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A PwC Portugal considera que o reconhecimento 
da excelência e do mérito nas atividades do mar é 
fundamental para o desenvolvimento da economia do 
mar em Portugal e no Mundo. 

A sinalização e o reconhecimento de casos de sucesso e 
de referência no âmbito das atividades do mar, para além 
de serem um ato de justiça em relação a quem dedica 
o seu talento ao crescimento azul, são fundamentais 
para reforçar a motivação de pessoas e de equipas que 
pretendam dar o seu continuado contributo para a 
valorização sustentável dos recursos do mar. 

Os Prémios Excellens Mare pretendem ser um 
contributo de referência, em Portugal e no Mundo, no 
reconhecimento da excelência e do mérito nas atividades 
do Mar. 

Apenas com a promoção da excelência e a defesa 
do mérito será possível avançar para patamares 
mais elevados de crescimento e de desenvolvimento 

complexos à escala global!

PwC Portugal considers that the recognition of excellence 
and merit in sea related activities is fundamental to the 
development of the economy of the sea in Portugal and in 
the World. 

Drawing attention to and recognising successful success 
cases and references in sea related activities, not only is 
right for all that dedicate their talent to blue growth, but 
also is fundamental to increase the motivation of people 
and teams that want to give their permanent contribution 
to the sustainable valorisation of sea resources.  

The Excellens Mare Awards aim to be a contribute of 
reference, in Portugal and in the World, in terms of the 
recognition of excellence and merit at sea. 

Only with the promotion of excellence and the support 
of merit are we able to progress to higher standards of 
growth and sustainable development in a context of 
increasingly complex global challenges!

José Manuel Bernardo
Territory Senior Partner

Miguel Marques
Economy of the Sea Partner
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Júri dos Prémios Excellens Mare 
Jury for The Excellens Mare Awards

Presidente – Miguel Marques

Membros – António Costa e Silva 
António Isidoro 
Helena Vieira 
Isabel Gião de Andrade 
João 
Maria Celeste Hagatong

Pedro Azevedo 

Pedro Quintela 

Chairman – Miguel Marques

Members – António Costa e Silva 
António Isidoro 
Helena Vieira 
Isabel Gião de Andrade 
João Pedro Azevedo 

Pedro Quintela 

Os Prémios Excellens Mare têm periodicidade anual e resultam das escolhas 
efetuadas pelos membros do júri, após escuta de especialistas, associações 
e atores relevantes ligados ao Mar.

Este documento pretende apresentar os Prémios Excellens Mare.  
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 membros do júri, nem substitui 

 
A PwC não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente  
de decisão tomada com base na informação aqui descrita.

The Excellens Mare Awards are annual and result from choices made by 
members of the jury, after listening to experts, associations and relevant actors 
linked to the Sea. 

This document is intended to present the Excellens Mare Awards. 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 the members of the jury, nor should it substitute appropriate 
professional advice for specific situations. PwC is not responsible for any
damage or loss resulting from any decision.

aconselhamento profissional adequado ao caso concreto.

Sofia Galvão

Maria Celeste Hagatong

Sofia Galvão
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Categorias dos Prémios Excellens Mare 
Categories for The Excellens Mare Awards

Prémio Excellens Mare
Excellens Mare Award

Prémio Valoris Mare
Valoris Mare Award 

Prémio Identitas Mare
Identitas Mare Award 

Prémio Navigare Mare
Navigare Mare Award

Prémio Athletice Mare
Athletice Mare Award

Prémio Scientia Mare
Scientia Mare Award

Prémio Natura Mare
Natura Mare Award 
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Prémios Excellens Mare – Âmbito de cada categoria 
The Excellens Mare Awards – Scope of each category

Prémio Excellens Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito 
de pessoas ou entidades que desempenhem ou tenham 
desempenhado um papel fundamental (i) na implementação de 
uma visão integrada de desenvolvimento económico sustentável 
das atividades do Mar ou (ii) com impacto positivo e transversal 
em setores importantes da economia do mar.

Prémio Valoris Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência de pessoas, 
empresários, empresas ou entidades que criam valor e geram 
riqueza no âmbito da economia do Mar.

Prémio Identitas Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de 
pessoas ou entidades que utilizam as temáticas do meio aquático 
como recurso essencial e meio inspirador das suas produções 
de arte e cultura, desde a música, escultura, pintura, escrita, 
fotografia, cinema ..., bem como outros projetos que promovam
a cultura marítima. 

Prémio Navigare Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de pessoas 
ou entidades (i) com provas dadas na segurança (“safety”) de 
pessoas que contactam com o meio aquático; ou (ii) que tenham 
criado formas de cooperação relevantes entre atores relacionados 
com o mar com o objetivo de desenvolverem atividades conjuntas 
que acrescentem valor; (ou) (iii) com muita experiência de 
trabalho em meio aquático, nomeadamente que operem muitas 
horas em embarcações, plataformas ou outras estruturas em 
contacto direto com o meio aquático.

Prémio Athletice Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de 
pessoas ou entidades que utilizam e/ou promovem o meio 
aquático como contexto de atividades físicas e desportivas.

Prémio Scientia Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de 

conhecimento do meio aquático ou que promovam a inovação 
azul.

Prémio Natura Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de 
pessoas ou entidades que atuem no sentido da preservação e 
valorização do meio aquático.

Excellens Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or entities 
who have performed a remarkable role (i) in the implementation 
of an integrated vision of sustainable economic development of 
sea-related activities or (ii) with positive and transversal impact 
in important sea industries.

 
Valoris Mare Award 
Aims to recognise excellence and merit of individuals, 
entrepreneurs, companies or entities that create value and 
generate wealth in the economy of the sea.

Identitas Mare Award 
Aims to recognise excellence and merit of individuals or entities 
who use sea themes as an essential resource and means of 
inspiring their productions for art, including music, sculpture, 
painting, writing, photography, cinema,… as well as other 
projects that promote marine culture. 

 
Navigare Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or entities 
(i) with proven merit in safety of people in contact with the sea; 
or (ii) who have created forms of cooperation between relevant 
players related with the sea in order to develop joint activities 
that add value; or (iii) with considerable experience working 
at sea, including operating hours in vessels, platforms or other 
structures in direct contact with the aquatic environment.

 
 
Athletice Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or entities 
that use and /or promoting the sea as the context for physical 
activities and sports.

Scientia Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or entities 

aquatic environment or that promote blue innovation.

 
Natura Mare Award 
Aims to recognise excellence and the merit of individuals or 
entities that are active in the valorization and preservation of the 
aquatic environment.
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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

Contactos 
Contacts
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