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Reunião com o Senhor Secretário de Estado do Mar
No passado dia 26 de janeiro, a Direção da Oceano XXI esteve reunida com o Senhor Secretário de Estado do Mar, Prof. Doutor Manuel Pinto de
Abreu para abordar alguns assuntos de interesse para o Cluster, nomeadamente a realização da 2.ª edição do Fórum do Mar, o projeto da
“Plataforma Experimental Offshore”, o acesso a apoios no âmbito do instrumento EEA Grants. A reunião serviu também para apresentação do novo
Presidente da Oceano XXI, Eng.º, José Ribau Esteves.

Fevereiro
A Oceano XXI, na pessoa do Presidente de Direção, marcou presença em duas ações de relevante importância – Bruxelas e Helsínquia
A convite da Deputada do Parlamento Europeu Maria José Patrão Neves, membro da Comissão das Pescas e da Comissão da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, o Presidente da Direção da Oceano XXI debateu em Bruxelas no passado dia 7 de fevereiro com Técnicos da Comissão, a
nova Política Marítima Integrada em estruturação na União Europeia, na qual se enquadrará o novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da
Pesca 2014/2020, e participou numa conferência sobre a exploração dos solos marinhos com a presença da Comissária Europeia Maria Damanaki e
de vários especialistas portugueses e europeus.
A convite de Sua Excelência o Presidente da Republica Professor Aníbal Cavaco Silva, integrando a sua Comitiva Oficial, o Presidente da Direção da
Oceano XXI participou no passado dia 9 de fevereiro num conjunto de visitas e reuniões, das quais se destaca a reunião com os gestores do Cluster
Marítimo da Finlândia, considerado um dos mais fortes do Mundo, tendo nessa circunstância estabelecido contactos para cooperação e feito uma
apresentação sobre a atividade da Oceano XXI na gestão do Cluster para o Conhecimento e a Economia do Mar de Portugal, dos seus Associados e
projetos âncora e complementares, convidando os Finlandeses a participarem no Fórum do Mar que se vai realizar na Exponor de 10 a 12 de Maio
2012, iniciando um processo de cooperação económica de mútuo interesse.

Nauticampo 2012 - Programa de Conferências de Promoção da Náutica em Portugal
Entre 8 e 12 de Fevereiro, no âmbito da Nauticampo 2012, realizou-se um programa de conferências de organização conjunta do Gabinete do
Secretário de Estado do Mar, da AIP/FIL, do Turismo de Portugal, do Fórum Empresarial da Economia do Mar e da Oceano XXI que permitiu tratar
um conjunto de aspetos relevantes para o desenvolvimento da náutica em Portugal.
(Saber mais ...)

III Encontro dos Parceiros do Cluster
No dia 10 de fevereiro passado, o Museu Marítimo de Ílhavo acolheu o III Encontro dos Parceiros do Cluster. Foi um momento aproveitado pelos
novos Parceiros para se apresentarem ao Cluster, e onde foram apresentados os principais resultados da atividade desenvolvida em 2011 e o
programa de trabalho para 2012. A finalizar o encontro, realizou-se um debate em torno das propostas e sugestões apresentadas por alguns
Parceiros no sentido de o Cluster poder incorporar diferentes perspetivas e contributos relevantes para o seu desenvolvimento.
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Reunião com o Senhor Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação
No passado dia 13 de fevereiro, a Direção da Oceano XXI esteve reunida com o Senhor Secretário de Estado do Empreendedorismo,
Competitividade e Inovação, Eng.º Carlos Nuno Oliveira, para a apresentação do novo Presidente da Oceano XXI, Eng.º. José Ribau Esteves, e para
abordar alguns assuntos de interesse para o Cluster, nomeadamente a realização da 2.ª edição do Fórum do Mar e o projeto da “Plataforma
Experimental Offshore”.

Seminário “Do Mar à Mesa”
Nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2012, decorreu no Instituto Superior de Engenharia do Porto o seminário “Do Mar à Mesa”, que contou com a
intervenção do Dr. Rui Azevedo sobre o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar.

Março
Assinatura de Protocolo de Cooperação entre a Associação Oceano XXI e a Associação Empresarial de Portugal (AEP) para a
realização do Fórum do Mar 2012
No passado dia 2 de março, nas instalações da Fundação AEP, teve lugar a assinatura do protocolo de cooperação celebrado entre a Associação
Oceano XXI e a Associação Empresarial de Portugal (AEP) para a realização do Fórum do Mar, a realizar entre 10 e 12 de maio de 2012, na
Exponor.

Oceanology International 2012
Entre os dias 13 e 15 de março de 2012, decorreu em Londres a Oceanology International - Feira Internacional das tecnologias com aplicação ao
meio marinho. Em paralelo realizou-se uma sessão de trabalho organizada pela EMSAC – Consórcio Europeu de Aplicação das Ciências Marinhas,
na qual participou a Dr.ª Ana Ferreira em representação da Oceano XXI. Estiveram também presentes os seguintes clusters: Marine Institute,
Maritime Industries, Baltic Valley Association ,Marine South East, Pôle Mer Bretagne, Pôle Mer PACA e Goteburg University Holding. O evento
“Oceanology International 2012” contou com cerca de 525 expositores de 33 países, de setores diversos intrinsecamente ligados às tecnologias
marítimas. É de destacar a participação nacional através da presença das empresas Multisub, Oceanscan e ISPTEL, lda. Paralelamente à feira,
decorreram várias conferências, envolvendo temáticas diversas e que reuniram os principais players de setores como: Energias renováveis,
Hidrografia e Geofísica, Navegação e Posicionamento, Observação e Previsão Oceânica, Segurança Marítima, Oil & Gas e UUVS.
(Saber mais …)
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Audição do Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar
No passado dia 14 de março, decorreu na Secretaria de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação a audição do Cluster junto de um
grupo de peritos para apresentação da atividade realizada pelo Cluster, dos principais resultados alcançados e perspetivas de evolução. O Cluster
esteve representado, além da Direção, por um conjunto de associados cobrindo diferentes setores de atividade e tipo de instituições.
(Apresentação do Cluster) e (Lista de Participantes na Audicao do Cluster)

Reunião da Direção da Oceano XXI com o Sr. Embaixador da Noruega, seguida de visita ao “Novo Terminal de Cruzeiros de Leixões”
No passado dia 23 de março, decorreu uma reunião entre a Direção da Oceano XXI, representada pelo Engº Brogueira Dias e o Prof. Barata da
Rocha e o Sr. Embaixador da Noruega Ove Thorsheim, que teve lugar nas instalações da APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões,
S.A., a que se seguiu uma visita ao “Novo Terminal de Cruzeiros de Leixões”. Esta reunião permitiu o contacto com alguns projetos em curso no
âmbito do Cluster, nomeadamente o “Novo Terminal de Cruzeiros de Leixões” e o “Pólo do Mar do PCT da UP”. Ambas as partes expressaram o
interesse em prosseguir a cooperação, nomeadamente através da participação da Embaixada na próxima edição do Fórum do Mar e na organização
de outras conferências e workshops entre empresas e centros de I&D noruegueses e portugueses, a realizar no 2º semestre do ano.
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Projetos Âncora - Reporte de atualização


Centro de Mar –A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Comissão Diretiva do Programa ON.2 assinaram, no dia 26 de janeiro de 2012,
os contratos de concessão de financiamento destinados ao remo, canoagem e vela do projeto âncora “Centro de Mar”. Encontram-se em
análise por parte do Programa ON.2 as candidaturas relativas ao “Centro de Interpretação Ambiental e de Documentação do Mar”, “Programa
de Comunicação e Promoção” e “Marina de Caminha”.



Incubadora do Pólo do Mar da UPTEC – No passado dia 26 de março, foi celebrado o contrato de empreitada de construção da Incubadora
do Pólo do mar do UPTEC. O prazo para a execução da obra é de 540 dias (18 meses) a partir da data de assinatura do Auto de
Consignação em 29 de Março de 2012.

Projeto INTER-MARES candidatado ao SIAC – Internacionalização
A Oceano XXI apresentou, no âmbito do aviso de abertura N.º2/SIAC/2011, uma candidatura que se insere na estratégia de internacionalização do
Cluster. No passado dia 27 de janeiro, o Compete-POFC informou que o projeto INTER-MARES foi aprovado pela Comissão Diretiva do COMPETE,
encontrando-se já em fase de execução de forma a garantir a realização de algumas atividades no âmbito do Fórum do Mar.
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Fórum do Mar 2012 – 2.ª Edição
A Associação Oceano XXI, entidade gestora do Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, e a AEP- Associação Empresarial de Portugal,
estão a organizar a 2.ª Edição do Fórum do Mar, que terá lugar entre 10 e 12 de Maio na Exponor, em Matosinhos.

Ílhavo
Esta 2.ª Edição do Fórum do Mar seguirá, em linhas gerais, o modelo adotado em 2011, com alguns ajustamentos que decorrem da avaliação dos
resultados da edição anterior.

Associados
 Adesões recentes

Equipa Técnica
Rui Azevedo
Carlos Magalhães
Ana Garcia Ferreira

Neste contexto, o evento integrará 3 componentes principais:
i) Feira do Mar – Visa o aprofundamento de redes de relação e de cooperação entre todos stakeholders envolvidos nos diferentes setores da
Economia do Mar. A feira é de âmbito internacional e será organizada por setores, de forma a agrupar as empresas e organizações pertencentes a
uma mesma fileira.
ii) Conferências do Mar - O programa de conferências, a decorrer durante os três dias do evento, permitirá debater temáticas relevantes e de grande
atualidade para o desenvolvimento da economia do mar, nomeadamente a valorização de recursos marinhos, as tecnologias offshore, a segurança
marítima, a internacionalização das atividades da economia do Mar e a cooperação inter-regional.
iii) Encontros de Negócio – Programa de contactos e de encontros bilaterais, previamente agendados, entre os expositores e um grupo de
compradores internacionais, considerados como estratégicos para os diferentes setores, de forma a favorecer o desenvolvimento de negócios e de
relações de cooperação entre as partes. O programa integrará também um momento de visita guiada à Feira, visitas a empresas/ instituições de I&D
e reuniões livres.

Contactos
UPTEC - Pólo do Mar | Av.
Liberdade S/N | 4450-718
Leça da Palmeira
E-mail:geral@oceano21.org
T. e Fax +351 220 120 764
Tlm. +351 924 289 702
www.oceano21.org

O Fórum do Mar é um projeto estruturante no contexto da atividade da Oceano XXI, sendo transversal a todos os stakeholders das áreas do
conhecimento e da economia do Mar.
A presença na Feira e a participação nos “Encontros de negócio” constituirão momentos relevantes para apresentação de produtos e identificação de
oportunidades de cooperação e de negócio associadas à economia do Mar.
Neste contexto, reputamos de muito importante e do maior interesse para o Cluster a participação de todos os parceiros e a devida preparação
antecipada dos Encontros de Negócio com os compradores internacionais.
(Saber mais …)

Órgãos Sociais da Oceano XXI
Assembleia-Geral de Associados
No passado dia 10 de fevereiro, teve lugar no Museu marítimo de Ílhavo a realização de uma reunião em Assembleia-Geral dos Associados da
Oceano XXI, na qual foram aprovados o Relatório de Atividades e Contas referente ao ano de 2011 e o Plano de Atividades e Orçamento referente ao
ano de 2012.

Associados
Organizações que aderiram ao Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar durante este período
 Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, R.L.;
 Glintt, INOV, S.A.;
 SIMBIENTE - Engenharia e Gestão Ambiental, Lda.;

