
  Tiragem: 19667

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 8,08 x 32,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36443210 12-07-2011 | Universidades

Jámuitosedisse–outrotantoestarápordi-
zer – acerca da necessidade de voltarmos
de novo aomar. Se por um lado todos con-
cordamosqueaindaexistemmuitosrecur-

sos–marinhosemarítimos–poravaliareexplo-
rar (por exemplo, a biodiversidade marinha, a
energia ‘offshore’, o pescado, os transportesma-
rítimos e portos, o turismo e lazer marítimos),
poroutrolado,têmsurgidoaquiealinovasideias,
iniciativas e projectos que importa conhecer, di-
vulgare–mais importante–interligar.

Asuniversidadesnãosãoalheiasaos inúmeros
desafios que se lhes colocam e hámuito que sen-
temnecessidadedeprestaroseucontributonesta
nova era de (esperemos) regresso ao Mar. Esta
preocupação assumeespecial importância para a
NovaSchoolofBusinessandEconomics.AEscola
tem acompanhado de perto a evolução da crise
económica,quertrazendooassuntoparaasalade
aulas, quer organizandodebates e palestras aber-
tos à comunidade, quer apresentando propostas
concretasderesoluçãodeproblemas.

Ora, sãoprecisamente as ferramentas econó-
micas a que temos lançado mão para avaliação
da situação económica actual (de resto bem co-
nhecidaspelosnossos alunos) quepretendemos
orientar e adaptar ao serviço da economiamarí-
tima, indo ao encontro de umdosmaiores desa-
fiosquese impõemaosEstadoscosteiros–como
Portugal–mastambémàEuropa.

Daremos início a esta missão, já no próximo
anolectivo,atravésdarealizaçãodeumcursoes-
pecializado dirigido a alunos do segundo ano de
mestradodaNova.

O “Major inMaritimeBusiness” vai preparar
futuros líderes em negócios marítimos, dotan-
do-os dos conhecimentos necessários para um
desempenho de excelência nas organizações
quevenhama integrarounaquelasquedecidam
constituir. Esperamos ainda contribuir para
uma avaliação económica do potencial dos vá-
rios recursos já referidos e para uma efectiva in-
terligaçãoentreosváriosagenteseconhecimen-
tos marítimos, promovendo a notoriedade e
centralidade de Portugal relativamente aoMar.

Esta inovadora especialização desenhada
pela Nova School of Business and Economics
terá duas componentes – teórica e prática, des-
tacando-se nesta última a aproximação dasma-
térias leccionadasàsnecessidadesdosmercados
já identificadas, e que serão acompanhadas em
conjuntoporprofessores,alunoseparceiros.

OobjectivodaEscolaédarumnovofôlegoeta-
lentoàeconomiamarítima.Tornarreconhecidaa
sua real importância na geração de riqueza em
Portugal, estimulando assim a execução das va-
riadasestratégiasdecurto,médioe longoprazo.■

Mar de
oportunidades

FORMAR LÍDERES

Ainda existem muitos
recursos - marinhos
e marítimos - por
avaliar e explorar.
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