
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito da apresentação da 8ª edição do estudo "LEME - Barómetro PwC da Economia do 

Mar (Portugal)" e da 3ª edição de "Circum-navegação: LEME Mundo", que vai decorrer na 

próxima quinta-feira, dia 18 de janeiro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, vão realizar-

se os Workshops LEME, entre as 14h30 e as 15h30, imediatamente antes da apresentação dos 

resultados do Barómetro da Economia do Mar pela PwC.  

 

À semelhança da edição anterior, a iniciativa é organizada conjuntamente pela PwC, Fórum 

Oceano e Ciência Viva. O principal objetivo dos workshops é serem um espaço de debate, sobre 

o ponto de situação da evolução das fileiras da economia do mar e sobre o tema de referência 

"Digitalização da Economia do Mar", no seguimento dos resultados que o LEME - Barómetro 

PwC da Economia do Mar tem vindo a apresentar. 

 

Vão decorrer em paralelo três workshops distintos sobre “Economia e Empresas”, 

“Conhecimento” e “Ciber Segurança”: 

 

Workshop 1 – Tema Economia e Empresas onde se pretende debater as implicações da 

revolução digital sobre os negócios, a organização interna, os processos produtivos, as 

competências e as pessoas 

Moderação: Miguel Paiva Gomes, Fórum Oceano 

Intervenções iniciais de: Ventura de Sousa, AIN; Marinho Dias, APDL; Amos Barkai, OLSPS; Paulo 

Chaves, ISQ 

Debate 

 

Workshop 2 – Tema Conhecimento onde se pretende debater os avanços da investigação 

científica na transformação digital e futuros desenvolvimentos e que implicações para a 

sociedade 

Moderação: Ana Noronha, Ciência Viva 

Intervenções iniciais: Ramiro Neves, MARETEC, IST; Francisco Cunha, TEKEVER; Ana Carla Garcia, 

MARE, Universidade de Coimbra 

Debate 

 



Workshop 3 – Tema Ciber Segurança - A transformação digital no setor marítimo e a Diretiva 

SRI (Segurança das Redes e dos Sistemas de Informação), onde se pretende debater as questões 

da segurança do ponto de vista dos cidadãos, das organizações e do Estado 

Moderação: Almirante Gameiro Marques, GNS 

Intervenções iniciais: Comandante Fonseca Ribeiro, Angola Cables; José Canão, J. Canão; Major 

Alexandre Leite, GNS 

Debate 

 

A participação é livre mas sujeita a inscrição para o email: marina.tojeira@pt.pwc.com 

 

 

Leça da Palmeira, 16 de janeiro de 2018 

 

mailto:marina.tojeira@pt.pwc.com

