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Exmo(a). Senhor(a),

No âmbito do nosso projeto de responsabilidade social e de apoio ao desenvolvimento da 
economia do mar em Portugal, iremos realizar uma reunião sobre temas económicos e financeiros 
relacionados com as atividades do mar, para a qual gostaríamos de o(a) convidar. Sabemos  
do seu interesse neste setor e, por este motivo, gostaríamos de poder contar com o seu contributo  
e participação ativa neste momento de discussão e partilha.

Nesta reunião pretendemos efetuar, de forma conjunta e contando com gestores de topo do universo 
financeiro português e das empresas da economia do mar, uma reflexão focada em temas económico 
financeiros que afetam a posição financeira das empresas da economia do mar. A reunião decorrerá 
durante a tarde do dia 28 de maio de 2018, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.

Porque seria para nós um enorme prazer contar com a sua participação nesta reunião e, sobretudo, 
porque consideramos que este poderá ser um momento de partilha e debate com interesse e utilidade 
para si, teríamos todo o gosto que reservasse esta data na sua agenda. 

Aguardamos por si.

Miguel Marques 
Economy of the Sea Partner

Agenda

14h30 Boas Vindas  
PwC 

14h40  Abertura  
CML (a confirmar) e Ministério do Mar (a confirmar)

15h00 Investir e Financiar para Criar Valor na Economia do Mar
António Belmar da Costa - AGEPOR - Keynote Speaker 
António Nogueira Leite - Fórum Oceano
Tiago Simões Almeida - Banco BPI
Moderador: Miguel Marques - PwC

16h00 A Preparação é Fundamental para atingir Resultados
Joana Pratas - Atleta Olímpica de Vela
Maria João Bebiano - CIMA
Valentina Chkoniya - VT Mar markting intelligence
Moderador: Miguel Marques - PwC

17h00 Porto d’Honra

Se pretender estar presente, será necessário confirmar 
presença, até ao dia 20 de maio, para o email:  
marina.tojeira@pt.pwc.comApoios:
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