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No dia 8 de outubro, pelas 10h00, realizou-se na Câmara Municipal de Peniche, a 2.ª reunião do Conselho Estratégico da Oceano XXI. Esta reunião
teve como objetivo auscultar o Conselho Estratégico sobre a evolução da EEC “Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar” para “Polo de
Competitividade do Mar”.

IV Encontro de Parceiros do Cluster
No dia 8 de outubro, pelas 15h00, realizou-se na Câmara Municipal de Peniche, o IV Encontro de Parceiros do Cluster, desta vez com o propósito de
auscultar os Parceiros do Cluster sobre a evolução da EEC “Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar” para “Polo de Competitividade do Mar”.
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Seminário “Polos e Clusters – Oportunidades e Sinergias com o Setor do Turismo”
No próximo dia 23 de outubro, teve lugar em Coimbra, no auditório do ISCAC – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, o
seminário “Polos e Clusters – Oportunidades e Sinergias com o Setor do Turismo”. O Polo de Competitividade e Tecnologia Turismo 2015 pretendeu
com este evento estimular a interação do Turismo com os setores da economia nacional representados noutros Polos e Clusters. O seminário contou
também com uma componente de exposição com vista à criação de oportunidades de negócio.
(Saber mais …)

Expert Meeting on the Commercialization of Marine Biotechnology
No dia 11 de outubro realizou-se no Algarve um encontro organizado pela Embaixada Noruega, em que a Dr.ª Isabel Sousa Pinto esteve presente,
em representação da Oceano XXI, por substituição do Prof. João Coimbra, Vice-Presidente da Oceano XXI. Nesta conferência também estiveram
presentes instituições de I&D e empresas portuguesas e norueguesas em que o tema em discussão foi a comercialização de biotecnologia marinha.
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Conferência do Fórum Atlântico
No passado dia 30 de outubro, teve lugar em Brest (França), o segundo de cinco eventos do Fórum Atlântico” desta vez com a realização de uma
conferência sob o tema “A inovação ao serviço de uma economia hipocarbónica”. Seguiu-se o terceiro evento do Fórum Atlântico no passado dia 12
de novembro, em Bilbau (Espanha), cujo tema em debate foi “Serviços oceânicos e mitigação das alterações climáticas no âmbito da abordagem
ecosistémica”.
(Saber mais …)
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Entrevista com a SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação
No passado dia 6 Novembro, no INEGI, alguns responsáveis da Oceano XXI, o Presidente da Direção Eng.º José Ribau Esteves e o Gestor Executivo
Dr. Rui Azevedo, foram entrevistados por um colaborador da SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação no seguimento do trabalho que esta entidade
tem vindo a desenvolver junto de todas as EEC’s para realizar um estudo de avaliação da estratégia e do processo de implementação dos Polos e
Clusters.

Fórum Inaugural “Portugal 2020 – Novo Ciclo de Apoio ao Crescimento Económico e ao Emprego – Perspetivas para um Novo QREN”
No passado dia 8 de novembro, teve lugar no Auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa, o Fórum Inaugural “Portugal 2020 – Novo Ciclo de
Apoio ao Crescimento Económico e ao Emprego – Perspetivas para um Novo QREN”. Nesta conferência, que contou com a presença do Senhor
Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento Regional, Dr. António Almeida Henriques, do Senhor Ministro da Economia e do
Emprego, Dr. Álvaro Santos Pereira, e do Comissário para a Política Regional, Dr. Johannes Hahn, foram discutidas algumas ideias sobre os fundos
de coesão para apoio ao crescimento e emprego durante o período 2014-2020. A Oceano XXI esteve representada nesta conferência pelo seu
Gestor Executivo, Dr. Rui Azevedo.

VIII Edição das "Jornadas do Mar"
Entre os passados dias 12 e 16 Novembro realizaram-se VIII Edição das Jornadas do Mar que a Escola Naval tem vindo a organizar de dois em dois
anos, cujo tema foi “O Reencontro com o Mar no Século XXI”. Esta iniciativa dirigida aos estudantes do Ensino Superior, que pretende contribuir para
que a sociedade portuguesa valorize e estude mais o Mar nas suas diversas vertentes, contou com a intervenção do Presidente da Oceano XXI,
Eng.º José Ribau Esteves, na mesa-redonda “A pesca do Bacalhau”.

Conferência “Mar de Negócios: Transformar o Potencial em Oportunidades”
Realizou-se no passado dia 15 de novembro a conferência “Mar de Negócios: Transformar o Potencial em Oportunidades”, uma iniciativa da rádio
TSF em parceria com a CGD e a COTEC que se destinou a promover o debate sobre os recursos das águas portuguesas e a revelar o relatório da
COTEC sobre a Economia do Mar. Da Oceano XXI marcaram presença nesta conferência os Vogais da Direção Prof. Augusto Barata da Rocha e Dr.
António José Correia e o Gestor Executivo, Dr. Rui Azevedo.

Conferência Internacional sobre Direito do Mar “30 Anos da Assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar:
proteção do ambiente e o futuro do Direito do Mar”
No passado dia 16 de Novembro o Gestor Executivo da Oceano XXI, Dr. Rui Azevedo, marcou presença na Conferência Internacional sobre Direito
do Mar “30 Anos da Assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: proteção do ambiente e o futuro do Direito do Mar”,
realizada de 15 a 17 de Novembro na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, com uma intervenção na Sessão Comemorativa do Dia
Nacional do Mar em representação do Presidente da Direção, Eng.º José Ribau Esteves.

Conferência: “Crescer, um desígnio nacional”
No passado dia 20 de Novembro, teve lugar na sede da Associação Comercial de Lisboa (ACL) a conferência "Crescer, um desígnio nacional", onde
foram debatidos os desafios que se apresentam a Portugal e identificadas opções estratégicas que poderão desempenhar um papel determinante no
crescimento económico do país. Esta conferência contou com uma intervenção do Presidente da Oceano XXI, Eng.º José Ribeu Esteves, no painel
"Caminhos para o crescimento" subordinada ao tema "Mar".
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Seminário Anual do Centro de Energia das Ondas “Economia Azul – Plataformas Offshore e Oportunidades”
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A Câmara Municipal de Peniche e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche (ESTM) organizaram no passado mês de Novembro
mais uma edição do Mês do Mar. Novembro Mês do Mar 2012, pretendeu dinamizar um conjunto de iniciativas e ações em torno de um dos maiores
recursos do concelho de Peniche – o Mar. Uma dessas iniciativas teve lugar no passado dia 21 de novembro na ESTM, onde foi abordada a temática
“Promoção do Mar Português e o despertar de novas vocações para o Mar” e onde esteve presente o Gestor Executivo da Oceano XXI, Dr. Rui
Azevedo, para fazer uma intervenção de apresentação do Cluster.
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No passado dia 26 de novembro, teve lugar no Museu da Electricidade, em Lisboa, o Seminário Anual organizado pelo Centro de Energia das Ondas
– WavEC, subordinado ao tema “Economia Azul – Plataformas Offshore e Oportunidades”. Este seminário promoveu uma ampla discussão sobre o
Mar e as suas oportunidades para Portugal e contou com a presença do Dr. António José Correia, em representação da Direção da Oceano XXI.

Novembro - Mês do Mar em Peniche “Promoção do Mar Português e o Despertar de Novas Vocações para o Mar”

Reuniões com a presença do Senhor Ministro da Economia e Emprego e do Senhor Secretário de Estado do Empreendedorismo,
Competitividade e Inovação
Dando seguimento às prioridades que constam do documento estratégico (ver aqui) elaborado por um Grupo de Trabalho e entregue ao Senhor
Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, sobre a nova visão estratégia para os Polos de Competitividade e Clusters,
foram realizadas durante o passado mês de dezembro várias reuniões de trabalho com a presença dos Polos e Clusters e dos principais atores e
intervenientes sectoriais, nomeadamente, empresas, universidades e politécnicos, centros tecnológicos, centros de I&D, centros de formação e
unidades de transferência de tecnologia, para discussão do que poderá ser o contributo dos Polos e Clusters para a política de reindustrialização do
país, uma das prioridades do Governo para o crescimento e a competitividade da economia. Nestas reuniões estiveram presentes o Senhor Ministro
da Economia e Emprego e o Senhor Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação.

Plano de Ação da Estratégia do Atlântico da CE - Sessão de trabalho organizada pela Oceano XXI com Parceiros do Cluster e
representantes de outros clusters do Atlântico
No seguimento da participação da Oceano XXI e de alguns dos seus associados nas Conferências promovidas pela CE no âmbito da preparação do
Plano de Ação da Estratégia do Atlântico e no âmbito de algumas conversas com representantes de outros clusters do Atlântico (ou instituições
equiparadas) e com representantes da CE (DG Mare e DG Regio), foi considerado pertinente a preparação e apresentação à CE de propostas de
projetos para o referido Programa de Ação, com origem na "sociedade civil" - empresas e centros de I&D. Neste contexto a Oceano XXI promoveu a
realização de uma primeira sessão de trabalho no passado dia 12 de Dezembro para debater algumas propostas de projeto que se inscrevem nos
objetivos da estratégica do Atlântico e que têm uma dimensão transnacional. Esta reunião poderá ter sequência noutros momentos de trabalho de
forma a fechar um documento proposta até ao dia 2 de fevereiro, para ser entregue à CE até dia 13 de fevereiro.
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O projeto SIAC de Animação, Coordenação e Gestão da EEC “Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar” regista atualmente uma taxa de
execução financeira de cerca de 85%.

SIAC Inter-Mares – programa Compete
O projeto SIAC de Internacionalização “Inter-Mares” regista atualmente uma taxa de execução financeira que ultrapassa os 44%.
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Protocolo de cooperação assinado com a VdA – Vieira de Almeida & Associados
No passado dia 7 de setembro, foi assinado um protocolo de cooperação entre a Oceano XXI e a VdA – Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de
Advogados, R.L. para a prestação de serviços de consultadoria jurídica à Oceano XXI, a título gratuito, até ao limite de 200 horas anuais,
nomeadamente na elaboração de requerimento para a concessão da declaração de utilidade pública, preparação de memorandos e pareceres sobre
questões jurídicas e assessoria jurídica geral a questões internas da Oceano XXI.

