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Este documento pretende sintetizar  e dar a conhecer as principais 
mensagens divulgadas no âmbito do lançamento do projeto “Bússola –
PwC Arena Futuro Azul”  . 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 
messages disclosed at the launch of the project “Compass – PwC Forward-
Looking Blue Arena”. 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. 

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



1 Boas vindas
Welcome

José Manuel Bernardo,
Presidente da PwC Portugal

A PwC acolhe hoje com agrado e dá as boas vindas a todos 
vocês, aqui no Palácio Sottomayor, em Lisboa, sede da PwC
Portugal, neste evento de lançamento da Bússola – PwC
Arena Futuro Azul, um projeto internacional da PwC, 
liderado por Portugal.

Vivemos tempos de grande mudança, com as 
megatendências globais a transformarem o contexto 
económico e social de todos os países. Nos estudos que 
produzimos no Centro de Excelência Global da PwC para a 
Economia do Mar temos em grande atenção todas as 
mudanças que estão a ocorrer no panorama internacional.

Com a “Bússola” acrescentamos um elemento muito 
importante a todo o projeto de responsabilidade social da 
PwC dedicado ao mar, que é a capacidade de estimar e 
prever o futuro próximo, 12 meses, da economia do mar.

Sejam todos bem-vindos!

José Manuel Bernardo,
President of PwC Portugal

PwC welcome today all of you here, in the Sottomayor
Palacette in Lisbon, headquarter of PwC Portugal in this 
launch event of “Compass – PwC Forward-Looking Blue 
Arena”, an international project of PwC, led by Portugal.

We live in times of great changes with global megatrends 
transforming the economic and social context of all 
countries. In the studies we produce in the “Global Centre of 
Excellence for the Economy of the Sea we have great 
attention to all the changes taking place on the international 
scene.

With “Compass” we add a very important element to the 
PwC’s social responsibility project dedicated to the sea, which 
is the capacity of estimate and forecast the near future – 12 
months – of the Economy of the Sea.

Welcome!
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2 Mensagem de Sua Excelência o Presidente da República
Message from His Excellency the President of the Republic

Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República Portuguesa

Saúdo todos os agentes da chamada “Economia do Mar” 
presentes na cerimónia do lançamento da iniciativa de 
âmbito internacional “Centro de Excelência Global para a 
Economia do Mar” e saúdo, em especial, os promotores 
desta ideia, pois Lisboa é o palco natural para uma maior 
reflexão mundial sobre uma melhor gestão e a 
sustentabilidade dos recursos oceânicos.

Há muitos anos que se fala e escreve sobre o potencial do 
mar e da plataforma marítima. É preciso apostar mais e, 
para isso, são necessários meios. É bom saber que o palácio 
Sottomayor acolhe, com   dignidade, quem trabalha e 
investiga estas matérias, designadamente as Forças 
Armadas (com destaque para a Marinha Portuguesa), os 
Centros de Investigação Científica e as Universidades, as 
Regiões Autónomas, as Câmaras Municipais, o Fórum 
Oceano, as Empresas, ONG’s e diversas entidades culturais 
e desportivas de vocação marítima, sob o impulso da PwC
Portugal, com vista à produção de análises quantitativas, 
sobre a evolução da economia nacional e mundial – estudos 
esses que devem ser partilhados com a sociedade em geral.

Só com a partilha do saber e de experiências será possível 
conhecer melhor a realidade da economia do mar, em 
Portugal e no mundo, e criar um futuro sustentável para as 
atuais e novas gerações. Apoiar projetos que envolvem toda 
a comunidade do mar é um desígnio nacional que 
pressupõe um visão estratégica e políticas públicas 
consistentes (e que perdurem) – porque acredito na 
reinvenção, empenhada e confiante, de Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa,
President of the Portuguese Republic

I would like to welcome all the participants in the “Economy 
of the Sea” that are present in the launch ceremony of the 
international initiative “Global Centre of Excellence for the 
Economy of the Sea” and, in particular, I would like to 
recognise the promoters of this idea because Lisbon is the 
natural stage for a wider reflection on both the better 
management and the sustainability of ocean resources.

For many years, the potential of the sea and the maritime 
platform has been discussed and written about. It is 
necessary to invest more and, for this, resources are required. 
It is good to know that this Sottomayor Palacette dignifies 
those who work and research these matters, notably the 
Armed Forces (with an emphasis on the Portuguese Navy), 
scientific research centres and universities, the Autonomous 
Regions, Municipalities, Ocean Forum, businesses, NGOs 
and a range of cultural and maritime sports entities under 
this initiative of PwC Portugal, which aims to produce 
quantitative analysis about the evolution of the national and 
global economy – studies that must be shared with the public 
in general.

Only by sharing knowledge and experiences will it be possible 
to better understand the reality of the Economy of the Sea, in 
Portugal and across the World, and create a sustainable 
future for the current and future generations. To support 
projects that involve the entire community of the sea is a 
national ambition that implies a strategic vision and 
consistent (and durable) public policies – because I believe in 
a reinvention of Portugal that is committed and confident.
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3 Apresentação Bússola – PwC Arena Futuro Azul
Presentation of Compass – PwC’s Forward-Looking Blue Arena

Miguel Marques,
Economy of the Sea PwC Partner

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, 
a PwC lança hoje um fórum internacional de líderes sobre o 
futuro da Economia Azul.

Este fórum, “Bússola – PwC Arena Futuro Azul”, toma 
como ponto de partida o crescente reconhecimento da 
necessidade da humanidade se mover 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”. 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”;

• 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.
Iniciaremos a partir deste momento um ciclo de reuniões 
com lideres da economia do mar, assim como recolha de 
informação prospetiva e visitas a locais chave, 
implementando a “Bússola – PwC Arena Futuro Azul”.

Miguel Marques,
Economy of the Sea PwC Partner

Drawing on over a decade of experience researching key 
economic attributes of and stakeholder priorities for the 
world’s oceans, PwC launches today an international 
leadership forum focused on mapping out a future for the 
Blue Economy.

This forum, entitled “Compass – PwC Forward-Looking Blue 
Arena”, takes as its starting point the increasingly wide 
recognition of a need to move towards the “sustainable use of 
ocean resources for economic growth, improved livelihoods 
and jobs, and ocean ecosystem health”. 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 Blue 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.
Starting today we will meet with economy of the sea leaders, 
we will compile forecasts and will visit key sites, 
implementing “Compass – PwC Forward-Looking Blue 
Arena”.
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4 Videoconferência com São Paulo
Video conference with São Paulo

Carlos Mendonça,
Partner da PwC Brasil

É com muito gosto que participo no lançamento do projeto 
“Bússola – PwC Arena Futuro Azul”!

Nos últimos três anos temos trabalhado de forma estreita 
com a PwC Portugal sobre o tema da Economia do Mar no 
Brasil.

Uma das ações mais visíveis no âmbito da economia do mar 
no Brasil tem sido os ciclos de conferência sobre a 
Economia Azul que temos realizado em parceria com a 
Fundação Fernando Henrique Cardoso, onde apresentamos 
o “LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar”.

A PwC Brasil apoia o Centro de Excelência Global da PwC
sobre a Economia do Mar liderado pela PwC Portugal e 
contribuirá para o desenvolvimento do projeto “Bússola –
PwC Arena Futuro Azul”.

Carlos Mendonça,
PwC Brasil Partner

It is with great pleasure that I take part today of the launch of 
the project “Compass – PwC Forward-Looking Blue Arena”!

In the last three years, we have narrowly worked with PwC 
Portugal about the topic of the Economy of the Sea in Brazil.

One of the most visible actions in the field of the Economy of 
the Sea has been the conference cycles about the Blue 
Economy that we have been doing in collaboration with the 
Fernando Henrique Cardoso Foundation, where we present 
the “HELM – PwC Economy of the Sea Barometer”.

PwC Brazil supports the “Global Centre of Excellence for the 
Economy of the Sea” led by PwC Portugal and will contribute 
for the development of the project “Compass – PwC Forward-
Looking Blue Arena”.
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5 Mensagem da Alemanha para a PwC Portugal
Message from Germany to PwC Portugal

Burkhard D. Sommer,
Líder do Centro de Competências Marítimas
Mensagem de vídeo

“Olá,

É com muito gosto que  envio esta mensagem no contexto
da “Bússola - PwC Arena Futuro Azul”.

A indústria marítima está a passer por um período
desafiante. Continuamos a viver os efeitos da crise. 

Vimos muitas reestruturações, fusões e aquisições no 
passado. Assistimos a muitas vendas da noite para o dia.
Agora estamos a chegar a uma fase em que as empresas têm
que fazer a diferença, por isso estamos a enfrentar o 
problema dos preços continuarem baixos.

No entanto, é possível fazer a diferença ao usar novas
tecnologias, ou ao consolidar operações e é isso o que vemos
agora no Mercado.

A digitalização é a chave, em portos e terminais, assim como
em empresas de transporte marítimo.

A PwC Alemanha, em particular a nossa equipa dedicada às
indústrias marítimas, está muto feliz por poder contribuir e 
apoiar a PwC Portugal em dar um passo em frente no apoio
aos nossos clientes.”

Burkhard D. Sommer,
Deputy Head Maritime Competence Center
Video message

“Hello,

I am happy to send this message in the context of “Compass -
PwC Forward-Looking Blue Arena”.

The maritime industry is facing very challenging times. We 
continue to experience the effects of the crisis.

We have seen a lot of restructurings, mergers and 
acquisitions in the past. We have seen many sales overnight 
and now we are reaching a face, where companies have to 
make a difference.
Therefore, we are facing the problem that rates remaining 
low.

However, you can make a difference by using new 
technologies or consolidating operations and this is what we 
see now in the market.

Digitization is the key, in ports and terminals, as well as in 
shipping companies.

PwC Germany, in particular our marine industry team, is 
dedicated to be able to contribute and support PwC Portugal 
to take a step forward in supporting our clients.” 
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6 Mensagem da China para a PwC Portugal
Message from China to PwC Portugal

Gabriel Wong,
Líder One Belt One Road da PwC China
Líder de Corporate Finance da China
Mensagem de vídeo

“Olá,

É com muito gosto que partilho esta mensagem sobre o 
potencial da China One Belt One Road, a iniciativa chinesa
para criar conectividade entre 4,4 mil milhões de pessoas e 
capacidade de produção de 21 biliões de dólares, em
particular na rota marítima.

No contexto do lançamento da “Bússola – PwC Arena 
Futuro Azul”, a nossa equpa na China está pronta para 
apoiar a PwC Portugal e o projeto PwC sobre a Economia do 
Mar, e estamos desejosos de trabalhar convosco num futuro
próximo.

Obrigado.”

Gabriel Wong,
PwC China One Belt One Road Leader
Head of China Corporate Finance
Video message

“Hello,

I'm really happy to share this message about the future 
potential of China one belt-one road, the Chinese initiative of 
building the connectivity of 4.4 billion population and US 
dollar 21 trillion of the world output, in particular the 
maritime route.

In the context of the launch of the Compass - PwC Forward-
Looking Blue Arena, our team in China is ready to support 
PwC Portugal and PwC Economy of the Sea project and we 
are looking forward to work with you in a very short future.

Thank you.”
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7 Mensagem da Austrália para a PwC Portugal
Message from Australia to PwC Portugal

David Wills,
Líder Global de Empreendedorismo e Empresas 
Privadas da PwC
Mensagem de vídeo

“Olá,

Sou o David Wills, líder global de empreendedorismo e 
empresas privadas da PwC e estou muito satisfeito por 
partilhar algumas reflexões sobre o papel vital das empresas 
privadas e familiares na economia do Mar.

Um grande número de empresas na Economia do Mar são 
privadas ou familiares, particularmente nos segmentos da 
fileira alimentar e do turismo marítimo.

Sabemos que as empresas privadas e familiares têm um 
maior compromisso de longo prazo e o capital é mais 
paciente.

Em tempos de mudança, também verificamos que estas 
empresas são mais fiáveis e mais resilientes aos altos e 
baixos dos mercados.

A nossa rede de empreendedorismo e empresas privadas 
está muto entusiasmada em apoiar a firma portuguesa na 
liderança do Centro de Excelência da PwC para a Economia 
do Mar.

Obrigado.”

David Willis,
PwC Global Leader for Entrepreneurial and Private Business
Video message

“Hello, 

I'm David Wills, PwC's Global Leader for Entrepreneurial 
and Private Business and I’m delighted to share a few 
reflections on the vital role of private and family business in 
the economy of the sea.

A huge number of companies in the economy of the sea
are private or family owned businesses, particularly in the sea 
food and the sea tourism segments.

We know that private and family businesses bring long-term 
commitment and patient capital.

In changing times, we also see that these companies are more 
trusted and more resilient to business ups and downs.

Our global entrepreneurial and private business network is 
really looking forward to support the Portuguese firm in 
leading the PwC Economy of the Sea Center of Excellence.

Thank you.”
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8 Encerramento
Closure

Almirante António Silva Ribeiro,
Chefe do Estado-Maior General das Forças 
Armadas

É, para mim, um enorme gosto estar no lançamento 
internacional de “Bússola – PwC Arena Futuro Azul”, 
promovido pelo Dr. Miguel Marques, pessoa que muito 
estimo e admiro, pelo notável trabalho de responsabilidade 
social que tem realizado no centro de excelência global da 
PwC para os assuntos do mar, baseado em Portugal.

Este trabalho quantifica a evolução da economia do mar no 
mundo e tem permitido partilhar, com a sociedade, 
informação qualitativa muito relevante para a tomada de 
decisão.

Pretende, agora, a PwC avançar para a compilação de 
informação previsional sobre as tendências de evolução 
futura da economia do mar à escala global.

Saúdo, entusiasticamente, mais esta iniciativa visionária e 
de grande utilidade pública, do Dr. Miguel Marques, e 
felicito a PwC, por este novo contributo para o seu brilhante 
e premente trabalho de responsabilidade social, focado na 
economia do mar.

Nas atuais circunstâncias do mundo, afigura-se imperioso 
aprofundar a mentalidade marítima dos cidadãos à escala 
global, o que coloca o desafio de se promover o estudo do 
mar, caso queiramos conhecer melhor e pôr em prática 
medidas que revertam os gravíssimos problemas 
ambientais que afetam os oceanos.

Deixo o desafio de se avançar para o aprofundamento dos 
estudos marítimos, como campo académico transdisciplinar 
das ciências sociais, que examine as relações críticas e 
contínuas do Homem com o mar, em matéria de 
desenvolvimento e de segurança.

Desta forma, poderemos formar profissionais completos, 
com o saber necessário para, relativamente ao mar nas suas 
múltiplas vertentes, onde a economia suscita enorme 
interesse, pensarem como homens de ação e agirem como 
homens de pensamento.

Admiral António Silva Ribeiro,
Chief of General Staff of the Portuguese Armed Forces

It is a great pleasure for me to be present at this international 
launch of “Compass – PwC Forward-Looking Blue Arena”, 
promoted by Dr Miguel Marques, that I much admire for the 
fantastic social responsibility work that is being done by the 
PwC Global Centre of Excellence for Sea Affairs, based in 
Portugal.

This work quantifies the evolution of the Economy of the Sea 
worldwide and has enabled the sharing of very relevant 
qualitative information for decision-making with the public.

PwC now intends to proceed with a compilation of forecast 
data about the trends for future evolution of the Economy 
of the Sea on a global scale.

I enthusiastically greet this visionary initiative from Dr
Miguel Marques which is of great public utility, and I 
congratulate PwC for this new contribution for its brilliant 
and relevant social responsibility work focused on the 
Economy of the Sea.

In the world’s present circumstances, it seems imperative to 
deepen the maritime mentality of citizens around the world, 
which highlights the challenge of promoting the study of the 
sea if we want to learn about and put into action mechanisms 
that reverse the very serious environmental problems that 
affect the oceans.

I emphasise the challenge of moving forward with the 
deepening of the maritime studies as a cross-disciplinary 
academic field of social sciences, examining the critical and 
continuous relations of humankind with the sea in matters 
of development and security. 

This way, we can train professionals fully – in all areas of the 
sea and its multiple strands where the economy arouses great 
interest – with the necessary knowledge to think as people of 
action and act as people of knowledge.
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Contactos
Contacts

Miguel Marques
Economy of the Sea Partner
miguel.marques@pt.pwc.com

Lisboa
Lisbon

Palácio Sottomayor
Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16
1050 – 121 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
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