CLUSTER
DO
CONHECIMENTO
E DA ECONOMIA
DO MAR

OCEANNEWS

ÁREAS DE AÇÃO:
TRADICIONAIS
E NUCLEARES
 CONSERVAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO DO
PESCADO
 INDÚSTRIAS NAVAIS
 NÁUTICA E
TURISMO NÁUTICO
 OBRAS MARÍTIMAS
 PESCA E
AQUACULTURA
 PORTOS,
TRANSPORTE E
LOGÍSTICA
COMPLEMENTARES
 CULTURA MARÍTIMA
 DEFESA E
SEGURANÇA
MARÍTIMA
 SERVIÇOS
EMERGENTES
 BIOTECNOLOGIAS
MARINHAS
 CONHECIMENTO,
INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICOS
 ENERGIAS MARINHAS

ÍNDICE:



PÁG:

RELAÇÕES IBEROAMERICANAS
LANÇAMENTO DA
REDE

1

BLUEBIO ALLIANCE



OCEANO XXI MAIS
DOIS ASSOCIADOS
NUM PROJETO DA
ESA

ATIVIDADES
REALIZADAS:
OCEANO
EM MOVIMENTO

AGENDA:
PRÓXIMO PORTO

APRESENTAÇÃO DO
ASSOCIADO:

2-3

4-7

8

Foodintech, Lda
SÓCIOS DA
OCEANO XXI

2 0 1 5 . 0 4

A B R I L . 2 0 1 5

OCEANO XXI ACOMPANHA AS
RELAÇÕES IBERO-AMERICANAS
No âmbito da cooperação entre o Ministério de Relações Exteriores
do Peru e a Direção Geral de Política Regional e Urbana da União
Europeia, teve lugar no dia 3 de março o Seminário Internacional
“Cooperación transfronteriza para la innovación”, inaugurado pelo
Ministro das Relações Exteriores do Peru, Gonzalo Gutiérrez Reinal e
que contou com a presença da Embaixadora da União Europeia no
Peru, Irene Horejs e do Embaixador do Brasil no Peru, Carlos Lazary
Teixeira. O seminário teve como objetivo contribuir para o reforço da
cooperação entre o Peru, Brasil e a União Europeia, bem como a
implementação de políticas no Peru em matéria de competitividade
e diversificação produtiva.
Agentes e peritos europeus apresentaram a experiência da UE em
matéria de inovação territorial e cooperação transfronteiriça, o que
levou a um diálogo entre os setores e as autoridades competentes no Peru e no Brasil. A Oceano XXI foi
convidada a estar presente no evento, tendo sido representada por Carla Domingues, que realizou uma
comunicação sobre a experiência do Cluster e as ferramentas de inovação. Aproveitando esta deslocação
da Oceano XXI ao Perú, os Associados INESC Porto, INEGI e Soja de Portugal integraram a comitiva e
estiveram presentes no seminário tendo estabelecido, em paralelo, contactos com organizações locais,
nomeadamente com o Centro de Inovação Tecnológica e a Sociedade Nacional Pesqueira.
Durante o evento foram também apresentadas as conclusões do projeto “EULAC-EUREGIO (CBRIS):
Cooperación UE-América Latina sobre Sistemas Regionales e Innovación Transfronterizos en el marco de
la Política Regional”, desenvolvido com o apoio da União Europeia, em que se incentiva a cooperação
entre as regiões de San Martin e Loreto, no Peru e o Estado do Amazonas no Brasil para a inovação na
cadeia de valor da aquacultura.
A deslocação ao Perú contou com a realização de mais atividades, descritas no capítulo “OCEANO EM
MOVIMENTO”.
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A sessão pública de apresentação da rede decorreu no dia
9 de abril, pelas 14h, na Casa das Histórias Paula Rego, em
Cascais, com a presença de diversas personalidades, entre
as quais os Secretários de Estado do Mar, Manuel Pinto de
Abreu, e da Ciência, Leonor Parreira.
A BLUEBIO ALLIANCE é uma rede que, em articulação com a
Oceano XXI e o Cluster do Conhecimento e da Economia do
Mar, pretende acelerar o desenvolvimento de uma cadeia
de valor dos bio recursos e das biotecnologias marinhas.
Dessa cadeia de valor fazem parte as empresas do setor, as
unidades de I&D e as empresas fornecedoras de matériaprima (incluindo subprodutos da transformação de
pescado), fornecedoras de equipamento e tecnologia
(tecnologia subaquática), bem como fornecedoras de
outros
serviços,
incluindo serviços
financeiros,
jurídicos, etc.. Por
parte da Oceano XXI
estiveram presentes
Rui Azevedo, o
Diretor Executivo, e
Carla Domingues,
da Equipa Técnica.
FOTO: www.facebook.com/CMCascais/photos/
a.10152780045162584.1073742235.346668692583/10152780046887584/?type=1&theater

OCEANO XXI MAIS
DOIS ASSOCIADOS
NUM PROJETO DA ESA

A Oceano XXI e os Associados INESC
PORTO e INEGI fazem parte do consórcio
vencedor de um concurso da ESA (Agência
Espacial Europeia), ocorrido em novembro
de 2014. “Combining Innovation in
Maritime and Space (CINMarS)” é um
Projeto composto por seis entidades da
Irlanda, Noruega e Portugal, que pretende
analisar a interligação entre os Clusters
Marítimos do Atlântico e as atividades
espaciais. Pretendem-se identificar áreas
prioritárias e construir-se um plano de
ação para promoção de trabalhos futuros
no cruzamento de inovação setorial entre
as áreas marítima e espacial.
O KO MEETING (reunião inicial do projeto)
decorreu no passado doa 12 de março, em
Frascati (Itália) – sede da ESA – e Frederico
Ferreira esteve presente em representação
da Oceano XXI.
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Cartaz dos prémios LIDE

Mussão ao Chile

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

OCEANO EM MOVIMENTO
Missão Peru
02 e 04.mar.2015
No âmbito da deslocação da Oceano XXI ao Peru, integrada no projeto “EULAC-EUREGIO (CBRIS):
Cooperación UE-América Latina sobre Sistemas Regionales e Innovación Transfronterizos en el marco de
la Política Regional” foram realizadas visitas e reuniões ao Instituto Tecnológico da Produção (ITP), em
Callao, no dia 2 de março, e à Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), em Lima, no dia 4 de março. O ITP é
um organismo técnico especializado, vinculado ao Ministério da Produção a que estão associados os
Centros de Inovação Tecnológica (CITEs), que constituem uma plataforma de serviços para transferência
de tecnologia e promoção de inovação nas empresas. A reunião no ITP contou com a presença da
Presidente Mercedes Inés Carazo e foi focada no CITE Pesqueiro, orientado para a prestação de serviços
a nível de processamento de produtos pesqueiros, inovação e I&D, ensaios laboratoriais, formação e
assistência técnica a empresas e à cadeia produtiva da pesca industrial, artesanal e ao desenvolvimento
da aquacultura. Foi igualmente realizada uma visita às instalações de produção e aos laboratórios e
discutidas eventuais possibilidades de cooperação entre Peru e Portugal. A SNP reúne e integra as
empresas peruanas que cuidam e têm o usufruto dos recursos hidrobiológicos. Nesta reunião fomos
recebidos pelo Diretor Geral, Jorge Risi Mussio e pelo Chefe do Gabinete de Extração e Processamento,
Jorge Vigil Mattos. Foram apresentadas as áreas de atividade da SNP e das instituições portuguesas e
debatidas algumas problemáticas do setor pesqueiro peruano e possibilidade de cooperação entre os
dois países.
Nomeação de novos Administradores para Portos Portugueses
09.mar.2015
O Governo nomeou um novo Conselho de Administração dos Portos de Aveiro e da Figueira da Foz,
liderado por João Pedro Braga da Cruz e composto por mais três elementos. Foi ainda nomeado mais um
Administrador para a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. Mais informações aqui.
Conferência “A Região do Norte no Portugal 2020”
11.mar.2015 | EUROPARQUE, Santa Maria da Feira
A CCDR-N – Comissão de Coordenação da Região Norte de Portugal, apresentou o NORTE2020
– Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020. A sessão serviu para enquadrar as oportunidades
de financiamento no âmbito do Portugal 2020, designadamente no NORTE 2020 e nos programas
temáticos Competitividade e Internacionalização, Inclusão Social e Emprego, Capital Humano,
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. O Diretor Executivo da Oceano XXI, Rui Azevedo,
esteve presente na sessão. Veja as apresentações efetuadas aqui.

tenham ocorrido.
Alguma informação mais
detalhada que pretenda
obter sobre

MERSEY MARITIME INDUSTRY AWARDS
12.mar.2015 | Wallasey Town, Liverpool, Inglaterra
A Oceano XXI esteve presente nesta gala de prémios, a convite da Liverpool John Moores University.
O evento, realizado pela primeira vez, juntou as empresas e outras organizações do Cluster Marítimo, de
Logística e de Energia da região da cidade de Liverpool. Em representação da Oceano XXI esteve Carla
Domingues.

qualquer atividade,
por favor,
contacte-nos!

Sessão de trabalho com CETMAR e ACLUNAGA 19.mar.2015 | Vigo, Espanha
Uma comitiva da Oceano XXI, composta pelo Diretor Executivo, Rui Azevedo, e dois Colaboradores, Carla
Domingues e Frederico Ferreira, foram recebidos por responsáveis do CETEMAR - Centro Tecnológico del
Mar e do ACLUNAGA, Asociación Cluster del Naval Gallego. Em ambas as sessões, foi efetuada a
avaliação de possibilidades de cooperação entre as partes, e respetivos associados, no âmbito de
projetos de colaboração Transfronteiriça e Transatlântica.
Workshop Train Mos II 20.mar.2015 | Aveiro
Promovido pela Comunidade Portuária de Aveiro, em colaboração com a Oceano XXI, decorreu mais um
workshop do Projeto Train Mos II—um projeto europeu promovido pela DG Move que conta com a
participação dos parceiros nacionais Magellan, Associação para a Representação de Interesses
Portugueses no Exterior e Instituto de Dinâmica do Espaço (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa). O workshop contou com a participação de Rui Azevedo, Diretor Executivo
da Oceano XXI.
36H Pool Marathon 21.mar.2015 | Piscina Oceânica de Oeiras
O evento foi um êxito e o desportista Francisco Lufinha demonstrou que está com ótima preparação
física para os novos desafios que se avizinham, tendo aguentado, neste exercício, 36 horas consecutivas
em cima da prancha. Veja o vídeo resumo na página do evento aqui.
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OCEANO EM MOVIMENTO
Publicação do Regulamento de Reconhecimento dos Clusters de Competitividade
23.mar.2015 | Publicação
Foi aprovado, pelo Despacho n.º 2909/2015, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da
Economia – Gabinetes dos Secretários de Estado do Desenvolvimento Regional e da Inovação,
Investimento e Competitividade, o Regulamento de Reconhecimento dos Clusters de Competitividade,
que enquadra a nova estratégia de apoio à consolidação ou criação de Clusters de Competitividade, no
âmbito do reposicionamento da política de clusterização do país.

LBOGEM, VdA, Lisboa
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Neste espaço

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

Soltar Amarrar–Açores e o mar profundo: a ciência como base do crescimento azul – ONLINE
26.mar.2015
O Casino Figueira, juntamente com a Administração do Porto da Figueira da Foz (APFF) e a
PwC – PricewaterhouseCoopers, organizou um ciclo de três conferências sob o lema “Soltar Amarras”. A
primeira sessão, que contou com a presença de Fausto Brito e Abreu, Secretário Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia do Governo dos Açores, está agora online, disponível aqui.
A implementação da LBOGEM – Principais Novidades 26.mar.2015 | VdA, Lisboa
A Vieira de Almeida & Associados (VdA) promoveu, em colaboração com a Oceano XXI e o Fórum
Empresarial da Economia do Mar, este encontro em sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 38/2015,
de 12 de março, que desenvolve as Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo
Nacional ("LBOGEM"). O evento contou com a participação de Manuel Pinto de Abreu, Secretário de
Estado do Mar, Margarida Almodovar, da Secretaria de Estado do Mar, e José Manuel Marques, da
DGRM. A Oceano XXI esteve representada na sessão por Elisabete Mota. Veja as apresentações
realizadas aqui (password BlueOcean).

outras atividades
relevantes que
tenham ocorrido.
Alguma informação mais
detalhada que pretenda
obter sobre

VIII Seminário Aquícola
27.mar.2015 | Hotel do Sado, Setúbal
Este seminário, organizado pela APA – Associação Portuguesa de Aquacultores, teve como palestrantes
Vasco Becker-Weinberg, da Secretaria de Estado do Mar, que falou sobre a Lei de Bases do
Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, Maria do Céu Patrão Neves, Ex-eurodeputada do
Parlamento Europeu, que abordou a temática dos Fundos Comunitários de acesso a consórcios e
cidadãos, Isabel Ventura, da DGRM, que falou sobre o Programa Operacional MAR2020 e Daniel Vendrell
da empresa Hipra que abordou as vacinas em aquacultura. A sessão de encerramento esteve a cargo do
Deputado Jorge Fão, Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. A Oceano XXI
esteve representada por Carla Domingues.

qualquer atividade,
por favor,
contacte-nos!

Workshop Aquacultura – Desafios do Mar 2020
– preparação para candidatura à Estratégia de Eficiência Coletiva 27.mar.2015 | Hotel do Sado, Setúbal
No seguimento do encontro do Seminário Aquícola, e no desenvolvimento do estudo da Oceano XXI
“Desafios do Mar 2020”, realizou-se este workshop sobre a Aquacultura, no sentido de se preparar o
programa da fileira para a candidatura à Estratégia de Eficiência Coletiva Cluster do Conhecimento e
Economia do Mar, que deverá decorrer durante 2015. Além da Oceano XXI (representada por Carla
Domingues), da PwC – PricewaterhouseCoopers e da APA – Associação Portuguesa de Aquacultores, que
apoiou o evento, o Workshop contou com a presença de mais seis instituições, a saber, os associados
DOCAPESCA e INESC PORTO e ainda IPMA, FCUL, DGRM e C-FOOD.
FOODINTECH INFO DAY
27.mar.2015 | Instituto Pedro Nunes, Coimbra
Este INFO DAY, promovido conjuntamente pela Oceano XXI e pela FOODINTECH (nosso associado),
contou com a participação de 10 elementos, provenientes e sete instituições nacionais diferentes. Foi
efetuada a apresentação da tecnologia SIGA i – Sistema Integrado de Gestão Alimentar, resultado obtido
no seguimento dos trabalhos do Projeto Âncora do Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar,
PANTHALASSA (em co promoção com a Poveira S.A. e o IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo).
Mais informações sobre o projeto Âncora e a tecnologia SIGA-i aqui.

FOODINTECH INFO DAY
(em baixo)
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Seminário AS ATIVIDADES NO MAR: OS USOS E AS UTILIZAÇÕES
31.mar.2015 | Centro de Congressos da APDL, Leça da Palmeira
Organizado pela Comissão de Agricultura e Mar Portuguesa, este encontro contou com, na sessão de
abertura, a presença do Presidente da Comissão, Vasco Cunha, e do Presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos (associada da Oceano XXI), Guilherme Pinto. Na sessão de encerramento, esteve na mesa o
Presidente da Comissão e o Administrador da APDL, SA (associado da Oceano XXI), Brògueira Dias
(também Diretor da Oceano XXI). O evento contou com diversos palestrantes, tendo-se abordado
questões como a aquacultura, as conservas, a armação, a energia, os transportes marítimos e a atividade
portuária. A Oceano XXI esteve representada na sessão por Carla Domingues e Frederico Ferreira.
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(Consulte a agenda atualizada em: Oceano XXI, AGENDA)

abr.2015 | INÍCIO DA FORMAÇÃO
POSI-E3 – Pós-Graduação em Sistemas de Informação. Especialização em Engenharia Empresarial
Esta pós graduação realizada pelo nosso associado IST – Instituto Superior Técnico, tem como objetivo
desenvolver as competências necessárias para lidar com os problemas e decisões complexas inerentes à
gestão e operação das organizações, numa perspetiva de engenharia de sistemas. Estrutura curricular e
mais informações aqui.

Concursos Abertos no
mês de FEVEREIRO:
NACIONAIS:
PORTUGAL 2020

abr.2015 | INQUÉRITO
Espaço Marítimo e a Zona Costeira: Governança, Desafios e Avaliação.
Este inquérito (cujo preenchimento demorará entre 90 a 120 segundos) faz parte de um trabalho de
Doutoramento em Geografia e Planeamento Territorial na FCSH/UNL. Pretende-se obter a perceção da
sociedade relativamente à governança do espaço marítimo nacional, aos desafios que se colocam à mesma, e
à forma como esta se articula/articulará com a gestão das zonas costeiras. Aceda ao inquérito aqui.
09a19.abr.2015
Peixe em Lisboa – 8ª edição
Este evento gastronómico promete manter o bem-sucedido figurino de reunir restaurantes de referência
e convidar chefes a apresentarem criativas interpretações de peixes e mariscos. Mais informações aqui.
14 a 16.abr.2015 | National Oceanography Centre in Southampton – Inglaterra
Ocean Business
Um dos maiores eventos internacionais da área do Mar, com a realização de exposição e diversas
Conferências e Workshops. Mais informações, programa e inscrições aqui.

FCT
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

14 a 17.abr.2015 | Rio de Janeiro, Brasil
LAAD – Defence & Security – Feira Internacional de Defesa e Segurança
PORTUGAL estará presente neste encontro através da idD – Plataforma das Indústrias de Defesa
Nacionais, representando o Ministério da Defesa Nacional para as Indústrias de Defesa. As empresas
portuguesas de Defesa podem participar neste evento através da presença e exposição no STAND OFICIAL
de PORTUGAL. Mais informações e possível inscrição para participação aqui.
15 a 17.abr.2015 | Estoril
49th Annual General Meeting of EMPA
A APIBARRA – Associação de Pilotos de Barra e Portos e a EMPA – European Maritime Pilots' Association
organizam este encontro, que conta com o apoio dos nossos associados Administração dos Portos de
Sines e do Algarve e Porto de Aveiro. Durante três dias pretende-se debater a segurança, qualidade e
eficiência do serviço de pilotagem. Mais informações, programa e valores de inscrição aqui.
16.abr.2015 | LIMITE INSCRIÇÃO
Pós-Graduação em Shipping and Porto Management
Esta pós-graduação, organizada pelo ISEG – Universidade de Lisboa, pretende aumentar e otimizar as capacidades técnicas ligadas à gestão das atividades e das empresas que, direta ou indiretamente, atuam no
setor do shipping e portuário. Mais informações e inscrições aqui.

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!

16.abr.2015 | LIMITE CANDIDATURA PROJETOS
II Congresso Científico “A Ponte Entre a Escola e a Ciência Azul”
Organizado pelo Kit do Mar, em parceria com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o
Congresso realizar-se-á no dia no dia 23 de abril no Auditório do IPMA e será composto por comunicações
orais de alunos do Ensino Secundário, sobre estudos científicos ligados ao Mar que realizaram ao longo do
ano letivo. Até ao dia 16 de abril está ainda aberto o período de candidaturas para apresentação no
evento. Mais informações e condições de participação aqui.
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16.abr.2015 | NOVA DATA LIMITE
QUESTIONÁRIO | Capital Natural Azul
A Fundação Calouste Gulbenkian, com o apoio da PwC e da Oceano XXI, está a preparar um estudo sobre
a importância do Capital Natural Azul para empresas e organizações que usufruem direta e indiretamente
do Mar. Agradecemos a sua participação no questionário que se está a realizar até à data acima indicada.
Questionário disponível aqui.
17.abr.2015 | LIMITE CANDIDATURA
Extratos de Origem Marinha no Desenvolvimento de Estratégias Antifouling e Antiobiofilm
Organizado pelo Centro Tecnológico do Mar – Fundação CETMAR, com a colaboração do Instituto de
Investigações Marinhas (CSIC), este Seminário irá abordar temáticas de interesse a empresas do ramo
alimentar (produtos marinhos), assim como do setor naval e da aquacultura. Mais informações aqui.
18.abr.2015 | 16h00 | Doca de Santo Amaro Alcântara, Lisboa
Regata e Campeonato Nacional de Remo – Yole
Evento coorganizado pela Associação Naval de Lisboa (ANL) e Federação Portuguesa de Remo, integrado
nas celebrações do 159º aniversário da ANL. Em disputa estará também o Troféu Cidade de Lisboa. Mais
informações aqui.
16. abr.2015 | Peniche
4ª CAMINHADA – Trilhos do Mar
Organizada pela Câmara Municipal de Peniche, esta é uma caminhada solidária que terá o contributo
mínimo de 1 TRILHO por participante que reverte na totalidade a favor da Liga Portuguesa
Contra o Cancro. O percurso da caminhada é de 10,5 km, circular, com grau de dificuldade baixo e
desenrola-se quase sempre com o Mar à vista, percorrendo todo o perímetro da península Peniche. Mais
informações aqui.
19 e 20.abr.2015 | Cidade do Cabo – África do Sul
ICAN 7: Coastal Web Atlases – Supporting Ecosystem Based Management
Organizado pela ICAN (projeto oficial do International Oceanographic Data & Information Exchange, IODE),
este workshop será uma oportunidade para debater como os atlas costeiros (CWA – Coastal Web Atlases)
poderão auxiliar na monitorização e gestão dos ecossistemas costeiros. Mais informações aqui.
20 a 24.abr.2015 | Bilbao Exhibition Centre, Espanha
Bilbao MARINE ENERGY WEEK
Este segundo congresso, associado à feira SINAVAL EUROFISHING ÉLITE, é organizado por Ente Vasco de la
Energía (EVE, do Governo Basco), TECNALIA, SINAVAL e Centro de Exibições de Bilbao. Pretende-se
debater as diversas áreas das energias marinhas renováveis durante estes cinco dias, com a realização de
diversos seminários e workshops. Mais informações, programa e inscrição aqui.
21.abr.2015 | 14h00 | Torres Novas
Economia da Defesa – Uma oportunidade estratégica para Portugal
A idD – Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, em parceria com a AIP – Associação Industrial
Portuguesa, a EuroDefense-Portugal, a AED PORTUGAL e a NERSANT Associação Empresarial, organiza
esta sessão, enquadrada no “Ciclo de Conferências idD”. Programa e inscrições aqui.

Concursos Abertos no
mês de FEVEREIRO:
INTERNACIONAIS:
HORIZON 2020
ERA-NET
COSME
(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!

21 a 22.abr.2015 | Singapura, Ásia
5th Maritime Security Management Asia
Durante este encontro serão abordados diversos aspetos ligados à segurança do transporte de produtos
petrolíferos e gás (Oil & Gas). Entre outras temáticas, serão tratadas as questões do crime, terrorismo,
análise de risco, regulamentação internacional e formação. Mais informações, programa e inscrição aqui.
21 a 23.abr.2015 | Edifício da Comissão Europeia, Bruxelas, Bélgica
Seafood Expo Global
A esta exposição estarão associadas diversas sessões, especialmente destinadas ao debate sobre as novas
regras para os rótulos que acompanham os produtos da pesca e da aquacultura em toda a Europa. No dia
22 de abril decorrerá também uma apresentação por parte do Comissário Europeu para o Ambiente,
Assuntos Marítimos e das Pescas, Karmenu Vella. Mais informações aqui.
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22.abr.2015 | Bilbao Exhibition Centre, Espanha
OCEANERA-NET Workshop – Bilbao Marine Energy Week
Este workshop tem como objetivo a apresentação das atualizações do projeto Ocean Energy ERA-NET,
nomeadamente no que se refere aos concursos transnacionais conjuntos para projetos de investigação,
desenvolvimento e inovação em energia dos oceanos. Será também uma forma de auscultar a
comunidade sobre a escolha dos tópicos de investigação mais pertinentes para estes concursos. Mais
informações e inscrições aqui.
22.abr.2015 | 14h30 | Hotel Pestana Palace, Lisboa
MAREECOFIN – PwC Economia e Finanças do Mar, Reunião de Primavera 2015
A PwC, associada da Oceano XXI, organiza esta reunião onde pretende juntar gestores e empresas da
Economia do Mar, para se debaterem temas ligados (i) aos programas de incentivos recentemente
aprovados, (ii) às possibilidades de financiamento em Portugal e no exterior e (iii) aos investimentos
efetuados em áreas chave como Portos, fileira alimentar e Turismo, entre outras indústrias do Mar.
Solicitação de Programa e inscrição aqui.
21 a 23.abr.2015 | Amesterdão, Holanda
5th Annual European Algae Biomass Summit
Durante este encontro (que contará com a participação do CEO da empresa portuguesa A4F num dos
painéis), irão abordar-se diversas temáticas relacionadas com a comercialização de algas para o ramo
alimentar e da saúde, passando pela análise de mercados e da legislação europeia. Mais informações,
programa e inscrição aqui.

Concursos Abertos no
mês de FEVEREIRO:
NACIONAIS:
PORTUGAL 2020
FCT
EEA GRANTS (DGPM)
(consulte no website:
INFORMAÇÕES
Concursos Abertos)

Neste espaço
pretende-se dar
a conhecer as atividades

23.abr.2015 | 09h30 – 13h00 | Auditório Miranda, Lisboa
Conferência "Economia do Mar: Desafios e Oportunidades"
A Miranda Correia Amendoeira & Associado, Sociedade de Advogados RL., organiza esta conferência, onde
se pretendem debater desafios e oportunidades para a Economia do Mar em Portugal, contando para isso
com a presença de políticos, advogados, quadros da administração pública e agentes económicos
interessados na exploração do Mar. Programa aqui e inscrição aqui.
25.abr.2015 | LIMITE CANDIDATURA
VI Concurso Nacional Kit do Mar – Portugal É Mar
A Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC) pretende premiar os melhores
trabalhos sobre a temática dos oceanos, desenvolvidos por alunos desde o Pré-Escolar ao 3.º Ciclo,
ao longo do ano letivo 2014/2015. Mais informações, regulamento e prémios aqui.
27 a 30.abr.2015 | Tavira
4ª Conferência “Interdisciplinary Approaches in Fish Skeletal Biology”
Este encontro, organizado pelo CCMAR – Universidade do Algarve e a Universidade de Gent, visa reunir
diversas entidades ligadas ao estudo do esqueleto dos peixes. Estarão presentes, entre outros,
investigadores da evolução e desenvolvimento, ciências biomédicas, medicina regenerativa, anatomia
funcional e biomecânica, aquacultura e nutrição. Mais informações e programa aqui.
28.abr.2015 | Aalborg, Dinamarca
Wave Energy International Business2Business (WEIB)
O Offshoreenergy.dk organiza mais um encontro com conferências, reuniões e exposição de bens e
serviços, onde se pretende debater e aprofundar os conhecimentos sobre a energia das ondas e das
marés. Mais informações 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
aqui uma atividade
da sua instituição,
por favor,
contacte-nos!

28e30.abr.2015 | Girona, Espanha
4th Navigation, Guidance and Control of Underwater Vehicles (NGCUV 2015)
Organizado na Universidade de Girona, com o apoio da IFAC – International Federation of Automatic
Control, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e do LSTS – Laboratório de Sistemas e
Tecnologias Subaquáticas, este encontro tem como finalidades reunir profissionais, industriais e
científicos, para discussão e demonstração dos recentes avanços na navegação, orientação e controlo de
veículos submarinos não tripulados (UUV). Mais informações aqui.
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29.abr.2015 | Escola Naval, Almada
3ª Conferência de Ciências do Mar | Meio Marinho – Uma riqueza a preservar. Combate à poluição.
A Escola Naval, em colaboração com a Direção-Geral da Autoridade Marítima, o Instituto Hidrográfico e o
Centro de Investigação Naval da Marinha, realiza este encontro que pretende proporcionar aos cadetes
da Escola Naval, à comunidade académica e a todos os interessados em assuntos do Mar, conhecimento e
informação sobre um vasto conjunto de tópicos de relevância nos domínios da investigação em ciências
do Mar, nomeadamente relativos à preservação do meio Marinho. Cartaz aqui. Programa e inscrições
gratuitas aqui.
29e30.abr.2015 | Cádiz, Espanha
European Forum for Innovation in the Marine Bioresources Sector – Projeto Atlantic Blue Tech
Vai decorrer, na data referida, o evento final do Projeto Atlantic Blue Tech, com apresentação dos
resultados mais relevantes alcançados ao longo do último ano do projeto, dedicado à promoção e
desenvolvimento do setor das Biotecnologias e Bio recursos marinhos. Está também prevista a realização
de encontros de negócios e visitas a entidades locais. Programa e mais informações aqui.
30.abr.2015 | CANDIDATURA
3ª Edição PAEM – Programa Avançado em Estudos do Mar
Estão abertas as inscrições para a 3ª Edição do PAEM, programa organizado pela Linha de Investigação em
Assuntos do Mar Maria Scientia da Universidade Católica Portuguesa. A formação irá decorrer entre maio
e junho de 2015. Programa formativo e mais informações aqui.
01.mai.2015 | Peniche
1ª Etapa do Circuito Nacional de Bodysurf
01 a 03.mai.2015 | Peniche
Campeonato Universitário de Bodyboard & Surf em Peniche

Concursos Abertos no
mês de FEVEREIRO:
INTERNACIONAIS:
HORIZON 2020
ERA-NET
COSME
(consulte no website:
INFORMAÇÕES
Concursos Abertos)

Neste espaço
pretende-se dar
a conhecer as atividades
que a Oceano XXI
vai organizar e/ou

04.mai.2015 | LIMITE SUBMISSÃO DE PRÉ-PROPOSTAS
Investigação e Inovação no Desenvolvimento de Soluções e Serviços Tecnológicos para Sistemas de Água
A Iniciativa de Programação Conjunta “Water Challenges for a Changing World” (Water JPI) anunciou a
abertura do concurso para projetos colaborativos transnacionais, sob o tópico acima referido, cujo
orçamento global é de 16M €, podendo ser atribuído a cada projeto 1,5M €. Mais informações aqui.

participar

07.mai.2015 | Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts – Bruxelas, Bélgica
First JPI Oceans Conference
O evento servirá para apresentação da visão e estratégia de investigação e inovação da Joint Programming
Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans). Serão também focados aspetos ecológicos
sobre a mineração e os micro plásticos no fundo do Mar, o multiuso das infraestruturas para a
monitorização e intercalibração e ainda os resultados do CSA Oceans. Mais informações e programa aqui.

Alguma informação

no próximo mês, bem
como divulgar outros
eventos.

mais detalhada que
pretenda obter,
ou se pretender anunciar
aqui uma atividade

14 a 16.mai.2015 | Peniche
Festival Náutico 2015
22.mai.2015 | LIMITE CANDIDATURA
Programa de Ações Universitárias Integradas Luso-Francesas / PAUILF – 2015
O Programa das Ações Universitárias Integradas Luso – Francesas (PAUILF), resultado de um acordo
assinado entre a Conférence des Présidents d'Université (CPU) e o Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas (CRUP), destina-se a apoiar intercâmbios académicos e científicos entre os dois países. A
convocatória para projetos PAUILF para o ano de 2015 destina‑se a incentivar a realização e o
acompanhamento de teses em cotutela, em qualquer área disciplinar. Mais informações aqui.

da sua instituição,
por favor,
contacte-nos!

28 e 29.mai.2015 | Piraeus, Grécia
European Maritime Day
Organizado pela União Europeia, este encontro pretende celebrar o Dia Europeu do Mar e concentrar
diversos Stakeholders para se discutirem boas práticas e novas ideias para a utilização e exploração do
Mar. A Oceano XXI estará presente e participará com uma apresentação no encontro que o Projeto
REMCAP está a preparar. Mais informações 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

Foodintech, Lda
A Foodintech é responsável desde 2004 pelo desenvolvimento da
tecnologia SIGA i, uma aplicação informática que integra controlo da
Produção; Qualidade; Segurança Alimentar (HACCP); Rastreabilidade;
Custeio; Inventario permanente; normas de Qualidade (ISO; BRC; IFS)
para a Industria Agroalimentar. O desenvolvimento do sistema de
controlo integrado de Produção SIGA, foi apoiado entre 2010-2013 por
Qren SI IDT em coo promoção entre a Foodintech, a A Poveira e o IPVC,
integrado no Projeto Âncora do Cluster do Conhecimento e Economia do
Mar, PANTHALASSA. Este projeto permitiu-nos desenvolver uma solução
completamente personalizada para a Industria de transformação de
Pescado.
A tecnologia SIGA i, representa em linguagem informática um
MÊS – Manufacturing Execution System, um QES – Quality Execution
System. Algumas das características mais valorizadas pelos nossos
clientes, é o fato do sistema disponibilizar: Inventário permanente;
WIP - Work in Progress Overview e Custos industriais em tempo real.

A Foodintech, Lda é associada da Oceano XXI desde abril de 2009.
CONTACTOS:
UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia
Universidade do Porto
Rua Alfredo Allen, n.º455/461
4200-135 Porto—PORTUGAL

www.foodintech.pt

Tel.:+351 220 500 507 / M.:+351 910 696 528

E-mail: geral@foodintech.pt | comercial@foodintech.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
| SIMBIENTE — ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL, LDA
| STEMMATTERS—BIOTECNOLOGIA E MEDICINA
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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