
“Semana Azul – Viver o Oceano” 
Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas 
 

Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar todos muito calorosamente e. 

cumprimentar em especial o Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, agradecer o 

amável convite para estar convosco aqui hoje; cumprimentar o Senhor Secretário de Estado Bruno 

Maçães, caro Amigo e colega; cumprimentar também a Diretora do Instituto Diplomático, a 

Senhora Embaixadora Manuela Franco;, cumprimentar a Senhora Secretária Geral do Ministério 

[dos Negócios Estrangeiros], Embaixadora Ana Martinho — tantas senhoras, também é bom ver, 

permitam-me a nota —, cumprimentar todos os Senhores Embaixadores, Senhoras Embaixadoras, 

cumprimentar também os Senhores Diretores Gerais do Ministério [dos Negócios Estrangeiros], 

com quem me tenho cruzado tanto e que têm sido tão generosos na disponibilidade; enfim, todos 

os que aqui estão, diplomatas, conselheiros, Ministros, Embaixadores. Como é Dia de Reis, ainda é 

tempo de Natal e de tempo de Ano Novo, pelo que gostaria de vos desejar a todos um excelente 

ano, com muitos sucessos, muitas realizações primeiro pessoais, familiares e profissionais — 

normalmente as coisas andam bem em conjunto. Quero dizer-vos que é de novo um gosto poder 

estar convosco e desejar-vos, com amizade, sucessos para este ano que se introduz agora. Venho 

dar-vos nota do que andámos a fazer em 2014 e sobretudo da nossa grande ambição para 2015.  

Uma nota para vos dizer que neste ano de 2014, que terminou, tive a oportunidade de me 

cruzar com muitos de vós. Quero deixar uma nota de grande agradecimento a todos aqueles que 

ajudaram a preparar o Roteiro do Mar. O Roteiro foi referido por mim há um ano, precisamente, no 

Seminário Diplomático de 2014, para vos dizer que seria um ano em que procuraríamos dar mostra 

internacionalmente daquilo que tinha sido feito em Portugal em matéria de mar, e da liderança 

que queremos assumir nesta área. E tínhamos algumas cartas para apresentar, estavam a ser 

preparadas para no momento certo — que foi em meados do ano — começarmos a mostrá-las 

internacionalmente.  

Começámos o Roteiro do Mar na Noruega, em Oslo, com a Senhora Embaixadora Clara 

Nunes dos Santos, que preparou a primeira edição do Roteiro Internacional para o Mar e que foi o 

modelo que, depois, com os ajustamentos necessários, foi replicado num conjunto relevante e 

diversificado de cidades: estivemos depois em Tóquio, em Seul, em Hamburgo, em Toronto, em 

Boston, em Riade, em Londres, em Copenhaga, em Hangzhou, em Pequim, (onze cidades!), e em 

todas tivemos o apoio generoso e incondicional dos chefes de missão, que contribuíram 

decisivamente para o sucesso da iniciativa. 



Em 2015 o objetivo é outro. O Senhor Secretário de Estado Bruno Maçães já referiu a 

Semana Azul, cujo objetivo é trazer as pessoas a Portugal e a Lisboa. Haverá ainda, porventura, um 

ou outro seminário deste roteiro, que foi preparado com as Embaixadas e com a AICEP (aliás, o 

Pedro Ortigão Correia esteve comigo na generalidade destas edições), para mostrar que, de facto, 

o país está unido, está empenhado, tem coisas boas para mostrar e quer ser líder nesta matéria. 

Posso dizer-vos que isto está a ser reconhecido um pouco por todo o mundo, nestas cidades onde 

estivemos, de forma muito clara. Espero que possa vir a ser reconhecido este ano de maneira 

ainda mais expressiva, com a nossa Semana Azul.  

Porque sou testemunha também muito privilegiada do trabalho do Corpo Diplomático — já 

no ano passado o referi, este ano tenho de o referir de novo —, quero agradecer-vos porque, de 

facto, é um corpo especialíssimo, muitíssimo empenhado, de elevadíssima qualidade, que nos 

ajuda a mostrar no mundo aquilo que nós acreditamos que somos, aquilo que os portugueses 

fazem todos os dias em Portugal para serem reconhecidos como um país credível, rigoroso, sério e, 

comprometido. E para isso obviamente não basta o trabalho que fazemos entre nós, e que todos 

os portugueses fazem; é preciso que alguém lá fora seja eco e seja voz deste mesmo trabalho e 

desta ambição. Deixo-vos uma palavra de agradecimento e respeito por todo o trabalho que o 

Corpo Diplomático tem feito para de facto sedimentar esta nossa imagem. 

O que me traz aqui hoje é dar conta do que andamos a fazer em matéria de mar, e em 

particular a iniciativa da Semana Azul. Obviamente, é ligeiramente “interesseiro” porque mais uma 

vez eu preciso de contar com o vosso empenho, com a vossa generosidade, com a vossa 

determinação e com a vossa capacidade de mobilização. Eu falarei da Semana Azul de forma 

estruturada em três partes: porquê a Semana Azul, qual foi a ideia; de onde é que ela nasceu 

(suspeito que o nosso Embaixador na Alemanha, em Berlim, saiba precisamente de onde é que 

vem a inspiração da Semana Azul, e já o referirei);, como é que se estrutura.E finalmente pedirei a 

todos para ajudarem na promoção deste evento. 

Mas antes disso, e porque ainda estamos na fase de reportar trabalho feito, aqueles que 

estiveram comigo nas 11 cidades já conhecem este pequeno vídeo. Os que não estiveram têm 

agora oportunidade de ver aquilo que nós andámos a mostrar pelo mundo e que ainda 

continuaremos [a mostrar] no início deste ano. Peço que seja posto o nosso vídeo do Portugal é 

Mar. 

[Vídeo] 

 



Este é o vídeo que nós temos mostrado para explicar que “Portugal é mar”, que se quer 

relançar na economia do mar, que quer fazê-lo naturalmente nos tempos que correm com países 

like-minded, com empresas, com instituições que pensem da mesma maneira que nós, e esta 

maneira é um desenvolvimento azul, uma economia azul sustentável, que tenha respeito por 

aquilo que são os nossos recursos, sabendo-os limitados e tendo a preocupação de inovar e de 

trazer ciência. Normalmente, depois desta apresentação eu falava basicamente da Estratégia 

Nacional do Mar, que eu já referi aqui no ano passado, e dos nossos objetivos de acordo com ela; 

também da nossa Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, única neste 

momento no mundo, pioneira, líder; e depois falava também das questões financeiras e do apoio 

para esta transformação que queremos ter em Portugal, e que queremos ter com outros países. E 

no final concluía dizendo que Portugal é conhecido pelos Descobrimentos, e nessa altura fez os 

Descobrimentos porque tinha inovação e capacidade científica, (não foi por acaso!), e neste 

momento nós acreditamos que somos capazes, também, de reunir capacidade científica, de nos 

juntarmos a outros, e com inovação, com estudo e com ciência, fazermos esta transformação que 

achamos importante. 

Este foi o discurso muito de 2014. Em 2015 o nosso objetivo é trazer as pessoas a Portugal 

para que elas possam ver in loco o que nós estamos a fazer. E trazê-las não só para que possam ver 

o que estamos a fazer, mas também para que Lisboa e Portugal se possam afirmar na cena 

internacional como o sítio onde há matéria relevante em matéria de mar. Aqui cruza-se a história 

de Berlim. Daqui a uns 15 dias estarei na Semana Verde, em Berlim, que é algo que existe já há 

muitos anos, há 80 edições. Havia uma feira alimentar em Berlim, mas a dada altura houve uma 

Ministra da Agricultura que se lembrou de convidar Ministros da Agricultura e fazer também uma 

dimensão política dessa feira. Chamou-lhe Grüne Woche, ou Semana Verde, para a qual convidou 

Ministros de todo o mundo. No primeiro ano não chegou a ter 20 ministros; no último ano  teve 

quase 80 ministros. O que ela me disse, quando me encontrei com ela na Baviera (já depois de ela 

ter cessado as suas funções) para lhe contar que, inspirados na Semana Verde, estávamos a 

organizar uma Semana Azul, foi «não desistam porque vale a pena. E se no primeiro ano não for 

excecional insistam porque nos outros anos será».  

Isto para vos dizer o quê? Esta ideia da Semana Azul é uma ideia nossa, deste governo, 

estamos muito empenhados em fazê-la funcionar, mas só será verdadeiramente interessante se 

puder ser alguma coisa para marcar internacionalmente e alguma coisa que possa ter 

continuidade. É algo que é português, é em Portugal, é em Lisboa, mas tem a vocação para ser 



internacional. Portanto, a nossa ideia é que na comunidade internacional se perceba que Portugal 

não tem só este good will e esta boa imagem histórica dos Descobrimentos, de alguém que fez a 

primeira globalização, mas de um país que é moderno, está a inovar, tem conhecimento científico, 

sabe já muito mas quer saber ainda mais, e quer decisivamente ser um exemplo líder de economia 

sustentável no mar. Para isso achamos que é importante virem a Portugal. 

A Semana Azul está organizada em três pilares. Um deles é a reunião de Ministros. Eu creio 

que é a primeira vez que há uma reunião de Ministros responsáveis pelo mar, o que não é fácil, 

porque os Ministros com a pasta do mar são muito diferentes nos vários governos pelo mundo 

inteiro. Há Ministros dos Negócios Estrangeiros que têm a tutela do mar, há Ministros do 

Ambiente, da Agricultura, da Economia que têm a tutela do mar. Portanto, há uma grande 

diversificação de formatos. E depois há países que não têm mar e que não têm Ministros 

responsáveis pelo mar. Em todo o caso, o convite foi para todos os Ministros, até porque daqueles 

que não têm mar muitos deles são parte da Convenção das Nações Unidos sobre o Direito do Mar. 

Portanto, a lógica foi inclusiva e com a ajuda do Ministério dos Negócios Estrangeiros a decisão foi, 

de facto, convidar todos. Obviamente, conto convosco para termos a garantia de que os mais 

relevantes, na nossa perspetiva (não necessariamente os maiores países, mas também alguns 

grandes países; aqueles que possam traduzir uma boa representação do mundo), estarão em 

Lisboa. Não precisamos de ter 60 ou 80 Ministros, mas precisamos de ter um mínimo de Ministros 

que correspondam aos vários continentes, às várias sensibilidades, a países maiores, a países mais 

pequenos, às pequenas ilhas que são bastante relevantes, de maneira que de facto se possa fazer 

uma boa reflexão aqui na Semana Azul (e já direi mais alguma coisa sobre isso). 

O segundo pilar é o pilar económico, de feira. Não quer ser apenas uma mostra do que 

existe, mas um espaço de contacto, de ligações entre empresas (o famoso diálogo B2B), de 

também visita para o público em geral no último dia (terá três dias), e sobretudo um espaço onde 

também possam aparecer side events. Nós teremos a responsabilidade de organizar pelo menos 

três conferências: uma mais para a investigação e para o Direito, possivelmente com a própria 

universidade a quem pediremos para trabalhar mais intensamente nisso; outra sobre how to do 

business in the ocean, e aqui a ideia é que venha gente de todos os países mas que Portugal possa 

apresentar um caso atrativo para que as empresas sintam que aqui são acolhidas e têm boas 

condições para desenvolverem os seus negócios; e seguramente alguma conferência mais ligada 

ao Direito e à sociedade civil. Não queremos fazer tudo diretamente no Ministério, mas queremos 

encontrar os parceiros e as instituições certos para poderem desenvolver estes eventos paralelos, 



porque isto também é que vai dar dinamismo e vivacidade, e vai criar um momento incontornável 

e indeclinável para se estar em Lisboa.  

O terceiro ponto da Semana Azul é, diria, um bónus de arranque. Nós conseguimos 

convencer a revista Economist a fazer aqui, no caso em Cascais, a terceira edição do World Ocean 

Summit. Eu estive na segunda edição a acompanhar o SenhorPresidente da República, que fez o 

encerramento (foi o keynote speaker da sessão de encerramento), e nessa altura eu própria, e 

também a Câmara [Municipal] de Cascais que estava representada, abordámos o Economist para 

os convencer a vir para Portugal. Depois disso correu o tempo, , até que eles vieram a Lisboa dizer 

«sim senhora, faremos em Lisboa», mantendo a cadência de 2012 Singapura, 2014 São Francisco, 

2016 Lisboa. Ao que eu lhes expliquei que isso era bom mas não suficientemente bom. Nós 

queríamos mesmo era que eles viessem em 2015.  

Na conferência deles eles falaram muito da necessidade de ter um grande consenso político 

e ação política mundial para fazer um desenvolvimento sustentável dos oceanos, mas não tinham 

nenhum Ministro praticamente em funções que estivesse nesses debates. O [nosso] argumento 

decisivo foi «eu vou ter uma reunião de Ministros, vou convidá-los, vocês podem depois convidar 

alguns Ministros para estarem nos vossos painéis para darem essa dimensão de compromisso 

político àquilo que vai sendo trabalhado ao nível mais de reflexão estratégica — que é onde a 

Economist se posiciona. Depois de mais um tempo de reflexão tive em Washington, quando os 

encontrei de novo numa conferência promovida pelos Estados Unidos, também sobre o oceano, a 

boa notícia de que aceitaram o desafio e vêm fazer parte da Semana Azul. 

Por isso quando veem brochuras (que eu espero que estejam aí; se não estão temos de as 

fazer chegar rapidamente), nelas aparecem os três eventos pilares da nossa primeira edição da 

Semana Azul. Por ordem cronológica, porque o que começa é a conferência da Economist no dia 3. 

O Senhor Presidente da República está a dar o mais alto patrocínio à Semana Azul e também à 

conferência da Economist, e fará a abertura da Semana Azul. Depois temos a começar no dia 4 o 

Blue Business Forum, a feira relacionada com a economia do mar; será nos dias 4, 5 e 6. E depois, 

no dia 4 à noite, haverá o jantar de boas-vindas dos Ministros, e na sexta-feira de manhã, dia 5, a 

reunião de Ministros, que será uma manhã no CCB [Centro Cultural de Belém].. 

A ideia é neste primeiro ano termos o bónus de ainda contarmos com mais gente em 

Portugal por causa da conferência da Economist. Permite-nos utilizar os vários canais para divulgar 

ainda mais a nossa iniciativa. Há gente que virá para a Economist e depois passará, espero, pela 

feira do mar. Há Ministros e haverá chefes de Estado a serem convidados pela revista Economist e, 



portanto, mais uma razão para estarem presentes na reunião de Ministros. Portanto, a ideia é 

aproveitar as sinergias que conseguirmos obter destes três pilares, sabendo que para o futuro 

teremos de viver com dois pilares. A ideia que é importante para nós fazer passar é que Portugal já 

tem muito feito mas quer fazer ainda mais, no diálogo e na ação. Permitam-me voltar um 

bocadinho atrás: este «na ação» é importante porque é o que nos permite mostrar que não 

estamos, de facto, apenas a falar mas temos efetivamente condições para fazer, e já estamos a 

fazer, aquilo que pensamos e aquilo que dizemos. 

Um exemplo concreto que temos, e que já está a ser reconhecido (aliás, as Nações Unidas já 

querem usar como case study), é precisamente a nossa Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do 

Espaço Marítimo. Quando dizemos que queremos ser pioneiros e desenvolver uma economia 

sustentável de mar, uma economia azul que tenha em consideração os vários pilares da 

sustentabilidade. . E tudo isto é o nosso guião para o tal desenvolvimento muito ativo no mar.  

Explicamos que esta lei permite um sistema de licenciamento muito simples — ainda está a 

ser aprovada a regulamentação, mas tivemos em concurso público internacional e está em fase de 

decisão a alocação de áreas novas para aquacultura offshore, em que a lógica de ter o projeto 

chave na mão, o licenciamento todo feito na componente atividade, espaço e ambiente, foi 

previamente preparado. Portanto temos avant la lettre um exemplo daquilo que vamos querer 

fazer em todas as atividades. Ele já aí está. Isto parece-me o mais relevante do que nós podemos 

mostrar.  

Como achamos que só vindo a Portugal é que se percebe efetivamente do que falamos, o 

nosso grande objetivo foi trazer para Portugal o resto do mundo na área do mar. Quem anda — e 

os Senhores Embaixadoressão particularmente privilegiados por isso — por todo o mundo percebe 

como é difícil e como é competitivo o mundo. Quando olhamos para todo este conjunto de 

grandes iniciativas internacionais e pensamos «onde é que nós nos podemos destacar?», eu não 

tenho dúvidas de que nós no mar podemo-nos destacar. As pessoas reconhecem em Portugal uma 

ligação e uma ambição ligada ao mar, que tem as suas raízes históricas. Não é isso que nos 

interessa neste momento valorizar, no sentido em que não queremos ter o discurso da caravela, 

mas queremos ter o discurso que está atrás da caravela, que é o discurso da ciência, da 

investigação, da inovação e do arrojo, do risco que queremos tomar para um desenvolvimento 

futuro no mar. Para isso estas várias dinâmicas parecem-me relevantes e a dinâmica política 

parece-me essencial, porque nós não temos no mundo um momento para que os Ministros do mar 

se encontrem. A Convenção das Nações Unidas reúne em Nova Iorque, mas reúne a um nível 



técnico. Os Ministros responsáveis pelo mar estão muito dispersos com outras pastas, e portanto 

também não é muito fácil identificar. Quer dizer: todos os governos têm um Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, mas poucos têm um Ministro que tenha «Mar» na sua designação. Não há muitos 

que o tenham. É preciso pescá-los, encontrá-los, e depois não há de facto uma reunião em que 

todos se sentem à mesma mesa. 

A propósito deste convite para Washington, eu conversava com o meu homólogo irlandês a 

propósito da Semana Azul e explicava-lhe que a nossa não era uma conferência, era uma reunião 

política de Ministros, porque de facto há convites para ir a conferências, mas não é a mesma coisa 

que os Ministros sentarem-se e poderem discutir politicamente temas que são relevantes. Até 

porque nessas conferências muitas vezes não há espaço para todos falarem. Agora o objetivo é ter 

todos os Ministros sentados à mesma mesa. Eu já enviei duas cartas. A segunda carta já diz quais 

são os temas que na nossa perspetiva são interessantes, mas a lógica das cartas é uma lógica de 

abertura. Não queremos um fato já feito, queremos que o que saia da reunião seja o que resulte 

da colaboração dos Ministros que estão interessados, e que por isso vêm à reunião. Estamos a 

preparar uma declaração. A minha ideia é enviar primeiro para um conjunto mais restrito de 

países, que são os que temos visitado no âmbito do Roteiro do Mar, e mais um ou outro, para 

testar os temas. Posso dizer-vos que nessas cartas  o que se refere é como grande tema-chapéu a 

economia azul, que aliás é também o tema da revista Economist, um tema que foi acertado 

connosco (no caso deles, aliás, o financiamento da economia azul). Portanto, economia azul, 

instrumentos para desenvolver a economia azul, e aqui pensamos em falar do ordenamento do 

espaço marítimo, até porque temos a liderança nessa matéria, e falar também da necessidade de 

instrumentos financeiros e também de um tema, que aliás foi referido pelo nosso Presidente em 

São Francisco, que é o da governança mundial do oceano (no singular, porque é efetivamente um 

grande oceano que junta todos e que tem desafios comuns, implicando naturalmente com 

decisões que são tomadas do outro lado do mundo e que terão reflexo no conjunto do oceano). 

Os temas são estes, dados por nós, mas a lógica é de total abertura para incluir outros temas. 

Aliás, gostaríamos que pudesse sair também uma nota de reflexão ou de contributo do mar para o 

grande tema das alterações climáticas, porque na altura estaremos a seis meses da COP de Paris. 

Dito isto, obviamente que a declaração que pretendemos que saia de Lisboa é uma 

declaração não vinculativa, mas queremos que esteja escrita, que tenha as linhas de reflexão, que 

possa ser um documento que depois continue a ser referência para outras discussões, 

nomeadamente a das alterações climáticas, e sobretudo que marque um bocadinho o ponto onde 



estamos e as preocupações que temos — e o «que temos» não é Portugal, mas todos aqueles que 

connosco queiram fazer esta reflexão. 

Quero dizer-vos, e para terminar que da nossa parte a preocupação final é pedir-vos ajuda 

para que esta edição seja um sucesso. Como vos disse há pouco, não me incomoda se uma Suíça 

disser que não vem, porque não tem mar, mas se não tivermos alguns países que têm mar e que 

têm forte ligação e compromisso com o mar isso de facto já incomodará. Estamos a contar com 

países de todo o mundo; na Europa seguramente aqueles que estão mais ligados ao mar — nem 

todos têm mar. No resto do mundo daremos uma particular atenção às pequenas ilhas. Aliás, 

também acertado com o nosso Embaixador junto das Nações Unidas estarei no dia 27 deste mês 

pessoalmente a reiterar o convite, junto do Secretário Geral das Nações Unidas, que o Senhor 

Ministro já fez, e que o Presidente da República formalizou ao mais alto nível, para que as Nações 

Unidas estejam presentes, mas também para estar com o grupo das small islands developing 

states, porque como sabem têm um papel particularmente relevante, e sobretudo preocupações 

únicas como sendo a própria existência dos respetivos países. 

A nossa preocupação também é ter a CPLP bem representada. Já temos algumas respostas: 

Cabo Verde, por exemplo, Angola também com grande interesse; era bom que estivéssemos todos 

os países da CPLP, porque isso daria também uma nota relevante para o mundo; e naturalmente 

Ministros que façam sentido. Devo dizer-vos que a primeira resposta que tivemos, não por acaso, 

foi da Alemanha; mas temos tido respostas muito interessantes, como a Irlanda, a Argélia ou até 

pequenas ilhas que manifestaram o interesse em estarem presentes. 

Última nota: é mesmo para ser uma reunião de Ministros, e portanto aqui seguimos a 

inspiração de Berlim e só estará à mesa quem for Ministro, Vice-Ministro ou Secretário de Estado. 

Têm de ser políticos, e isto sem desprimor para o papel dos senhores Embaixadores que é muitas 

vezes substituir os respetivos governos nestas reuniões. A ideia é mesmo que se sentem políticos 

para poderem discutir politicamente os assuntos. Se forem 10 são 10, se forem 30 são 30; outros 

anos virão e poderão ser mais. Mas é importante marcar, desde a primeira hora, o que é o nosso 

desejo e a nossa ambição, e portanto esta é uma reunião de políticos para discutir politicamente 

os assuntos, e que se junta depois aos outros fora, que é o espaço da feira com os side events e o 

espaço, também, da revista Economist. 

Dito isto, para além de precisar da vossa ajuda para identificar os Ministros certos, que nuns 

casos já estão identificados, o meu pedido é para que coloquem no vosso radar, nos vossos 

discursos e nas vossas reuniões, em tudo o que fizerem, esta tónica da Semana Azul. Porque 



também precisamos de ajuda para a feira. A AICEP está empenhada em ajudar na construção da 

feira, mas desde logo a identificação das grandes empresas, ou não sendo grandes das mais 

dinâmicas, das mais ativas, das mais interessantes, que nos vários países se têm posicionado na 

área do mar é importante para garantir que, por clusters (e a feira está organizada por clusters, 

desde pesca a aquacultura, energia, biotecnologia, transportes, turismo; todas estas áreas terão 

espaço na feira), teremos empresas de referência mundial nesta nossa feira. 

Já agora, posso dizer-vos que vamos dar uma atenção particular às startups. Nós empenhar-

nos-emos para que as startups possam estar em Lisboa, apoiando um pavilhão que se dedique 

particularmente às startups e às instituições de investigação académica, e não só, para esta área 

do mar.  

Para aqueles que se preocupam ou têm particular gosto pelo multilateralismo, quero só 

dizer-vos que o Secretário Geral das Nações Unidas está convidado, como já foi referido, mas 

também está convidado o Diretor Geral da FAO [Food and Agriculture Organization], está 

convidado o Secretário Executivo da CPLP, o Comissário Europeu do Mar, o Diretor Geral da 

Organização Marítima Internacional, só para dar alguns exemplos. Portanto, naturalmente que 

para além dos Ministros propriamente ditos haverá a preocupação de ter presentes as instituições 

multilaterais.  

Na nota que seguiu com a segunda carta sobre logística estão os contactos relevantes para os 

três eventos. O meu gabinete trata particularmente, e em estreita ligação, com o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros,. Trata particularmente da reunião de Ministros, mas coordena tudo. Depois, 

a World Ocean Summit tem a sua organização própria, só estamos coordenados ao nível da 

comunicação e deste entrecruzar de participações. E o Blue Business Forum também tem a sua 

organização, e estamos entrecruzados com o apoio da AICEP, com o apoio ao pavilhão para as 

startups e também para a organização dos side events. 

Queria terminar dizendo que, como bem percebem, isto é arriscado, arrojado, ambicioso, 

mas eu acho que vale a pena empenharmo-nos para que corra bem. Se porventura não correr bem 

terá sido uma primeira tentativa, e única; se correr bem, e sobretudo deixar o gosto e o desejo de 

novas edições, eu acho que pode ser o início de uma mostra e de um posicionamento de Portugal 

mais relevante a nível do mundo, relevante numa área onde já temos esse reconhecimento como 

dado pré dado, mas precisamos de fazer por ter liderança reconhecida. Passará por muitas 

iniciativas, mas passa também seguramente por esta.  

A minha convicção é que temos tudo para que corra bem. Posso dizer-vos que isto está no 



topo da minha agenda, como já devem ter percebido; sem descurar as outras áreas, tendo nós 

essencialmente preocupação em exportar produtos, e o setor agroalimentar tem sido campeão 

nas nossas exportações. Aí o nosso movimento é para fora, aqui o movimento que queremos ter é 

muito para dentro. É a afirmação de Portugal, trazendo para nós, para o nosso espaço de mar, para 

a nossa reflexão, aqueles atores, seja de países, de instituições ou da academia, que podem ajudar 

a fazer esse desenvolvimento. 

Devo dizer-vos que o roteiro tem sido muito bem sucedido, com um grande acolhimento e 

com muitas referências positivas e contactos que se têm estabelecido depois disso. Se 

conseguirmos fazer uma Semana Azul verdadeiramente estimulante e interessante, eu acho que 

teremos caminho aberto para continuar a trabalhar para nos afirmarmos como um grande país de 

mar, Muito obrigada, bom ano, bem-haja pelo vosso trabalho e muito obrigada por antecipação 

por todo o empenho que sei que vão ter nesta iniciativa. 

 


