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Tanto mar pode
gerar tanto negócio
Apostar em programas especializados que estejam ligados ao desenvolvimento
de áreas específicos da economia é uma das tendências das escolas de negócios.
MADALENA QUEIRÓS
madalena.queiros@economico.pt

O

s negócios ligados ao mar
valem cerca de quatro mil
milhões de euros na economia portuguesa, o que representa apenas 3% do PIB.
Mas este sector “tem um
grande potencial de crescimento, podendo chegar a representar 18% do
PIB português”, prevê Joaquim Macedo de
Sousa da reitoria da Universidade de Aveiro.
Para ajudar a promover e rentabilizar este
sector de actividade, a AESE - Escola de Direcção e Negócios lançou, em parceria com a
Universidade de Aveiro, o programa “Gestão
Avançada da Economia do Mar”. “Um programa destinado a pessoas que estejam directa ou indirectamente ligados à economia do
mar “, afirma Eduardo Andrade Pereira, responsável pelo programa da AESE. O objectivo
é “disponibilizar uma plataforma de excelência na formação, com as habituais competências dos programas de formação em gestão e
liderança da AESE, com sessões de enquadramento dedicadas à economia do mar”, acrescenta. A 1ª edição do programa já está a decorrer. Mas face ao volume da procura deverá
ser lançada uma 2ª edição já no início do próximo ano.
O sector tem um exponencial de crescimento
que poderá ser apoiado com fundos comunitários. Por sugestão da eurodeputada portuguesa Maria da Graça Carvalho, o novo programa de fundos comunitários para a ciência

O programa da
AESE - Escola
de Direcção
e Negócios em
Gestão Avançada
da Economia
do Mar pretende
fomentar
a criação
de novos
negócios ligados
à economia
do mar.

“Horizonte 2020” tem uma linha de financiamento específica para este sector. Também “o
Plano de Acção da Estratégia do Atlântico,
que disponibiliza 3,8 mil milhões de euros de
financiamento destinados aos cinco países da
bacia do Atlântico, além de um novo fundo de
financiamento privado em que o Governo
está a trabalhar para ajudar as empresas a
lançar novos projectos para o mar”, são alguns dos meios disponíveis, afirma Joaquim
Macedo de Sousa da Universidade de Aveiro.
Mas o que falta para que Portugal deixe de estar de costas voltadas para o mar? “Faltam iniciativas como este curso que levem os empresários a desenvolver as suas cpacidades de
gestão e liderança”, responde. Para este docente é habitual em países como os Estados
Unidos “ver escolas de negócios apostadas em
desenvolver áreas em que haja um clara ligação das ‘business school’ aos sectores que podem desenvolver o crescimento económico”.
Atrair alunos internacionais poderá ser o próximo passo deste programa , diz o responsável
da AESE.
A aposta no método de estudo do caso, uma
das marcas da AESE, poderá ajudar a lançar
ideias em aula que conduzirão à criação de
novos sectores de actividade. Para Eduardo
Andrade Pereira, um dos objectivos é que do
curso possam “sair novas ideias, novos projectos e novos negócios”. E quem sabe produzir estudos de caso no futuro para todas as escolas do mundo. ■

3 P E R G U N TA S A EDUARDO BANDEIRA, ADMINISTRADOR DO PORTO DE SINES

“Queremos ser um elo
facilitador da cadeia logística”
Porque é que o Porto de Sines decidiu associar-se a este curso da AESE?
No Porto de Sines temos a preocupação que os nossos quadros estejam
bem formados sobre tudo o que envolve a actividade portuária. Encontramos neste programa da AESE motivos de interesse para preencher essa
formação e por isso dois quadros do
Porto de Sines estão a frequentá-lo.
Os nossos quadros técnicos não têm só

que conhecer as matérias sobre as
quais têm responsabilidade directa,
têm que ter uma visão mais alargada
sobre o que é a gestão portuária e as
competências de gestão de recursos e
bens.
Não estamos a aproveitar a 100%a potencialidade do mar?
A nossa experiência no Porto de Sines é
limitada. Recebemos navios e movi-

mentamos as cargas que eles transportam. E nesse negócio esforçamo-nos
por ser muito competitivos e competentes para permitir que os empresários e pessoas que investem no país tenho um elo da cadeia logística que seja
fácil e que não constitua um engarrafamento para movimentação das suas
mercadorias. Esse é o nosso principal
contributo para o desenvolvimento da
economia do mar. ■ M.Q.

O sector do mar representa cerca de quatro mil milhões
de euros na economia portuguesa, o que significa
3% do PI. Mas o potencial de crescimento poderá
chegar a 18% da riqueza portuguesa.
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