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Bússola – PwC Arena Futuro 
Azul é um fórum de líderes 
que analisam o futuro 
dos oceanos, que inclui uma 
compilação de informação 
previsional.

Organizado nos seguintes temas relevantes, 
os especialistas do oceano expressam 
as suas visões sobre o que devemos esperar 
nos próximos 12 meses (ano 2019), no que 
respeita às atividades 
no mar:

• Governo dos Oceanos e Abordagem 
Integrada;

• Finanças e Economia;

• Ambiente;

• Conhecimento e Inovação; e

• Pessoas, Cultura e Identidade.

O lançamento internacional 
desta iniciativa ocorrerá em 
Lisboa, a 13 de julho de 2018.

Mapa da Economia do Mar
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‘Construir confiança 
na sociedade e resolver 
problemas importantes’

O propósito da PwC

Rápida Urbanização

A maioria das grandes cidades 
está localizada na linha costeira 
ou próximo do mar…

Alterações climáticas 
e escassez de recursos

Uma abordagem ambientalmente 
sustentável aos oceanos é chave 
para o desenvolvimento da 
humanidade…

Mudança no poder 
económico global

Porque os mares são partilhados, 
a estratégia deve ser igualmente 
partilhada – a economia do mar 
deve ser integrada, não só entre 
indústrias, mas entre empresas 
e países…

Alterações demográficas
e sociais

Os oceanos oferecem emprego, 
lazer e identidade…

Technological 
breakthroughs

A robótica e a monitorização 
por satélite são aspetos críticos 
para a pesquisa marinha…

Encontrar respostas para as 
megatendências é um problema 
importante para resolver. O oceano 
como um vasto recurso dá à sociedade 
uma resposta sustentável aos desafios 
apresentados pelas megatendências.

Projeto de Pensamento
Estratégico da  PwC 
sobre a Economia
do Mar
Há mais de 10 anos que a PwC tem um 
projeto de pensamento estratégico sobre a 
economia do mar, construindo confiança 
na sociedade através da partilha de 
informação (LEME: Barómetro PwC da 
Economia do Mar) e da organização de 
fóruns para promover o conhecimento, 
a cooperação e o mérito (MAREECOFIN, 
Website Economia do Mar PwC
e Prémios Excellens Mare).
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