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• Análise do potencial intrínseco do Mar como alavanca de 

desenvolvimento económico, social e ambiental do Concelho 

de Cascais; 

• Análise dos recursos e potencialidades do Concelho de 

Cascais e da região, no contexto das actividades ligadas ao 

Mar; 

• Definição do Conceito, Visão e valências do Centro de Mar
©
 de 

Cascais 

 

Âmbito e Objectivos do Estudo 
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Abordagem Metodológica adoptada 

FASE A – Visão e Modelo Conceptual FASE B – Estratégia e Plano de Acção

A.I - DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

- Enquadramento estratégico; Caracterização do 

Espaço/Território  e Definição da ARR

- Identificação e Avaliação de Áreas Potenciais de 

Desenvolvimento e Activos Relevantes com 

Potencial Estratégico 

- Identificação de Boas-Práticas e Tendências de 

Desenvolvimento Internacionais 

A.II - AVALIAÇÃO E OPÇÕES ESTRATÉGICAS

- Questões Fundamentais e Factores Críticos de 

Sucesso (FCS)

- Visão e Modelo Conceptual do Centro de Mar de 

Cascais

B.I - AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

- Objectivos Estratégicos 

- Procura e Concorrência

- Análise do Gap Estratégico

B.II - MODELO OPERATIVO E ANÁLISES 

DE VIABILIDADE

- Modelo Operativo

- Análise da Sustentabilidade Ambiental e -

Territorial

- Análise da Sustentabilidade Económico-

Financeira

B.III - DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA E 

PLANOS DE ACÇÃO
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DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO 

Centro de Mar
 ©
 de Cascais 
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Microgeopolítica e Área de Referência Relevante 

Atlântico Médio 

Europa 

Atlântico Norte 
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Identificação das Áreas com Forte Potencial de 

Desenvolvimento 

SAÚDE E 

BEM-ESTAR
CONHECIMENTO

E I&D

NÁUTICA

ECONOMIA 

DO MAR

TURISMO

- Competição
- Apredizagem
- Lazer
- Eventos

- Lúdica
- Curativa
- Eventos

- Lazer ‘marítimo’
- Saúde
- Eventos

- Investigação aplicada
- Conteúdos
- Eventos
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Um Cluster de Actividades 

TURISMO 

Desportos  
Náuticos 

 
 

 

Lazer  
Aprendizagem  

 Competição  

Saúde e   
Bem-Estar 

 
 
 
 

Lúdica 
 Curativa  

Investigação 

Conhecimento 
e I&D 

 
 
 

Inovação 

Conteúdos  

Eventos  

Materiais de 
 laboratório 

Material 
Informático 
(HW e SW) 

Pesca/ 
aquicultura 

Gastronomia Produtos de 
 bem-estar 

Design e 
comunicação Hotelaria 

… 

… 

Áreas 
estratégicas 

Áreas de 
sustentação e 

apoio 
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• 18 cidades, 3 continentes – Europa, América e Oceânia 

 

• Componente desportiva 

» Aposta numa modalidade com grande visibilidade complementada por outros 

desportos complementares – surf, kitesurf ou windsurf 

• Definição de infraestruturas e actores estratégicos 

» Promoção da criação de sinergias entre clubes, marinas, entidades políticas e 

económicas. Concentração numa entidade de toda a política e estratégia 

marítimas 

• Consideração da generalidade das potencialidades locais e integração em redes 

internacionais  

• Promoção integrada em canais próprios com atenção reforçada aos canais 

electrónicos  

 

Boas Práticas de Referência  
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AVALIAÇÃO E  

OPÇÕES ESTRATÉGICAS 

Centro de Mar
 ©
 de Cascais 
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Modelo conceptual 

Náutica
- Competição

- Aprendizagem

- Lazer

- Eventos

Saúde e  

Bem-Estar

- Lúdica  

- Curativa 

- Eventos

Conhecimento

e I&D

- Investigação 

aplicada

- Conferências 

- Outros Eventos 

científicos

Turismo

- Lazer ‘marítimo’

- Saúde

- Eventos

Economia

do Mar

Náutica
- Competição

- Aprendizagem

- Lazer

- Eventos

Saúde e  

Bem-Estar

- Lúdica  

- Curativa 

- Eventos

Conhecimento

e I&D

- Investigação 

aplicada

- Conferências 

- Outros Eventos 

científicos

Turismo

- Lazer ‘marítimo’

- Saúde

- Eventos

Economia

do Mar

• uma complexa rede de actores com 

diferentes dimensões, localizações e tipos 

de actividade  

• um sistema e uma rede de cooperação 

que impõem um modelo de gestão flexível e 

adaptável 

• centrado em projectos de desenvolvimento 

ligados ao mar 

• promotor da qualificação dos actores e das 

actividades que compõem o seu núcleo 

de acção 

• promotor da afirmação da identidade 

marítima do Município  
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 Transformar a economia do mar em eixo estratégico de 

afirmação e construção do desenvolvimento económico de 

Cascais nos próximos 15 anos. 

 

A Missão do Centro de Mar© de Cascais 
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• num horizonte de 15 anos configurar Cascais como  

   

 Uma centralidade e uma referência globais em domínios 

específicos ligados ao mar, nas áreas da náutica, do 

conhecimento e I&D e da saúde e bem-estar. 

 

 

• uma possível “assinatura” do Centro de Mar© de Cascais: 

 

CMC – Um Mar de Encontros em Cascais 

Centro de Mar de Cascais: Visão e Modelo Conceptual | Workshop #3 

A Visão do Centro de Mar© de Cascais 
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• 10 valores com potencial económico de criação de valor e geração 

de riqueza: 

1. uma baía, praias, ventos e características de agitação que propiciam um Mar de Velas 

e Ondas, capaz de dinamizar a náutica, nas dimensões lazer, desporto e eventos de 

grande escala; 

2. características de águas termais e dos recursos marinhos (água salgada, iodo, algas) 

que podem traduzir-se num Mar de Saúde, com potencial para promover o 

desenvolvimento de actividades económicas ligadas ao segmento saúde e bem-

estar (spa; talassoterapia; produtos dermatológicos/beleza, etc.);  

3. uma tradição piscatória e viveirista que potencia o desenvolvimento de uma 

gastronomia de peixe que é já referência em Cascais, num Mar de Sabores a 

reconhecer, valorizar e explorar; 

4. uma componente histórica que corresponde a um Mar de Memórias com potencial 

para dinamizar uma industria criativa de produção de conteúdos e de produção e 

organização de eventos capaz de criar/recriar conteúdos com sinergias com outras 

actividades com elevado potencial de criação de valor; 

 

10 valores da visão do Centro de Mar© de Cascais  
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5. uma tradição de acolhimento de reis, aristocratas e espiões que conferem a Cascais 

uma aura de revivalismo e cosmopolitismo que o identificam com um Mar de 

Glamour, capaz de atrair uma procura diversificada de serviços qualificados nas 

actividades turísticas nomeadamente as que mais se relacionam com as actividades 

mais identificadas com estratos sociais elevados; 

6. uma vocação e vontade de fazer encontro de pessoas, culturas e instituições, que 

potencia um Mar de Saber e de Conhecimento com potencial para dinamização de 

uma industria de organização de eventos científicos e programas lúdico-

educativos; 

7. uma riqueza dos fundos e recursos marinhos ainda por descobrir num Mar de 

Segredos a desvendar no Futuro, constituindo reserva de matéria de 

investigação com interesse científico e potenciando a sediação de 

instituições/centros nacionais e internacionais de I&D, transformando Cascais num 

dos pontos de vastas redes internacionais e globais de investigação científica ligada ao 

mar e aos seus recursos; 

  

10 valores da visão do Centro de Mar© de Cascais  
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8. um mar que liga aos outros continentes e por conseguinte um Mar sem Fronteiras 

que configura Cascais como território Atlântico com vocação Oceânica, cujas 

características endógenas potenciam a sediação em Cascais de instituições e 

eventos de dimensão internacional e global; 

9. uma identidade marcada por elementos que constituem capital acumulado de 

valorização apriorística das iniciativas a ocorrer em Cascais elevando a atractividade 

de económica de Cascais e sedimentando e impulsionando a respectiva 

competitividade no contexto local, num Mar de Competitividade que é necessário 

impulsionar e concretizar; 

10. um dinamismo, capacidade de realização e trabalho, audácia e firmeza na acção que 

cunham uma identidade vocacionada para a assumpção do risco e ambição num 

Mar de Ousadia, características indispensáveis para  responder aos desafios do futuro 

e vencer os obstáculos do percurso  

10 valores da visão do Centro de Mar© de Cascais  
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1. Os valores, as atitudes e os comportamentos  

2. A constituição de Instituição dedicada  

3. Assegurar o alcance institucional 

4. Uma dimensão que signifique um potencial de atractividade de sucesso  

5. A coordenação e a integração de investimentos  

6. A adequação – e a necessidade de nova geração – dos instrumentos de 

gestão territorial 

7. Contratualização entre sectores, entre níveis de administração, entre 

operadores  

8. Financiamento, clareza nas fontes e enquadramento contratual  

9. Uma atitude de inserção em redes regionais e globais  

10. Competência técnica na gestão, a liderança consistente na política  

11. Ordenamento do território, urbanismo e arquitectura  

 

Factores Críticos de Sucesso 
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A CONCRETIZAÇÃO 

Centro de Mar
 ©
 de Cascais 
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• três elementos chave:  

– assumpção do papel central e de liderança do processo de criação do 

Centro de Mar© pelo município em estreita articulação com as entidades 

relevantes; 

– concessão ao Centro de Mar© de Cascais dos instrumentos e 

capacidades necessárias ao cumprimento integral da sua Missão; e 

– criação de uma marca distintiva ligada ao mar e às actividades 

marítimas, claramente identificadora, diferenciadora e motivadora dos 

actores económicos e decisores políticos. 

Centro de Mar© de Cascais – a concretização 
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• Constituir e afirmar o Centro de Mar© de Cascais como um centro de: 

• concertação institucional (pública/privada); 

• articulação e promoção de parcerias que potenciem a criação e o desenvolvimento de 

sinergias entre as três áreas estratégicas de desenvolvimento 

• concepção, programação e coordenação de eventos náuticos, mas também 

científicos ligados à náutica, à investigação em biologia marinha, energias do mar, 

alterações climáticas e à investigação em ciência política, nomeadamente nas áreas da 

estratégia e da geopolítica; 

• promoção de oportunidades de formação/certificação em colaboração e articulação 

com escolas técnicas da região;  

• articulação com espaços de promoção do empreendedorismo, nomeadamente a 

DNA Cascais, em acções de incentivo ao desenvolvimento de negócios nas três áreas 

estratégicas de desenvolvimento identificadas ou outras relacionadas com o mar; 

• promoção, coordenação e produção de informação à navegação de recreio 

• informação e divulgação das actividades ligadas ao mar desenvolvidas em Cascais 

• Intelligence nas questões dos mercados, negócios e ciência ligados ao mar em 

Cascais. 

 

Centro de Mar© de Cascais – a concretização 
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• concentrando a sua actuação nas etapas “iniciais” e “finais” da cadeia 

de valor,  o Centro de Mar
©
 assumirá o papel de núcleo duro e 

potenciará a constituição de elos fortes ao longo da cadeia (rede) de 

valor. 

 

Linhas de Orientação Estratégica 

PLANEAMENTO
CLIENTE

PRODUÇÃO DISTRIBUIÇÃO RELAÇÃO

PROMOÇÃO, 

CONCEPÇÃO E 

COORDENAÇÃO 

QUALIFICAÇÃO 

DOS FACTORES

GESTÃO DA 

MARCA

CANAIS DE 

COMERCIALIZAÇÃO

“INTELIGÊNCIA”

DO NEGÓCIO

CENTRO DE MARCENTRO DE MAR

PLANEAMENTO
CLIENTE

PRODUÇÃO DISTRIBUIÇÃO RELAÇÃO

PROMOÇÃO, 

CONCEPÇÃO E 

COORDENAÇÃO 

QUALIFICAÇÃO 

DOS FACTORES

GESTÃO DA 

MARCA

CANAIS DE 

COMERCIALIZAÇÃO

“INTELIGÊNCIA”

DO NEGÓCIO

CENTRO DE MARCENTRO DE MAR
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1. Centro Internacional de Aprendizagem e Estágios de Desportos Náuticos 

2. Centro Internacional do Surf de Carcavelos 

3. Plano de Dinamização da Marina de Cascais 

4. Rede Integrada de Pontos de Acesso ao Mar  

5. Plano de promoção e coordenação dos eventos ligados ao mar de Cascais 

6. Instituto Internacional de Talassoterapia de Cascais 

7. Plano de dinamização de uma rede integrada de viveiros marítimos 

8. Rede de Conhecimento e Investigação do Mar 

9. Identidade e Marca de Excelência do Centro de Mar
©
 de Cascais 

10. Rede de “Prestadores de Excelência” da Marca Centro de Mar
©
 de 

Cascais 

11. Plataforma de Serviços de Valor Acrescentado do Centro de Mar
©
 de 

Cascais 

Algumas propostas de projectos de desenvolvimento  

(a desenvolver): 
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A CONTRATUALIZAÇÃO  

DA FASE SEGUINTE 

Centro de Mar
 ©
 de Cascais 
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Abordagem Metodológica adoptada 

FASE A  – Visão e Modelo Conceptual FASE B  – Estrat é gia e Plano de Ac ç ão 

A.I  - DIAGN Ó STICO PROSPECTIVO 

- Enquadramento estrat é gico; Caracteriza ç ão do  

Espa ç o/Territ ó rio  e Defini ç ão da ARR 

- Identifica ç ão e Avalia ç ão de  Á reas Potenciais de  

Desenvolvimento e Activos Relevantes com  

Potencial Estrat é gico  

- Identifica ç ão de  Boas - Pr á ticas e Tendências de  

Desenvolvimento Internacionais  

A.II  - AVALIA Ç ÃO E OP Ç ÕES ESTRATÉGICAS 

- Questões Fundamentais e Factores Cr í ticos de  

Sucesso (FCS) 

- Visão e Modelo Conceptual do Centro de Mar de  

Cascais 

B.I  - AVALIA Ç ÃO ESTRAT É GICA 

- Objectivos Estrat é gicos  

- Procura e Concorrência 

- An á lise do  Gap Estrat é gico 

B.II  - MODELO OPERATIVO E AN Á LISES  

DE VIABILIDADE 

- Modelo Operativo 

- An á lise da Sustentabilidade Ambiental e  - 

Territorial 

- An á lise da Sustentabilidade  Econ ó mico - 

Financeira 

B.III  - DEFINI Ç ÃO DA ESTRAT É GIA E  

PLANOS DE AC Ç ÃO 


