – Presentation of the 6th edition  
of  "HELM – PwC Economy of the Sea Barometer 
(Portugal)" and the 1st edition of "Circumnavigation: 
HELM World" 
Miguel Marques – PwC Partner 
  
18h30 – The importance of investing in the sea 
José Soares dos Santos – Executive Board Member  
of Sociedade Francisco Manuel dos Santos 
  
18h45 – Close 



1 Boas vindas  
Welcome 

José Bernardo 
Territory Senior Partner PwC Portugal 
 
Agradecendo a mensagem do Senhor Presidente da 
República, a presença da Senhora Ministra do Mar, do 
Senhor Secretário de Estado das Pescas, do Senhor Diretor 
Geral de Assuntos Marítimos e Pescas (DG MARE), dos 
oradores deste evento e das demais personalidades e 
entidades presentes dou as boas-vindas, em nome da PwC, 
a todos os presentes neste evento de apresentação da nova 
edição do LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar. 
 
O LEME  é, sem dúvida, um dos projetos que mais nos 
honra. Trata-se de um documento que visa acompanhar a 
evolução da Economia do Mar em Portugal e analisar as 
tendências e as escolhas que estão a ser efetuadas pelos 
diversos agentes económicos neste sector. 
 
Após 6 anos de LEME Portugal, que inclui os LEME Zoom 
Açores e Zoom Madeira, este ano, pela primeira vez o 
LEME analisou a economia do mar do mundo como  
um todo. 

José Bernardo 
Territory Senior Partner of PwC Portugal  
 
I would like to thank the President of the Republic for his 
message, the Minister for the Sea for her presence, the 
Secretary of State for Fisheries, the Director-General for 
Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE), the speakers 
at this event and the various people and organisations 
represented, I welcome you all in the name of PwC to this 
event for the presentation of the latest edition of HELM – 
PwC Economy of the Sea Barometer. 
 
HELM is, without doubt, one of the projects which we fell 
very honoured to create. It is a document that has come to 
accompany the evolution of the Economy of the Sea in 
Portugal and analyse the trends and the choices made by 
the various economic participants in this sector. 
 
After six years of HELM Portugal, including the HELM 
Zoom Azores and Zoom Madeira, this year, for the first 
time, HELM has analysed the economy of the sea of the 
world as a whole. 
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Henrik Steinbrecher  
PwC Network Middle Market Leader 
 
Estou muito feliz por estar aqui em Portugal, pela segunda 
vez consecutiva, junto da equipa da economia do mar, no 
lançamento dos resultados do LEME – Barómetro PwC da 
Economia do Mar. E gostaria também de dar as boas vindas 
a todos os presentes. 
 
Este ano é um marco importante para a equipa pois 
completam 10 anos de recolha de informação sobre a 
economia do mar. Este recurso é sem dúvida um dos 
recursos menos explorados que nós temos. 
 
Estou impressionado pelo trabalho que a equipa da 
economia do mar tem vindo a fazer. A sua dedicação para 
sublinhar a importância de se gerir a economia do mar de 
forma eficaz é admirável e clarifica por que é que uma 
abordagem integrada é o caminho a seguir. 

Henrik Steinbrecher  
PwC Network Middle Market Leader 
 
I'm delighted to be here in Portugal for the second 
consecutive year alongside the economy of the sea team to 
launch the HELM - PwC Economy of the Sea Barometer 
findings.  And, I also would like to welcome you all here 
today. 
 
This year is an important milestone for the team as they 
bring together 10 years of data and research into the 
economy of the sea.  This is undoubtedly one of the most 
unexplored natural resources that we have. 
 
I have been really impressed with the work that the 
economy of the sea team have been doing. Their dedication 
to highlighting the importance of managing the economy of 
the sea effectively is commendable and clarifies why an 
integrated approach is the way to go.  
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Ana Noronha 
Diretora Executiva Pavilhão do Conhecimento  
(Ciência Viva) 
 
A Ciência Viva, agência para a cultura científica e 
tecnológica com uma rede de 20 centros em todo o país, 
está cada vez mais envolvida e comprometida com o mar. 
 
Apoiar a educação e a apropriação do conhecimento pela 
sociedade – desde logo a literacia do oceano – fazem parte 
da nossa missão. 
 
É com muito gosto que a Ciência Viva recebe o LEME aqui 
no Pavilhão do Conhecimento. 
 
Sejam bem-vindos ao Pavilhão do Conhecimento. 
 

Ana Noronha 
Executive Director of the Pavilhão do Conhecimento 
(Ciência Viva)  
 
Ciência Viva, the Portuguese agency for scientific culture, 
is present in 20 science centres across the country and is 
increasingly involved with the sea. 
 
To support education, diffusion and appropriation of 
knowledge in society – in particular ocean literacy – is part 
of our mission.  
 
It is with great pleasure that Ciência Viva hosts HELM in 
the Pavilion of Knowledge.  
 
Welcome to the Pavilion of Knowledge! 
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Mensagem do Senhor  
Presidente da República 
 
Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República por ocasião da apresentação do Leme 
– Barómetro PwC da Economia do Mar 
 
É com o maior gosto que, de novo, me associo à 
apresentação do Barómetro PwC da Economia do Mar, 
felicitando a PwC por este documento, que considero uma 
mais-valia de grande relevância para o fortalecimento da 
economia do mar, seja pela substância do seu conteúdo, 
seja pela regularidade e consistência da sua publicação. 
Com base nestes relatórios podemos ir analisando, ano após 
ano, a evolução da economia do mar em Portugal. 
 
Enquanto Presidente da República interpelei o País para a 
importância de voltarmos a olhar para o mar e para a 
expansão da economia azul como uma oportunidade de 
desenvolvimento económico para Portugal. 
 
A vasta dimensão das nossas áreas marítimas, a localização 
geográfica do País no centro das rotas marítimas do 
Hemisfério Ocidental, os recursos naturais do seu mar, 
incluindo uma biodiversidade marinha sem paralelo a nível 
europeu, evidenciam bem as vantagens comparativas que 
Portugal pode alcançar se se concentrar na exploração da 
economia azul. 
 
Por isso, num balanço dos apelos que reiteradamente fiz ao 
longo dos meus mandatos, muito me apraz reconhecer que 
Portugal está finalmente numa trajetória de reaproximação 
ao mar. 
 
Para aprofundar esta trajetória é essencial sermos 
perseverantes. Não devemos ser imediatistas ou irrealistas 
em demasia, pretendendo que tudo mude no curto prazo. 
Devemos, de igual modo, saber organizar as cadeias de 
valor da economia do mar, permitindo aos seus agentes 
ganhar escala e internacionalizar-se. 
 
A todos, muito obrigado pelo apoio a esta causa nacional, 
bem como pelos vossos contributos que, ao longo dos 
últimos anos foram determinantes para manter Portugal na 
trajetória certa, rumo ao Atlântico imenso e às suas 
potencialidades. 
 
Muito obrigado pela vossa atenção. 
 
 
Aníbal Cavaco Silva 
Palácio de Belém, 12 de janeiro de 2016 

Message of the President  
of the Republic 
 
Message from His Excellency the President of the 
Republic on the occasion of the presentation of 
HELM – PwC Economy of the Sea Barometer 
 
It is with great pleasure that, again, I associate myself with 
the presentation of PwC Economy of the Sea Barometer, 
congratulating PwC on this document, which I consider an 
asset of great importance for strengthening the economy of 
the sea, by the substance of its contents, its regularity and 
the consistency of its publication. On the basis of these 
reports, every year we can analyse the evolution of the 
maritime economy in Portugal. 
 
As President of the Republic, I would like to emphasise to 
the country the importance of looking again to the sea and 
to the expansion of the blue economy as an economic 
development opportunity for Portugal. 
 
The vast dimension of our maritime areas, the geographic 
location of the country at the centre of sea routes in the 
Western Hemisphere, the natural resources of its sea, 
including marine biodiversity unparalleled at the European 
level, highlight the comparative advantages that Portugal 
can achieve if focused on developing the blue economy. 
 
 
Therefore, considering the appeals I repeatedly made 
throughout my mandates, I am pleased to recognise that 
Portugal is finally on a path of returning to the sea. 
 
 
To sustain this trend, it is essential to persevere. We cannot 
be short-sighted and unrealistic, hoping that everything 
will change in the short term. Likewise, we need to know 
how to organise the value chain of the maritime economy, 
allowing its agents to gain scale and internationalise. 
 
 
To all, thank you for supporting this national cause and for 
your contributions that over the past few years have been 
instrumental for keeping Portugal on the right path, 
towards the immense Atlantic and all its potential. 
 
 
Thank you for your attention. 
 
 
Aníbal Cavaco Silva 
Palace of Belém, 12 January 2016 
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Ministra do Mar, Engª Ana Paula Vitorino 
 
O Mar é uma prioridade do Governo de Portugal.  
 
Devido à existência de um vasto leque de atividades presentes no 
mar, foi criado um Ministério totalmente vocacionado para os 
assuntos do mar. Nunca, no passado, um Ministro teve tantas 
competências relacionadas com o mar. Esta realidade demonstra 
a elevada prioridade que o governo dá aos assuntos do mar. 
 
Dividi esta apresentação em três grandes desafios que Portugal 
tem pela frente, em relação ao mar. Os três desafios são o desafio 
económico, o desafio da soberania e o desafio do conhecimento. 
 
Quanto ao desafio económico diria que o grande objetivo deve ser 
passarmos para uma fase de franco crescimento, ou seja, dar o 
salto em termos de crescimento azul. Deste modo, é necessário 
concretizar mais projetos económicos nos sectores tradicionais do 
mar e nos sectores emergentes. Para ser possível concretizar 
projetos é fundamental a existência de financiamento disponível, 
assim, é uma boa notícia ter sido possível aumentar 
significativamente a execução do Promar, de 76% para cerca de 
100%. O Mar 2020 é também um instrumento importante que 
apoiará investimentos nas áreas consideradas prioritárias. 
Adicionalmente, irá ser criado um Fundo Financeiro Azul para 
desenvolver a economia do mar. 
 
No que respeita ao desafio da soberania devo referir que foi com 
surpresa que, quando assumi a responsabilidade do Ministério do 
Mar, fui informada de que a constituição da subcomissão que 
avaliará a proposta portuguesa para a extensão da sua plataforma 
continental já não teria lugar no primeiro semestre de 2016, mas 
sim a partir do segundo semestre de 2017. Será necessário um 
acompanhamento bastante proactivo  deste processo. Ainda no 
tema da soberania, é importante reforçar os mecanismos de 
cooperação e coordenação de entidades relacionadas com o mar, 
reativar a Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, 
garantir uma presença mais efetiva no mar, promover o 
ordenamento do uso do mar e desenvolver a literacia sobre os 
oceanos. 
 
O terceiro desafio é o desafio do conhecimento, onde a literacia 
dos oceanos é também um vetor fundamental, assim introduzir 
conteúdos nos curriculum e programas do ensino secundário é 
muito importante. Criar condições para aumentar o número de 
doutorados a trabalhar em projetos relacionados com o mar, 
incentivar o registo de patentes, criar o observatório do atlântico 
(que será uma referência internacional), promover a investigação 
fundamental e a investigação aplicada. É também nesta 
componente  que precisamos de mais, e mais estabilizados, 
indicadores de desempenho e impacto, uma vez que nos parece 
que esta componente tem o potencial para ser um dos motores 
centrais da nova economia do mar. 
 
Termino saudando esta iniciativa de responsabilidade social 
LEME pela sua elevada importância e pelo seu compromisso 
duradouro com a comunidade marítima de Portugal. 

The Minister of Sea, Engª Ana Paula Vitorino 
 
The Sea is a priority for the Portuguese Government. 
 
Owing to the existence of a vast array of activities associated with 
the sea, a Ministry has been created that is totally dedicated to 
matters related with the sea. Never in the past has a Ministry had 
so many responsibilities related with the sea. This reality shows the 
high priority this government gives to the sea matters. 
 
I have divided this presentation between three challenges that 
Portugal faces in relation to the sea. The three challenges are 
economic, in relation to sovereignty and to do with knowledge. 
 
In relation to the economic challenge, it is my belief that the overall 
objective is to achieve a phase of solid growth; in other words, 
achieve a great step forward in relation to the blue economy. For 
this to happen, it will be necessary for there to be more economic 
projects in traditional maritime sectors and in the emerging 
sectors. For these projects to happen, there must be funding 
available; therefore, it is good news that it  has been possible to 
significantly increase Promar execution from 76% to around 100%.  
Mar 2020 is also an important instrument that will support 
investment in areas that are considered to be priority. Additionally, 
a Blue Financing Fund will be created to develop the economy of 
the sea. 
 
In relation to the sovereignty challenge, it was with some surprise 
that, when I assumed responsibility for the Ministry of Sea, I 
learned that the setting up of a sub-committee for the evaluation of 
the Portuguese proposal for the extension of the continental 
platform would not happen in the first half of 2016, but only in the 
second half of 2017. There needs to be a proactive approach to this 
process. Still in relation to sovereignty, it is important that to 
strengthen the mechanisms of cooperation and coordination of 
entities related with the sea, to reactivate the Inter-ministerial 
Committee for Matters of the Sea to ensure a more effective 
presence at sea, promote the regulation of the use of the sea and 
develop understanding about the oceans. 
 
 
The third challenge is the challenge of knowledge, where 
understanding about the oceans is fundamental; also it is 
important to introduce content in the curriculum and secondary 
teaching programmes. Conditions must be created to increase the 
number of PhDs working on projects related with the sea, to 
incentivise the registering of patents, to create observatory of the 
Atlantic (that will be an international reference), to promote basic 
and applied research.  It is also in this area that we need more 
monitoring indicators, as this is an area we believe that could be an 
engine to the new economy of the sea. 
 
I end by recognising this social responsibility project HELM, its 
great importance and its lasting commitment to the maritime 
community in Portugal.  
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3 Observatório da Cooperação na Economia do Mar 
Observatory for Cooperation in the Economy of the Sea 

António Saraiva – Presidente CIP 
 
O país necessita de um novo ciclo de crescimento que, para ser 
duradouro, terá de ser sustentado em equilíbrios 
macroeconómicos sólidos. Esses novos equilíbrios económicos 
terão que passar pela (i)  reorientação da nossa economia para a 
produção de bens e serviços transacionáveis, sobretudo em 
atividades de elevado valor acrescentado nacional e dirigidos a 
mercados com maiores perspetivas de crescimento e (ii) 
potenciar a valorização e a utilização de recursos naturais 
endógenos para satisfazer a procura nacional e a procura 
externa. Nesta perspetiva, investir no mar e nas suas indústrias 
será vital para o sucesso de uma estratégia de crescimento e 
desenvolvimento. 
 
Mais investimento no mar, implica mobilizar as empresas 
fazendo-as participar de uma estratégia nacional agregadora e 
integrada. No fundo é necessário aumentar os níveis de 
cooperação entre todas as entidades relacionadas com o mar, 
desde a administração pública, às empresas e à academia. 
 
O Observatório da Cooperação na Economia do Mar, que teve a 
sua génese no LEME, tem como único objetivo a emissão 
semestral de uma mensagem construtiva no sentido do fomento 
da cooperação nas atividades do mar. A mensagem a emitir é 
construída com base nos contributos de 22 personalidades com 
bastante experiência em várias atividades e indústrias do mar 
que fazem parte do Observatório da Cooperação na Economia 
do Mar e por outros contributos que sejam entregues ao 
Observatório. 
 
Durante 2015, cumprindo com o seu programa de atividades, o 
Observatório emitiu duas mensagens. A primeira mensagem, 
emitida em maio de 2015, centrou-se na importância de 
maximizar a eficácia da CIAM (Comissão Interministerial dos 
Assuntos do Mar). A segunda mensagem, emitida em novembro 
de 2015, sugere que seja ponderada a existência de um Ministro 
Adjunto do Primeiro Ministro com a responsabilidade e os 
meios necessários para coordenar os assuntos do mar. 
 
Na qualidade de presidente, devo referir que o Observatório 
estará particularmente atento, durante a próxima legislatura, à 
evolução da cooperação nas atividades do mar, pois 
consideramos que uma visão integrada para o mar só poderá ser 
implementada na prática se todos os interessados remarem para 
o mesmo lado! 
 
Por último gostaria de agradecer a todos os membros do 
observatório o seu saber, o seu tempo e o seu empenho em dar 
contributos úteis para o reforço da cooperação na economia do 
mar. E também o seu exemplo, por, apesar das diferentes 
indústrias, sensibilidades e experiências presentes no 
Observatório, tem sido muito fácil chegarmos a acordo sobre os 
textos das nossas mensagens. 

António Saraiva – President CIP 
 
The country needs a new cycle of growth that, in order to last, 
will need to be sustained by solid macroeconomic factors. 
These new economic factors will need to include (i) 
reorientation of our economy for the production of 
transactionable goods and services, particularly in activities 
with high national value added and aimed at markets with 
strong growth perspectives and (ii) improve the value and use 
of endogenous natural resources to meet national demand as 
well as export demand. In this perspective, to invest in the sea 
and its associated industries will be vital for the success of a 
strategy of growth and development. 
 
 
More investment in the sea implies the mobilisation of 
companies, making them participate in a national strategy that 
unites and integrates. Ultimately, levels of cooperation must be 
increased between all entities related with the sea, including 
public administration, businesses and academia. 
 
The Observatory for Cooperation in the Economy of the Sea, 
which has its origins in HELM, has as its sole objective the 
publication twice per year of a constructive message that will 
promote cooperation in activities related with the sea. The 
message to be published is based on the contributions of 22 
personalities with significant experience in various maritime 
activities and industries that make up the Observatory for 
Cooperation in the Economy of the Sea, as well as other 
contributions submitted to the Observatory. 
 
During 2015, in fulfilling its programme of activities, the 
Observatory published two messages. The first message, 
published in May 2015, focused on the importance of 
improving the efficiency of the CIAM (Inter-ministerial 
Committee for Matters of the Sea). The second message, 
published in November 2015, suggested the creation of an 
Assistant Minister to the Prime Minister with responsibilities 
and the means to coordinate matters related with the sea. 
 
As Chairman, I would like to say that, during this legislature, 
the Observatory will be particularly attentive to the evolution of 
cooperation of maritime activities as we consider that an 
integrated vision for the sea may only be implemented in 
practice if all parties are rowing in the same direction! 
 
 
Finally, I would like to thank all those members of the 
Observatory for their knowledge, their time and their effort to 
provide useful contributions for strengthening cooperation in 
the economy of the sea. Also, for their example, for, despite the 
different industries, backgrounds and experiences represents 
on the Observatory, it was extremely easy to reach agreement 
on the texts of our messages.  
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4 A Europa e o Mar 
Europe and the Sea 

Comissário Europeu do Ambiente, Assuntos 
Marítimos e Pescas representado por João Aguiar 
Machado Diretor Geral de Assuntos Marítimos e 
Pescas (DG MARE) 
 
O Mar e os Oceanos são muito importantes para a União 
Europeia, por isso existem estratégias da União Europeia 
dedicadas as estes temas. Portugal é um dos Estados 
Membros que está na linha da frente da política do mar da 
União Europeia. 
 
No contexto da elevada importância do mar para a União 
Europeia, gostaríamos de congratular a PwC por esta 
importante iniciativa de responsabilidade social, LEME. 
Sabemos que o mar com a sua enorme dimensão, é 
essencial à vida e funciona como regulador de fenómenos 
climáticos. No entanto, muito no mar é ainda um mistério. 
É necessário cartografar o leito marinho e estudar as 
propriedades físicas, biológicas e químicas do mar, 
arqueológicas e geológicas o que leva ao desenvolvimento 
de novas tecnologias. 
 
Aproveitar todo o potencial do mar exige uma estratégia 
abrangente e, ao mesmo tempo, impõem-se uma política 
específica que incentive a cooperação entre indústrias de 
forma a acelerar o crescimento económico inclusivo das 
regiões marítimas. A Europa é marítima. É o mar que une a 
Europa ao mundo. 
 
São várias as prioridades da União Europeia em relação ao 
mar, tais como, é necessário gerir bem os oceanos para 
proteger os seus ecossistemas; é fundamental combater, 
conjuntamente e energicamente, as atividades ilegais no 
mar e é chave basearmo-nos em conhecimento científico 
sólido para tomar decisões. 

The European Commissioner for the Environment, 
Maritime Affairs and Fisheries, represented by João 
Aguiar Machado, Diretor-Geral for Maritime Affairs 
and Fisheries (DG MARE) 
 
The Sea and the Oceans are of extreme importance for the 
European Union (EU), therefore there are EU strategies 
dedicated to these matters. Portugal is at the forefront in 
relation to the maritime policy of the EU. 
 
 
In the context of the high importance of the sea for the EU, we 
would like to congratulate PwC for this important social 
responsibility initiative, HELM. 
We know that the sea, with its enormous dimension, is essential 
to life and functions as a regulator of climatic phenomena. 
However, much about the sea remains a mystery. The sea bed 
needs to be mapped and study the sea’s physical, biological and 
chemical, archaeological and geological properties which will 
lead to the development of new technologies. 
 
 
To take advantage of all the potential of the sea requires a wide-
reaching strategy and, at the same time, the imposition of a 
specific policy that will encourage cooperation between 
industries in order to accelerate economic growth that includes 
maritime regions. Europe is maritime. It is the sea that unites 
Europe to the rest of the world. 
 
The various priorities of the EU in relation to the sea, such as 
the necessity to manage the oceans well in order to protect 
ecosystems; it’s fundamental to combat, together and 
energetically, illegal activities at sea and it is key that the 
decisions taken are based in solid scientific evidence. 
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5 Apresentação  
Presentation 

6ª edição do "LEME - Barómetro PwC 
da Economia do Mar (Portugal)"  e da 
1ª edição de "Circum-navegação: LEME 
Mundo" 
         
Miguel Marques - Partner da PwC 
 
Na edição nº6 do LEME –Barómetro PwC da Economia do 
Mar, tendo em consideração a realidade do ano base de 
2008, podemos constatar o excelente desempenho da 
exportação de produtos alimentares do mar, dos cruzeiros, 
da carga movimentada nos portos nacionais e do registo 
internacional de navios. Tendo em consideração o contexto 
de dificuldades económicas que o país vive, o desempenho 
destes sectores trás boas perspectivas para o 
desenvolvimento futuro da economia do mar. Existem 
obviamente fatores de preocupação, com o não aumento de 
inscrições no ensino superior em cursos eminentemente 
relacionados com o mar, as dificuldades vividas na 
construção naval, assim como a redução do orçamento da 
marinha. 
 
O inquérito realizado a gestores de topo e personalidades 
da economia do mar, em Portugal, no âmbito do LEME – 
Barómetro PwC da Economia do Mar, concluiu que, existe 
uma razoável margem de progressão, em Portugal, para se 
atingirem elevados padrões de segurança 
(internacionalmente recomendados) relativos à 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Maximizar o valor do 
mar, implica trabalhar nele, sendo fundamental trabalhar 
em segurança. Assim, a estratégia de crescimento azul 
deverá incluir um forte apoio e investimento na segurança e 
salvaguarda da vida humana no mar.  

6th edition of "HELM – PwC Economy of 
the Sea Barometer (Portugal)" and of 
the 1st edition of "Circumnavigation: 
HELM World“ 
 
Miguel Marques - PwC Partner  
 
In the 6th edition of HELM – PwC Economy of the Sea 
Barometer, taking into consideration the reality of the base 
year 2008, we see the excellent performance of the 
exportation of food products from the sea, of cruises, of 
cargo passing through Portuguese ports and the register of 
international ships. Taking into consideration the difficult 
economic context that the country is experiencing, the 
performance of these sectors suggests good prospects for the 
future development of the economy of the sea. Obviously, 
there are worrying factors, such as the no increase in the 
numbers of students registering in higher education courses 
related with the sea, the difficulties that shipbuilding is 
experiencing and the reduction of the Navy budget.  
 
The survey carried out among top managers and individuals 
closely related with the economy of the sea in Portugal, 
within the scope of the HELM – PwC Economy of the Sea 
Barometer, showed that there has been a reasonable margin 
of progress in Portugal in order to reach the high levels of 
security (internationally recommended) in relation to the 
Safety of Human Lives at Sea. To maximise the value of the 
sea implies working in or on it, for which working in safety is 
fundamental. Therefore, the blue growth strategy must 
include strong support and investment in safety and saving 
lives at sea.  
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5 Apresentação  
Presentation 

6ª edição do "LEME - Barómetro PwC 
da Economia do Mar (Portugal)"  e da 
1ª edição de "Circum-navegação: LEME 
Mundo" 
         
Miguel Marques - Partner da PwC 
(continuação) 
 
A PwC decidiu escolher este tema para o inquérito do 
LEME, pela sua elevada importância, pelo facto de este 
projeto ser um projeto de responsabilidade social e para 
alertar para o facto de que sempre que se tomem decisões 
que impliquem mais pessoas a interagir com o mar, é 
fundamental verificar se o sistema implementado para 
garantir a salvaguarda da vida humana no mar está 
devidamente apetrechado para fazer face a esse aumento. 
 
A apresentação de Circum-navegação: LEME Mundo só foi 
possível porque, ao longo dos últimos 10 anos, a PwC 
Portugal tem vindo a analisar o uso do mar no contexto do 
projeto internacional LEME. As conclusões das pesquisas 
efetuadas e informação recolhida são apresentadas neste 
relatório, que demonstra porque é que uma abordagem 
integrada é a chave para se alcançar um crescimento 
sustentável e o desenvolvimento da economia do mar. São 
também identificados três elementos essenciais para pôr 
em marcha a referida abordagem integrada: um governance 
adequado, pessoas bem preparadas e a existência de 
tecnologia e equipamento específicos. 
 
Algumas das tendências mundiais apresentadas foram: a 
economia do mar está a evoluir de oeste para leste; o 
transporte marítimo e a construção naval estão a mover-se 
dos mercados desenvolvidos para os em desenvolvimento; a 
Europa ainda lidera o caminho nas energias renováveis 
offshore; a pesca está sob pressão, mas a aquacultura tem 
grande potencial e o turismo é uma das maiores áreas de 
crescimento. 
 
 
http://www.pwc.pt/pt/ 
temas-actuais/economia-mar.html 

6th edition of "HELM – PwC Economy of 
the Sea Barometer (Portugal)" and of 
the 1st edition of "Circumnavigation: 
HELM World“ 
 
Miguel Marques - PwC Partner  
(continuation) 
 
PwC decided to choose this theme for the HELM survey, 
given its high importance, by the fact that this project is a 
social responsibility project and in order to draw attention to 
the fact that whenever decisions that imply more people 
interacting with the sea, it is fundamental to ensure whether 
the system implemented for the safety of lives at sea is duly 
equipped to cope with the respective increase. 
 
 
The presentation of Circumnavigation: HELM World was 
only possible because, over the past 10 years, PwC Portugal 
has analysed the use of the sea in the context of the HELM 
international project. The conclusions of the research 
carried out and the information gathered are presented in 
this report that demonstrates why it is key to have an 
integrated approach in order to achieve sustainable growth 
and the development of the economy of the sea. Three 
essential elements are identified for putting into practice the 
integrated approach referred to: adequate governance, well-
prepared people and specific technology and equipment. 
 
 
Some of the worldwide trends presented include: the 
economy of the sea is moving from west to east; maritime 
transport and shipbuilding are moving from developed 
markets to those in development; Europe continues to lead 
the way in offshore renewable energy; fishing is under 
pressure, but aquaculture has enormous potential and 
tourism is one of the greatest areas of growth. 
 
 
 

http://www.pwc.pt/en/ 
issues/economy-of-the-sea.html 
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6 A importância de investir no mar 
The importance of investing in the sea 

José Soares dos Santos - Administrador Executivo 
da Sociedade Francisco Manuel dos Santos 
  
A Sociedade Francisco Manuel dos Santos é a holding da 
família que pensa de forma geracional. Tem como missão 
pensar a próxima geração. Sendo a sua principal função 
pensar o amanhã, sabe que o amanhã se constrói com as 
decisões que se tomam hoje. 
 
Consideramos que o mar e os oceanos são um fator de 
união dos portugueses. Deste modo, é fundamental evitar a 
partidarização dos oceanos. 
 
Nesta intervenção vou explicar por que é que decidimos 
investir no mar, o que já fizemos e o que vamos fazer. 
 
Nos últimos séculos a humanidade explorou massivamente 
os recursos terrestres do planeta. Sabemos que o ser 
humano tem tendência a repetir o que faz de bem e o que 
faz de mal. Dado que o progresso tecnológico tem tornado 
possível a exploração dos oceanos acreditamos que o futuro 
dos oceanos incluirá muita mais intervenção humana. 
Todos nós temos a responsabilidade de evitar os erros do 
passado, em termos de sobre exploração dos recursos 
naturais, protegendo os ecossistemas. Pelo facto de termos 
ajudado a descobrir novos mundos e termos uma enorme 
dimensão marítima, nós, os Portugueses, temos 
responsabilidades acrescidas no sentido de ajudar o mundo 
a explorar os oceanos de forma sustentável. Assim, é 
fundamental investir no conhecimento dos oceanos. No 
entanto, Portugal não está nas melhores condições 
económico financeiras para investir o necessário nesta 
matéria. Neste contexto, é necessário capacitar Portugal 
para ter a massa crítica necessária para que, na ciência e 
educação, se consiga atrair a melhor tecnologia e os 
melhores talentos. A Fundação Oceano Azul irá dar um 
contributo para ajudar Portugal e o mundo a explorar os 
oceanos de forma sustentável. 

José Soares dos Santos – Board Member of the 
Sociedade Francisco Manuel dos Santos 
 
Sociedade Francisco Manuel dos Santos is a family holding 
company that thinks in terms of generations. Its mission is 
to prepare for the next generation. As its primary function is 
to think about tomorrow, it is very aware that tomorrow is 
built with the decisions taken today. 
 
We consider that the sea and the oceans are a factor that 
unites the Portuguese. As such, it is fundamental to avoid 
any division along party lines concerning the oceans. 
 
In my intervention, I will explain why it is that we decided to 
invest in the sea, what it is that we have already done and 
what we are going to do. 
 
In recent centuries, humanity has massively exploited the 
terrestrial resources of the planet. We know that human 
beings have a tendency to repeat both what they do that is 
good and what they do that is bad. Given that technological 
progress has made the exploration of the oceans possible, we 
believe that the future of the oceans will include much more 
human intervention. All of us have the responsibility to 
avoid the errors committed in the past, in terms of over-
exploitation of natural resources, protecting ecosystems. By 
the fact that we have helped to discover new worlds and 
have an enormous maritime expanse, we, the Portuguese, 
have increased responsibilities in the sense of helping the 
world to exploit the oceans sustainably. It is fundamental, 
therefore, that we invest in knowledge about the oceans. 
However, Portugal is not in the best economic and financial 
condition to make the necessary investments in this area. In 
this context, we need to enable Portugal to have the critical 
mass necessary in order that, in science and education, it is 
able to attract the best technology and the most talented. 
The Fundação Oceano Azul (Blue Ocean Foundation) will 
give a contribution to help Portugal and the world to exploit 
the oceans sustainably. 
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6 A importância de investir no mar 
The importance of investing in the sea 

José Soares dos Santos - Administrador Executivo 
da Sociedade Francisco Manuel dos Santos 
(continuação) 
  
A Fundação Oceano Azul em ligação com o Oceanário de 
Lisboa terá o seu foco na conservação e exploração 
responsável dos recursos do mar. Neste momento já se têm 
concretizado projetos concretos, como são os casos do 
protocolo de financiamento assinado com o Ecomar / 
Universidade de Aveiro e a associação de cooperação com o 
Aquário Vasco da Gama que fez subir exponencialmente o 
número de visitantes, em dezembro, para mais de 5.000. 
 
Porque a sustentabilidade ambiental não tem ainda massa 
critica em termos de recursos humanos e financeiros 
iremos reforçar as ligações a outras fundações a nível 
internacional. 
 
Na área ambiental e da conservação, em Portugal, este é o 
maior investimento privado de sempre, neste momento já 
investimos mais de 35 milhões de euros e nos próximos 
anos iremos investir mais 30 milhões de euros. Todos os 
recursos captados pela Fundação e pelo Oceanário, serão 
investidos na missão de conhecer ou dar a conhecer o mar. 
 
Esperamos que no final deste primeiro trimestre aconteça o 
ato formal da constituição da Fundação Oceano Azul, onde 
a será doada a concessão do Oceanário de Lisboa à 
Fundação Oceano Azul. 
 
Esperamos colocar Portugal como sendo um dos principais 
pilares do conhecimento mundial dos oceanos. Este projeto 
é aberto a todos os que têm o coração nos oceanos. Portugal 
não pode perder esta oportunidade de assumir o seu 
verdadeiro lugar no mundo! 

José Soares dos Santos – Board Member of the 
Sociedade Francisco Manuel dos Santos 
(continuation) 
 
The Fundação Oceano Azul, together with the Lisbon 
Oceanarium, will focus on conservation and the responsible 
exploitation of marine resources. Already there have been 
projects carried out, such as the financing protocol signed 
with Ecomar / University of Aveiro and the cooperation 
association with the Vasco da Gama Aquarium which 
exponentially increased the number of visitors to more than 
5,000 in December. 
 
Because environmental sustainability does not yet have 
critical mass in terms of human and financial resources, we 
will strengthen links with other foundations internationally. 
 
 
In the area of the environment and conservation in Portugal, 
this is the largest private investment ever; to date, we have 
invested more than 35 million euros and over the next few 
years we will invest a further 30 million euros. All the resources 
received by the Foundation and by the Oceanarium will be 
invested in the mission to learn about or educate about the sea. 
 
We expect that at the end of this first quarter there will be 
the formal act for the constitution of the Fundação Oceano 
Azul, at which the concession of the Lisbon Oceanarium will 
be given to the Fundação Oceano Azul. 
 
We hope to position Portugal as one of the principal pillars 
of world knowledge about the oceans. This project is open to 
all whose hearts are in the oceans. Portugal cannot miss this 
opportunity to assume its true role in the world! 
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Contribua para uma cultura de segurança no mar!  
Em lazer ou em trabalho, cumpra com as regras de 
salvaguarda da vida humana no mar.  
Há mar e mar, há ir e voltar. 
 

Contribute to a culture of safety at sea!  
In leisure or work, follow the safety rules for lives at sea.  
Go to sea and return safely. 
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Contactos 
Contacts 
 
 
 
 

Miguel Marques 
Economy of the Sea Partner 
miguel.marques@pt.pwc.com 
 
 
Lisboa 
Lisbon 
 
Palácio Sottomayor 
Rua Sousa Martins, 1 – 2º 
1069 – 316 Lisboa 
Tel.: 213 599 000 
Fax: 213 599 999 
 
 
Porto 
Oporto 
 
O’Porto Bessa Leite Complex 
Rua António Bessa Leite, 1430 – 5º 
4150 – 074 Porto 
Tel.: 225 433 000 
Fax: 225 433 499 
  

Praia 
Praia 
 
Edifício BAI Center, Piso 2 Direito 
Avenida Cidade de Lisboa 
C.P. 303 Cidade da Praia 
República de Cabo Verde 
Tel: (+238) 261 5934 
Fax: (+238) 261 6028 
 
Luanda 
Luanda 
 
Edifício Presidente 
Largo 17 de Setembro n.º 3 
1º andar – Sala 137 
Luanda – República de Angola 
Tel: (+244) 227 286 109 
        (+244) 227 286 111 
Fax: (+244) 222 311 213 

© PwC 2016. Todos os direitos reservados. 
PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e 
independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure. 
 
© 2016 PwC. All rights reserved. 
In this document, PwC refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a 
legal entity. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

