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“Desafios do Mar 2020”
No passado mês de abril, a Oceano XXI deu início a um trabalho, que se prolongou pelos meses seguintes, junto de cada uma das fileiras que
integram o Cluster para definir uma estratégia de desenvolvimento para o período 2014 - 2020. Com efeito, tem vindo a promover um conjunto de
sessões de trabalho com as entidades de âmbito associativo dos diferentes setores para, partindo da caracterização do estado atual da fileira, definir
conjuntamente um conjunto de objetivos a alcançar a médio e longo prazos e um conjunto de projetos estruturantes a desenvolver até 2020.
Pretende-se elaborar, com a colaboração da PwC – Pricewaterhousecoopers & Associados, uma ficha por cada fileira com toda a informação
produzida no âmbito do trabalho desenvolvido.
As fileiras cujo trabalho está já em curso são as que se apresentam de seguida:

Maio
 Fórum do Mar 2012 –
2.ª Edição
Matosinhos

 Protocolos assinados
por ocasião da 2.ª
edição do Fórum do
Mar com a presença
do Senhor Presidente
da República
Matosinhos

Junho
 Audição do Cluster do
Conhecimento e da
Economia do Mar
Lisboa

- Fileira das Energias Marinhas – A ficha desta fileira, em que o trabalho desenvolvido para a sua elaboração tem envolvido a DGPM, DGEG, Oceano
XXI, FEEM, EnergyIN, EDP Inovação, Galp Energia, INEGI, REN/Ocean Plug, IST, WavEC, AREAM e DRAM (Açores), está praticamente fechada
após a realização de 3 sessões de trabalho, faltando apenas a informação desagregada para incorporação final no ponto “Indicadores”.
- Fileira da Indústria Naval – A ficha desta fileira está praticamente finalizada, estando em falta apenas a atualização dos “Indicadores” por parte da
AIN – Associação das Indústrias Navais que se comprometeu a fazê-lo no início do mês de julho deste ano. Estão envolvidas no trabalho desta fileira
a AIN, a Oceano XXI e associados.
- Fileira da Aquacultura – Vai ter lugar a primeira sessão de trabalho no próximo dia 3 de julho, na Universidade de Aveiro, com a presença da APA.
Fileira do Turismo Náutico – Trabalho em fase de preparação em articulação com Polo de Competitividade do Turismo.

Maio
Fórum do Mar 2012 – 2.ª Edição
Entre 10 e 12 de Maio de 2012 realizou-se na Exponor a 2.ª Edição do Fórum do Mar que contou com a visita do senhor Presidente da República. Os
resultados alcançados nesta 2.ª Edição permitem concluir que se deu mais um passo na consolidação e afirmação do conceito de Fórum. Os
primeiros resultados da avaliação em curso permitem destacar os seguintes resultados imediatos:
- A participação de mais de 600 participantes nas Conferências e workshops realizados sobre as temáticas das energias marinhas, da segurança
marítima, do projeto de cooperação transnacional Kimeraa e da internacionalização das atividades ligadas à economia do mar;
- A presença de cerca de 60 expositores representativos de diferentes sectores da economia do Mar que ocuparam uma área expositiva de cerca
1000 m2;
- A visita de cerca de 50 empresas e centros de I&D estrangeiros;
- A realização de mais de 150 encontros de negócio entre empresas e centos nacionais e estrangeiros para identificar oportunidades de negócio e de
cooperação;

Projetos
 Candidatura POCTEP
com Campus do Mar
Projeto “MARINE-IT”
 Projeto “REMCap”

- A apresentação de Clusters marítimos europeus, nomeadamente da Irlanda, do França e do Reino Unido que contribuiu para o reforço de relações
de cooperação com o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar;
- A realização de um elevado número de reuniões e de sessões de trabalho realizadas entre os participantes no Fórum e com responsáveis da
Administração Portuguesa para o desenvolvimento de projetos no âmbito do momento “Viver o Cluster”.
Os resultados alcançados nesta edição do Fórum do Mar permitem desde já anunciar a realização da 3.ª edição do Fórum em 2013.
(Saber mais …)

Protocolos assinados por ocasião da 2.ª edição do Fórum do Mar com a presença do Senhor Presidente da República

Agenda

- Convénio entre a Universidade do Porto, a Universidade de Oviedo e a Escola Naval para a organização da Edição 2012 da Universidade Itinerante
do Mar a qual terá como operadores a Oceano XXI e o CeCodeT - Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial da Universidade de Oviedo, com o
patrocínio da UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto no âmbito da Ação Integrada do Polo do Mar.

Julho

- Protocolo entre o INESC TEC – INESC Tecnologia e Ciência Laboratório Associado e o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), Instituto
Público com o estatuto de Laboratório de Estado para avaliação dos impactos ambientais das explorações aquícolas em off-shore no ecossistema
costeiro

 2.ª Reunião do
Conselho Estratégico
Lisboa
 IV Encontro de

Parceiros do Cluster
Lisboa

Agosto
 Edição 2012 da UIM –

- Protocolo de cooperação entre o INESC TEC – INESC Tecnologia e Ciência, Laboratório Associado e CIIMAR - Centro interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras na área da aquacultura.

Junho
Audição do Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar
No passado dia 12 de junho realizou-se uma reunião com Senhor Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação na sede
do Ministério da Economia e do Emprego. Esta reunião prosseguiu o processo de discussão entre a Secretaria de Estado e as entidades gestoras
das EEC com vista à definição de um “Novo Modelo para o Ecossistema Polos e Clusters”.
(Saber mais …)

Universidade
Itinerante do Mar

Projetos

Lisboa

Candidatura POCTEP com Campus do Mar Projeto “MARINE-IT”

Órgãos Sociais da
Oceano XXI
 Ativação do Conselho
Estratégico do Cluster
Matosinhos

Associados
 Adesões recentes

A Oceano XXI participa no projeto “Marine-It”, que foi candidatado ao POCTEP - Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal no
passado mês de junho. Trata-se de um projeto financiado a 75% com a duração de três anos que tem como objetivo a transferência das tecnologias
TICE para aplicação no setor marítimo. Será uma participação nacional conjunta com o INESC.

Projeto “REMCap”
A Oceano XXI integra uma candidatura apresentada ao 7.º Programa-Quadro com a designação REMCap, já aprovada, cuja contratualização está
prevista para o próximo mês de outubro. Trata-se de um projeto financiado a 90% com a duração de três anos que visa a valorização do
conhecimento existente nos clusters marítimos europeus no sentido de ganhar eficiência ao nível de várias atividades, cabendo à Oceano XXI o papel
de coordenador do WP3: RTD inventory & gap analysis, onde será realizado i) um diretório das facilidades e projetos de investigação, tecnologia e
desenvolvimento (RTD), designadamente no âmbito do 7.º Programa-Quadro e outros programas de relevo, com foco no uso eficiente dos recursos
marinhos e ii) a análise das lacunas no âmbito da RTD a fim de evidenciar os tópicos prioritários, onde novas inciativas de RTD consigam
impulsionar a eficiência de resposta aos mercados alvo.

Agenda
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No próximo dia 17 de Julho, terá lugar em Lisboa, na sede da Caixa Geral de Depósitos, a 2.ª reunião do Conselho Estratégico da Oceano XXI.

IV Encontro de Parceiros do Cluster
No próximo dia 20 de julho, das 10h30 às 13h30, vai realizar-se na cidade de Lisboa, em local ainda a definir, o IV Encontro de Parceiros do Cluster,
desta vez com o propósito de discutir o novo documento “Novo Modelo para o Ecossistema Polos e Clusters: Resposta à Ambição Económica”.

Agosto
Edição 2012 da UIM – Universidade Itinerante do Mar
A Edição de 2012 da UIM – Universidade Itinerante do Mar será, na componente de Navegação, realizada a bordo do navio Creoula e decorrerá entre
5 e 23 de Agosto, seguindo um itinerário que ligará Ílhavo - Vila do Porto - Ponta Delgada - Horta e Lisboa.
(Saber mais …)

Órgãos Sociais da Oceano XXI
Ativação do Conselho Estratégico do Cluster
No passado dia 11 de maio de 2012, teve lugar na Exponor, por ocasião da 2.ª edição do Fórum do Mar, a realização da apresentação pública e a
primeira reunião do Conselho Estratégico do Cluster do Mar da Associação Oceano XXI. Este Conselho é presidido pelo Prof. António Nogueira Leite,
e congrega mais catorze personalidades com vastíssima experiência em diferentes áreas do Mar: Prof. Álvaro Garrido, Prof. Artur Rosa Pires, Prof.
António Sarmento, Prof. António Vidigal, Prof. Bruno Freitas, Prof. Carlos Sousa Reis, Sr. João Lagos, Eng. Miguel Cunha, Prof. Mário Ruivo, Prof.
Ricardo Serrão Santos, Dr. Tiago Pitta e Cunha, Prof. Veloso Gomes, Almirante Vieira Matias e Prof. Valente de Oliveira. Todas as personalidades
convidadas aceitaram o desafio e colocaram-se inteiramente à disposição da Direção da Associação Oceano XXI no sentido de, enquanto órgão de
cariz consultivo, dar apoio nos aspetos mais relevantes da atividade desenvolvida pelo Cluster do Mar.

Associados
Organizações que aderiram ao Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar durante este período
 DOCAPESCA - Portos e Lotas, S.A.

