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“Criar confiança na sociedade e resolver problemas 

importantes” é o propósito da PwC. Com a emissão 

de mais de 100 relatórios quantitativos sobre economia azul, 

em vários idiomas e disponíveis em sistema de livre acesso, 

o Centro de Excelência Global da PwC para a Economia 

Azul está a implementar o nosso propósito na área 

da economia azul.

Acreditamos que a Economia Azul é uma resposta às 

megatendências globais com impacto em todas as metas 

globais das Nações Unidas para o desenvolvimento 

sustentável.

O LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar é uma 

ferramenta pioneira de pensamento estratégico, desenhada 

para ajudar a sociedade a monitorar a evolução de todas 

as indústrias da economia azul, que comemora o seu 

10º aniversário. Pela sua relevância, foi apresentado 

em instituições internacionais como as Nações Unidas 

e a União Europeia. Líderes da Economia Azul, em todo 

o mundo, seguem este relatório para tomar as melhores 

decisões de investimento.

Este documento descreve o percursos do Centro de 

Excelência Global da PwC para a Economia Azul que está 

a ajudar  a sociedade a moldar o contexto internacional da 

Economia Azul para um desenvolvimento mais sustentável 

do mundo.

Miguel Marques

Líder do Centro de Excelência Global da PwC 

para a Economia Azul

“To build trust in society and solve important 

problems” is the purpose of PwC. With the release of over 

100 quantitative blue economy reports, in several languages, 

and available in open source, the PwC Blue Economy Global 

Centre of Excellence has been implementing our purpose 

in the Blue Economy arena over the past decade.

We believe that the Blue Economy is an answer to the 

Global Megatrends, impacting all the United Nations global 

goals for sustainable development.

HELM – PwC Economy of the Sea Barometer, a pioneer 

thought leadership tool designed to help society monitor 

the evolution of all blue economy industries, is celebrating 

its 10th anniversary. Its relevance has led to it being 

presented in various international institutions, including 

the United Nations and the European Union. Blue Economy 

leaders all around the world follow this report to ensure that 

they make informed investment decisions.

The document describes the journey of the PwC Blue 

Economy Global Centre of Excellence and its contribution 

to shaping the Blue Economy internationally for a more 

sustainable development worldwide.

Miguel Marques

PwC Blue Economy Global Centre of Excellence Leader

Mensagem
Message
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Site Economia Azul 
Blue Economy Site

pwc.pt/economia-mar

Uma visão integrada do mar é uma abordagem mais 

sustentável e inclusiva, que responde a grande parte 

dos desafios das megatendências globais.

Em 2010, após 5 anos de viagens internacionais para 

visitar as localizações mais avançadas em termos de cada 

indústria do mar foi decidido criar o site PwC Economia do 

Mar, mais tarde rebatizado em site PwC Economia Azul. 

Acreditando que uma visão integrada do mar é uma 

abordagem mais sustentável e inclusiva, que responde 

a grande parte dos desafios das megatendências globais, 

iniciou-se um percurso azul de partilha de informação 

relevante sobre a economia azul, através de um site 

de acesso universal, contendo informação em Português 

e em Inglês.

O propósito desse percurso azul é claro: “construir 

confiança na sociedade e resolver importantes problemas 

relacionados com os oceanos, os mares, os lagos e os rios”.

An integrated vision of the oceans is a more sustainable 

and inclusive approach, that is a positive response to global 

megatrends.

In 2010, after 5 years of international travel to visit the most 

advanced locations in terms of each sea industry, it was 

decided to create the PwC Economia of the Sea website, 

later renamed the PwC Blue Economy website. 

Believing that an integrated vision of the oceans is a more 

sustainable and inclusive approach, that is a positive 

response to global megatrends, a blue journey for sharing 

relevant information on the blue economy has begun, 

through a free access website, containing information 

 in Portuguese and in English.  

The purpose of this journey is clear: “to build trust in society 

and solve important problems related to oceans, seas, lakes 

and rivers”.

Desde 2010 
a partilhar 
informação 
relevante
Sharing relevant 
information since 
2010
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LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar 
HELM – PwC Economy of the Sea Barometer

Nas visitas internacionais realizadas antes de 2010, 

ficou claro que faltava muita informação quantitativa para 

se conseguir perceber qual a real evolução de cada indústria 

do mar e a evolução do conjunto da economia do mar. 

No mundo, não existiam relatórios quantitativos que, 

de uma forma integrada analisassem a evolução da 

economia do mar como um todo. Neste contexto, no ano 

de 2010, foi apresentado o primeiro LEME – Barómetro PwC 

da Economia do Mar. Portugal, foi o primeiro país analisado.

Com o LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar, 

pretendemos construir uma ferramenta que permita clarificar 

a atual situação deste recurso, 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 e que, 

simultaneamente, possibilite realizar uma análise das 

tendências e das escolhas que estão a ser efetuadas pelos 

diversos agentes económicos.

In the international visits carried out before 2010, it was clear 

that a lot of quantitative information was missing to be able 

to understand the real evolution of each sea industry and 

the evolution of the sea economy as a whole. In the world, 

there were no quantitative reports that, in an integrated 

way, analyzed the evolution of the economy of the sea 

as a whole. In this context, in 2010, the first HELM – PwC 

Economy of the Sea Barometer was presented. Portugal 

was the first country analyzed.

With the HELM – PwC Economy of the Sea Barometer, 

we aim to build a tool that helps clarify the current situation 

of this resource, 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. Simultaneously, it 

enables trend analysis and the evaluation of decisions that 

are being taken by various economic agents.

+100 relatórios 
emitidos 
+100 reports 
issued
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LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar 
HELM – PwC Economy of the Sea Barometer

A apresentação da edição nº1 do LEME - Barómetro PwC 

da Economia do Mar (Portugal) foi um êxito que abriu 

a porta para 10 edições anuais, em Português e em Inglês.

Respondendo ao desafio lançado pela comunidade marítima 

dos Açores e da Madeira para apresentar a evolução 

da economia do mar destas duas regiões, no ano de 2015 

iniciamos a apresentação dos LEME Zoom Açores e LEME 

Zoom Madeira, que vão já na edição nº6, em Português 

e em Inglês.

Com a forte experiência acumulada com o LEME - Barómetro 

PwC da Economia do Mar (Portugal), em 2016, chegou 

o momento de apresentar o primeiro LEME - Barómetro PwC 

da Economia do Mar (Mundo), que inclui três documentos: 

(i) PwC LEME Circum-navegação (Resumo), (ii) PwC LEME 

Circum-navegação (Em detalhe) e (iii) Mapa da Economia 

do Mar, documentos que vão já na edição nº 5, em Português 

e em Inglês.

A emissão, em 2016, do primeiro LEME Mundo marcou 

a evolução do percurso azul efetuado até essa data, 

transformando-o em Centro de Excelência Global da PwC 

para a Economia Azul.

A metodologia construída para a execução do LEME Mundo 

permitiu analisar a posição de cada país ou conjunto de países, 

no contexto da economia do mar global. Assim, começaram 

a ser construídos os LEME: (i) Portugal no Mundo, primeira 

edição apresentada em 2016, vai já na edição nº5; (ii) Brasil 

no Mundo, primeira edição apresentada em 2016, vai já 

na edição nº5 (Gerando 3 edições LEME Ceará, 2 edições 

LEME Pernambuco; 2 edições LEME Bahia, 2 edições LEME 

Rio Grande do Norte, 2 edições LEME Maranhãoe 1 edição 

LEME Santa Catarina); (iii) EUA no Mundo, primeira edição 

apresentada em 2017, vai já na edição nº4; (iv) Irlanda 

no Mundo, primeira edição apresentada em 2017, 

vai já na edição nº4; (v) Noruega no Mundo, primeira edição 

apresentada em 2017, vai já na edição nº4; (vi) CPLP 

no Mundo, primeira edição apresentada em 2018, 

vai já na edição nº3; 

The presentation of edition no. 1 of the HELM – PwC Economy 

of the Sea Barometer (Portugal) was a success that opened 

the door to 10 annual editions, in Portuguese and in English.

Answering to the challenge asked by the maritime community 

of the Azores and Madeira to present the evolution of the 

economy of the sea of these two regions, in 2015 we started 

the presentation of the HELM Zoom Azores and HELM Zoom 

Madeira, which are already in the 6th edition, in Portuguese 

and in Portuguese. English.

With the strong experience accumulated with the HELM – PwC 

Economy of the Sea Barometer (Portugal), in 2016, it was time 

to present the first HELM – PwC Economy of the Sea Barometer 

(World), which includes three documents: (i) PwC HELM 

Circumnavigation (Summary), (ii) PwC HELM Circumnavigation 

(In detail) and (iii) Economy of the Sea Map, documents that 

are already in edition No. 5, in Portuguese and in English.

The issuance, in 2016, of the first HELM World marked the 

evolution of the blue journey carried out until that date, 

transforming it into the PwC Blue Economy Global Centre 

of Excellence.

The methodology built for the execution of HELM World 

allowed to analyze the position of each country or group 

of countries, in the context of the global economy of the sea. 

Thus, the HELM started to be built: (i) Portugal in the World, 

the first edition presented in 2016, is already in edition nº5; 

(ii) Brazil in the World, first edition presented in 2016, 

is already in edition nº5 (Generating 3 HELM Ceará editions, 

2 HELM Pernambuco editions; 2 HELM Bahia editions, 

2 HELM Rio Grande do Norte editions, 2 HELM Maranhão 

editions and 1 edition HELM Santa Catarina); (iii) USA in the 

World, first edition presented in 2017, is already in edition 

nº4; (iv) Ireland in the World, first edition presented in 2017, 

is already in edition nº4; (v) Norway in the World, first edition 

presented in 2017, is already in edition nº4; (vi) CPLP 

in the World, the first edition presented in 2018, is already 

in edition nº3; 
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(vii) Cabo Verde, primeira edição apresentada em 2018, 

vai já na edição nº3; (viii) Turquia no Mundo, primeira edição 

apresentada em 2018, vai já na edição nº3; (ix) Espanha 

no Mundo, primeira edição apresentada em 2018, vai já 

na edição nº3 (Gerando 3 edições LEME Canárias); 

(x) Golfo da Guiné, primeira edição apresentada em 2019, 

vai já na edição nº2; (xi) França no Mundo, primeira edição 

apresentada em 2020; (xii) Euro Atlântico no Mundo, 

primeira edição apresentada em 2020; (xiii) Índia no Mundo, 

primeira edição apresentada em 2020; (xiv) Malásia no Mundo, 

primeira edição apresentada em 2020; (xv) Mar Negro 

no Mundo, primeira edição apresentada em 2020; (xvi) Mar 

Vermelho no Mundo, primeira edição apresentada em 2020, 

(xvii) Indonésia no Mundo, primeira edição apresentada 

em 2020 e (xviii) Caraíbas no Mundo, primeira edição 

apresentada em 2020. Documentos emitidos em português 

e em inglês, para todos os países, para além do espanhol 

utilizado nas versões relativas aos LEME de Espanha.

(vii) Cape Verde, the first edition presented in 2018, 

is already in edition nº3; (viii) Turkey in the World, first edition 

presented in 2018, is already in edition nº3; (ix) Spain 

in the World, the first edition presented in 2018, is already 

in edition nº3 (Generating 3 HELM Canary editions); 

(x) Gulf of Guinea, first edition presented in 2019, is already 

in edition nº2; (xi) France in the World, first edition presented 

in 2020; (xii) Euro Atlantic in the World, first edition presented 

in 2020; (xiii) India in the World, first edition presented in 2020; 

(xiv) Malaysia in the World, first edition presented in 2020; 

(xv) Black Sea in the World, first edition presented in 2020; 

(xvi) Red Sea in the World, first edition presented in 2020, 

(xvii) Caribbean in the World, first edition presented in 2020 

and (xviii) Indonesia in the World, first edition presented 

in 2020. Documents issued in Portuguese and in English, 

for all countries, in addition to the Spanish used in the versions 

related to HELM Spain.
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MAREECOFIN – PwC Economia e Finanças do Mar 
MAREECOFIN - PwC Economy and Finances of the Sea

Tendo verificado o hiato que existia entre entidades financeiras 

e promotores das indústrias do mar, em abril de 2014 criámos 

o MAREECOFIN – PwC Economia e Finanças do Mar, 

procurando reunir personalidades, empresários e gestores 

de topo de instituições financeiras e de empresas das indústrias 

do mar, para debater temas económicos e financeiros, 

fundamentais para a valorização sustentável dos recursos 

do mar e aproximar os financiadores e investidores 

dos produtores e empreendedores da economia do mar. 

Até à presente data realizamos 7 edições do MAREECOFIN 

– PwC Economia e Finanças do Mar.

As part of our social responsibility project to support 

the development of the economy of the sea in Portugal, 

we created the MAREECOFIN - PwC Economy and Finances 

of the Sea in April 2014, an initiative which aims to bring 

together personalities, entrepreneurs and top managers 

of financial institutions and businesses related with the sea 

to discuss economic and financial issues that are fundamental 

for the sustainable growth in the use of maritime resources. 

To date, we have held 7 editions of MAREECOFIN 

– PwC Economy and Finances of the Sea.

Há 10 anos a 
reunir centenas 
de líderes nacionais 
e internacionais 
do mar
For 10 years 
gathering hundreds 
of national and 
international sea
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Salvaguarda da Vida Humana no Mar
Safety of Life at Sea

Dada a importância fundamental deste tema para proteger 

vidas humanas no mar, decidimos promover reuniões regulares 

sobre o tema: “Salvaguarda da Vida Humana no Mar”, 

e decidimos incluir, sempre que possível, nas comunicações 

relativas a este projeto de responsabilidade social de 

desenvolvimento da economia do mar, a seguinte mensagem 

de reforço de uma cultura de segurança da vida no mar:

Contribua para uma cultura de segurança!
Em lazer ou em trabalho, cumpra com as regras de 
segurança de salvaguarda da vida humana no mar.  

Há mar e mar, há ir e voltar.

Até à presente data emitimos 5 edições “Salvaguarda 

da Vida Humana no Mar”.

Given the fundamental importance of this issue to protect 

human lives at sea, we have decided to promote regular 

meetings under the theme: “Safety of Life at Sea“, and decided 

to include, whenever possible, in our communications related 

with this social responsibility project for the development of 

the economy of the sea, the following message of reinforcement 

of a safety culture in the sea:

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.

To date, we have issued 5 editions “Safety of Life at Sea”.

Constante 
promoção da 
segurança no mar
Constant 
promotion 
of safety at sea
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Sustentabilidade Ambiental no Mar 
Environmental Sustainability at Sea

Dada a importância fundamental deste tema para proteger 

e valorizar os ecossistemas marinhos, a partir de 2016 

decidimos promover reuniões regulares, sob o tema: 

“Sustentabilidade Ambiental no Mar”, e decidimos incluir, 

sempre que possível, nas comunicações relativas a este 

projeto de responsabilidade social de desenvolvimento 

da economia do mar, a seguinte mensagem de reforço 

de uma cultura de proteção e valorização dos ecossistemas 

marinhos: “A preservação ambiental valoriza o mar!”.

A valorização dos recursos do mar depende da 

implementação de projetos que, de uma forma integrada, 

desenvolvam as diversas indústrias do mar, criem emprego, 

promovam o crescimento económico e protejam o 

meio ambiente. Até à presente data emitimos 4 edições 

“Sustentabilidade Ambiental no Mar”.

A preservação ambiental valoriza o mar!

Given the fundamental importance of this theme to protect 

and enhance marine ecosystems, since 2016 we have decided 

to hold regular meetings under the theme “Environmental 

Sustainability at Sea”, and decided to include, whenever 

possible, in the communications related with this social 

responsibility project for the development of the economy 

of the sea, the following message for the strengthening of a 

culture of protection and valorization of marine ecosystems: 

“Environmental preservation gives value to the sea!”.

The valorization of sea resources depends on the 

implementation of projects that, in an integrated way, 

develop the various industries of the sea, create jobs, 

promote economic growth and protect the environment. 

To date, we have issued 4 editions “Environmental 

Sustainability at Sea”

Environment preservation gives value to the sea!

Permanente 
valorização 
dos ecossistemas 
marinhos
Permanent 
valorization of 
marine ecosystems
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Observatório da Cooperação na Economia do Mar 
Observatory of Cooperation in the Economy of the Sea

Evolução de Observatório da Cooperação na Economia 

do Mar para Conselho Estratégico para a Economia do Mar 

da CIP

No âmbito da 5ª edição do projeto de responsabilidade 

social LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar 

(Dezembro 2014), dedicada ao tema da cooperação 

nas atividades do mar, o inquérito realizado a 50 gestores 

de topo e personalidades relacionadas com a economia 

do mar revelou que, sendo unânime a importância da 

cooperação no desenvolvimento das atividades do mar, 

uma larga maioria dos inquiridos considera que o grau 

de cooperação é baixo. Dada a importância fundamental 

deste tema para a valorização do mar em Portugal e no Mundo, 

e tendo em conta as evidências apuradas, a PwC decidiu 

propor a António Saraiva, Presidente da CIP - Confederação 

Empresarial de Portugal, a criação de um grupo de trabalho 

informal denominado Observatório da Cooperação na Economia 

do Mar.

Evolution of the Observatory of Cooperation in the Economy 

of the Sea to CIP Strategic Council for the for the Economy 

of the Sea 

Economy of the Sea As part of the 5th edition of the HELM 

social responsibility project - PwC Economy of the Sea 

Barometer (December 2014), dedicated to the theme of 

cooperation in sea activities, the survey of 50 top managers 

and personalities related to the sea economy revealed that, 

being unanimous the importance of cooperation in the 

development of sea activities, a large majority of respondents 

consider that the degree of cooperation is low. Given the 

fundamental importance of this theme for the valorization of 

the sea in Portugal and in the World, and taking into account 

the evidences found, PwC decided to propose to António 

Saraiva, President of CIP - Confederação Empresarial de 

Portugal, the creation of an informal working group called 

the Observatory for Cooperation in the Economy of the Sea. 

Cooperação 
constante com 
a comunidade 
marítima
Constant 
cooperation with 
the maritime 
community
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Observatório da Cooperação na Economia do Mar 
Observatory of Cooperation in the Economy of the Sea

Durante este período 2015-2020 o observatório emitiu 

8 relevantes mensagens em prol do reforço da cooperação 

no mar e inspirou o Presidente António Saraiva a criar, 

dentro da CIP, o Conselho Estratégico para a Economia 

do Mar. Pelo seu pioneirismo na história industrial 

portuguesa, este novo Conselho Estratégico da CIP 

dedicado à Economia do Mar é já uma vitória de muitas 

pessoas e entidades que sempre lutaram pela defesa 

da causa do mar. Nos tempos difíceis que hoje vivemos, 

o sucesso deste Conselho Estratégico é de primordial 

importância para a recuperação económica nacional.

O objetivo fundamental do Conselho Estratégico para 

a Economia do Mar é apoiar o Presidente da CIP António 

Saraiva na promoção de propostas de atuação e de 

políticas inerentes à implementação da estratégia nacional 

do mar, permitindo potenciar oportunidades económicas 

de valorização dos recursos naturais portugueses. 

Para exercer a presidência deste Conselho Estratégico 

António Saraiva convidou Manuel Tarré que, sensível, 

ao estado da economia nacional e empenhado em contribuir 

para o desenvolvimento do país, aceitou o convite formulado. 

Neste contexto, o informal Observatório da Cooperação 

na Economia do Mar, de certa forma, evoluiu para Conselho 

Estratégico da Economia do Mar da CIP, passando a ser 

parte integrante da CIP. Este conselho terá todo o apoio 

da estrutura para a prossecução dos seus objetivos 

e reger-se-á, de acordo com as regras internas da CIP. 

O Senhor Presidente da CIP António Saraiva e o Senhor 

Presidente do Conselho Estratégico da Economia do Mar 

Manuel Tarré convidaram todos os membros do Observatório 

da Cooperação na Economia do Mar para, em nome individual 

e em conjunto com outras personalidades, fazerem parte 

do Conselho Estratégico da Economia do Mar.

During this 2015-2020 period, the observatory issued 

8 relevant messages in favor of strengthening cooperation 

at sea and inspired President António Saraiva to create, 

within the CIP, the Strategic Council for the Economy of 

the Sea. Due to its pioneering role in Portuguese industrial 

history, this new CIP Strategic Council dedicated to the 

Economy of the Sea is already a victory for many people 

and entities that have always fought for the defense of the 

cause of the sea. In today’s difficult times, the success of 

this Strategic Council is of paramount importance for the 

national economic recovery.

The fundamental objective of the Strategic Council for the 

Economy of the Sea is to support the President of CIP 

António Saraiva in promoting action proposals and policies 

inherent to the implementation of the national sea strategy, 

allowing to enhance economic opportunities to add value 

to Portuguese natural resources. To exercise the presidency 

of this Strategic Council, António Saraiva invited Manuel Tarré 

who, sensitive to the state of the national economy and 

committed to contributing to the development of the 

country, accepted the invitation made. In this context, 

the informal Observatory for Cooperation in the Economy 

of the Sea, in a way, evolved into the Strategic Council for 

the Economy of the Sea of CIP, becoming an integral part 

of CIP. This council will have full support from the structure 

for the pursuit of its objectives and will be governed, 

according to the internal rules of the CIP. The President 

of CIP António Saraiva and the President of the Strategic 

Council for the Economy of the Sea Manuel Tarré invited all 

members of the Observatory of Cooperation in the Economy 

of the Sea to, individually and together with other personalities, 

be part of the Strategic Council of the Economy of the Sea.



 PwC     17

Percurso Azul 2010 - 2020   |  Blue Journey 2010-2020

Bússola - PwC Arena Futuro Azul 
Compass - PwC Forward-Looking Blue Arena

Bússola – PwC Arena Futuro Azul é um fórum de líderes que 

analisam o futuro dos oceanos.

Alavancando a experiência acumulada de mais de uma década 

de recolha e análise de informação económica chave sobre 

as características e prioridades das indústrias do mar, 

foi criado o projeto Bússola.

A “Bússola – PwC Arena Futuro Azul”, toma como ponto 

de partida o crescente reconhecimento da necessidade 

da humanidade se mover – nas palavras do Banco Mundial 

– no sentido do “uso sustentável dos recursos dos oceanos 

gerador de crescimento económico, melhoria das condições 

de vida e dos empregos, e fortalecimento da saúde dos 

ecossistemas oceânicos”.

Compass – PwC Forward-Looking Blue Arena is a forward-

looking leadership forum about the oceans.

Drawing on over a decade of experience researching key 

economic attributes of and stakeholder priorities for the 

world’s oceans, Compass project was created.

“Compass – PwC Forward-Looking Blue Arena”, takes as 

its starting point the increasingly wide recognition of a need 

to move towards – in the words of the World Bank – the 

“sustainable use of ocean resources for economic growth, 

improved livelihoods and jobs, and ocean ecosystem health”.

Visão de futuro
Vision of future
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A liderança do Centro de Excelência da PwC sobre Economia 

Azul, baseada em Portugal, identificou três pilares que formam 

a base da ação deste projeto:

• informação quantitativa e inquéritos executados durante 

a última década através do projeto “LEME – Barómetro 

PwC da Economia do Mar”;

• a compilação de previsões sobre a evolução futura 

das atividades do mar; e

• reuniões e visitas a locais em todo o mundo para 

perceber, in loco, junto dos líderes da Economia Azul, 

qual o rumo que estão a seguir.

Só uma visão integrada dos oceanos pode garantir que 

são usados de forma responsável, efetiva, e equilibrada, 

especialmente se tivermos em atenção que mais indústrias 

no mar, mais potencial existe para acontecerem conflitos 

– conflitos entre indústrias, conflitos entre a exploração 

humana e a conservação marinha, e até conflitos entre nações.

O relatório LEME examina os desafios e as oportunidades 

de se implementar uma visão integrada dos oceanos, 

as especificidades que necessitam ser abordadas e a 

magnitude do prémio de se conseguir concretizar esta 

visão. O relatório também inclui um resumo do ponto 

de situação de cada indústria marítima e de cada nação 

marítima.

Com a “Bússola – PwC Arena Futuro Azul”, o projeto PwC 

sobre o desenvolvimento sustentável dos oceanos passará 

para um novo patamar que permitirá a antevisão das 

tendências futuras da Economia Azul no futuro próximo.

Com este projeto acreditamos que estamos a ajudar a 

“construir confiança na sociedade e a resolver problemas 

importantes”, que é o propósito geral da PwC.

Em 2019, a apresentação da edição nº1 de Bússola 

– PwC Arena Futuro Azul foi um êxito que abriu a porta 

para 2 edições anuais, em Português e em Inglês, 

para Portugal e para o Mundo.

The leadership of the PwC Blue Economy Center of Excellence, 

based in Portugal, has identified three pillars that should 

form the basis for action:

• quantitative data compiled and surveys executed during 

the last decade through PwC’s “HELM Economy of the 

Sea Barometer” project;

• the compilation of quantitative forecasts about the future 

evolution of sea activities; and

• meetings and site visits worldwide to understand 

from Blue Economy leaders what paths they are taking 

toward this over-arching goal.

Only an integrated approach to the oceans can ensure they 

are used responsibly, effectively, and equitably, particularly 

bearing in mind that the more industries the seas have 

to support, the more potential there is for conflict – conflict 

between industries, between human exploitation and marine 

conservation, and even conflict between nations.

The HELM report examines the challenges and opportunities 

in taking an integrated approach to the oceans: the 

practicalities that need to be addressed and the size of the 

prize if this can be achieved. The report also provides a 

snapshot of the state of play in the maritime industries, and 

between maritime nations.

With Compass – PwC Forward-Looking Blue Arena, PwC’s 

thought-leadership around the sustainable development of 

the oceans will be upgraded so that it can anticipate trends 

and events in the Blueb Economy in the near future.

With this project we believe we are helping “to build trust 

in society and solve important problems”, which is PwC’s 

overall purpose.

In 2019, the presentation of edition no. 1 of the Compass 

– PwC Forward-Looking Blue Arena was a success that opened 

the door to 2 annual editions, in Portuguese and in English, 

for Portugal, and for the World.

Bússola - PwC Arena Futuro Azul 
Compass - PwC Forward-Looking Blue Arena



 PwC     19

Percurso Azul 2010 - 2020   |  Blue Journey 2010-2020

Relatórios da Economia Azul, Newsletters e Conferências 
Blue Economy Reports, Newsletters and Conferences

Ao longo deste período 2010-2020, este projeto participou 

em centenas de relatórios, newsletters e conferências, em todo 

o mundo, sobre temas da economia azul, das indústrias 

do mar e dos assuntos marítimos.

Throughout the 2010-2020 period, this project has 

participated in hundreds of reports, newsletters and 

conferences, worldwide, on themes of the blue economy, 

sea industries and maritime affairs.

Comunicação 
relevante
Relevant 
Communication
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Prémios Excellens Mare 
Excellens Mare Awards

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 sustentável num contexto 

de desafios cada vez mais 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!

Reconhecer 
e premiar o mérito
Recognize 
and reward merit

Prémios 
Excellens Mare
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Prémios Excellens Mare: Inspiração*

Prémio Excellens Mare* – Tiago Pitta e Cunha

Prémio Excellens Mare* – Mário Ruivo

Prémio Valoris Mare* – Lisnave

Prémio Valoris Mare* – RAMIREZ

Prémio Identitas Mare* – Dulce Pontes

Prémio Identitas Mare* – Oceanário de Lisboa

Prémio Navigare Mare* – Mutualista Açoreana

Prémio Navigare Mare* – Comando Naval 

(Marinha Portuguesa)

Prémio Navigare Mare* – Fileira do Pescado

Prémio Navigare Mare* – Força Aérea Portuguesa

Prémio Navigare Mare* – Grupo FRIP

Prémio Navigare Mare* – Projeto WindFloat

Prémio Atheletice Mare* – João Rodrigues

Prémio Atheletice Mare* – Manuel Centeno

Prémio Scientia Mare* – CIIMAR - Universidade do Porto

Prémio Scientia Mare* – Campus da Horta 

da Universidade dos Açores

Prémio Natura Mare* – Áreas Marinhas Protegidas 

Madeira (SPNM)

Prémio Natura Mare* – Áreas Marinhas Protegidas 

nos Açores (PNI’s PMA)

Prémios Excellens Mare 2015

Prémio Excellens Mare – Ove Thorsheim

Prémio Valoris Mare – Portos de Portugal

Prémio Identitas Mare – Banda da Armada

Prémio Navigare Mare – EMSA – European Maritime 

Safety Agency (Agência Europeia para 

a Segurança Marítima)

Prémio Athletice Mare – Náutica nas Escolas 

e Centro de Mar de Viana do Castelo

Prémio Scientia Mare – Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa

Prémio Natura Mare – CRAM-Q (Centro de Reabilitação 

de Animais Marinhos de Quiaios)

Excellens Mare Awards: Inspiring*

Excellens Mare Award* – Tiago Pitta e Cunha

Excellens Mare Award* – Mário Ruivo

Valoris Mare Award* – Lisnave

Valoris Mare Award* – RAMIREZ

Identitas Mare Award* – Dulce Pontes

Identitas Mare Award* – Oceanário de Lisboa

Navigare Mare Award* – Mutualista Açoreana

Navigare Mare Award* – Naval Command 

(Portuguese Navy)

Navigare Mare Award* – Fileira do Pescado

Navigare Mare Award* – Força Aérea Portuguesa

Navigare Mare Award* – Grupo FRIP

Navigare Mare Award* – Projeto WindFloat

Athletice Mare Award* – João Rodrigues

Athletice Mare Award* – Manuel Centeno

Scientia Mare Award* – CIIMAR - Universidade do Porto

Scientia Mare Award* – Campus da Horta da 

Universidade dos Açores

Natura Mare Award* – Áreas Marinhas Protegidas 

Madeira (SPNM)

Natura Mare Award* – Áreas Marinhas Protegidas 

nos Açores (PNI’s PMA)

Excellens Mare Awards 2015

Excellens Mare Award – Ove Thorsheim

Valoris Mare Award – Ports of Portugal

Identitas Mare Award – Navy Band

Navigare Mare Award – EMSA – European Maritime 

Safety Agency

Athletice Mare Award – Sea Sports in Schools and Sea 

Centre of Viana do Castelo

Scientia Mare Award – Science Faculty of the University 

of Lisbon

Natura Mare Award – CRAM-Q (Rehabilitation Centre of 

Marine Animals of Quiaios)
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Prémios Excellens Mare 2016

Prémio Excellens Mare – António José Correia

Prémio Valoris Mare – MAR – Registo Internacional 

de Navios da Madeira (2º Registo de Navios Português)

Prémio Identitas Mare – Museu do Mar Rei D. Carlos 

– Cascais

Prémio Navigare Mare – APMSHM - Associação 

Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar

Prémio Athletice Mare – Garrett McNamara

Prémio Scientia Mare – CCMAR – Centro de Ciências 

do Mar do Algarve

Prémio Natura Mare – Parque Marinho Professor 

Luiz Saldanha – Arrábida

Prémios Excellens Mare 2017

Prémio Excellens Mare – Ricardo Serrão Santos

Prémio Valoris Mare – Douro Azul

Prémio Identitas Mare – Museu Marítimo de Ílhavo

Prémio Navigare Mare – Centros de Coordenação 

de Busca e Salvamento Marítimo – MRCC Lisboa 

e Ponta Delgada

Prémio Atheletice Mare – Centros de Formação 

Desportiva Náutica (Desporto Escolar – Portugal)

Prémio Scientia Mare – CESAM – Universidade de Aveiro

Prémio Natura Mare – Pristine Seas – National Geographic

Diploma Revelação Azul Inovação – UNDERSEE 

– Multi-Sensor Fusion System

Excellens Mare Awards 2016

Excellens Mare Award – António José Correia

Valoris Mare Award – MAR – International Shipping Register 

of Madeira – MAR (2sd Portuguese Shipping Register)

Identitas Mare Award – King D. Carlos Museum 

of the Sea – Cascais

Navigare Mare Award – APMSHM - Associação 

Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar 

(The Safety Seaman Association)

Athletice Mare Award – Garrett McNamara

Scientia Mare Award – CCMAR – Algarve Centre for 

Marine Sciences

Natura Mare Award – Professor Luiz Saldanha Marine 

Park – Arrábida

Excellens Mare Awards 2017

Excellens Mare Award – Ricardo Serrão Santos

Valoris Mare Award – Douro Azul

Identitas Mare Award – Museu Marítimo de Ílhavo

Navigare Mare Award – Maritime Search and Rescue 

Coordination Centres – MRCC Lisbon and Ponta Delgado

Athletice Mare Award – Nautical Sports Training Centres 

(School Sports – Portugal)

Scientia Mare Award – CESAM – University of Aveiro

Natura Mare Award – Pristine Seas – National Geographic

Innovation Blue Revelation Diploma – UNDERSEE 

– Multi-Sensor Fusion System

Prémios Excellens Mare 
Excellens Mare Awards
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Prémios Excellens Mare 2018

Prémio Excellens Mare – Peter Heffernan

Prémio Valoris Mare – Gelpeixe

Prémio Identitas Mare – Rede Nacional da Cultura 

dos Mares e dos Rios (RNCMR)

Prémio Navigare Mare – Fundação Fernando 

Henrique Cardoso

Prémio Atheletice Mare – Clube Naval de Cascais

Prémio Scientia Mare – Instituto Hidrográfico

Prémio Natura Mare – Fundação Rebikoff- -Niggeler

Diploma Revelação Azul Inovação – BioMimetx - BMX11

Diploma Revelação Azul Empreendedorismo – Algaplus

Prémios Excellens Mare 2019

Prémio Excellens Mare – António Saraiva

Prémio Valoris Mare – FIEC - Federação das Indústrias 

do Estado do Ceará

Prémio Identitas Mare – Heróis do Mar

Prémio Navigare Mare – PLOCAN - Plataforma 

Oceânica de Canárias

Prémio Athletice Mare – Tiago Pires (“Saca”)

Prémio Scientia Mare – NOAA - National Oceanic 

and Atmospheric Administration

Prémio Natura Mare – Nuno Sá

Diploma Revelação Azul Inovação – Aeronaves 

de Vigilância Marítima Remotamente Pilotadas (UAVision)

Diploma Revelação Azul Empreendedorismo – Regata 

de Portugal

Excellens Mare Awards 2018

Excellens Mare Award – Peter Heffernan

Valoris Mare Award – Gelpeixe

Identitas Mare Award – Nacional Cultural Network 

for Seas and Rivers

Navigare Mare Award – Fernando Henrique Cardoso 

Foundation

Athletice Mare Award – Clube Naval de Cascais

Scientia Mare Award – Hydrographic Institute (Portugal)

Natura Mare Award – Rebikoff-Niggeler Foundation

Blue Revelation Diploma Innovation – BioMimetx - BMX11

Blue Revelation Diploma Entrepreneurship – Algaplus

Excellens Mare Awards 2019

Excellens Mare Award – António Saraiva

Valoris Mare Award – FIEC - Federação das Indústrias 

do Estado do Ceará

Identitas Mare Award – Heróis do Mar

Navigare Mare Award – PLOCAN - The Oceanic Platform 

of the Canary Islands

Athletice Mare Award – Tiago Pires (“Saca”)

Scientia Mare Award – NOAA - National Oceanic 

and Atmospheric Administration

Natura Mare Award – Nuno Sá

Blue Revelation Diploma Innovation – Remotely Piloted 

Maritime Surveillance Aircraft (UAVision)

Blue Revelation Diploma Entrepreneurship – Regatta 

of Portugal
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Prémios Excellens Mare 2020

Prémio Excellens Mare – S.A.S Príncipe Albert II 

do Mónaco

Prémio Valoris Mare – PSA

Prémio Identitas Mare – Fundação Gil Eannes

Prémio Navigare Mare – Revista de Marinha

Prémio Athletice Mare – Francisco Lufinha

Prémio Scientia Mare – INESC TEC

Prémio Natura Mare – INTECMAR

Diploma Revelação Azul Inovação – BiGLe

Diploma Revelação Azul Empreendedorismo 

– SEAentia

Excellens Mare Awards 2020

Excellens Mare Award – H.S.H. Prince Albert II 

of Monaco

Valoris Mare Award 2020 – PSA

Identitas Mare Award 2020 – Gil Eannes Foundation

Navigare Mare Award 2020 – Revista de Marinha

Athletice Mare Award 2020 – Francisco Lufinha

Scientia Mare Award 2020 – INESC TEC

Natura Mare Award 2020 – INTECMAR

Blue Revelation Diploma Innovation 2020 – BiGLe

Blue Revelation Diploma Entrepreneurship 2020 

– SEAentia

Prémios Excellens Mare 
Excellens Mare Awards

Apoiar a arte e a cultura
Supporting art and culture
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Obras Musicais Escritas no Âmbito dos Prémios 
Excellens Mare

Nome da Obra – Onda de Esperança

Autor – Hélder Bettencourt

Estreia – 9 de maio de 2015, no Casino Figueira, pela 

Banda da Armada, dirigida pelo Maestro Délio Gonçalves

Nome da Obra – Salvamento

Autor – Jorge Salgueiro.

Estreia – 30 de abril de 2016, no Casino Figueira, pela 

Banda da Armada, dirigida pelo Maestro Délio Gonçalves

Nome da Obra – Azul Vivaz

Autor – Lino Guerreiro

Estreia – Figueira da Foz CAE 22 abril 2017, pela 

Banda da Armada, dirigida pelo Maestro Délio Gonçalves

Nome da Obra – Oceanus.

Autor – Samuel Pascoal

Estreia – Figueira da Foz CAE 14 abril 2018, pela 

Banda da Armada, dirigida pelo Maestro Délio Gonçalves

Nome da Obra – Mar que Fala Português

Autor – Gilson Santos

Estreia – Figueira da Foz CAE 6 abril 2019, pela 

Banda da Armada, dirigida pelo Maestro Délio Gonçalves

Nome da Obra – Mar ao LEME

Autor – Helder Bettencourt

Estreia – Fevereiro de 2020, no Teatro Faialense, 

na cidade da Horta, nos Açores, pela Banda da Armada, 

dirigida pelo Maestro Délio Gonçalves

Musical Works Written in the Context 
of the Excellens Mare Awards 

Title of music – Wave of Hope

Composer – Hélder Bettencourt

Premiere – 9 May 2015, at Casino Figueira, 

by the Navy Band, directed by Maestro Délio Gonçalves

Title of music – Saving Lives

Composer – Jorge Salgueiro.

Premiere – 30 April 2016, at Casino Figueira, by the Navy 

Band, directed by Maestro Délio Gonçalves

Title of music – Vibrant Blue

Composer – Lino Guerreiro

Premiere – Figueira da Foz CAE april 22, 2017, 

by the Navy Band, directed by Maestro Délio Gonçalves

Title of music – Oceanus

Composer – Samuel Pascoal.

Premiere – Figueira da Foz CAE april 14, 2018, 

by the Navy Band, directed by Maestro Délio Gonçalves

Title of music – Sea That Speaks Portuguese

Composer – Gilson Santos

Premiere – Figueira da Foz CAE april 6, 2019, 

by the Navy Band, directed by Maestro Délio Gonçalves

Title of Music – Sea at the Helm

Composer – Helder Bettencourt

Premiere – February 2020, at Teatro Faialense, Azores, 

by the Navy Band, directed by Maestro Délio Gonçalves
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