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PARLAMENTO EUROPEU: DEPUTADO PORTUGUÊS
VICE-PRESIDENTE DE UM INTERGRUPO PARA 2014-2019
A 11 de dezembro de 2014 os presidentes dos sete grupos políticos do Parlamento Europeu aprovaram a
lista oficial de Intergrupos (28 no total) para o período 2014-2019 (European Parliament Intergroups
2014-2019). No dia 15 de janeiro, na primeira reunião dos Intergrupos (em Estrasburgo), o eurodeputado
português Ricardo Serrão Santos (atualmente também Presidente do EurOcean), foi indicado como
Vice-Presidente para o Conhecimento Marinho no Intergrupo “Seas, Islands, Rivers and Coastal Zones”.
Esta área temática tem como objetivo essencial ajudar a dinamizar o trabalho conjunto das regiões na
investigação científica dos mares europeus. Mais informações aqui.
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SÓCIOS DA
OCEANO XXI

Os principais atores do sector marítimo europeu reuniram-se no Porto
para partilhar ideias e definir projetos, no âmbito do Plano de Ação da
Estratégia Marítima para o Atlântico. O evento realizou-se no Edifício da
Alfândega do Porto e contou com a presença de cerca de 400
participantes distribuídos pelos 20 workshops sobre as temáticas:
aquacultura, biotecnologia marinha, segurança marítima, lixo marinho,
turismo costeiro e cooperação territorial.
A sessão de abertura do evento contou com a presença do Presidente
da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, do Presidente
da CCDR-N, Emídio Gomes, do Eurodeputado Ricardo Serrão Santos, da
Diretora-geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas da Comissão Europeia
(DG MARE), Lowri Evans e do Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto
de Abreu.
A Oceano XXI esteve representada no evento, tendo efetuado duas
comunicações e assistido a diversos workshops. Rui Azevedo, Diretor
Executivo, interveio na sessão "How to implement the marine leisure
dimension of the Atlantic Maritime Strategy" (organizada pela CPRM) com
uma apresentação sobre turismo náutico. Carla Domingues participou como
oradora na sessão "Knowledge Clusters to drive investment and
employment" (organizada pelo Marine Southeast), sobre oportunidades de
investimento e crescimento na setor da aquacultura. Veja mais informações
sobre o evento, apresentações e fotos aqui.
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A nova edição do LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar, estudo realizado anualmente pela
PwC – PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS, SROC (associado da Oceano XXI), foi apresentada
pública e oficialmente no passado dia 15 de janeiro no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. A sessão
contou com as participações da Exma. Sra. Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas na Sessão de
Abertura e do Exmo. Sr. Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu na Sessão de Encerramento.
A apresentação do estudo ficou a cargo de Miguel Marques, Partner da PwC, tendo havido posteriormente
lugar a um comentário, “Portugal e o Mar”, realizado por Marcelo Rebelo de Sousa. No final da sessão
decorreu um momento de convívio e networking entre vários dos mais de 250 participantes no evento,
entre os quais António José Correia, Diretor da Oceano XXI, e Rui Azevedo, Diretor Executivo da
Associação. Consulte o estudo aqui.
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OCEANO EM MOVIMENTO
Atribuída ao IH a Menção Honrosa do Prémio Defesa Nacional e Ambiente 2013
06.nov.2014 | Despacho publicado no DR
A 6 de novembro de 2014 foi atribuída a Menção Honrosa do Prémio Defesa Nacional e Ambiente 2013
à candidatura denominada “Sistema de Monitorização e Previsão Operacional da ZEE Portuguesa –
MONIZEE”, apresentada pelo Instituto Hidrográfico. O MONIZEE constitui um reforço das infraestruturas
nacionais permanentes vocacionadas para a monitorização do ambiente marinho e zonas costeiras,
possibilitando a construção de modelos de previsão das condições oceanográficas nessas áreas. Mais
informações aqui.

Cartaz dos prémios LIDE

Neste espaço

pretende-se dar
a conhecer as atividades
que a Oceano XXI
organizou e/ou
participou

Assinados Protocolos para embarque de praticantes de Pilotagem e Engenheiros de Máquinas
Marítimas
01.dez.2014
Foi assinado um protocolo de colaboração entre a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores do Mar
(FESMAR) e a empresa NAVEGAR – Companhia Portuguesa de Navegação Internacional, SA, que permite
a realização de embarques de praticantes de Pilotagem e de Engenharia de Máquinas Marítimas a bordo
dos navios operados por esta empresa. Recentemente, foi também assinada a extensão do protocolo
entre a FESMAR e a empresa armadora de navios-tanque GENERAL MARITIME, para o mesmo efeito.
Mais informações aqui.

no último mês, bem como
outras atividades
relevantes que
tenham ocorrido.
Alguma informação mais
detalhada que pretenda

Mares europeus vão ser patrulhados por drone português
15.dez.2014
A empresa Tekever lidera um consórcio de organizações – projeto Rapsody – que foi escolhido pelas
Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA) e Agência Espacial Europeia (ESA), para o
desenvolvimento de um sistema de vigilância marítima com recurso a sistemas aéreos não tripulados
(drones). Mais informações aqui.

obter sobre
qualquer atividade,
por favor,
contacte-nos!

Documento UE: Compilation of legal texts related to the implementation of the European
Maritime and Fisheries Fund
Dez.2014
Está disponível, desde dezembro passado, um documento elaborado pela Comissão Europeia para apoio
à aplicação dos fundos europeus destinados ao setor marítimo. Consulte aqui.

Projeto Vasco da Gama – VDG MASTER PROGRAMME
Janeiro a junho de 2015 | Linnaeus University, Kalmar Maritime Academy – Suécia
Está já a decorrer, na Suécia, a primeira edição do Mestrado estruturado no âmbito do Projeto Vasco da
Gama (projeto europeu promovido pela CPMR – Conference of Peripheral Maritime Regions), do qual a
Oceano XXI é parceira. Este Mestrado foi estruturado para dar resposta ao desenvolvimento do setor do
transporte marítimo e, nesta primeira edição, é dirigido a estudantes de academias marinhas e a oficiais
de marinha que pretendam atualizar os seus conhecimentos. Mais informações sobre conteúdos
programáticos e datas aqui.

www.vasco-da-gama.eu
(em cima)
www.apdl.pt
(em baixo)

OCEA NN EWS
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Fusão das administrações dos Portos de Leixões e Viana do Castelo
– Nova designação da APDL, S.A.
01.jan.2015
A empresa centenária APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., passou a denominar-se
APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A., em resultado da fusão, por
incorporação na APDL, S.A., da APVC – Administração do Porto de Viana do Castelo, S.A., que se extingue.
Mais informações e elementos de identificação da nova entidade aqui.

P ÁGINA
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OCEANO EM MOVIMENTO
Fusão INEGI e IDMEC-Porto
01.jan.2015
O INEGI (associado da Oceano XXI) e o IDMEC-Porto integram agora um único instituto: INEGI – Instituto
de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial. Esta integração permitiu
constituir o maior grupo de Investigação, Desenvolvimento e Inovação do País, na área da Engenharia
Mecânica e da Engenharia e Gestão Industrial. Mais informações aqui.

www.inegi.up.pt
(em cima)
Cartaz dos prémios
LIDE
Terminal de Cruzeiros
(www.apdl.pt, em baixo)

Neste espaço

Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões com novo record de passageiros
02.jan.2015 | Molhe sul do Porto de Leixões
O Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, Projeto Âncora do Cluster do Conhecimento e
Economia Mar, atingiu em 2014 um novo record com o movimento de 64 440 passageiros. Este valor
resulta da escala de 78 navios de cruzeiro no novo cais de acostagem no molhe sul do porto, que se
encontra em funcionamento desde abril de 2011. O Novo Terminal de Cruzeiros é um Projeto que se
encontra em fase de conclusão, estando prevista a sua inauguração em março de 2015. Mais
informações aqui. Veja uma entrevista ao Presidente da APDL S.A., Emílio Brògueira Dias (também
Diretor da Oceano XXI) sobre o ano da APDL S.A. em 2014 aqui.

pretende-se dar
a conhecer as atividades
que a Oceano XXI
organizou e/ou
participou
no último mês, bem como
outras atividades
relevantes que

Dia Mundial do Mar 2015 – Tema: “Educação e Treino Marítimo”
02.jan.2015 | World Maritime University
O Secretário-geral da IMO – International Maritime Organization, Koji Sekimizu, deu a conhecer na
Universidade Marítima Mundial (Malmö, Suécia) a temática para o Dia Mundial do Mar 2015, a celebrar
no dia 24 de setembro: “Maritime education and training”. Koji Sekimizu referiu que a educação e o
treino marítimos são essenciais para a sustentabilidade do setor marítimo a longo termo. Mais
informações aqui.

tenham ocorrido.
Alguma informação mais
detalhada que pretenda
obter sobre
qualquer atividade,
por favor,
contacte-nos!

Centro 2020
07.jan.2015 | Sede da CCDR-C – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro,
Coimbra
Este foi o primeiro de uma série de encontros que se pretendem regulares entre a CCDR-C e entidades
do Sistema Científico e Tecnológico, de interface e outras associações representativas da região Centro,
para que estas tenham um papel ativo na identificação e sensibilização junto das empresas da região,
para a importância da sua participação em projetos do Programa Operacional do Centro – Centro 2020.
Como Associação nacional e devido à participação de associados do centro do País no Cluster, a Oceano
XXI foi convidada a estar presente e irá acompanhar os encontros, tendo já participado num segundo,
realizado a 13 de janeiro, e está prevista a participação num outro, a 25 de fevereiro. O representante da
Oceano XXI nestas sessões é Frederico Ferreira.

Da Inovação à Comercialização – Tecnologias Emergentes – “Innovative Legal Warfare”
08.jan.2015 | Auditório da VdA, Porto
A Vieira de Almeida & Associados (VdA, associada da Oceano XXI) realizou uma sessão de formação
direcionada a Empreendedores, Investigadores e Start-Ups sobre os aspetos legais que devem ser tidos
em conta na passagem da inovação à comercialização. Entre várias temáticas abordadas na sessão
destacam-se as formas de proteção da propriedade dos resultados da inovação (produto, processo, ou
serviço), as diversas oportunidades de Financiamento, os tipos de sociedade e a importância dos acordos
parassociais. A Oceano XXI esteve representada na sessão de formação por Liliana Gonçalves.
Mais informações aqui.
OCEA NN EWS
NÚMERO:
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OCEANO EM MOVIMENTO
A Segurança Nos Portos – LIVRO
09.jan.2015 | Cais dos Bacalhoeiros – Gafanha da Nazaré
O livro, editado pela Mare Liberum – editora da FEDRAVE para o ISCIA (associada da Oceano XXI), foi
apresentado a bordo do navio/lugre Navio Santa Maria Manuela. Com coordenação de Victor Lopo
Cajarabille, a obra literária conta com a participação de 19 autores, todos personalidades reconhecidas
na área da Segurança dos Portos e ambiente portuário. A Oceano XXI esteve representada na sessão de
lançamento por Frederico Ferreira. Veja o índice do livro aqui e mais informações sobre a sessão aqui.

Apresentação do LIVRO
“A Segurança Nos Portos”
Cartaz dos prémios LIDE

Vieira de Almeida & Associados (VdA) associa-se ao World Ocean Council
15.jan.2015
A nossa associada Vieira de Almeida & Associados (VdA) tornou-se membro do World Ocean Council
(WOC) – uma aliança mundial de indústria em desenvolvimento sobre a sustentabilidade dos oceanos.
Mais informações aqui.

Neste espaço
pretende-se dar
a conhecer as atividades
que a Oceano XXI
organizou e/ou
participou
no último mês, bem como
outras atividades

International Marina of the Year 2015
Marina de Vilamoura – Winner e Marina de Albufeira – Runner up
18.jan.2015 | Londres – Inglaterra
A Yacht Harbour Association divulgou, durante o “London Boat Show” (uma feira e mostra mundial de
embarcações, ocorrida entre os dias 9 e 18 de janeiro), o resultado das mais de 3000 votações de
proprietários de embarcações que visitaram diferentes marinas classificadas como “Gold Anchor”. Entre
as 84 marinas a concurso na secção internacional, as melhores classificações vieram para Portugal: a
Marina de Vilamoura foi considerada como a Melhor Marina Internacional do Ano 2015 e a Marina de
Albufeira é considerada a segunda melhor. Mais informações aqui.

relevantes que
tenham ocorrido.
Alguma informação mais
detalhada que pretenda
obter sobre
qualquer atividade,

Sessão de Debate: O Mar Português- Contributo para o Ordenamento Espacial
16.jan.2015 | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Numa iniciativa conjunta do e-GEO—Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Universidade Nova de Lisboa) e do CIBIO—Centro de
Investigação em Biodiversidade, promoveu-se um debate sobre a Lei de Bases do Ordenamento e
Gestão do Espaço Marítimo, e sua regulamentação. Consulte o Relatório Final do evento aqui.

por favor,
contacte-nos!

Apresentação das Marinas do
Ano 2015

OCEA NN EWS
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Seminários: “Comercialização de tecnologias e orientação da investigação para o mercado” e
“Empreendedorismo e criação de Spin-offs”
19.jan.2015 | CIIMAR, Porto
O Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade Porto (CIIMAR, associado
da Oceano XXI) em parceria com a Universidade do Porto Inovação (UPIN), reuniu um painel
internacional de oradores em duas sessões de formação na área das Ciências Marinhas. Realizadas no
âmbito do projeto MARECON.PT – Translating marine science into products and services for the
Portuguese economy, as sessões juntaram mais de 40 participantes. Na sessão, abordaram-se diversas
questões, entre as quais a necessidade de distinguir a investigação que pode ser traduzida em produto, a
interação permanente com os atores e a criação de equipas especializadas com conhecimento sectorial.
O seminário terminou com uma mesa redonda, com a presença de Miguel Santos da Marinnova, Rui
Pereira da AlgaPLus (associado da Oceano XXI) e Miguel Fernandes da FoodInTech (associado da
Oceano XXI), que falaram da sua experiência no empreendedorismo e criação de empresas, apontando
as dificuldades e desafios ao processo. A Oceano XXI esteve representada neste evento por Carla
Domingues. Mais informações aqui.
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Navio Camachinos
no Rio Douro

Cartaz dos prémios LIDE

Neste espaço
pretende-se dar
a conhecer as atividades

OCEANO EM MOVIMENTO
Come On Board! in Porto
20.jan.2015 | Rio Douro, Porto
Tendo como missão a promoção das melhores práticas de pesca sustentável e o incremento do valor da
pesca para o ambiente nos atores do setor, a Blue Fish – European association for the promotion of
sustainable and responsible fisheries, organizou no Porto o seu segundo encontro Come On Board.
Aproveitando a realização da Atlantic Stakeholder Platform na Alfândega do Porto, a associação europeia
articulou com a Vianapesca e a Propeixe (ambas associadas na Anopcerco) a presença do navio de pesca
da sardinha “Camacinhos” no Rio Douro. O navio esteve aberto a visitas durante todo o dia e, entre
diversas personalidades, o capitão do navio recebeu a bordo o Exmo. Sr. Secretário de Estado do Mar e a
Diretora-general da DG MARE. Este evento serviu também, entre outros objetivos, para realçar o esforço
do sector português da sardinha para a manutenção da biomassa desovante. Mais informações sobre o
evento aqui.

Projeto Portugal Náutico
21, 23 e 26.jan.2015 | Leça da Palmeira, Viana do Castelo e Coimbra, respetivamente
Realizaram-se, em janeiro, três encontros relativos ao projeto Portugal Náutico. Uma reunião (em Leça
da Palmeira) com a DGPM – Direção-geral da Política do Mar, que contou com a presença do seu
Diretor-geral, Comandante Fonseca Ribeiro; uma reunião (em Viana do Castelo) com a CIM Alto Minho e
um encontro (em Coimbra) na sede da CCDR-C – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro, com a presença de elementos da Comissão e de representantes de diversos municípios da
região, litoral e interior. Nos três encontros, realizou-se uma análise ao estado atual do projeto e
apresentou-se um estudo sobre o mercado internacional. Em Viana do Castelo e em Coimbra foram
também apresentadas, pelas entidades locais, algumas atividades e projetos náuticos em curso nas
regiões, que podem potencialmente ser integrados na estratégia Nacional do Projeto Portugal Náutico. A
Oceano XXI participou nestas sessões através do Diretor Executivo Rui Azevedo e Elisabete Mota.

que a Oceano XXI
organizou e/ou
participou
no último mês, bem como
outras atividades
relevantes que
tenham ocorrido.
Alguma informação mais
detalhada que pretenda
obter sobre
qualquer atividade,
por favor,
contacte-nos!

Projeto TrainMos II – Sessão de trabalho
29.jan.2015 | Centro de Formação da APDL S.A., Leça da Palmeira
A Oceano XXI e a APDL S.A. (associada da Oceano XXI), foram contactadas para apoiar a organização de
um workshop de apresentação do Projeto “TrainMos II”, tendo decorrido na data acima referida uma
sessão de preparação do evento (que ocorrerá a 10 de fevereiro).
O Projeto, vencedor de um concurso da Comissão Europeia no âmbito das Redes Transeuropeias de
Transportes (RTE-T), é composto por um Consórcio Internacional que envolve onze parceiros de cinco
países europeus. Em Portugal estão envolvidos a Magellan, Associação para a Representação de
Interesses Portugueses no Exterior, e o Instituto de Dinâmica do Espaço (Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas – Universidade Nova de Lisboa, FCSH/UNL). O objetivo do Projeto consiste em
estabelecer o conteúdo de um programa modular de mestrados/ pós-graduações/ certificações e
desenvolvimento profissional contínuo e dar início ao processo de acreditação de formações na área dos
transportes marítimos. Para cumprir com os objetivos, de acordo com as necessidades reais e de forma
sólida e coerente à escala da UE, está a decorrer um “Questionário de diagnóstico de necessidades de
competências e formação – stakeholders”, ao qual, se considerar pertinente, solicitamos que responda
on-line. Mais informações e questionário aqui.

Conferência: Lições do Novo Norte e a aplicação dos fundos no ciclo 2014-2020
30.jan.2015 | Centro de Congressos do Vidago Palace Hotel
Este encontro teve dois grandes objetivos: a apresentação do balanço do Programa Operacional
ON.2 – Novo Norte até finais de 2014 (execução de 83 % em dezembro), e a indicação de algumas lições
a retirar deste programa para a melhor preparação das candidaturas aos fundos do período 2014-2020 –
Programa Norte 2020. Veja o documento apresentado aqui.
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(Consulte a agenda atualizada em: Oceano XXI, AGENDA)

05.fev.2015 | 17h30 | Embaixada de Portugal em Bruxelas – Bélgica
Apresentação da Associação David Melgueiro e Projetos
A Associação David Melgueiro, com o apoio da Embaixada Portuguesa na Bélgica, realiza esta sessão de
apresentação internacional do Projeto da Associação e da Expedição MARBOREALIS, numa sessão que
contará com a participação do Diretor-geral da Direção-geral da Política do Mar Portuguesa, João Fonseca
Ribeiro, e do deputado europeu Ricardo Serrão Santos. Convite aqui.
06.fev.2015 | Hotel Marina Atlântico, Ponta Delgada
Apresentação 5ª edição do estudo “LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar”
A PwC (associada da Oceano XXI) desloca-se aos Açores para apresentação do seu estudo anual LEME,
edição 2015. Mais informações e programa aqui.
06 e 07.fev.2015 | Altis Grand Hotel, Lisboa
3º Congresso APECATE
A APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos organiza
mais um congresso, cujos temas vão de encontro às novas realidades criadas pela aplicação da Diretiva
Europeia para os Serviços e da importância crescente, para as empresas e para os seus clientes, da
qualificação e da certificação como formas de diferenciação da oferta no mercado global. Mais
informações e programa aqui.
09 a 13.fev.2015 | CIIMAR
8ª Edição: Curso de Ciências em Animais de Laboratório – Organismos Aquáticos (CAL-AQUA)
O Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) e o Biotério de OrGanismos
Aquáticos (BOGA) irão organizar mais uma edição deste curso que pretende fornecer boas práticas
laboratoriais e formação certificada no âmbito da investigação científica com recurso a organismos vivos.
Mais informações e inscrições aqui.
10.fev.2015 | 14h30 – 18h00 | Oceanário de Lisboa
Workshop: Professores exploram o novo mapa “Portugal é Mar”
O Oceanário de Lisboa, em parceria com a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental,
desafia professores a embarcarem numa ação de formação promovida no âmbito do mapa "Portugal é
Mar", onde a exploração de recursos educativos contextualizará a proposta que revela Portugal como um
dos maiores países do mundo, com um território marítimo 40 vezes superior ao terrestre. Mais
informações e inscrições aqui.

Concursos Abertos no
mês de FEVEREIRO:
NACIONAIS:
COMPETE
COMPETE 2020
FCT
POPH
ON.2
EEA GRANTS (DGPM)
(consulte no website:
INFORMAÇÕES
Concursos Abertos)

Neste espaço
pretende-se dar
a conhecer as atividades
que a Oceano XXI
vai organizar e/ou
participar
no próximo mês, bem
como divulgar outros
eventos.
Alguma informação
mais detalhada que
pretenda obter,

10.fev.2015 | 10h00 – 12h30 | Centro de Formação da APDL S.A., Leça da Palmeira
Workshop Projeto TrainMos II
A Oceano XXI e a APDL S.A. (associada da Oceano XXI), organizam este workshop para apresentação do
Projeto TrainMos II, um projeto de formação ligado ao transporte marítimo, promovido em Portugal pela
Magellan, Associação para a Representação de Interesses Portugueses no Exterior e pelo Instituto de
Dinâmica do Espaço (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa).
10.fev.2015 | 15h00 – 18h00 | Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão
O financiamento às empresas – Empreender, Inovar e Internacionalizar
A AICEP Portugal Global e o IAPMEI promovem esta conferência para apresentar os novos instrumentos
de apoio à capacitação competitiva e à internacionalização das empresas, no âmbito do novo quadro de
financiamento empresarial para os próximos seis anos: programa Portugal 2020 e o novo quadro de
incentivos fiscais ao investimento. Mais informações e inscrições aqui.

ou se pretender anunciar
aqui uma atividade
da sua instituição,
por favor,
contacte-nos!

10.fev.2015 | SUBMISSÃO ON-LINE
EUROFLEETS2 – Candidaturas a financiamento para utilização dos navios de investigação
Está a decorrer, até à data acima indicada, a receção de candidaturas para realização de projetos de
investigação que procurem financiamento para utilização de navios de investigação. Veja a lista dos navios
disponíveis, as zonas de navegação e mais informações, aqui.
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10.fev.2015 | CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – Porto
“Ordenamento do Espaço Marítimo” – Mestrado Erasmus Mundus
Este Mestrado – Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning (EMMCMSP) – é realizado
em conjunto entre as universidades Università Iuav di Venezia (coordenadora), Universidad de Sevilla e a
Universidade dos Açores. Pretende-se dotar os estudantes com ferramentas para formulação de
estratégias e ordenamento do espaço marítimo, considerando questões ambientais, económicas e legais.
Contactos dos coordenadores responsáveis pelo Mestrado e mais informações aqui.
11.fev.2015 | Limite Candidatura
Bolsa de Investigação para Projeto VEGICOR – AMINOAQUA
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação no âmbito do Projeto VEGICOR –
AMINOAQUA, cofinanciado pelo Fundo Europeu das Pescas (FEP) através do IFAP/MMM (PIDDAC). Podem
concorrer licenciados em Biologia, Ciências do Meio Aquático ou áreas afins. Mais informações aqui.
11.fev.2015 | 16h30 | Campus de Gambelas, Universidade do Algarve
Sessão "Roteiro do Mar" na Universidade do Algarve
A Universidade do Algarve, em parceria com o Ministério da Agricultura e do Mar, organiza este encontro
que contará com a presença, entre outros, da Exma. Sra. Ministra Assunção Cristas. Na sessão será
abordado o Programa Mar 2020. Programa aqui e inscrições aqui.

Concursos Abertos no
mês de FEVEREIRO:
INTERNACIONAIS:
HORIZON 2020
COSME
DG MARE
(consulte no website:
INFORMAÇÕES
Concursos Abertos)

Neste espaço
pretende-se dar

12.fev.2015 | 08h20 17h00 | Escola Naval Francesa, Brest – França
Journée Sciences Navales (JSN)
A Escola Naval Francesa, com o apoio da DCNS – Direction des Construction Navales (Empresa francesa de
defesa, detida maioritariamente pelo Estado), organizam em 2015 o X Encontro das JSN. O tema geral do
evento é “Sistemas Navais Embarcados”, a inovação ao serviço dos procedimentos e operação dos navios.
Mais informações aqui.
12.fev.2015 | 21h30 | Casino Figueira, Figueira da Foz
Ciclo de Conferências Soltar Amarras
A PwC (associada da Oceano XXI) organiza, conjuntamente com o Casino Figueira e a Administração do
Porto da Figueira da Foz, a segunda conferência deste ciclo de conferências sobre o Mar. Nesta ocasião,
está prevista a participação especial de Aníbal Castilho Coimbra de Matos, Investigador de Robótica
Submarina do INESC TEC e Professor Auxiliar na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Solicite mais informações e efetue a sua inscrição aqui.

a conhecer as atividades
que a Oceano XXI
vai organizar e/ou
participar
no próximo mês, bem
como divulgar outros
eventos.
Alguma informação
mais detalhada que
pretenda obter,
ou se pretender anunciar

20.fev.2015 | Data Limite para envio de contributos
Consulta pública: Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Operacional Mar 2020
Está disponível para análise o Relatório Preliminar relativo ao documento acima referido. Solicita-se a sua
leitura e o envio de eventuais contributos até ao dia 20 do corrente mês. Documento e e-mail para envio
de contributos aqui.

aqui uma atividade
da sua instituição,
por favor,
contacte-nos!

20.fev.2015 | Reitoria da Universidade do Porto
UIM: Apresentação dos Projetos Finais de Mar da UIM 2014, Cerimónia de entrega dos Certificados
de participação nos Cursos de Mar 2014 e Apresentação da UIM 2015
Organizado pela Universidade do Porto (associada da Oceano XXI), este evento contará com a sessão
pública de apresentação, defesa e avaliação dos Trabalhos Finais de Mar realizados pelos alunos inscritos
no Projeto Universidade Itinerante do Mar 2014 (UIM 2014). Tratam-se de projetos desenvolvidos com a
experiência de Mar e com a componente de formação em Empreendedorismo, realizada pela Porto
Business School. Serão também entregues a todos os elementos UIM 2014 os Certificados de Participação
nos Cursos de Mar e será apresentado publicamente o plano geral para a Campanha 2015. Programa da
sessão aqui.
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21.fev.2015 | 09h00 – 17h30 | Museu Marítimo de Ílhavo
I Congresso Náutico – Embarque para o Conhecimento
Este congresso é organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo, o Fórum Náutico de Ílhavo, a Federação
Portuguesa de Canoagem e a Federação Portuguesa de Vela. Mais informações e inscrições aqui.
21, 28.fev e 07.mar.2015 | Rua dos Bragas, Porto
Ação de Formação de Professores: Ensino Experimental de Ciências Marinhas e Ambientais
Esta ação de formação decorrerá no CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
e está estruturada em seis módulos. O trabalho a desenvolver será essencialmente prático, acompanhado
pela base teórica fundamental, com realização de atividades experimentais sobre os seguintes temas:
Biotecnologia Azul; Aquacultura integrada multitrófica (IMTA); Poluição química – o bom estado ecológico
dos ecossistemas aquáticos; Serviços dos ecossistemas e Capital Natural. Mais informações e inscrições
até 16 de fevereiro aqui.
22 a 27.fev.2015 | Centro de Congressos e Exposição de Granada – Espanha
2015 Aquatic Sciences Meeting
A Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO) organiza este encontro que contará
com a participação de cientistas de todo o mundo ligados ao estudo da limnologia e oceanografia. Estão
organizadas diversas conferências e workshops onde se pretende debater os padrões de mudanças
ambientais nos sistemas aquáticos em escalas globais e regionais. Mais informações e programa aqui.

Concursos Abertos no
mês de FEVEREIRO:
NACIONAIS:
COMPETE
COMPETE 2020
FCT
POPH
ON.2
EEA GRANTS (DGPM)
(consulte no website:
INFORMAÇÕES
Concursos Abertos)

Neste espaço
pretende-se dar
a conhecer as atividades

24.fev.2015 | SUBMISSÃO DE RESUMOS PARA APRESENTAÇÃO
17th International Conference: Maritime Transport and Infrastructure
Organizada pela Academia Marítima da Lituânia, esta Conferência Internacional realizar-se-á nos dias 23 e
24 de abril em Riga, Lituânia, estando a decorrer até ao dia 24 deste mês a receção de propostas para
apresentações e posters. Entre outros tópicos, o encontro estará mais centrado na temática da educação
marítima para a atividade de transporte marítimo. Mais informações e mais inscrições aqui.

24 a 26.fev.2015 | Barcelona – Espanha
GAP2 International Symposium 2015
O objetivo deste encontro, organizado pelo projeto GAP2 (cofinanciado pelo Programa FP7), é o de juntar
cientistas, pescadores e decisores políticos, para debaterem em conjunto questões ligadas à pesca.
Mais informações e programa aqui.

que a Oceano XXI
vai organizar e/ou
participar
no próximo mês, bem
como divulgar outros
eventos.
Alguma informação
mais detalhada que
pretenda obter,
ou se pretender anunciar

26.fev.2015 | Auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA)
1º Encontro Empresarial de Faro
A AmbiFaro, Agência para o Desenvolvimento Económico de Faro E.M., em parceria diversas entidades,
entre as quais a Maralgarve (associada da Oceano XXI), organiza este evento que terá como temas em
discussão, a “Economia do Mar” e a “Internacionalização e a Dinâmica Empresarial”. Mais informações e
inscrições aqui.

aqui uma atividade
da sua instituição,
por favor,
contacte-nos!

26.fev.2015 | 14h00 – 19h30 | Nantes (Pays de la Loire) – França
Fisheries Working Group SEMINAR | THE FUTURE OF FISHERIES AND AQUACULTURE IN THE
ATLANTIC ARC: REGIONALISATION OF THE COMMON FISHERIES POLICY
Promovido pela Comissão do Arco Atlântico (CPMA), este seminário contará com a presença de Ricardo
Serrão Santos, membro do comité das Pescas no Parlamento Europeu, e Rodrigo Oliveira, Secretário
regional dos Açores para as Relações Externas. Serão realizados dois painéis sobre pescas e aquacultura na
região do Arco Atlântico, estando também prevista a apresentação e análise os resultados do
Projeto MARNET (relacionado com os indicadores socioeconómicos marinhos nesta zona). Programa e
inscrições aqui.
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27.fev.2015 | CIP, Lisboa
Sessão de Lançamento da Iniciativa InnovFin
Organizada pelo GPPQ – Gabinete de Promoção do Programa-Quadro e pelo BEI – Banco Europeu de
Investimento, esta sessão dará conta da iniciativa InnovFin, sendo abordada de forma mais particularizada
os empréstimos de maior dimensão (a partir de 7.5M€) e os bancos nacionais interessados em
disponibilizar empréstimos no âmbito do InnovFin Garantia PME. Mais informações sobre a iniciativa e a
sessão do dia 27 aqui.
28.fev.2015 | Data Limite
Passatempo Fishgourmet
Lançado pela DOCAPESCA, o principal objetivo deste desafio é a criação de um fishburguer de estilo
gourmet, utilizando como espécie principal a Cavala. Pretende-se desenvolver uma receita premium,
passível de ser industrializada e embalada como ready-to-eat. Com data de submissão até dia 28 de
fevereiro, trata-se de um desafio culinário dirigido aos alunos dos cursos de hotelaria e/ou restauração, de
nível profissional ou superior. Mais informações e inscrições aqui.
28.fev.2015 | Data Limite
Concurso de Modelismo Náutico MMI | Tema 2015: Arrastões de Pesca do Bacalhau
A Câmara Municipal de Ílhavo, entidade promotora e patrocinadora do concurso, tem como objetivo a
promoção da Cultura Náutica como forma de expansão da Cultura Marítima. Decorre até ao final deste
mês a inscrição para candidatura, estando a entrega dos trabalhos prevista para o período de 20 de
outubro a 1 de novembro de 2015. O trabalho vencedor receberá um prémio no valor de 3500,00 euros,
ficando a obra como propriedade da Câmara Municipal de Ílhavo e integrada no espólio do Museu
Marítimo de Ílhavo. Mais informações aqui.
01.mar.2015 | DATA LIMITE CANDIDATURA
Bolsas de Doutoramento para o Projeto ALFF: The ALgal microbiome – Friends or Foes
Está a decorrer o período de candidatura para 15 bolsas associadas ao projeto ALFF, um projeto
financiado pelo programa Marie Sklodowska-Curie Initial Training Networks (ITN), da União Europeia, e
especificamente destinado ao incentivo dos jovens para a investigação na área da biotecnologia marinha.
Podem concorrer Mestres ou Mestrandos (que terminem o mestrado até meados de julho de 2015) das
áreas ambientais ou ciências vivas. Mais informações aqui.
03a05.mar.2015 | Bergen – Noruega
10th North Atlantic Seafood Forum
O NASF, organizado pela MarLife Biomarine Innovation, FAO – Food and Agriculture Organization of the
United Nations e Pareto Securities, é um evento industrial que decorre anualmente, sendo considerado
um dos maiores a nível mundial dedicado ao setor da alimentação marinha. São esperados neste evento a
participação de mais de 600 delegados, de 35 países diferentes. Mais informações, programa e inscrições aqui.
05 e 06.mar.2015 | Square Conference Centre, Bruxelas – Bélgica
Pan-European dialogue between cruise operators, ports and coastal tourism stakeholders
Promovido pela Comissão Europeia, este encontro promove o diálogo entre os operadores de cruzeiros,
portos e entidades ligadas ao turismo marítimo costeiro. Mais informações e inscrição aqui.

Concursos Abertos no
mês de FEVEREIRO:
INTERNACIONAIS:
HORIZON 2020
COSME
DG MARE
(consulte no website:
INFORMAÇÕES
Concursos Abertos)

Neste espaço
pretende-se dar
a conhecer as atividades
que a Oceano XXI
vai organizar e/ou
participar
no próximo mês, bem
como divulgar outros
eventos.
Alguma informação
mais detalhada que
pretenda obter,
ou se pretender anunciar
aqui uma atividade
da sua instituição,
por favor,
contacte-nos!

15.mar.2015 | Submissão de Resumos para Apresentações
3rd Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2015)
O evento vai decorrer em Izmir, Turquia, entre os dias 30 de abril e 2 de maio, estando agora a decorrer o
período de receção de candidaturas para apresentações. Os artigos aceites serão posteriormente
submetidos para publicação. Mais informações e inscrição de resumos aqui.
15.mar.2015 | SUBMISSÃO ON-LINE
European Maritime Day
Está a decorrer, até à data indicada, o período de inscrição de atividades (conferências, workshops,
apresentações, desportos náuticos) para que possam integrar o plano de atividades oficial da celebração
do Dia Europeu do Mar, que será celebrado num evento oficial nos dias 28 e 29 de maio em Piraeus,
Grécia. Mais informações aqui.
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17e18.mar.2015 | Girassol Indy Congress Hotel & SPA, Maputo – Moçambique
VIII Congresso dos Portos de Língua Portuguesa/APLOP
Organizado pela APLOP – Associação dos Portos de Língua Portuguesa e CFM – Portos e Caminhos de
Ferro de Moçambique, este Congresso tem como tema “Estreitando Relações Comerciais e de Cooperação
no Espaço da Lusofonia” e reunirá diversos atores ligados ao setor portuário e transportes. Mais
informações, programa e inscrições aqui.
25.mar.2015 | LIMITE CANDIDATURA – nova data
Passatempo “O Mar ao meu Gosto”
A Fileira do Pescado lançou a segunda edição deste passatempo, onde desafia estudantes de Hotelaria
e/ou Restauração a dar largas à imaginação na cozinha. Pretende-se que os concorrentes criem receitas
originais elaboradas com pescado português, de fácil execução, com custos controlados e desenhadas para
suprirem as necessidades nutricionais. As candidaturas já estão abertas e terminam na data acima
referida. Mais informações e formulário de inscrição aqui.
30.mar.2015 | LIMITE CANDIDATURA
DGPM – EEA GRANTS
Está a decorrer, até à data, o período de candidatura de projetos para financiamento, relativos a duas
temáticas: Aviso 2 – promoção de campanhas de sensibilização através do desenvolvimento de eventos e
atividades de promoção e aumento do nível de literacia dos Oceanos entre as camadas jovens da
população e Aviso 4 – relacionado com a aposta de I&D em capacidades inovadoras de monitorização do
meio marinho em áreas oceânicas remotas. Mais informações e submissão de projetos aqui.

Concursos Abertos no
mês de FEVEREIRO:
NACIONAIS:
COMPETE
COMPETE 2020
FCT
POPH
ON.2
EEA GRANTS (DGPM)
(consulte no website:
INFORMAÇÕES
Concursos Abertos)

Neste espaço
pretende-se dar
a conhecer as atividades
que a Oceano XXI

31.mar.2015 | Data Limite Candidatura
Bolsa Santander Ibero-americanas. Estudantes de Graduação
Através deste programa, os estudantes universitários podem realizar períodos de mobilidade de um mínimo
de seis meses em instituições de ensino superior de vários países da Ibero-america. Mais informações aqui.

vai organizar e/ou
participar
no próximo mês, bem
como divulgar outros

31.mar.2015 | Data Limite
Projeto: Todos Queremos Um Bairro Melhor
A Comunidade EDP e a Visão organizaram um concurso à procura de ideias que melhorem a vida de
diversos bairros e comunidades. É ainda possível apresentar projetos, com ideias livres, sendo que a
votação está já também a decorrer e até ao dia 31 de março. Os 50 projetos mais votados on-line serão
sujeitos a votação posterior por um júri e os 10 projetos vencedores receberão prémios monetários para a
colocação da ideia em prática. De momento, o projeto com mais votos está ligado à atividade marítima:
“Vamos começar a salvar vidas” é um projeto da Póvoa de Varzim que consiste na criação e certificação de
calças de pescador com sistema de flutuação incorporado. Veja mais informação sobre o concurso e os
diversos projetos aqui.

eventos.
Alguma informação
mais detalhada que
pretenda obter,
ou se pretender anunciar
aqui uma atividade
da sua instituição,

31.mar.2015 | LIMITE CANDIDATURA Maritime Affairs e Maritime Affairs and Fisheries
Está a decorrer o período para receção de propostas de projetos que visem o desenvolvimento de melhorias
na interoperabilidade entre os Estados-Membros da EU, nas áreas de informação de vigilância marítima e de
práticas internacionais para o ordenamento do espaço marítimo transfronteiriço . Mais informações aqui.

por favor,
contacte-nos!

01.abr.2015 | Limite Inscrição
Coast Tools Summer School – Building up knowledge on Coastal Processes: Principles & Techniques
Estão a decorrer as inscrições para este Curso de Verão, organizado pela Universidade do Algarve, CIMA,
Universidade de Lisboa, Instituto DOM Luiz, UNESCI-IHE – Institute for Water Education e Université de La
Rochelle. O Curso decorrerá entre os dias 6 e 10 de julho, na Ria Formosa – Faro, e destina-se à participação
de estudantes universitários pós graduados em ciências marinhas, ciências ambientais, geologia costeira ou
geografia física. São cinco dias dedicados à realização de atividades que potenciarão o conhecimento do
dinamismo dos sistemas costeiros complexos. Mais informações e inscrições aqui.
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APRESENTAÇÃO DO ASSOCIADO

OCEANO XXI
A OCEANO XXI – Associação para o Conhecimento e
Economia do Mar é uma pessoa coletiva de direito privado sem
fins lucrativos que tem por principal objetivo dinamizar o
Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar promovendo
o desenvolvimento de relações de cooperação entre
instituições do setor científico, empresas e entidades
associativas, dos diferentes setores e atividades cuja área
funcional de procura final é o Mar.
Pretendemos valorizar o Mar como fonte de riqueza
económica e de conhecimento, promovendo a sua
exploração sustentável. Apoiamos a cooperação intersetorial e
interinstitucional entre “stakeholders” com intervenção na
área do Mar. Fomentamos a modernização das atividades
marítimas tradicionais e o desenvolvimento de novas
atividades, produtos e serviços, reforçando o papel da
investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e
da formação na área do Mar.
ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
EUROPEAN CLUSTER BRONZE LABEL EXCELLENCE

CI Região de Aveiro
A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região de Aveiro)
é uma associação de onze Municípios (Águeda, Albergaria-a-Velha,
Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar,
Sever do Vouga e Vagos), criada a 16 de outubro de 2008, que aposta
na valorização do importante património institucional do território do
Baixo Vouga Lagunar e da Ria de Aveiro.
Ao longo destes anos foi-se construindo uma dimensão diferente de
organizar o território, coordenando projetos e serviços partilhados,
apostando em estratégias comuns, aproveitando experiências e
valorizando resultados, implementando uma verdadeira estratégia de
eficiência coletiva.
Reforçando a aposta da região na promoção, divulgação e exploração
do Mar como elemento diferenciador e estratégico de crescimento
económico, a CI Região de Aveiro tem organizado, promovendo e
participado em diversos eventos, como por exemplo o Fórum do Mar
anualmente em maio.

A CI Região de Aveiro é associada da Oceano XXI desde abril de 2009.
CONTACTOS:
Rua do Carmo, n.º 20 - Apt 589
3800-127 Aveiro – Portugal
Tel.: +351 234 377 650
Fax: +351 234 377 659
E-mail: geral@regiaodeaveiro.pt

www.regiaodeaveiro.pt

Pólo do Mar, Av. da Liberdade, s/n
4450-718 Leça da Palmeira
PORTUGAL

(+351) 22 01 20 764
(+351) 92 42 89 702/03

www.oceano21.org

geral@oceano21.org

SÓCIOS DA OCEANO XXI
APS — Administração dos Portos de Sines e do Algarve S.A. | A4TEC — Association for the Advancement of Tissue Engineering and Cell Based Technologies & Therapies |
ADAPI — Associação dos Armadores das Pescas Industriais | AEP — ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL | AFM — ASSOCIAÇÃO FÓRUM MARCENTRO |
Águas do Porto: CMPEA – Empresa de Águas do Município do Porto, EM | AIB - Associação dos Industriais do Bacalhau | AIN — Associação das Indústrias Navais |
ALGAPLUS — Produção e Comercialização de Algas e seus Derivados, Lda. | ANICP — Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe | APDL, S.A. —
Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. | PORTOS DOS AÇORES, S.A. | BRUNSWICK Marine EMEA Operations Lda. |
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA | Câmara Municipal de Matosinhos | Chapel 15 Advisors, Lda. | CIIMAR — Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental | CIM ALTO MINHO — Comunidade Intermunicipal do Minho | CIM BAIXO MONDEGO | CI Região de Aveiro — Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro |
COFAC, CRL – UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO | Cooperativa Produtores Peixe Centro Litoral CRL | CPA — Comunidade Portuária de Aveiro (APA) |
CPFF — Comunidade Portuária da Figueira da Foz | CRITICAL SOFTWARE, SA | DOCAPESCA, Portos e Lotas, S.A. | DST RENOVÁVEIS, SGPS, S.A. |
ENONDAS — ENERGIA DAS ONDAS, S.A. | ESB — Escola Superior de Biotecnologia da UCP | Estaleiros Navais de Peniche, S.A. | Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A.
| FEDRAVE — Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro (DETMAR–Departamento de Tecnologias do Mar do ISCIA) | FEEM — FÓRUM
EMPRESARIAL DA ECONOMIA DO MAR | FOODINTECH, Lda | GLINTT, INOV, S.A. | IDCEM — Instituto para o Desenvolvimento do Conhecimento e Economia do
Mar

|

IHRH

—

Instituto

de

Hidráulica

e

de

Recursos

Hídricos

|

IMAR

—

Centro

do

Mar

e

Ambiente

(Univ.

Coimbra)

|

INEGI — Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial | INESC PORTO — Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto | INTERCÉLTICA –
Associação Cultural, Desportiva e Turística | IPL — Instituto Politécnico de Leiria (ESTM — IPL, Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche) |
IPVC — Instituto Politécnico de Viana do Castelo | ISEP — Instituto Superior de Engenharia do Porto | IST— INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | MBA — Consultores
Interdisciplinares de Gestão, Lda. | MULTISUB S.A. | OCEANSCAN—MARINE SYSTEMS & TECHNOLOGY | OESTE CIM — Comunidade Intermunicipal do Oeste |
PASCOAL E FILHOS, S.A. | MARALGARVE — Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar do Algarve | Press Forum, Comunicação
Social, S.A. | PWC—PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS, SROC | REGIÃO DE TURISMO DO CENTRO | SeaExpert — Serviços e
Consultoria na área das Pescas, Lda. | SIMBIENTE — ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL, LDA | SOJA DE PORTUGAL — Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S.A. | STEMMATTERS—BIOTECNOLOGIA E MEDICINA REGENERATIVA, LDA. | TESTA & CUNHAS, SA | UA — UNIVERSIDADE DE AVEIRO |
UC — UNIVERSIDADE DE COIMBRA | UP — UNIVERSIDADE DO PORTO | UPTEC — Associação de Transferência de Tecnologia da Asprela | VdA — Vieira
de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, R.L. | WOW — Walk-On-Wind Lda | ZODPORT — Equipamentos, Assistência e Engenharia, S.A.
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