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Introdução
Introduction1

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. O 
MAREECOFIN faz parte do nosso projeto de 
responsabilidade social de apoio ao desenvolvimento da 
economia do mar em Portugal. 

Nesta quinta reunião MAREECOFIN, de forma conjunta e 
de ilustres oradores efetuámos uma reflexão focada em 
temas económico-financeiros que afetam a posição 
financeira das empresas da economia do mar.

O conceito de economia azul que emerge, trouxe uma 
importante visão integrada e transversal de todos os 
setores, que envolve as empresas ligadas a setores 
tradicionais do mar, como a fileira alimentar do mar, a 
construção naval, o turismo ligado ao mar, a indústria dos 
portos e transportes marítimos, bem como as empresas de 
setores ligadas aos novos usos do mar, como a 
biotecnologia, as telecomunicações ou a robótica, entre 
outros setores. Esta visão holística do mar traz novos 
desafios e oportunidades a todos os agentes económicos, 
onde se incluem os investidores e financiadores da 
economia do mar. Assim, torna-se fundamental, criar 
pontes de comunicação e de transferência de informação 
entre os agentes que façam com que o investimento e o 
financiamento aconteçam. 

MAREECOFIN – PwC Economia 
e Finanças do Mar

28 de maio de 2018

Lisboa – Padrão dos Descobrimentos

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.

In this fifth MAREECOFIN meeting, together with 
distinguished speakers, we focused on economic and 
financial issues that affect the financial position of the 
economy of the sea.

The emerging blue economy concept has brought an 
important cross-sectoral and integrated vision, involving 
companies linked to traditional sectors of the sea such as the 
sea food industry, shipbuilding, sea-related tourism, industry 
ports and maritime transport, as well as companies in sectors 
linked to new uses of the sea such as biotechnology, 
telecommunications or robotics, among other sectors. This 
holistic view of the sea brings new challenges and 
opportunities to all economic players, including investors 
and financiers of the sea economy. Thus, it is essential to 
create bridges of communication and information transfer 
between the agents that make investment and financing 
happen.

MAREECOFIN – PwC Economy 
and Finances of the Sea

May 28th, 2018

Lisbon – Monument to the Discoveries
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Estudos da PwC demonstram que existem barreiras entre os 
financiadores e investidores e os produtores do mar. Essas 
barreiras podem advir de falhas de comunicação sobre a 
importância dos projetos ou falta de valor deste, ou até a 
falta de conhecimento operacional por parte dos 
investidores sobre qual a realidade do mar. 

Os investidores e os financiadores, no seu dia a dia de 
análise criteriosa do risco e do valor de cada projeto, ao 
viabilizarem uns e inviabilizarem outros, moldam o que 
será a economia do mar do futuro. No final do dia, os 
investidores e os financiadores têm muita influência sobre o 
que será a economia do mar das próximas gerações. 

Esta importante realidade, responsabiliza toda a sociedade 
civil, principalmente os que defendem uma valorização 
sustentável dos recursos do mar. Deste modo, todos devem 
contribuir ativamente para que os financiadores e 
investidores tenham uma ampla informação sobre todas as 
variáveis em questão, para poderem decidir 
adequadamente. 

No atual contexto, caracterizado por uma economia global 
em profunda transformação, mais do que uma análise 
histórica de performances da indústria ou de autonomias 
financeiras, o caminho do desenvolvimento aponta para 
uma análise global do mérito de cada projeto, a qual, em 
conjunto com análises financeiras robustas, deve 
igualmente incluir indicadores de sustentabilidade social e 
ambiental, entre outras variáveis relevantes.

Neste contexto, o MAREECOFIN pretende continuar a ser 
um contributo relevante para a reflexão e partilha de 
informação entre investidores, financiadores e 
empreendedores, com vista à concretização de projetos que 
criem efetivamente valor para a sociedade, a partir do 
recurso mar, de forma sustentável. 

Gostaríamos, uma vez mais, de agradecer a todos os que 
tornaram possível a realização desta iniciativa.

Este documento pretende sintetizar e dar a conhecer as principais 
conclusões da Quarta Reunião do MAREECOFIN – PwC
Economia e Finanças 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 a cada caso concreto. A PwC
não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de 
decisão tomada com base na informação aqui descrita.

PwC studies show that there are barriers between funders 
and investors and sea producers. These barriers may arise 
from miscommunication about the importance of the 
projects or their lack of value, or even lack of operational 
knowledge on the part of investors about the reality of the 
sea.

Investors and financiers, in their day-to-day careful analysis 
of the risk and value of each project, by making them feasible 
and making others unfeasible, shape what will be the future 
of the economy of the sea. At the end of the day, investors 
and funders have much influence over what will be the 
economy of the sea for the next generations.

This important fact, responsible for all civil society, especially 
those who advocate a sustainable exploitation of marine 
resources. In this way, all should actively contribute to 
providing funders and investors with ample information on 
all the variables in question, so that they can properly decide.

In the present context, characterized by a global economy in 
deep transformation, rather than a historical analysis of 
industry performances or financial autonomies, the path of 
development points to a global analysis of the merit of each 
project, which, together with analyzes should also include 
indicators of social and environmental sustainability, among 
other relevant variables.

In this context, MAREECOFIN intends to continue to be a 
relevant contribution to the reflection and sharing of 
information among investors, financiers and entrepreneurs, 
with a view to the realization of projects that effectively 
create value for society, from the sea resource, in a 
sustainable way.

We would like to thank all those who have made possible this 
initiative!

José Bernardo
Territory Senior Partner

Miguel Marques
Economy of the Sea Partner

Ricardo Filipe Pinho
Economy of the Sea Manager

This document is intended to summarise and publicise the principal 
conclusions of the Fourth Meeting of MAREECOFIN – PwC 
Economy and Finances of the Sea. 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.
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Sumário Executivo
Executive Summary2

O MAREECOFIN - PwC Economia e Finanças do Mar,
Reunião de Primavera é uma iniciativa que visa reunir 
investidores, financiadores, empreendedores e gestores de 
topo de instituições financeiras e de empresas das indústrias 
relacionadas com o mar, para debater e partilhar informações 
sobre temas económicos e financeiros, fundamentais para a 
concretização de projetos que visem a valorização sustentável 
dos recursos do mar.

Neste documento encontrará breves notas relativas à quinta 
reunião MAREECOFIN, realizada a 28 de maio de 2018, no 
Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.

Como notas finais da reunião ressaltaram os seguintes 
aspetos:

• A extensa área da plataforma continental portuguesa (uma 
das maiores do mundo) representa um potencial enorme 
ainda por explorar no que aos recursos minerais, energéticos 
ou biológicos diz respeito. Deste modo, é necessário 
aumentar o conhecimento da plataforma continental 
portuguesa, sendo por isso importante que exista uma ligação 
das empresas e de outros intervenientes da sociedade à 
ciência e à investigação para que os progressos tecnológicos 
de acesso e exploração possam ser uma realidade. 

• Apesar de na última década, a economia do mar ter evoluído 
positivamente em termos de emprego e valor acrescentado, 
não podemos afirmar que esta evolução foi também 
qualitativa dada a baixa produtividade portuguesa para o 
conjunto da economia do mar quando comparada com outros 
países europeus com área de mar.

• Nesta quinta reunião, que incidiu sobre fontes de 
financiamento para a economia do mar, verificou-se que, em 
Portugal, existe uma falta de recursos financeiros nacionais 
para o investimento e de uma cultura empreendedora fulcrais 
para a alavancagem deste setor. 

• A PwC continuará empenhada em manter este seu projeto 
de responsabilidade social em prol da valorização sustentável 
dos recursos do mar, organizando iniciativas de partilha de 
informação e cooperando entre as diferentes organizações 
que constituem a economia do mar em Portugal.

The MAREECOFIN - PwC Economy and Finances of 
the Sea Spring Summit is an initiative that aims to bring 
together investors, financiers, entrepreneurs and top 
managers of financial institutions and companies of 
maritime industries to discuss and share information on 
economic and financial key issues for the realization of 
projects aimed at sustainable exploitation of marine 
resources.

In this document are brief notes of the fifth meeting 
MAREECOFIN held on May 28th, 2018 at the Monument to 
the Discoveries.

The final notes of the meeting highlighted the following 
aspects:

• The vast area of the Portuguese continental shelf (one of the 
biggest in the world) is a huge untapped potential in 
minerals, energy and biological resources concerns. Thus, it 
is necessary to increase the knowledge of the Portuguese 
continental shelf, so it is important that there is a connection 
of companies and other stakeholders to science and research 
in order to allow the technological progress in exploitation.

• Although in the last decade the economy of the sea has 
developed positively in terms of employment and added 
value , we can not say that this evolution was also qualitative 
given the low Portuguese productivity for the whole economy 
of the sea when compared with other European countries 
with sea area.

• In this fifth meeting, which focused on financial sources for 
the economy of the sea, it was found that, in Portugal, there 
is a lack of national financial resources for investment and an 
entrepreneurial culture central to leverage this sector.

• PwC will continue to be committed in maintaining its social 
responsibility project in favor of sustainable valorization of 
the sea resource, implementing initiatives for sharing 
information and cooperating with the various organisations
that make up the economy of the sea in Portugal.
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Agenda MAREECOFIN
MAREECOFIN Agenda3

14h30 Boas-vindas
PwC

14h40 Abertura
Abílio Ferreira – Câmara Municipal de Lisboa
Miguel Marques– PwC

15h00 Investir e Financiar para Criar Valor na 
Economia do Mar
Oradores:
• António Belmar da Costa – AGEPOR –

Keynote Speaker
• António Nogueira Leite – Fórum Oceano
• Bárbara Costa Pinto – Banco BPI
Moderador: 
• Miguel Marques – PwC

16h00 A Preparação é Fundamental para atingir 
Resultados
Oradores:
• Joana Pratas – Atleta Olímpica de Vela
• Maria João Bebiano – CIMA
• Valentina Chkoniya– VT Mar marketing 

intelligence
Moderador: 
• Miguel Marques – PwC

17h00 Porto de Honra

14h30 Welcome
PwC

14h40 Opening
Abílio Ferreira –Lisbon City Council
Miguel Marques – PwC

15h00 Investing and Financing to create value in 
the Economy of the Sea
Speakers:
• António Belmar da Costa – AGEPOR – Keynote 

Speaker
• António Nogueira Leite – Fórum Oceano
• Bárbara Costa Pinto –BPI Bank
Moderator:
• Miguel Marques – PwC

16h00 Preparation is fundamental to achieve 
Results
Speakers:
• Joana Pratas – Olympic sailor
• Maria João Bebiano – CIMA Director
• Valentina Chkoniya– VT Mar marketing 

intelligence
Moderator:
• Miguel Marques – PwC

17h00 Closing Cocktail – Port of Honor

28 de maio de 2017 
Padrão dos Descobrimentos – Lisboa

May 28th, 2017
Monument to the Discoveries-
Lisbon
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Investir e Financiar para Criar Valor na Economia do Mar
Investing and financing to create value in the Economy of the Sea4

O desenvolvimento da economia do mar é, hoje, um 
objetivo estratégico do Estado Português. No entanto, sem 
financiamento e investimento público e privado, este 
objetivo não será alcançado, de forma sustentável. 

Apesar da crise, que afetou muitos setores económicos em 
Portugal, verifica-se que a economia do mar tem sido 
resiliente e que a maior parte dos seus indicadores têm tido 
uma evolução positiva. A grande questão que se coloca é 
como manter esta boa performance? 

Alguns dos exemplos de indicadores de sucesso da 
economia do mar passam pelo aumento reiterado e 
consistente do turismo de cruzeiro nos últimos anos. Ao 
nível de bandeira, Portugal tem crescido, no entanto pela 
sua posição geoestratégica, tem potencial para conseguir 
muito mais. Por outro lado, a plataforma continental 
portuguesa representa um imenso potencial de 
desenvolvimento e crescimento económico. Embora a 
exploração de recursos em águas ultra profundas 
represente um risco muito elevado, será possível no futuro, 
encontrar soluções para explorar esta área. 

O turismo é, neste momento, um dos principais 
propulsionadores do crescimento da economia azul em 
Portugal. No entanto este crescimento não é acompanhado 
por um desenvolvimento qualitativo, isto porque os setores 
com maior retorno – a exploração de energia offshore, 
construção e reparação naval – não estão desenvolvidos 
suficientemente em Portugal. 

The development of the economy of the sea is, today, a 
strategic goal of the Portuguese government. However, 
without financing and public and private investment, this 
goal will not be achieved in a sustainable way.

Despite the crisis, which affected many economic sectors in 
Portugal, it has been observed that the economy of the sea 
has been resilient and that most of its indicators have had a 
positive evolution. The big question that arises is how to 
maintain this good performance?

Some of the examples of successful indicators of the economy 
of the sea go through the repeated and consistent increase of 
cruise tourism in recent years. At the flag level, Portugal has 
been increasing However for its geostrategic position, 
Portugal has the potential to achieve much more. On the 
other hand, the Portuguese continental shelf represents an 
immense potential of development and economic growth. 
Although the exploitation of resources in ultra-deep waters 
poses a very high risk, it will be possible in the future to find 
solutions to exploit this area.

Tourism is, at the moment, one of the main propellers of the 
growth of the blue economy in Portugal. However, this 
growth is not accompanied by a qualitative development, 
because the sectors with the highest returns - offshore energy 
exploration, shipbuilding and ship repair - are not 
sufficiently developed in Portugal.
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A situação económica em Portugal inviabiliza a capacidade 
pública para investir na exploração dos recursos presentes 
na plataforma continental. Nesse sentido, o investimento e 
financiamento terá que vir necessariamente do estrangeiro. 
É importante, no entanto, que Portugal encontre os 
mecanismos jurídicos necessários para garantir a soberania 
sobre esses recursos e garantir o crescimento e 
desenvolvimento económicos baseados na exploração 
sustentável da plataforma continental portuguesa. 

Garantir o investimento sustentável em qualquer um dos 
setores da economia do mar será necessário criar pontes de 
entendimento entre financiadores e empreendedores. 

Essas pontes de entendimento entre financiadores e 
investidores passam por dois vetores: os projetos têm que 
mostrar viabilidade económica e adequado perfil de risco; 
por outro lado as instituições têm que conseguir 
compreender as particularidades dos projetos relacionados 
com o mar e garantir que existem interlocutores que 
compreendam essas necessidades. 

Os financiadores exigem, hoje, em resultado da crise 
financeira de 2011, que os empresários detenham capital e 
invistam mais do seu próprio capital, o que cria grandes 
dificuldades aos projetos de investimento.

Tanto para grandes projetos, como para projetos mais 
pequenos, o mais importante, na visão dos financiadores 
comerciais, como é o caso dos bancos, passa pela 
experiência passada, a robustez e capacidade financeira, o 
potencial de retorno ou o pacote de garantias apresentados. 
No entanto, o mais importante é garantir que o risco para a 
entidade financeira é minimizado, que o projeto tem 
robustez e é um projeto maduro, assim como, o empresário 
ou empresa devem garantir uma parte do investimento.

Uma alternativa aos investidores portugueses passa por 
procurar investimento estrangeiro, como é o caso dos 
fundos de investimento. No entanto o capital estrangeiro 
exige determinados valores, normalmente altos, acima dos 
5 milhões de euros, o que pode ser um impedimento.

The current status of the Portuguese economy makes 
impossible the state capacity to invest in the exploitation of 
the resources present in the continental shelf. In this context, 
foreign investment and financing are necessarily required. It 
is important, however, that Portugal find the necessary legal 
mechanisms to guarantee sovereignty over those resources 
and ensure the growth and development of sustainable 
exploitation of the Portuguese continental shelf.

Ensuring sustainable investment in any of the marine 
economy sectors will require building understanding bridges 
between investors and entrepreneurs.

These bridges of understanding between financiers and 
investors go through two vectors: projects must show 
economic viability and adequate risk profile; on the other 
hand, institutions must be able to understand the 
particularities of sea-related projects and ensure that there 
are interlocutors who understand these needs.

As a result of the 2011 financial crisis, financiers now 
demand that entrepreneurs invest more of their own capital, 
which creates great difficulties for investment projects.

For large projects as well as for smaller projects, the most 
important, in the view of commercial lenders, as is the case 
with banks, is past experience, robustness and financial 
capacity, return potential or the package of guarantees 
presented. However, the most important thing is to ensure 
that the risk to the financial entity is minimized, that the 
project has robustness and is a mature project, just like, the 
entrepreneur or company must secure a part of the 
investment.

An alternative to Portuguese investors is looking for foreign 
investment, as is the case with investment funds. However 
foreign capital requires certain values, usually high, above 5 
million euros, which can be an obstacle.

PwC   9

MAREECOFIN - PwC Economia e Finanças do Mar Reunião de Primavera

MAREECOFIN - PwC Economy and Finances of the Sea Spring Summit 

4



A Preparação é Fundamental para atingir Resultados
Preparation is fundamental to achieve Results5

Para se atingirem resultados será sempre necessário 
preparação. Preparação que permita reduzir os riscos que 
conseguimos prever. Nesta matéria é fundamental estar 
atento á evolução do estado ambiental do oceano e às 
alterações de consumo e estilo de vida das próximas 
gerações relativamente às gerações passadas. 

A contaminação por plástico e outros fatores de poluição 
estão a colocar em risco a qualidade do Oceano e por 
consequência a qualidade e quantidade do pescado. Este é 
um problema global que exige uma resposta global e que 
terá consequência agravadas pelo rápido aumento da 
população mundial. Exemplo deste desafio é o facto de 
existirem, já, produtos marinhos que apresentam 
microplásticos nos seus sistemas digestivos e que, 
posteriormente serão consumidos pelo ser humano. Ainda 
são desconhecidos os impactos dos microplásticos que 
estão já presentes nas águas e no ar. Para reduzir a 
poluição, e assim, melhorar a produção do Oceano, será 
necessário adotar medidas em terra, de onde 80% dos 
fatores poluentes são provenientes.

Esta poluição é fruto de um modelo económico, assente 
num padrão de consumo intensivo. Prevê-se que as novas 
gerações venham a ser ainda mais consumistas que as 
gerações anteriormente, procurando, cada vez mais, 
materiais e produtos que, devido à sua composição e 
durabilidade, representam riscos ambientais enormes. No 
entanto, os mais jovens e os principais futuros 
consumidores procuram, cada vez mais, experiências únicas 
e personalizadas. 

To achieve results deep preparation will always be required. 
Preparation that helps us reduce the identified risks. In this 
context we must be monitoring the evolution of the 
environmental quality of the ocean and the implications of 
the changes in consumption and lifestyle of the next 
generation compared to past generations.

Contamination from plastic and other pollution factors are 
setting the quality of the Ocean at risk and consequently the 
quality and quantity of the fish. This is a global problem that 
requires a global response and will be exacerbated by the 
rapid increase in world population. An example of this 
challenge is the fact that there are already marine products 
that present microplastics in their digestive systems and that 
will later be consumed by humans. The impacts of 
microplastics that are already present in water and air are 
still unknown. To reduce pollution, and thus improve the 
production of the Ocean, it will be necessary to adopt 
measures on land, from which 80% of the pollutants come 
from.

This pollution is the result of an economic model, based on 
an intensive consumption pattern. New generations are 
expected to be even more consumeristic than previous 
generations, looking increasingly for materials and products 
that, because of their composition and durability, pose 
enormous environmental risks. However, the young and 
future major consumers are increasingly looking for unique 
and personalized experiences.
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Por outro lado, as mais recentes gerações são também as 
mais sedentárias de sempre, praticando pouco ou nenhum 
desporto. Portugal tem, no entanto, condições para criar um 
modelo de negócio baseado na promoção de centros de 
treino de alto rendimento, devido às condições do seu 
oceano e do seu clima, existindo já, inclusivamente, vários 
bons exemplos em Portugal, nomeadamente em Lisboa e 
Viana do Castelo.

Uma forma de preparação para atingir bons resultados pode 
passar pela análise de dados, da cadeia de distribuição e 
procurar novas oportunidades para aumentar a qualidade 
dos produtos oferecidos. Isto pode passar pela digitalização 
e capitalização da análise de mega-dados como forma de 
melhorar tanto a cadeia de produção, como personalizar os 
produtos para consumidor final.

On the other hand, the most recent generations are also the 
most sedentary ever, practicing little or no sport. Portugal, 
however, has the conditions to create a business model based 
on the promotion of high-performance training centers, due 
to the conditions of its ocean and its climate, and there are 
already several good examples in Portugal, namely Lisbon 
and Viana do Castelo.

One way of preparing for good results can be to analyze data, 
the distribution chain and look for new opportunities to 
increase the quality of products offered. This may involve 
digitizing and capitalizing on big data as a way to improve 
both the production chain and customizing the products to 
the end consumer.
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Mensagem final

Final message

Após a realização da quinta reunião MAREECOFIN, 
podemos afirmar que, durante esta reunião de economia e 
finanças do mar, promovida pela PwC, se refletiu e se 
partilhou informação entre investidores, financiadores e 
empreendedores, com vista à concretização de projetos que 
criem efetivamente valor para a sociedade, a partir do 
recurso mar, de forma sustentável. 

Este tipo de iniciativas é fundamental para a concretização 
de projetos que reforcem a cadeia de valor da economia 
portuguesa de uma forma sustentável, a partir do recurso 
mar. 

O País enfrenta um contexto económico-financeiro estável. 
Ainda assim, as dificuldades de financiamento e 
investimento a que assistimos não podem constituir um 
impedimento à esperança de desenvolver a economia do 
mar. 

Neste sentido, a atração de financiamento e investimento 
externo assume uma grande importância. Para captar 
investimento e financiamento, os incentivos assumem um 
papel preponderante, uma vez que podem alavancar 
projetos fundamentais para o avanço das indústrias do mar.

Para se atingirem resultados será sempre necessário 
preparação. Preparação que permita reduzir os riscos que 
conseguimos prever. Nesta matéria é fundamental estar 
atento á evolução do estado ambiental do oceano e às 
alterações de consumo e estilo de vida das próximas 
gerações relativamente às gerações passadas. 

Neste contexto, a PwC continuará empenhada em manter o 
seu projeto de responsabilidade social em prol da 
valorização sustentável do recurso mar, implementando 
iniciativas de partilha de informação e cooperação com as 
diferentes organizações que constituem a economia do mar 
em Portugal. 

After the fifth MAREECOFIN meeting, we can affirm that 
during this meeting of the economy and marine finance 
promoted by the PwC, information was reflected and shared 
among investors, financiers and entrepreneurs, with a view 
to the realization of projects that effectively create value for 
the society, from the resource sea, in a sustainable way.

This type of initiative is fundamental for the realization of 
projects that reinforce the value chain of the Portuguese 
economy in a sustainable way, from the sea resource.

The country faces a stable economic and financial context. 
Still, the financing and investment difficulties we are seeing 
can not be a deterrent to the hope of developing the economy 
of the sea.

In this sense, the attraction of financing and external 
investment is of great importance. In order to capture 
investment and financing, incentives play a leading role, 
since they can leverage projects that are fundamental to the 
advancement of the sea industries.

To achieve results deep preparation will always be required. 
Preparation that helps us reduce the identified risks. In this 
context we must be monitoring the evolution of the 
environmental quality of the ocean and the implications of 
the changes in consumption and lifestyle of the next 
generation compared to past generations.

In this context, PwC will continue to strive to maintain its 
social responsibility project for sustainable exploitation of 
the sea resource by implementing initiatives to share 
information and cooperation with the different organizations 
that constitute the economy of the sea in Portugal.
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