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OCEANO XXI 
ACOMPANHA  
COMITIVA PRESIDENCIAL 
À NORUEGA  
O Diretor da Oceano XXI, António José 
Correia, integrou a comitiva oficial que 
acompanhou Sua Excelência o Presidente da 
República na deslocação à Noruega (Oslo e 
Bergen), entre os dias 3 e 6 de maio. 
Organizada pela AICEP, esta visita integrou 
uma comitiva constituída por empresas e 
organizações com atividades ligadas à área do 
Mar. Entre os participantes, estiveram 
também os Associados da Oceano XXI: 
A4TEC/3B's Research Group (Universidade do 
Minho), Algaplus, CIIMAR, INEGI, PwC, Soja 
de Portugal (Aquasoja), Stemmatters e Vieira 
de Almeida & Associados, além dos Parceiros 
BlueBio Alliance e APA – Associação 
Portuguesa de Aquacultores. No dia 4 de 
maio a comitiva presidencial participou no 
Seminário intitulado: “Cooperation on Marine 
Science and Technology; Marine 
Biotechnology and other Collaboration Areas” 
e nos restantes dias participou em encontros 
oficiais e visitas a centros de investigação  
e a empresas.  
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ATLANTIC BLUE TECH – EVENTO FINAL DE PROJETO  
No dia 28 de abril, na sede do CEEI – Centro Europeo de Empresas 
e Innovación, em Cádis, teve lugar a última reunião de equipa do 
Projeto Atlantic Blue Tech e o segundo encontro do Joint 
Transnational Body (JTB). Nos dias 29 e 30 decorreu, também no 
CEEI, o evento público “European Forum for Innovation in the 
Marine BioResources”, dedicado às Biotecnologias e Bio Recursos 
Marinhos, com programa de conferências, mesas redondas, 
encontros de networking e visitas a empresas e centros de 
investigação relacionados com as temáticas. Neste contexto, a 
Oceano XXI organizou uma missão a Cádis, tendo convidado 
associados a participar nos diversos momentos. Responderam à 
chamada a empresa ALGAplus, o CIIMAR – Centro Interdisciplinar 
de Investigação Marinha e Ambiental, o grupo de investigação 
3B's Research Group da Universidade do Minho, o OCEANUS, 
Marine Research & Innovation da Universidade do Porto e a 
Universidade de Aveiro. Para além da participação no JTB e no 
Fórum, a comitiva Oceano XXI teve a oportunidade de visitar a 
BIONATURIS (empresa bio farmacêutica, especializada em 
produtos biológicos para o setor da cosmética e veterinária como, 
por exemplo, a alimentação em aquacultura), o LABIMAR – 
Laboratorio de Investigación Marina e o centro de aquacultura 
CTAQUA – Andalusian Aquiculture Technology Centre. Durante o 
Fórum, entre momentos da apresentação dos resultados do 
projeto ABT e o debate sobre as oportunidades económicas, 
houve também lugar a uma palestra realizada pelo Chefe de 
cozinha Ángel León, autodenominado “El Chef del Mar” (com duas 
Estrelas Michelin e 3 Soles Repsol).  
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OCEANO XXI NA REDE DE 
CLUSTERS EM MILÃO  
No âmbito da Expo Milão 2015, cujo tema central é 
“Feeding the Planet, Energy for Life” (e que decorre 
entre 1 de maio e 31 de outubro de 2015), realizou-se 
nos dias 6 e 7 de maio o Cluster Matchmaking Event 
promovido pela SPI – Sociedade Portuguesa de 
Inovação e com o apoio da EEN – Enterprise Europe 
Network. O objetivo deste evento, direcionado à 
participação de Clusters, foi a promoção de 
oportunidades de negócio e parcerias na área do setor 
alimentar dos países da região Euro-Mediterrânea. Na 
preparação do evento, foi lançada uma manifestação 
de interesse para identificar uma delegação Europeia 
composta por representantes de Clusters; a 
Oceano XXI inscreveu-se e foi um dos Clusters 
convidados. Na manhã do dia 6 de maio decorreu uma 
conferência focada nos temas da cooperação 
económica e industrial, nas oportunidades de negócio 
e na criação de redes, parcerias e clusters, como 
forma de interligar as PMEs da região  
Euro-Mediterrânea. A tarde de dia 6 e o dia 7 foram 
dedicados aos encontros entre Clusters e de Clusters 
com outras instituições. A Oceano XXI, representada 
por Carla Domingues, reuniu com 14 entidades de 
países como Espanha, Irlanda, Itália, Grécia, Polónia, 
Roménia e Sérvia.  
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INOVA-RIA — NOVO 
ASSOCIADO OCEANO XXI  
Foi aprovada, na reunião de Direção da Oceano XXI 
ocorrida a 15 de maio de 2015, a adesão de mais 
um associado. A INOVA-RIA – Associação de 
Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro é 
uma entidade sem fins lucrativos que tem como 
objeto a criação e consolidação de um cluster na 
área das Tecnologias de Informação, Comunicação 
e Eletrónica, com especial enfoque nas 
telecomunicações, centrado na Região de Aveiro. 
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DIA EUROPEU DO MAR, REMCAP E OCEANO XXI 
No âmbito do Dia Europeu do Mar (EMD), cujas comemorações oficiais este ano 
decorreram em Atenas—Grécia, nos dias 28 e 29 de maio, realizou-se a Conferência 
“Ports and coasts - Gateways to Maritime Growth”, que contabilizou com mais de 1300 
participantes. Integrado nesta Coferência, o Projeto REMCAP organizou, no dia 28 de 
maio, um Workshop intitulado “Expanding Blue Growth around Ports and 
Facilities” que, com base no Projeto, teve como objetivo identificar como os 
Portos e os Clusters Marítimos podem alavancar o investimento no 
Crescimento Azul e estimular novas colaborações e consórcios entre Clusters, 
Portos, Empresas inovadoras e Centros de I&D. A OCEANO XXI, por Frederico 
Ferreira, teve presente no EMD e realizou uma apresentação integrada no 
Workshop do Projeto REMCAP intitulada “Offshore Aquaculture 
Opportunities and Sea Centre Incubator (Porto)”. 
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MINUTO MAR EM EXIBIÇÃO  
Está já em exibição na SIC NOTÍCIAS uma série com 
30 episódios onde, num minuto, se pretende dar a 
conhecer um pouco mais sobre o Mar e as atividades 
com ele relacionadas. Este é um projeto parceria 
entre Oceano XXI e a POCC - Produção de Conteúdos 
Científicos, Lda., com o apoio do PROMAR. 

CONFERÊNCIA “PORTUGAL NÁUTICO” 
A AEP – Associação Empresarial de Portugal (promotora do Projeto), em 
parceria com a Oceano XXI e com o apoio do Turismo de Portugal, I.P., 
apresentaram no da 4 de junho na FIL, numa conferência integrada no 
evento Blue Business Forum, uma estratégia de promoção internacional 
coletiva, essencial para a (re)descoberta da oferta náutica nacional, 
resultado do trabalho desenvolvido ao longo de um ano de Projeto. Esta 
sessão contou, na abertura, com a participação do Exmo. Sr. Secretário de 
Estado do Turismo e, no encerramento, com a participação do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado do Mar. Estiveram também presentes o Presidente da 
AEP, Paulo Nunes de Almeida, o Diretor da Oceano XXI, António José 
Correia, e a Diretora do Projeto Portugal Náutico, Maria da Saúde Inácio. A 
apresentação dos resultados ficou a cargo de Rui Azevedo, Diretor Executivo 
da Oceano XXI, e Sérgio Ribeiro, consultor da AEP e após a apresentação 
decorreu um painel debate com parceiros convidados: Isolete Correia, 
Presidente da Associação Portuguesa dos Portos de Recreio (APPR), Mário 
Chagas, Diretor da Associação Nacional de Cruzeiros (ANC) e Nuno Fazenda, 
Diretor do Departamento de Gestão de Programas Comunitários do Turismo 
de Portugal, moderado por Fernando Dias Marques, Diretor de Serviços de 
Programação da Direção-Geral de Política do Mar (DGPM). 
Consulte a versão provisória do Relatório do Projeto aqui. Caso considere 
pertinente, poderá enviar contributos para o documento até 25 de junho aqui. 

CAPITAL NATURAL AZUL 
E UMA GESTÃO EMPRESARIAL 
SUSTENTÁVEL  
A Iniciativa Gulbenkian Oceanos, em parceria 
com a Oceano XXI e a PwC, apresentou 
publicamente (no dia 5 de junho, numa 
conferência integrada no evento Blue Business 
Forum), os principais resultados do questionário 
“Capital Natural Azul 2015”, integrado no 
estudo Capital Natural Azul – e uma gestão 
empresarial sustentável. O estudo tem como 
principal objetivo dar a conhecer aos agentes da 
Economia do Mar em Portugal a gestão 
sustentável do Capital Natural Azul como uma 
ferramenta que acrescenta valor às empresas e 
essencial para alcançar a sustentabilidade 
económica e financeira das suas atividades.  
Consulte aqui o documento elaborado 
relativamente ao estudo, com os resultados do 
questionário e outros inputs. 

http://portugalnautico.aeportugal.pt/Biblioteca.aspx
mailto:projectos.especiais@aeportugal.pt
http://www.gulbenkian.pt/mediaRep/gulbenkian/files/institucional/FTP_files/pdfs/CapitalNaturalAzul2015_web/index.html
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Workshop Biotecnologias e Bio recursos Marinhos 

16.abr.2015 | Centro de Formação da APDL, Leça da Palmeira 

No âmbito das atividades de dinamização do Cluster a Oceano XXI promoveu, em parceria com  
a BLUEBIO ALLIANCE, um encontro com atores relevantes na fileira das Biotecnologias e  
Bio recursos Marinhos em Portugal, para recolha de propostas de projetos e ações a integrar nos  
diferentes instrumentos do Programa Portugal 2020, da cooperação transnacional e do  
Programa Horizon 2020. Estiveram representadas no encontro 17 organizações. 

Workshop Náutica e Turismo Náutico 

10.abr.2015 | Sede da ANC, Doca de Belém, Lisboa. 

No âmbito das atividades de dinamização do Cluster a Oceano XXI promoveu, com o apoio da  
ANC – Associação Nacional de Cruzeiros, mais um encontro com atores relevantes na fileira da Náutica 
de Recreio e Turismo Náutico, para recolha de propostas de projetos e ações a integrar nos diferentes 
instrumentos do Programa Portugal 2020, da cooperação transnacional e do Programa Horizon 2020. 
Estiveram representadas no encontro 19 entidades. 

Projeto Atlantic Blue Tech – apresentação de resultados obtidos 

16.abr.2015 | Centro de Formação da APDL, Leça da Palmeira 

Esta sessão, organizada pela Oceano XXI – parceira do Projeto – e BLUEBIO ALLIANCE, foi realizada com o 
intuito de se apresentarem os resultados do Projeto Atlantic Blue Tech, cujo objetivo é promover e  
desenvolver o setor dos bio recursos marinhos a nível do Espaço Atlântico. Houve também lugar ao  
debate de ideias de projeto de interesse coletivo, também a nível do Espaço Atlântico, para perspetivas 
futuras de colaboração com os parceiros Europeus. Esta sessão contou com a presença de diversos  
associados e parceiros das duas organizações, tendo estado presentes João Coimbra (Diretor),  
Rui Azevedo (Diretor Executivo) e Carla Domingues (Equipa Técnica) por parte da Oceano XXI. 

Mar e Ria – Novos Desafios e Oportunidades 

13.abr.2015 | CIEMar –Ílhavo Centro de Investigação e Empreendedorismo 

A Oceano XXI, por Carla Domingues, participou no 3º Encontro do Ecossistema IERA – Incubadora de 
Empresas da Região de Aveiro, sob a temática “Mar e Ria”, através de uma intervenção no painel 
“Competências para o Setor”. Este encontro foi dinamizado pela Universidade de Aveiro, em parceria 
com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), com vista a apoiar os potenciais  
empreendedores da Região. A iniciativa esteve integrada na IERA, no âmbito do projeto PAVEI – Plataforma 
para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e da Inovação, cofinanciado pelo Programa MaisCentro. 

Oceano XXI na Escola Secundária de Viriato 

13.abr.2015 | Viseu 

A convite da Direção da Escola Secundária de Viriato (Viseu) e integrado nas atividades escolares  
relativas ao projeto “Ondas de Leitura e Conhecimento” (integrado no programa “Ler + Mar”), a Oceano 
XXI (por Elisabete Mota) realizou na Escola duas sessões de apresentação do Cluster do Conhecimento e 
da Economia do Mar. Foram abordados os conceitos de Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC), o  
surgimento e missão da Oceano XXI, as diversas fileiras da Economia do Mar, os diversos projetos em 
que a Associação Oceano XXI está envolvida e o peso/importância das atividades do Mar no setor global 
da Economia. Estiveram presentes nas sessões alunos dos diversos cursos de carácter  
científico-humanístico do ensino Secundário, desde as Ciências e Tecnologias, às Línguas e Humanidades, 
Ciências Socioeconómicas e até Artes Visuais. Saiba mais sobre o projeto aqui. 

Náutica e Turismo Náutico 

Protocolo entre a Associação David Melgueiro e a Oceano XXI                                14.abr.2015  

Foi assinado o Protocolo de Cooperação entre a Associação David Melgueiro, pelo seu Presidente,  
Capitão José Mesquita, e a Oceano XXI, pelo Presidente e Vice-presidente, José Ribau Esteves e João  
Coimbra, respetivamente. Este protocolo permite o estreitar de relações entre as associações e a busca 
de uma conjugação de ações que originem benefícios para ambas as partes, na estrita medida das suas 
atribuições e em prol do conhecimento do Mar. 

Thematic Workshop on Critical Technologies for Space 

10.abr.2015 | Instituto de Telecomunicações de Aveiro   

O consórcio do Projeto FP7 GaNSAT, em parceria com o Gabinete português de apoio aos Projetos Horizonte 
2020 e com a ESA, organizou este um Workshop Temático com o objetivo de abordar diversas tecnologias 
espaciais, em particular a U16, U19 e U12. A Oceano XXI, esteve presente neste evento, por Frederico Ferreira. 

Atlantic Blue Tech 

(e cima) 

Workshop Biotecnologias 

(em baixo) 

http://biblioesviriato.wix.com/ondasdeleitura#!dive-sites/c1z4z
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Projeto Baseline Matosinhos 

09.mai.2015 | Centro de Formação da APDL, S.A., Leça da Palmeira 

A Associação AtlanticThunder organizou esta sessão de apresentação pública do Projeto Baseline  
Matosinhos, com o apoio da APDL, S.A., do LSTS, do CMEM e de diversas empresas ligadas à prática de 
mergulho, que se associaram desde logo ao Projeto. 

O Baseline Matosinhos, como na generalidade dos Projetos Baseline, tem como objetivo agregar dados 
subaquáticos recolhidos pelos mergulhadores, sob a forma de fotos, vídeos, medições de profundidade, 
temperatura, etc., a fim de se monitorizarem pequenas mudanças nos ecossistemas aquáticos, avaliando 
o seu grau de deterioração e procurando, atempadamente, alertar as autoridades competentes para a 
necessidade de preservação. O Projeto Baseline Matosinhos, o quarto projeto que surge em Portugal, é 
dedicado, especialmente, à conservação de um spot mítico de mergulho: o Submarino U1277, afundado 
ao largo da praia em Leça da Palmeira. Mais informações sobre o projeto aqui. 

SAR Europe 2015 – Empresa CRITICAL Software premiada  

21 a 23.abr.2015 | Portsmouth. Inglaterra 

A CRITICAL Software, associada da Oceano XXI, recebeu na Search and Rescue Europe, pelo segundo ano 
consecutivo, o prémio de “Best Technical Innovation” atribuído ao seu produto de busca e salvamento 
“Oversee”. Mais informações aqui. 

Medalha Cruz Naval 

Diretor UIM 

Cruz Naval 1ª Classe – Medalha Militar atribuída a um dos Diretores fundadores da  
Universidade Itinerante do Mar 29.abr.2015 | Escola Naval 

O Diretor do Projeto Universidade Itinerante do Mar pela Universidade de Oviedo (UIM, do qual a  
Oceano XXI é entidade operadora em Portugal), Fermín Rodríguez, recebeu esta medalha, atribuída pelo  
Almirante CEMA (Chefe-do-Estado-Maior-da-Armada) numa cerimónia realizada aquando da  
“3ª Conferencia de Ciências do Mar”, organizada pela Escola Naval. A medalha da Cruz Naval premia os 
cidadãos, nacionais ou estrangeiras, militares ou civis, que mostram elevada competência, desempenho 
excecional e qualidades pessoais relevantes e que contribuam significativamente para a eficiência,  
prestígio e cumprimento da missão da Marinha Portuguesa. Mais informações aqui. 

Cluster Manager "China – Regiões Qingdao e Chengdu" 

27.abr.2015 | Auditório do CEC, Coimbra 

A CEC – Câmara de Comércio e Indústria do Centro, no âmbito das atividades da Enterprise Europe 
Network, organizou em parceria com a EUPIC – European Union Project Innovation Center uma sessão com 
o objetivo de dar a conhecer os Clusters Portugueses e perspetivar oportunidades de cooperação entre os 
mesmos e a China. Nesta sessão foram também apresentadas as Regiões Qingdao e Chengdu e a  
“10ª Feira UE-China de Cooperação e Tecnologia”, que irá decorrer naquelas regiões, em novembro.  
A Oceano XXI, por Frederico Ferreira, participou com uma apresentação do Cluster .  

Livro "O Mar e a Pesca” 05.mai.2015 | Viana do Castelo 

Francisco Portela Rosa, responsável pela VIANAPESCA – Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do 
Castelo, anunciou o lançamento do livro, “O Mar e a Pesca”, e a criação do website, “Os amigos da  
Pesca”, dedicados às crianças, ao mar, à pesca e ao pescado. Financiados pelo Programa Operacional da 
Pesca (PROMAR), pretende-se com o livro, e com personagens como o “Luisinho”, a “Pica”, o “Boínhas” e 
o “Farol Sabichão”, incentivar as crianças a consumir peixe e conservas e a sensibilizar os pais para a  
importância do seu consumo numa alimentação equilibrada. O website tem como objetivo, entre outros, 
dar informações sobre as espécies mais predominantes na nossa região e disponibilizar jogos didáticos. 
Prevê-se que o livro chegue às escolas (pelo menos às escolas do Grupo de Acão Costeira do Litoral  
Norte, Alto Minho, ao qual o programa de financiamento está associado) no próximo ano letivo e que o 
website seja disponibilizado durante o verão. Mais informações aqui. 

MAREECOFIN – PwC Economia e Finanças do Mar  

22.abr.2015 | Pestana Palace, Lisboa 

A nossa associada PwC organizou mais uma reunião (Reunião de Primavera 2015) sobre temas  
económicos e financeiros relacionados com as atividades do mar. Estiveram presentes na sessão diversas 
entidades do setor empresarial e financeiro e da Oceano XXI estiveram presentes Rui Azevedo e  
Frederico Ferreira.  

Workshop Indústrias Navais 23.abr.2015 | Sede da AIN, Lisboa 

No âmbito das atividades de dinamização do Cluster a Oceano XXI promoveu, em parceria com a  
AIN – Associação das Indústrias Navais, realizou-se um encontro com atores relevantes na fileira da  
Construção, Reparação e Manutenção Navais, para recolha de propostas de projetos e ações a integrar 
nos diferentes instrumentos do Programa Portugal 2020, da cooperação transnacional e do  
Programa Horizon 2020. Estiveram representadas no encontro 11 organizações. 

Produto da  

CRITICAL Software  

http://www.baselinematosinhos.com
http://www.criticalsoftware.com/en/products/p/oversee?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=17394113&_hsenc=p2ANqtz-8GVVJ6vBWeCXm-8nY9IOa6xoSjNqR2speggMxCEJnbFTNsoQ-3QAl8pLTuHi2C5g9adfmXUDvIxrFvGObBH6f9b03RpX9mUkbGHQ6VqoWl7Erg-i4&_hsmi=17394113
http://www.unioviedo.es/cecodet/condecoracionfermin.htm.htm
mailto:F.P.Rosa%20%3cportelarosa@net.sapo.pt%3e
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Encontros na Ria | SMARTCOAST        20.mai.2015 | Navio Santa Maria Manuela, Aveiro 
Organizados pela Inova-Ria, associada da Oceano XXI, o “Encontros na Ria” ocorrido neste dia foi  
dedicado ao tema SMARTCOAST, que a Inova-Ria tem desenvolvido ao longo dos últimos meses e que 
tem como objetivo direcionar as Tecnologias TICE ao serviço das atividades ligadas ao mar e zonas  
costeiras. Estiveram reunidas diversas personalidades do setor Público e Privado com atividade direta 
nestas áreas, nomeadamente, José Ribau Esteves, como Presidente da Oceano XXI e da CIRA, um  
representante do Governo Regional dos Açores, o Presidente do Instituto Português do Mar e da  
Atmosfera e o Diretor Executivo da RIOSOFT, entre outros. Na audiência estiveram também o Diretor 
Executivo da Oceano XXI, Rui Azevedo, e Frederico Ferreira, da Equipa Técnica. 

Prémios Excellens Mare 09.mai.2015 | Casino Figueira da Foz 
Foram entregues os Prémios Excellens Mare 2015, atribuídos a sete organizações que se distinguiram 
pelo trabalho em prol das atividades do mar – veja a lista dos premiados aqui. Durante a Gala decorreu 
também a estreia da obra musical “Onda de Esperança”, escrita pelo compositor português Hélder 
Bettencourt, uma obra solicitada pela PwC Portugal com o objetivo de premiar o mérito de todas as  
pessoas e entidades que contribuem para a valorização sustentável dos recursos do mar. Ouça a  
obra aqui. A Oceano XXI esteve representada na sessão por Rui Azevedo, o Diretor Executivo. 

Encontros na Ria  

SMARTCOAST 

Networking entre Clusters Marítimos: Portugal e Estados Unidos da América  20.mai.2015 | Lisboa 

Decorreu no passado mês um encontro entre a Oceano XXI e a Maritime Alliance & TMA Foundation, 
representados, respetivamente por Rui Azevedo, Diretor Executivo, e Frederico Ferreira, colaborador, 
ambos da Oceano XXI, e Michael B. Jones, Presidente da Aliança Marítima de São Diego, Califórnia – EUA, 
que, aproveitando uma deslocação a Portugal, solicitou a marcação de uma reunião. 

Exercício de Combate à Poluição do Mar: “Anémona 2015”            13 e 14.mai.2015 | Matosinhos 
A Direção-geral da Autoridade Marítima (DGAM) organizou no dia 13 de maio um colóquio com o título 
“O Combate à Poluição do Meio Marinho e a Preservação do Ambiente”, tendo participado diversas  
entidades abordando questões transversais como “modelos numéricos para gestão de risco e apoio à 
decisão”, “o papel do rebocador no salvamento marítimo e combate à poluição”, “a monitorização  
ambiental no âmbito de derrames de hidrocarbonetos”, entre outras. No dia 14 de maio, promovido pela 
DGAM e conduzido pelo Capitão de Porto de Leixões, decorreu um exercício/simulacro de acidente com 
poluição do mar por hidrocarbonetos, que permitiu às autoridades e organismos com responsabilidade e 
competências nesta matéria, testar, validar e aperfeiçoar os seus dispositivos de resposta para fazer face 
a incidentes de poluição no mar. Estiveram presentes no terreno mais de 300 pessoas, com participação 
de 36 organismos. A Oceano XXI foi convidada a participar mas, por indisponibilidade de agenda por 
parte dos Diretores e da Equipa Técnica, não pode estar presente.  

Catálogo Nacional de Qualificações | Assinatura de protocolo de colaboração 

13.mai.2015 | Museu do Oriente, Lisboa 
Organizado pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP, I.P.), decorreu 
no passado dia 13 de maio a cerimónia de apresentação pública da plataforma colaborativa de suporte 
aos trabalhos dos Conselhos Setoriais para a Qualificação. Decorreu também neste evento a assinatura 
de um conjunto de Protocolos de Cooperação entre a ANQEP, I.P. e diversas entidades, entre as quais a 
OCEANO XXI, tendo estado presente na sessão o Presidente da Oceano XXI, José Ribau Esteves.  
Os Protocolos visam o desenvolvimento de um conjunto de ações que permitam a atualização do  
Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), no caso particular da Oceano XXI, através do estudo de  
diagnóstico relativo ao Cluster Mar. 

Jornadas "A Sociedade Civil e o Mar" | Ciclo de conferências :"Contributo para o debate  
político-partidário sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)" 

15.mai.2015 | Sociedade de Geografia de Lisboa 
Este foi o segundo de três encontros dinamizados pela Sociedade de Geografia de Lisboa, cuja finalidade 
é refletir sobre o progresso alcançado nos assuntos relativos ao oceano e zonas costeiras na presente 
Legislatura (XII) e fundamentar os objetivos e ações a prosseguir sobre uma agenda para o Mar na  
próxima legislatura. A Oceano XXI, por Carla Domingues, participou nesta sessão com uma intervenção 
subordinada ao tema "A economia azul (investigação, inovação e investimento) – estado e projeção na 
próxima legislatura". Participaram também neste painel Tomás Albuquerque, vencedor do Prémio 
“Almirante Teixeira da Mota” 2014, Francisco Beirão, Secretário-geral do FEEM e António José Correia, 
na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Peniche. 

V Assembleia Geral (AG) do Projeto REMCAP             13 e 14.mai.2015 | Klaipeda na Lituânia 

Nesta AG do Projeto, onde participaram os representantes de todas as entidades parceiras, além de 
apresentados e discutidos os resultados das principais atividades do projeto até à data, houve a  
oportunidade de visitar o novo navio de investigação Mintis, que em breve estará ao serviço da  
Universidade de Klaipeda. Em representação da Oceano XXI esteve nesta AG Frederico Ferreira. 

http://www.premio-mare.com/premiados-2015/
http://www.premio-mare.com/onda-de-esperanca/
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Apresentação do Livro: “O Mercado do Transporte Marítimo de Carga Contentorizada” 

28.mai.2015 | ISCIA, Aveiro 

Decorreu nas instalações do ISCIA – Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração a 
apresentação do Livro supracitado, da autoria de Fernando Cruz Gonçalves, professor na Escola Superior 
Náutica Infante D. Henrique. Segundo análise de um dos Professores do ISCIA, o livro apresenta “uma 
estrutura simples e que fala sobre o processo de concentração no mercado de operadores marítimos de 
carga contentorizada, que tem tido como elemento essencial a política de formação de alianças, estando 
certo de que as verdadeiras limitações ao aumento da dimensão de navios são, agora, comerciais, e não, 
estratégicas ou tecnológicas.” 

Matosinhos World’s Best Fish 

21 a 24.mai.2015 | Matosinhos 

O Rali de Portugal, que este ano se realizou na zona norte do país, teve a sua base na EXPONOR, Leça da 
Palmeira. Além do apoio à organização da prova, a Câmara Municipal de Matosinhos (associada da  
Oceano XXI) associou uma nova marca ao Rali – a “Matosinhos World’s Best Fish”, destinada a promover 
a gastronomia do concelho junto dos visitantes estrangeiros, pilotos e equipas técnicas, patrocinadores, 
imprensa nacional e internacional. Mais informações sobre a marca aqui. 

Evento Volvo Ocean Race Stopover Lisboa 2015 

25.mai a 07.jun.2015 | Doca de Pedrouços, Algés, Lisboa 

A edição de 2014/2015 da Volvo Ocean Race (VOR) teve início a 11 de outubro de 2014 e terminará,  
previsivelmente, a 27 de junho de 2015. Tem colocado à prova sete equipas que percorrerão cerca de  
38 739 milhas náuticas à volta do mundo, superando nove etapas, passando por dez portos diferentes e 
pelos 5 continentes. Após 38 dias de mar, depois da saída de Newport (EUA), as embarcações da Volvo 
Ocean Race chegaram a Lisboa no dia 25 de maio. A Doca de Pedrouços foi transformada num 
“estaleiro” para acolher embarcações, tripulações e membros das equipas, bem como público em geral 
interessado em acompanhar a regata e em saber mais sobre a prova. Entre diversos espaços e atividades 
disponíveis no recinto da VOR Lisboa, houve uma tenda designada por “Espaço do Mar”, da qual a  
Oceano XXI foi apoiante, tendo: participado no processo de preparação da programação, contribuído 
com vídeos para exposição, escalonado elementos da equipa técnica para monitorização na tenda e  
contribuído como interlocutora para enriquecimento do programa de atividades, como a parceria  
estabelecida entre os Associados Testa & Cunhas e DOCAPESCA, para realização de um momento de 
show-cooking com mexelhão. Acompanhe as provas e classificação da VOR aqui.  

Oceans Distinguished Lecture Series – U.Porto  

25.mai.2015 | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), Porto 

Um dos mais prestigiados oceanógrafos norte-americanos da atualidade, John R. Delaney – professor da 
Escola de Oceanografia da Universidade de Washington (EUA) e líder do programa Regional Scale Nodes, 
da US Ocean Observatories Initiative – esteve na FCUP, para participar na primeira sessão do Oceans 
Distinguished Lecture Series. O evento, coorganizado em parceria com o Laboratório de Sistemas e  
Tecnologia Subaquática (LSTS), foi o primeiro de um novo ciclo de palestras organizado pela Reitoria da 
Universidade do Porto (associada da Oceano XXI), direcionado para as questões dos Oceanos, que visa 
constituir-se como uma referência na discussão das matérias relativas aos desafios e oportunidades que 
nessa área se colocam a nível nacional e internacional. Mais informações sobre a sessão aqui. 

http://www.cm-matosinhos.pt/pages/242?news_id=3487
http://www.volvooceanrace.com/en/home.html
http://tv.up.pt/videos/uytamog2
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Reconhecimento de Clusters de Competitividade – Abertura de concurso 

05.jun.2015 

Foi já lançado pelo IAPMEI o aviso de abertura para apresentação de candidaturas ao reconhecimento de 
Clusters de Competitividade, no âmbito do Despacho n.º 2909/2015, publicado a 23 de março.  
O concurso abrange clusters já consolidados, que apresentem um nível de maturidade e de impacto  
superior em termos de resultados, mas também clusters emergentes, com dinâmicas mais recentes de 
desenvolvimento, mas que evidenciem capacidade de crescimento e de influência na dinamização da 
economia e das exportações nacionais.  

A Oceano XXI está a preparar a candidatura para reconhecimento do Cluster do Mar. 

A candidatura será submetida até ao dia 24 de julho, caso pretenda associar-se ao projeto  
contacte-nos aqui.  

Ocean Networks Canada visits OCEANUS and Campus do Mar 

01.jun.2015 | Reitoria da Universidade do Porto 
Este evento contou com a visita da Doutora Kate Moran, Presidente e CEO do Ocean Networks Canada 

(ONC), entidade gestora dos Observatórios NEPTUNE e VENUS. Esta rede canadiana agrega vários  

centros de inovação que desenvolvem e comercializam soluções e tecnologias nas áreas da  

Monitorização Oceânica. Na deslocação a Portugal (no contexto da Blue Week), a Presidente do ONC 

procurou reunir e conhecer outras entidades e projetos portugueses e espanhóis. Neste contexto,  

promoveu-se um encontro na Universidade do Porto para apresentação do Campus do Mar (parceria 

Portuguesa e Espanhola) e de projetos desenvolvidos na área da monitorização oceânica da Euro Região 

Norte de Portugal – Galiza. A Oceano XXI foi contactada pela embaixada Canadiana e acabou por reunir 

com a Presidente o ONC neste evento, por Rui Azevedo, tendo ainda participado na sessão Frederico 

Ferreira. 

Jantar Anual da APORVELA 

06.jun.2015 | Pavilhão das Galeotas – Museu de Marinha, Lisboa 

Decorreu no passado dia 5 de junho o Jantar Anual de convívio da APORVELA, onde participam Diretores 
da Associação, Colaboradores, Associados e diversos convidados, figuras individuais e representantes de 
instituições parceiras da APORVELA. A Oceano XXI foi convidada para este encontro convívio e esteve 
representada pelo Diretor Executivo Rui Azevedo e pela colaboradora Liliana Gonçalves.  

Blue Business Forum 

04 a 06.jun.2015 | FIL, Parque das Nações, Lisboa 

Decorreu, pela primeira vez, a Blue Week, uma organização do Governo Português por intermédio do 
Ministério da Agricultura e do Mar, composta por três eventos: o Blue Business Forum, o Ministerial  
Meeting e o World Ocean Summit. A Oceano XXI, a convite do Ministério, esteve presente no Blue  
Business Forum, com espaço de conferências e espaço expositivo. 

Através dos projetos em que está envolvida, a Oceano XXI coorganizou duas conferências “Portugal  
Náutico” (promovido pela AEP – Associação Empresarial de Portugal) e “Capital Natural Azul – e uma 
gestão empresarial sustentável”(promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian), e esteve representada 
noutras conferências promovidas por diversos parceiros, através da presença dos diferentes elementos 
da Equipa Técnica.  

No espaço expositivo, a Oceano XXI dispôs informação relativa à Associação e às atividades que  
desenvolve para o desenvolvimento do Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar em Portugal, 
bem como informação relativa aos Projetos em qua está atualmente envolvida quer como parceira: 
“Atlantic Blue Tech”, “REMCAP” e “Portugal Náutico”, quer como apoiante: “TRAINMOS II”, estudo 
“Capital Natural Azul” e “BGI 6ht Edition”.  

mailto:geral@oceano21.org
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14 a 17.jun.2015 | Baiona, Espanha 
Fifth Joint Symposium and AOAC Task Force Meeting Marine & Freshwater Toxins Analysis 

Coorganizado pela Universidade de Vigo e pela EURLMB – European Union Reference Laboratory for Marine 
Biotoxins, pretende-se abordar neste evento questões relacionadas com a análise de toxinas marinhas e de água 
doce, com enfoque no desenvolvimento e aplicação de novos métodos de deteção. De referir que o Presidente do 
CIIMAR (associado da Oceano XXI) estará presente num dos painéis da sessão. Programa e mais informações aqui. 

16 a 18.jun.2015 | IST – Alameda e LNEG – Campus Lumiar, Lisboa 
II Curso de Corrosão Proteção de Materiais 

A Divisão Técnica de Corrosão e Protecção de Materiais (DTCPM) realizou o primeiro curso em junho de 
2014, com base nos resultados de um inquérito sobre as necessidades de formação em Corrosão e  
Proteção de Materiais. Com coordenação científico-pedagógica da responsabilidade da DTCPM da  
Sociedade Portuguesa de Materiais, vai agora decorrer a segunda edição do curso. Mais informações e 
inscrições (limitadas) aqui. 

20.mai a 31.ago.2015 | terça a domingo, 09h30 – 17h45 | Navio Gil Eannes, Viana do Castelo 
Exposição: Memórias do Mar Português 

Até 31 de agosto estará patente no Navio Hospital Gil Eannes, em Viana do Castelo, a exposição 
“Memórias do Mar Português”, integrada no programa de eventos comemorativos do Dia Europeu do 
Mar. A exposição contempla 24 imagens do fotógrafo Ricardo Guerreiro, o qual refere que as imagens 
apresentadas “ …são um vislumbre das vidas a bordo das pessoas com quem partilhei quase três anos da 
minha vida mas também animais selvagens e paisagens que tive o privilégio de contemplar…”. A exposição 
integra também o percurso de visita do Navio Museu Gil Eannes. 

12 a 14.junho.2015 | Marina de Portimão 
Campeonato Nacional de Vela Adaptada 

O Iate Clube Marina de Portimão e a Associação Teia D’Impulsos, através do seu projeto Vela Solidária, organizam o 
Campeonato Nacional de Vela Adaptada, Classe Access. Esta será a prova de vela adaptada mais importante  
realizada em Portugal no ano de 2015 e contará com a presença de cerca de 35 velejadores e 30 técnicos e  
voluntários, em representação de 10 clubes de Portugal Continental, Madeira e Açores. Mais informações aqui. 

01.jun a 22.ago.2015 | Galeria Millennium, Lisboa 
A Minha Vida Dava Uma Sardinha 

Desde 2003 que decorre, anualmente, um concurso para “a melhor sardinha”, símbolo das Festas de  
Lisboa em junho. Está a decorrer, fruto da parceria entre a Fundação Millennium BCP, a EGEAC/Câmara 
Municipal de Lisboa e o Ateliê Silva designers, a exposição com diversas sardinhas enviadas a concurso. 
Mais informações aqui. 

15.jun.2015 | LIMITE INSCRIÇÕES 
Curso de Formação | Planeamento de Programas de Monitorização de Biodiversidade Marinha 

Esta formação, organizada pelo CIIMAR, realizar-se-á nos dias 22 a 26 de junho, no âmbito do Projeto “Aprender 
a conhecer o ambiente marinho de Portugal – BioMar PT”, promovido pela DGPM – Direção Geral de Política do 
Mar e financiado pela EEA GRANTS. Está prevista a realização de diversos módulos/temáticas associadas ao Mar. 
Com este módulo pretende-se dotar os formandos com capacidades para compreender os objetivos gerais da 
Diretiva Quadro Estratégia Marinha e a importância do planeamento de programas de monitorização no âmbito 
da sua implementação. Mais informações e inscrições (limitadas) aqui. 

A DECORRER | INSCRIÇÕES 
Projeto Europeu TRAINMOS II – Formação  

A Magellan, Associação para a Representação de Interesses Portugueses no Exterior, enquanto entidade 
parceira do consórcio que se encontra a desenvolver o Projeto Europeu TrainMos II, vai promover em  
colaboração com a APDL  – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo S.A., e com o 
apoio da Oceano XXI, três cursos de formação profissional contínua: “Gestão da Cadeia Logística e Janela 
Única”, “Gestão e Desenvolvimento da Intermodalidade e Transporte Marítimo” e “Sustentabilidade  
Económica e Ambiental do Transporte Marítimo”. Pretende-se promover o conhecimento e competências 
na otimização do funcionamento das estruturas, sistemas e processos de organização e gestão das  
operações associadas ao transporte marítimo e à intermodalidade. Cursos disponíveis, mais informações e 
inscrições (gratuitas) aqui. 

16.jun.2015 | Porto Business School, Matosinhos 
Seminário: Investimento e Financiamento às Empresas – Uma ideia para mudar Portugal” 

O Fórum para a Competitividade organiza este Seminário com o apoio de diversas empresas, incluindo a banca, 
com o objetivo de se abordarem temáticas relacionadas com o financiamento a empresas em Portugal e análise 
de casos europeus. Programa, mais informações e inscrições aqui. 

http://www.oceano21.org/info.asp?id=13&LN=
http://www.oceano21.org/info.asp?id=12&LN=
http://www.oceano21.org/info.asp?id=12&LN=
http://www.biotoxinsmeeting.org/?q=keynote-speakers
http://www.spmateriais.pt/corrosaoeprotecao/wp-content/uploads/2014/12/DTCPM-Curso-CPM-Junho-2015.pdf
http://www.teiadimpulsos.pt/
http://www.festasdelisboa.com/events/event/a-minha-vida-dava-uma-sardinha/
http://www.oceano21.org/userfiles/file/Eventos/2015/06_jun/CIIMAR_flyer_curso%203.pdf
http://www.apdl.pt/pt/web/apdl/projeto-trainmos-ii
http://forumcompetitividade.org/
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24 e 25.jun.2015 | Dunkerque, França 

Workshop “Bringing Maritime Heritage to Life in European Nautical Tourism Destinations” 

Este encontro é organizado no contexto do Projeto Europeu “CurioSeaty” que pretende promover o turismo 
náutico europeu através da descoberta do património marítimo. Liderado pela European Federation of Nautical 
Tourism Destinations – FEDETON – juntamente com outros cinco parceiros, estão também envolvidas na organização 
deste evento a France Station Nautique e a Asociación Española de Estaciones Náuticas. Mais informações aqui. 

29.jun.2015 | Universidade do Algarve, Gambelas 

Seminário: Das Estratégias às Oportunidades Empresariais no Mar do Algarve 

A Maralgarve e a Oceano XXI, com o apoio do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de 
Tecnologia da Universidade do Algarve, propõem-se a realizar neste dia uma sessão dedicada à análise 
comparada do que sustentam e defendem os documentos estratégicos preparados pelas diversas  
entidades cujas políticas e programas interagem com o Mar do Algarve, nomeadamente nas áreas da  
náutica e turismo náutico, fileira do pescado (passando pela transformação e comercialização),  
aquacultura e biotecnologia. Programa disponível brevemente aqui. 

19 e 26.jun.2015 | Museu Nacional de Etnologia 

Colóquio e Workshops:“Artes de Pesca: Cultura e Patrimónios” 

Os quatro workshops temáticos e o colóquio, respetivamente a realizar nos dias 19 e 26 de junho, serão 
realizados no âmbito da exposição temporária «Artes de Pesca: pescadores, normas, objetos instáveis» e 
constituirão espaços de reflexão e debate sobre as culturas marítimas em Portugal. Reunindo contributos 
disciplinares muito diversificados, o colóquio incidirá muito particularmente sobre as atuais dinâmicas do 
estudo, documentação e valorização daquelas culturas nas perspetivas da ação museológica e da  
salvaguarda de património imaterial. Mais informações aqui. 

22 a 26.jun.2015 | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Formação: Aquacultura e Nutrição em Aquacultura 

A We Value, empresa de consultores em ciência, tecnologia e valorização ambiental, organiza a segunda 
edição desta formação, cujos objetivos são, entre outros, fornecer ferramentas que permitam identificar 
os sistemas de produção aquícola e as espécies cultivadas, interpretar e implementar projetos de  
aquacultura, bem como identificar oportunidades de negócio e trabalho no setor. Mais informações aqui. 

16.jun.2015 | Porto Business School, Matosinhos 

Seminário: Investimento e Financiamento às Empresas – Uma ideia para mudar Portugal” 

O Fórum para a Competitividade organiza este Seminário com o apoio de diversas empresas, incluindo a 
banca, com o objetivo de se abordarem temáticas relacionadas com o financiamento a empresas em  
Portugal e análise de casos europeus. Programa, mais informações e inscrições aqui. 

29.jun.2015 | Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Viana do Castelo 

Seminário “Valorização do Potencial Industrial  do Alto Minho: Plano de Ação no Portugal 2020” 

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), em colaboração com a Incubadora de Base 
Tecnológica do Minho (InCubo), irão organizar este seminário, cujo principal objetivo será recolher ideias e 
propostas de ação para valorizar o potencial industrial do Alto Minho, nomeadamente, através de um  
plano de ação a enquadrar nas Estratégias de Eficiência Coletiva 2015-2020, centrado na promoção dos 
principais clusters regionais do Alto Minho. Programa Provisório aqui. 

25.jun.015 | 09h00 – 18h00 I CBAS – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto 

Workshop: Aquacultura em Portugal – Desafios e Oportunidades 

Este encontro é organizado em conjunto pelo Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental e 
INESCTEC Laboratório Associado. É vocacionado para empresários, abordando os principais desafios da  
Aquacultura, mas também abordando as oportunidades e competências existentes a nível nacional, procurando 
criar conhecimento e confiança entre os agentes de forma a fomentar esta área de atividade nas suas diversas 
vertentes da cadeia de criação de valor. Programa, mais informações e inscrições aqui. 

30.jun.2015 | Restaurante Centro Cultural de Belém, Lisboa 

Jantar-debate – Turismo, Eventos e Congressos 

A APECATE vai promover um jantar debate com o Secretário de Estado do Turismo, com o objetivo de se 
abordarem temáticas ligadas ao Turismo, Eventos e Congressos e aprofundar a questão: “Como devemos 
encarar o turismo e o turista?”. Cartaz aqui. Inscrições aqui.  
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PRÓXIMO PORTO … 
(Consulte a agenda atualizada em: Oceano XXI, AGENDA) 

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! 
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Concursos Abertos no 

mês de JUNHO: 

 

NACIONAIS: 

PORTUGAL 2020 

 

(consulte no website: 

INFORMAÇÕES 

Concursos Abertos)  

A UIM foi criada em 2006 a partir da iniciativa conjunta das Universidade do Porto e Universidade de Oviedo.  

A UIM tem como objetivos: 

- Ampliar a consciência Marítima dos participantes; 

- Oferecer uma formação complementar em lógica de projeto e trabalho de equipa,  
fomentando as capacidades pessoais dos participantes; 

- Fomentar o conhecimento sobre a Ibéria; 

- Oferecer uma experiência de “Conhecimento e Aventura” únicos a todos os participantes; 

- Apostar no desenvolvimento do Team Building.  

 

A Oceano XXI é uma das entidades operadoras do Projeto e apoia a Universidade do Porto (associada da 
Oceano XXI) na organização. Desta forma, segundo o protocolo acordado entre as partes, os alunos das 
Instituições de Ensino Superior associadas da Oceano XXI beneficiam de redução da propina para  
participação em cada um dos cursos. (Veja a lista dos Associados no final desta Newsletter) 

Contacte-nos para se inscrever e/ou para saber como se tornar Instituição Associada ao projeto.  

Mais informações sobre os curos em www.facebook.com/uimporto ou através de uim@reit.up.pt.  

28.jun.2015 | LIMITE INSCRIÇÕES 

Universidade Itinerante do Mar 2015 | X CAMPANHA 

Estão a decorrer, até à data acima referida, as inscrições para participação num dos dois Cursos de Mar do 
Projeto UIM, com formação em terra e a bordo do Navio de Treino de Mar “Creoula”. Podem participar  
alunos inscritos no Ensino Superior, de qualquer área, ciclo de estudos ou Instituição, ou  
alumni da Universidade do Porto. Solicite formulário de inscrição aqui. 
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PRÓXIMO PORTO … 
(Consulte a agenda atualizada em: Oceano XXI, AGENDA) 

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! 
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Concursos Abertos no 

mês de FEVEREIRO: 

 

INTERNACIONAIS: 

HORIZON 2020 

DG MARE 

 

(consulte no website: 

 INFORMAÇÕES 

Concursos Abertos)  

31.jul.2015 | INQUÉRITO ON-LINE 

Rótulo ecológico da UE para produtos da Pesca e da Aquacultura 

Após o estabelecimento na europa de uma Organização Comum dos Mercados dos produtos da pesca e 
da aquacultura (OCM, 11 de dezembro de 2013), a Comissão Europeia comprometeu-se a apresentar um 
relatório de viabilidade sobre as opções para um sistema de rótulo ecológico à escala da União. Neste 
sentido, está a decorrer, até à data referida, o período de auscultação da população para que a Comissão 
possa abranger os impactos e opiniões relativos à aplicação do rótulo. O questionário pode ser  
respondido em qualquer língua oficial da EU aqui. 

01.jul.2015 | 09h00 – 18h00 | Universidade do Minho, Guimarães 

Fibrenamics 2020 Challenges – Um Mar de Fibra 

Coorganizado pela FIBRENAMICS (Plataforma internacional multissetorial de desenvolvimento de  
materiais e produtos inovadores com base em fibras) e a Oceano XXI, pretende-se com este  
evento abordar materiais, tecnologias e produtos com base em fibras e suas aplicações a diferentes  
setores da economia do mar. Após uma Tertúlia sobre a temática geral das fibras e uma apresentação 
intitulada “Mar Português: desafios científicos e tecnológicos”, decorrerão três painéis sobre as temáticas 
Segurança, Energia Azul e Náutica. Nestas sessões participação diferentes empresas e centros de I&D e o 
evento terminará com um momento de networking conjunto. Programa final brevemente disponível aqui. 

31.jul.2015 | DATA LIMITE PARTICIPAÇÃO 

Concurso de Fotografia 

A APDL está a promover um concurso de fotografia, aberto à participação do público em geral, com o 
objetivo de incentivar a participação da comunidade nas iniciativas sociais do porto. O concurso desafia 
todos os entusiastas de fotografia, profissionais ou amadores, a captarem uma imagem que se enquadre 
os seguintes temas: Paisagem, Porto de Leixões e tema livre. Com as fotos a concurso será organizada 
uma exposição no Dia do Porto de Leixões de 2015. Mais informações aqui. 

15.set.2015 | CONSULTA PÚBLICA 

International Ocean Governance 

Karmenu Vella, o Comissário do Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, anunciou no dia 4 de junho no 
Economist Ocean Summit (na Blue Week, em Cascais), o início de um período de consulta pública com o 
objetivo de recolher contributos sobre como a UE pode contribuir para alcançar uma melhor governação 
internacional dos mares e oceanos, tendo em conta o benefício do crescimento azul sustentável. Assim, 
está a decorrer até 15 de setembro o período para envio de contributos por parte de cidadãos,  
organizações e entidades públicas. Mais informações aqui. 

13 a 15.jul.2015 | FCUL, Lisboa 

Módulo de Formação: Proteção do Ambiente Marinho, Direito Internacional do Mar e Legislação Europeia 

Esta formação decorre no âmbito do projeto SOPHIA – Conhecimento para a Gestão do Ambiente  

Marinho, promovido pela DGRM – Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Escola Superior de Comunicação Social. Mais  
informações aqui. 

12 a 14.jul.2015 | Torreira, Murtosa 

3º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa  

O Congresso é organizado numa parceria entre a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), 
a Fábrica Centro Ciência Viva da Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal da Murtosa. Sob a  
orientação do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e 
da Carta da Terra, este III Congresso contará com mais de 10 áreas de trabalho, em diferentes dimensões 
e abordagens, constituindo modalidades de intercâmbio e de debate entre os participantes, lusófonos e, 
este ano, também provenientes da Galiza. Mais informações e inscrições aqui. 

02 e 03.jul.2015 | Peniche  Rip Curl Gromsearch presented by Posca  

04 e 05.jul.2015 | Peniche  Montepio Peniche Groms By Rip Curl   
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Pólo do Mar, Av. da Liberdade, s/n  
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www.oceano21.org geral@oceano21.org 

SÓCIOS DA OCEANO XXI 
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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. 

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 |  

INOVA-RIA — Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro | 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. 

No mundo dos negócios dos nossos dias as falha nos sistemas 
críticos de TI podem prejudicar de forma irremediável os projetos, 
a rentabilidade e a reputação das empresas. Em casos extremos, a 
fiabilidade do software pode ser um caso de vida ou de morte. 

A CRITICAL Software fornece tecnologias inovadoras e fiáveis para 
o suporte de sistemas de informação críticos orientados ao  
Negócio e/ou á Missão de empresas e organismos líderes nos 
mercados onde atuam. As suas soluções permitem a melhoria dos 
níveis de desempenho, de fiabilidade e o controlo de custos,  
através do fornecimento de informação, em tempo real, para 
identificação e correção de problemas – quer em produtos, quer 
em serviços ou processos, e oferecem aos clientes a informação 
de que estes necessitam para gerirem os seus valiosos recursos, 
ajudando-os a aumentar a performance dos seus negócios. 

A CRITICAL Software é associada da Oceano XXI desde novembro de 2011.  

CONTACTOS: 

Parque Industrial de Taveiro, Lote 49 
3045-504 Coimbra — PORTUGAL  
Tel.:+351 239 989 100  
E-mail: info@criticalsoftware.com   

APRESENTAÇÃO DO ASSOCIADO 
CRITICAL Software S.A. 

www.criticalsoftware.com 

ENTIDADE  DE  UTILIDADE  PÚBLICA 
 

EUROPEAN  CLUSTER  BRONZE  LABEL  EXCELLENCE 

OCEANO XXI  

http://www.oceano21.org/
mailto:geral@oceano21.org
mailto:info@criticalsoftware.com
http://www.criticalsoftware.com
http://www.oceano21.org/userfiles/file/Estatutos/20141020_PublicacaoDR_OXXI.pdf
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/?complete=1
http://www.oceano21.org/
http://www.criticalsoftware.com/

