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-Peter Drucker-

“O conhecimento e a informação 
são os recursos estratégicos 
para o desenvolvimento de 

qualquer negócio. Os portadores 
desses recursos são as pessoas”



O Mundo Mudou
….

O Mundo Mudou ….

Portugal não pode esperar…



Um mundo em transformação ...

● Portugal tem pela frente o 
desafio do mercado da UE  
e do mercado mundial ...

● Na economia global, para 
um pais da dimensão de 
Portugal, as oportunidades 
são por definição enormes

● Mas aproveitá-las exige 
perceber o mundo hoje ..

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Singapore_Skyline_in_the_Early_Morning.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Singapore_Skyline_in_the_Early_Morning.JPG


OS NOVOS FATORES DE 
CONTEXTO ESTRATÉGICO

Resilience

Return

Rethink

Reinvent

Next Normal



As Novas Marcas Estratégicas da Economia 

Sustentabilidade Qualidade Confiança Inovação Eficiência 





As Competências Centrais – Reinventar as Apostas Nacionais!

CLIMA E OUTROS

• Turismo
• 14% das exportações
• Novas dimensões de base global –

saúde, residencial, golfe, etc;
• Energia

• Novas soluções estratégicas (solar, 
água)

• Posição relevante em termos
internacionais na área das 
renováveis

Portugal Exclusive 

Economic Zone
Portugal Exclusive 

Economic Zone (extension)
• Zona Económica Exclusiva
• Recursos Centrais
• Inúmeras Oportunidades

associadas a novas 
dimensões- Logística, I&D, 
Aquacultura, outros

MAR

• 38% do Território, eventualmente até
60%

• Nono País Europeu com área florestal
protegida

• Indústria de Classe Mundial –
Empresas de Referência Global

• Elevado Valor Acrescentado (71.4%) 
• 10% das Exportações Nacionais

FLORESTA

• Capacidade de referência
em alguns minérios –
ferro, cobre, tungsténio –
com efeito de atracção em
termos de IDE

• Procura Internacional em
forte crescimento

MINAS



MAR – Agendas para o Futuro

AM4

AM3

AM1

AM2

AM3 – PLATAFORMAS 
ESTRATÉGICAS

AM1 – INVESTIMENTO 
INTELIGENTE 

AM2 – REDES 
COLABORATIVAS 

AM4 – BOAS PRÁTICAS



MAR – Agendas para o Futuro

INVESTIMENTO
INTELIGENTE 

AM1

REDES 
COLABORATIVAS 

AM2

PLATAFORMAS 
ESTRATÉGICAS

Através de uma maior 
aposta no Digital será 
possível dar escala às 
possibilidades 
representadas pelas 
novas plataformas 
estratégicas

AM3

BOAS 
PRÁTICAS

AM4

A exemplo de 
outras áreas e 
fileiras, também as 
iniciativas de valor 
do MAR devem ser 
potenciadas 
através de ações 
de demonstração

A experiência de 
cooperação entre os 
Centros de Inovação e as 
Empresas – caso dos 
Clusters – terá que ser 
focada no MERCADO

A área do MAR tem pela 
frente novos desafios 
estratégicos em termos 
de Investimento, 
sobretudo em áreas de 
criação de MAIS VALOR



NOTAS FINAIS

- A fileira do MAR tem pela frente um conjunto de 
desafios e oportunidades  que deverão ser abordados de 
forma estratégica;

- Na área do Investimento Inteligente este novo período 
pós pandemia vai obrigar a uma nova mobilização de 
recursos e competências;

- Neste contexto, as Redes Colaborativas e as 
Plataformas Estratégicas deverão ser potrenciadas numa 
lógica de criação de mais valor;

- A promoção de ações de demonstração das Boas 
Práticas deverá ser reforçada como elemento de 
mobilização estratégica 


