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Encontros Improváveis – Partilha a tua ideia  – Edição 2014 

Anexo ao Regulamento Geral 

 

1. Temática Geral Abordada: Ambiente 

 

2. Orador Internacional Convidado: A designar 

 

3. Duração do prémio e prazo de entrega dos trabalhos: 

 

a) Os trabalhos terão que ser entregues até 18 de julho de 2014; 

b) Os trabalhos deverão ser enviados, exclusivamente, por e-mail, para 

encontros.improvaveis@ami.org.pt 

 

4. Prémio 

Na edição de 2014, o Prémio indicado no regulamento geral incluirá, ainda, uma ação 

de formação em gestão de projetos para a equipa vencedora e para as equipas que 

ficarem em 2.º e 3.º lugar. 

 

 

5. Tema do Concurso: Uma Economia Verde num Mundo Azul 

 

a) Problemática a abordar: 

 
Com o nosso modelo atual de crescimento e desenvolvimento, estamos, de facto, a mudar o 
sistema terrestre, e, consequentemente a prejudicar a resiliência do planeta e o futuro da 
Humanidade.  
Somos a primeira geração a dispor da compreensão científica dos novos riscos globais que a 
Humanidade enfrenta. Ao contrário de qualquer outra geração, podemos escolher o tipo de 
futuro que queremos deixar para as gerações futuras. 
A transição para um futuro próspero e seguro é possível, mas, para isso, será necessária a 
utilização plena da extraordinária capacidade humana para a inovação e criatividade.  
 

Gro Harlem Brundtland 
 

 
Em 2012, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente publicou o relatório “Uma 
Economia Verde num Mundo Azul”, realçando as potencialidades sociais e económicas dos 
ecossistemas marinhos, na medida em que se considera no relatório que a saúde ecológica 
desses ecossistemas pode ser aperfeiçoada através da produção de energias renováveis, da 
promoção do ecoturismo, de uma pesca sustentável, da utilização de transportes de eficiência 
energética e da regulação de fertilizantes. 
O relatório defende, ainda, que essas medidas podem ajudar a aumentar a produtividade 
económica dos países e a satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as 
necessidades das gerações futuras. 
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É recomendado, por isso, no documento, que os países maximizem o potencial dos 
ecossistemas marinhos, transitando para uma economia verde, no sentido de, não só reduzir a 
degradação dos oceanos, mas também combater a pobreza e contribuir para a melhoria de 
vida das populações. 
 
 
Também a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 “expressa a vontade e a prioridade em 

proteger o Oceano e em explorar, de forma sustentável, o seu potencial de longo prazo 

favorecendo um modelo de desenvolvimento assente na promoção do Crescimento Inteligente, 

Sustentável e Inclusivo. Tal implica um amplo compromisso para promover, por um lado, o 

desenvolvimento económico baseado no conhecimento e na inovação, possibilitando um uso 

mais eficiente dos recursos e, por outro, uma economia mais competitiva e sustentável, 

geradora de crescimento e de emprego, e capaz de assegurar a coesão social e territorial.”  

Isto, numa altura em que Portugal aguarda a decisão da ONU sobre a sua proposta de 
alargamento da área sob jurisdição das 200 milhas marítimas, correspondente à atual Zona 
Económica Exclusiva (ZEE), para uma área de 2.100.000 km2, podendo estender a jurisdição 
nacional a caminho dos 4.000.000 km2, isto é, a cerca de 40 vezes a área terrestre de Portugal. 
A área em causa é aproximadamente equivalente, por comparação, ao território terrestre da 
UE, e corresponde a cerca de 1% da superfície líquida da Terra e a 4% da área do Oceano 
Atlântico.1 
Portugal passaria assim a ficar com a 11.ª área mais extensa a nível mundial e a terceira da 
Europa. 
 
Por seu lado, o UN Global Compact definiu o Ambiente como uma das suas 4 grandes áreas, 
colocando o enfoque nas alterações climáticas e na sustentabilidade da água. 
 
Nessa medida, e ciente de que é necessário proteger o legado que pretendemos deixar para as 
gerações futuras, a AMI procura dar o seu contributo através do desenvolvimento de vários 
projetos inovadores e até pioneiros na área ambiental. 
 
Porém, é necessário fazer mais. É preciso reconhecer que “os ambientes terrestres e marítimos 
são mais do que uma economia e que fazem parte das dimensões cultural e espiritual da 
Humanidade”2. 
 
É imprescindível que os jovens “escolham o futuro”, é absolutamente necessário que os jovens 
não se acomodem e participem ativamente na procura, na apresentação e na implementação 
de soluções para uma problemática que os afeta diretamente. É imperativo que os jovens 
sejam inovadores e criativos. 
 
Desafiamo-los, por isso, a apresentar uma ideia de negócio que vise responder, mitigar, 
resolver ou potenciar um ou mais dos temas aqui abordados. 
 
 

6. Conferência 

a) A conferência terá lugar no dia 26 de setembro de 2014 

 

                                                           
1
 Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

2
 STEINER, Achim, Diretor Executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
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7. Encontro da equipa vencedora com o orador internacional convidado 

a) Data: 26 de setembro de 2014 

 


