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FUSÃO DAS ASSOCIAÇÕES OCEANO XXI E AFEM  
FÓRUM OCEANO–ASSOCIAÇÃO DA ECONOMIA DO MAR  
Concluiu-se, no passado dia 23 de de julho, com a realização da Assembleia Geral da  

Oceano XXI – Associação para o Conhecimento e Economia do Mar, o processo de fusão com a  

AFEM – Associação Fórum Empresarial da Economia do Mar, dando origem à Associação  

Fórum Oceano — Associação da Economia do Mar. 

Com a fusão emerge um conjunto de vantagens para os 

associados e para a Economia do Mar em geral, 

nomeadamente, as que decorrem do aumento de escala e de 

cobertura geográfica, do aumento de sinergias no 

funcionamento da organização e nos processo dos grupos de 

trabalho e da rede, a maior facilidade para os associados no 

acesso aos instrumentos financeiros do Portugal 2020, o 

reforço da capacidade institucional e a melhoria de serviços 

aos associados.  

Nessa mesma data decorreu também o processo de eleição dos novos órgãos sociais para completar o 

corrente mandato de 2013/2016. Como Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Fórum Oceano foi 

eleito Bruno Bobone (Pinto Basto SGPS, S.A.), para a Direção foram eleitos António Nogueira Leite 

(Chapel 15 Advisors, Lda) e Frederico Spranger (LISNAVE – Estaleiros Navais, S.A.), respetivamente, 

Presidente e Vice-Presidente e, para o Conselho Fiscal foi eleito para Presidente Manuel Tarré 

(Gelpeixe, Alimentos Congelados S.A.). Consulte os restantes elementos dos órgãos sociais da Fórum 

Oceano no final desta Newsletter.  
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CANDIDATURA AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO 
DAS NOVAS ESTRATÉGIAS DE EFICIÊNCIA COLETIVA  
No passado dia 24 de julho, no âmbito do concurso lançado pelo IAPMEI e em resposta ao Despacho 

nº 2909 de 23 de março de 2015, relativo ao processo de Reconhecimento de Clusters de 

Competitividade, a Fórum Oceano submeteu uma candidatura intitulada “Cluster do Mar Português”. O 

projeto apresentado foi submetido para análise na tipologia de “Cluster de Competitividade 

Emergente”. 

Deixamos aqui o nosso agradecimento pela colaboração de todos os Associados da Fórum Oceano que 

contribuíram para preparação da candidatura.  

ÚLTIMA OCEANNEWS NESTE FORMATO  

Em consequência do processo de fusão entre a AFEM e a Oceano XXI será criada uma nova imagem da 

Associação bem como um novo modelo para a Newsletter, pelo que este é o último número no presente 

formato. Aproveitamos para agradecer a todos os que colaboraram com a OCEANNEWS na informação e 

divulgação dos eventos relacionados com o Mar . 
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Seminário “Valorização do Potencial Industrial do Alto Minho: Plano de Ação & Instrumentos de 
Financiamento 2015-2020”  
29.jun.2015 | Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viana do Castelo (ESTG-IPVC) 

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), em colaboração com a Incubadora de 
Base Tecnológica do Minho (In.Cubo), promoveu este seminário com o objetivo de recolher ideias e  
propostas para os planos de ação dos principais clusters regionais do Alto Minho. O evento decorreu 
durante todo o dia, tendo-se realizado, na parte da manhã, uma sessão em plenário sobre “Valorização 
do Potencial Industrial: Principais Instrumentos de Financiamento 2015-2020” e, na parte da tarde,  
primeiro, várias sessões paralelas organizadas com base nos principais clusters regionais do Alto Minho e, 
depois, um painel de natureza mais transversal relacionado com “Investimento Empresarial & Redução 
de Custos de Contexto: Condições de Enquadramento Institucional”. A Oceano XXI, por Frederico  
Ferreira, participou com uma intervenção na sessão paralela “Clusters “Economia do mar, logística e 
transportes””. 

INESC Porto passa a designar-se INESC TEC 
28.mai.2015 

Com a celebração da escritura pública de alteração dos estatutos do INESC Porto, que incluía a alteração 
do nome da instituição, o INESC Porto passou a designar-se INESC TEC - Instituto de Engenharia de  
Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Esta decisão surge na sequência da alteração da  
denominação do nome do Laboratório Associado de INESC Porto LA para INESC TEC, em maio de 2011, e 
de uma fase transitória na imagem da instituição. Com esta alteração, a denominação INESC TEC  
aplica-se agora não só ao laboratório associado, mas também ao nome da própria pessoa coletiva. 

Seminário: Das Estratégias às oportunidades empresariais 
29.jun.2015 | Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve  

Organizado pela Maralgarve, com o apoio do Cria da Universidade do Algarve e da Oceano XXI, este  
seminário contou com dois momentos: na sessão da manhã, pelo Professor António Oliveira das Neves, 
foram abordadas as estratégias regionais RIS3 e CRESC, debatendo-se as suas afinidades, na busca e  
deteção dos fatores que permitirão a sua implementação, de forma coerente e construtiva, no futuro da 
região Algarvia. Na parte da tarde realizaram-se dois workshops, relativos a atividades marítimas  
primeiro sobre a Náutica e depois sobre as Fileiras do Pescado, Aquacultura e Biotecnologia marinhas. 
Nestas sessões foram abordados alguns constrangimentos dos respetivos setores e houve lugar a debate 
e abordagem a possíveis projetos estruturantes a implementar na região sul de Portugal. Estiveram no 
evento 16 entidades algarvias e Carla Domingues e Elisabete Mota, em representação da Oceano XXI. 

Workshop sobre Portos, Transportes e Logística – preparação para candidatura à Estratégia de Eficiência Coletiva 
12.jun.2015 | Porto de Setúbal  

Organizado pela APP – Associação dos Portos de Portugal e Oceano XXI – Associação para o para o  
Conhecimento e Economia do Mar, este workshop contou com a presença de 13 entidades, que  
abordaram diversos pontos relacionados com o setor dos Portos, Transportes e Logística. A Oceano XXI 
esteve representada no workshop por Frederico Ferreira e Rui Azevedo. 

Aquacultura em Portugal - Desafios e Oportunidades 
25.jun.2015 | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), Porto  

Organizado pelo se INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e  
Ciência e pelo CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, o encontro  
começou com o enquadramento estratégico da aquacultura nas instituições de I&D, tendo de seguida 
intervindo o Secretário-geral da Associação Portuguesa de Aquacultores (APA), abordando questões  
relativas ao setor aquícola nacional e seu potencial. Ao longo do dia foram depois abordadas quatro  
temáticas: a produção de ostras, a nutrição e produção de peixe, as tecnologias de suporte à  
monitorização e produção aquícola, e o processamento e transformação. Houve ainda lugar à  
abordagem de oportunidades de financiamento disponíveis para este setor. Estiveram neste encontro, 
em representação da Oceano XXI, Carla Domingues e Frederico Ferreira. 

Workshop sobre Portos,  

Transportes e Logística  

Seminário: “Desportos Náuticos, Turismo de Cruzeiro e Náutica de Recreio” 

23.jun.2015 | Auditório da Câmara Municipal de Peniche  

Promovido pela Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República, realizou-se o quarto 
Seminário dedicado ao Mar, desta vez dedicado à Náutica. Estiveram presentes Eduardo Cabrita, Diretor 
Geral da MSC Cruzeiros em Portugal, e Pedro Rodrigues, consultor na área das marinas de recreio. A 
Oceano XXI esteve presente através do seu Diretor, António José Correia.  
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10.jul.2015 | Centro de Congressos do LNEC em Lisboa 

A Sessão Pública de lançamento do Projeto BINGO 

Um consórcio liderado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) vai desenvolver o projeto 
BINGO – Bringing INnnovation to onGOing water management – a better control of our future under 
climate change, Projeto de Investigação e Inovação melhor classificado entre 40 Consórcios europeus, 
sendo a primeira liderança portuguesa no Horizonte 2020 – Desafio Societal 5 – Ação Climática. O  
projeto, que envolve 20 parceiros europeus de 6 países, tem como objetivo avaliar os impactos das  
alterações climáticas no ciclo integrado da água e promover estratégias de gestão de risco e medidas de 
adaptação, numa lógica de redução de vulnerabilidades e de acréscimo de resiliência. Mais informações 
sobre o Projeto BINGO brevemente aqui. 

INFO DAY do MAR – Ibersol  
30.jun.2015 | Polo do Mar, Leça da Palmeira 

Organizado pela Oceano XXI, decorreu mais um Info Day do Mar, desta feita com o Grupo Ibersol como 
potencial interessado, e com os associados Algaplus, Docapesca, IPL – Instituto Politécnico de Leiria, IPVC 
– Instituto Politécnico de Viana do Castelo e UA – Universidade de Aveiro, tendo os mesmos apresentado 
algumas das suas competências no desenvolvimento de produtos alimentares inovadores. O encontro foi 
moderado por Carla Domingues, da Oceano XXI . 

Jornal da Economia do Mar – Primeiro Aniversário  

08.jul.2015 | Doca de Santo Amaro 

Realizou-se, a bordo do Catamaran da WaterX, a celebração do primeiro aniversário do “Jornal da  
Economia do Mar”, tendo o evento contado com a participação de mais de uma centena de assinantes, 
leitores, anunciantes e diversas entidades ligadas ao Mar. 

MINI Kitesurf Odyssey 2015 – novo record    

07.jul.2015 

Francisco Lufinha bateu um novo recorde mundial da maior viagem em kitesurf sem paragens, 874 KM 
em 47h37min, num percurso que iniciou no dia 5 de julho em Lisboa rumo à Madeira, tendo terminado 
no dia 7 de julho. Embora não completando o percurso inicialmente definido (devido à quebra do vento 
na travessia do Atlântico), o record foi batido e continua a pertencer a um Português. 

Fundação Oceano Azul gere o Oceanário de Lisboa por 30 anos   

02.jul.2015 

Foi aprovada, em Conselho de Ministros, a entrega da concessão do Oceanário de Lisboa, por 30 anos, à 
Sociedade Francisco Manuel dos Santos (SFMS), através da Fundação Oceano Azul, tendo-se já realizado 
(a 15 de julho) a assinatura do contrato de alienação das ações daquele equipamento. Segundo o  
administrador da SFMS, José Soares dos Santos, a missão da Fundação Oceano Azul, que conta com o 
apoio da Fórum Oceano, passa por “mobilizar a sociedade portuguesa para a temática dos oceanos” e 
pretende-se tornar “em conjunto com o Oceanário, uma referência – primeiro europeia e depois  
mundial – de conhecimento, de ciência e de cultura sobre os oceanos ”. 

Fibrenamics 2020 Challenges – Um Mar de Fibra 
01.jul.2015 | Auditório Nobre do campus de Azurém da Universidade do Minho, Guimarães 

A FIBRENAMICS (Plataforma internacional multissetorial de desenvolvimento de materiais e produtos 
inovadores com base em fibras) e a Oceano XXI, considerando que “há um mar de oportunidades para 
explorar”, coorganizaram este Workshop, que decorreu durante todo o dia. O evento contou com cerca 
de meia centena de pessoas interessadas em ouvir e debater com empresas e centros de I&D as  
potencialidades das fibras e dos materiais à base de fibra, em diversas áreas temáticas como segurança, 
energia azul e náutica. Veja a sessão em vídeo aqui. 

Fibrenamics 2020 Challenges – 

Um Mar de Fibra 

(@ www.web.fibrenamics.com/
pt/10922/ha-um-mar-de-
oportunidades-para-explorar/)  

http://www.projectbingo.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=55-0tY2kaQE
http://www.web.fibrenamics.com/pt/10922/ha-um-mar-de-oportunidades-para-explorar
http://www.web.fibrenamics.com/pt/10922/ha-um-mar-de-oportunidades-para-explorar
http://www.web.fibrenamics.com/pt/10922/ha-um-mar-de-oportunidades-para-explorar
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APDL inaugura nova Plataforma Logística de Leixões 

29.jul.2015 | Porto de Leixões – Leça da Palmeira 

A APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. (APDL) inaugurou a nova 
Plataforma Logística de Leixões, dois pólos com 70 hectares de área, onde as empresas vão poder criar 
novas instalações. O evento contou com uma visita ao local, inauguração das instalações da empresa Luís 
Simões e inauguração do Pólo 1. Veja a reportagem aqui. 

TrainMos II Curso 3 – Sustentabilidade económica e ambiental do Transporte Marítimo 

14 e 15.jul.2015 | Centro de Formação da APDL, Leça da Palmeira 

Já decorreu um dos três cursos da formação gratuita organizada pelo Projeto Train Mos II. Com duração 
de 10horas, distribuídas em sessões de 5h/dia, abordaram-se temas ligados à sustentabilidade  
económica e ambiental do transporte marítimo, a evolução dos transportes marítimos e os impactes nos 
portos e nas cidades portuárias. 

Novo Terminal de Cruzeiros 

Projeto Co-Pesca – sessão de encerramento  

15.jul.2015 | Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar em Peniche 

Desde Agosto de 2014 que a WWF, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do nosso associado 
IPL – Instituto Politécnico de Leiria, tem desenvolvido o projeto ‘Co-Pesca’ no eixo Peniche-Nazaré, para 
identificar as pescarias com maior potencial para adotarem a cogestão. “Cogestão” é “um conjunto de 
acordos com diferentes graus de partilha de poder, permitindo a tomada de decisão conjunta do  
governo e dos utilizadores sobre um conjunto de recursos ou uma área”. Depois de um longo processo 
de identificação e análise de várias pescarias daquela região, o projeto “Co-Pesca” chegou ao fim,  
tendo-se realizado um debate sobre as conclusões obtidas pela WWF. Veja mais informações sobre o 
projeto e resultados aqui. 

Reunião do Conselho Estratégico do Blue Business Forum 

22.jul.2015 | Fundação AIP 

O Diretor da Oceano XXI, António José Correia, representou a Associação que dinamiza o Cluster do Mar 
nesta reunião, que contou com diversos elementos do Conselho estratégico e ainda com a presença da 
Exma. Sra. Ministra da Agricultura e do Mar, tendo tido como objetivo o balanço do evento ocorrido  
entre 4 e 6 de junho, no Parque das Nações e a perspetiva futura. 

Inaugurado o Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões         

23.jul.2015 | Porto de Leixões 

A APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. inaugurou o Novo Terminal 
de Cruzeiros, o maior dos projetos âncora da Oceano XXI aquando do reconhecimento como Estratégia de 
Eficiência Coletiva em 2009. A cerimónia foi presidida pelo Ministro da Economia, António Pires de Lima, e 
contou com a presença da Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, do Ministro da Defesa  
Nacional, José Pedro Aguiar Branco, do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e  
Comunicações, Sérgio Silva Monteiro e do Secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, para 
além de outras entidades oficiais e privadas. Veja o vídeo relativo à inauguração aqui. Mais  
informações aqui. 

Marina de Lagos premiada com 5 Âncoras de Ouro 

23.jul.2015  

Este prémio é a renovação da distinção anterior, atribuído pela The Yacht Harbour Association (TYHA), 
após mais uma avaliação exaustiva e resultado de uma classificação excelente num vasto um conjunto de 
avaliações, com critérios exigentes, que incluem uma rigorosa auditoria à marina, ações de  
cliente-mistério e apreciações de clientes. A Marina de Lagos encontra-se também a concurso para 
“Marina of the Year”, promovida pela mesma entidade, cuja votação é aberta a todos os nautas até 30 
de novembro de 2015. Mais informações aqui. 

(@ www.apdl.pt/-/porto-de-leixoes-
inaugurou-o-novo-terminal-de-

cruzeiros?p_p_state=exclusive)  

http://www.rtp.pt/noticias/economia/porto-de-leixoes-inaugura-nova-plataforma-logistica_v848115
http://www.wwf.pt/o_que_fazemos/co_pesca/
http://www.jn.pt/live/Atualidade/default.aspx?content_id=4696672
http://www.apdl.pt/-/porto-de-leixoes-inaugurou-o-novo-terminal-de-cruzeiros?p_p_state=exclusive
http://www.tyha.co.uk/Default.asp
http://www.apdl.pt/-/porto-de-leixoes-inaugurou-o-novo-terminal-de-cruzeiros?p_p_state=exclusive
http://www.apdl.pt/-/porto-de-leixoes-inaugurou-o-novo-terminal-de-cruzeiros?p_p_state=exclusive
http://www.apdl.pt/-/porto-de-leixoes-inaugurou-o-novo-terminal-de-cruzeiros?p_p_state=exclusive
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Concursos Abertos no 

mês de JULHO/

AGOSTO: 

 

NACIONAIS: 

PORTUGAL 2020 

 

(consulte no website: 

INFORMAÇÕES 

Concursos Abertos)  

08 e 09.ago.2015 | Museu Marítimo de Ílhavo 

Comemoração dos 78 anos do Museu Marítimo de Ílhavo 

Para celebração do seu aniversário, o MMI oferece ao público uma programação criativa e diversificada 
que inclui um concerto com a fadista Aldina Duarte, que se realizará ao ar livre, junto ao Aquário dos 
Bacalhaus, a inauguração de uma exposição dedicada às coleções de história natural, intitulada “Do Fundo 
Mar” e ainda uma Feira do Livro do MAR que estará disponível ao público de 8 a 31 de agosto, na Livraria 
de temática Marítima. Veja a programação detalhada aqui. 

20.ago.2015 | DATA LIMITE SUBMISÃO 

5ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo 

Esta Conferência vai decorrer entre 15 e 18 de outubro, em Oeiras. Entretanto, está a decorrer, até à data 
acima indicada, o período de submissão de artigos para avaliação, sendo que haverá lugar à atribuição de 
prémios aos três melhores trabalhos científicos apresentados. Mais informações e regulamento aqui. 

23.jul a 02.ago.2015 | Rio Douro – Porto  

Grande Prémio de Fórmula 1 em motonáutica – F1H2O 

Após 13 edições consecutivas a disputar-se em Portimão mais quatro anos de ausência de Portugal, um 
dos mais rápidos desportos náuticos vai estar, pela primeira vez, no rio Douro. Trata-se do resultado de 
uma parceria entre as Câmaras Municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia que conseguiram coorganizar o 
evento em Portugal. O espetáculo da velocidade contará com a presença de 28 pilotos em representação 
de 14 nacionalidades . Mais informações aqui. 

07.ago.2015 | LIMITE INSCRIÇÃO  

Congresso Internacional do Empreendedor Lusófono 

A ANJE, na qualidade de entidade coorganizadora do evento que vai decorrer nos dias 2, 3 e 4 de 
setembro em Maputo – Moçambique, promove a participação de empresários portugueses, estando a 
organizar uma viagem de negócios à nação africana entre os dias 1 e 5 de setembro. No primeiro dia está 
prevista a realização de uma visita à FACIM - Feira Internacional de Maputo, nos dias seguintes pretende-
se reforçar redes de contactos e detetar potenciais oportunidades de negócio entre os agentes 
empresariais dos mercados de língua portuguesa. Mais informações e inscrições 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.ago.2015 | LIMITE CANDIDATURA 

VASCO DA GAMA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL – Sustainable Transport and Maritime Safety 

Este curso de verão intensivo, a decorrer entre 24 e 29 de agosto, é organizado no âmbito do Projeto 
Europeu Vasco da Gama, do qual a Fórum Oceano é parceira. Será coordenado pela CRPM – Conferência 
das Regiões Periféricas Marítimas e realizado em colaboração com a Academia Marinha de Kalmar. O 
curso, gratuito, está aberto à participação de estudantes e/ou profissionais ligados ao setor dos 
transportes e segurança marítima. Mais informações e inscrições aqui. 

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. 

20.ago.2015 | DATA LIMITE SUBMISÃO 

5ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo 

Esta Conferência vai decorrer entre 15 e 18 de outubro, em Oeiras. Entretanto, está a decorrer, até à data 
acima indicada, o período de submissão de artigos para avaliação, sendo que haverá lugar à atribuição de 
prémios aos três melhores trabalhos científicos apresentados. Mais informações e regulamento 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.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/41?event_id=227
http://www.empreend.pt/conferencia2015
http://www.porto.pt/noticias/escolha-o-melhor-local-para-ver-o-gp-portugal-de-f1-em-motonautica
http://mailing.anje.pt/g/765-97922162-11-1081c9829c312daae986a5f292-e1bde8LehZ5weaTyehoSP
http://www.apdl.pt/pt/web/apdl/concurso-fotografias
http://www.vasco-da-gama.eu/training-for-greener-and-safer-maritime-transport-project/vdg-summer-school.html
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ecolabel/index_en.htm
http://www.empreend.pt/conferencia2015


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 
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07 e 08.set.2015 | Bruxelas  
The Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) – Workshop on Service Evolution and User 
Uptake strategies 

O objetivo do workshop é apresentar o serviço CMEMS, os dados já obtidos e as primeiras impressões dos 
utilizadores marinhos (dos setores científicos, públicos e privados), relativamente ao serviço. Mais  
informações aqui. 

15.set.2015 | LIMITE INSCRIÇÃO  

Novo Mestrado em Navegação e Geomática 

Vai iniciar-se em 2015/2016 um novo mestrado em Navegação e Geomática, organizado pela Escola Naval 
e pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. As inscrições decorrem até à data indicada. Mais 
informações aqui.  

29 e 30.ago.2015 | entre Vila Real de Santo António e Alcoutim 
XXXI Edição da Subida e descida Internacional do Guadiana à vela 

Esta competição, com organização conjunta da Associação Naval do Guadiana e do Clube Náutico de Isla 
Canela, vai ser disputada, como habitualmente, entre Vila Real de Santo António/Ayamonte e Alcoutim/
Sanlúcar de Guadiana, ida e volta. Trata-se da primeira e mais antiga organização desportiva conjunta e 
transfronteiriça da Península Ibérica, bem como a mais antiga do género na modalidade. A competição 
está aberta a qualquer tipo de embarcação de classe reconhecida internacionalmente, com “handicap” 
igual ou superior ao do Optimist, bem como a pranchas classe Open. Haverá ainda uma regata para 
embarcações de cruzeiro. Mais informações aqui.  

05 a 09.set.2015 | Grimsby 
World Seafood Congress 2015: Up skilling for a sustainable future 

Neste encontro serão abordadas diversas temáticas ligadas ao setor dos Mariscos, como a  
sustentabilidade, inovação, mercados, exportação e comércio global. O congresso contará com a  
participação de diversos representantes de instituições como o Centre for Environment, Fisheries and 
Aquaculture Science (CEFAS), Food and Agriculture Organisation (FAO), United Nations Industrial  
Development Organisation (UNIDO), Seafish Industry Authority e ainda com entidades ligadas à  
investigação, ONG’s e líderes industriais. Mais informações, programa e inscrições, aqui.  

26.ago.2015 | LIMITE CANDIDATURA          Manifestação de Interesse para a subconcessão dos principais 
portos de Cabo Verde de Mindelo, Praia, Boavista e Palmeira. 

Com a subconcessão, o Ministério das Finanças e Planeamento e a Unidade de Privatização e Parceria  
Público-Privada do Governo de Cabo Verde, pretendem desenvolver o setor portuário e, através disso, 
melhorar também as atividades económicas. Este processo é apoiado pelo Banco Africano de  
Desenvolvimento e pelo Investment Climate Facility for Africa (ICF). As subconcessões terão duração de, 
pelo menos, 20 anos de contrato com o direito e a obrigação de operar e efetuar a manutenção dos  
principais portos. Mais informações e contactos 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. 

09 a 11.set.2015 | Hotel Hilton Amsterdam, Holanda  
Coastal Management Conference 2015 – Changing Coast, Changing Climate, Changing Minds 

Esta oitava conferência, organizada pela Instituição dos Engenheiros Civis, irá reunir engenheiros,  
cientistas e profissionais de todo o mundo, que trabalham ou realizam investigação ligada à monitorização 
das zonas costeiras. Inscrições e mais informações 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://mercator.cborg.fr/CMEMS_Workshop_2015/wp-content/uploads/CMEMS-Workshop-SE-UU-Sep-2015.pdf
http://www.oceano21.org/userfiles/file/Eventos/2015/Cartaz%20NavGeo_EscNaval.pdf
http://www.nauticapress.com/em-agosto-a-tradicional-subida-e-descida-internacional-do-guadiana-a-vela/#prettyPhoto
http://www.wsc2015.com/
http://www.oceano21.org/userfiles/file/Eventos/2015/20150826_concurso_subconcessao_eng.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/
http://www.ice-conferences.com/coastal-management/
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08 a 10.out.2015 | Jardins do Palácio de Cristal, Porto  

Jornadas Públicas de Sensibilização e Formação em Segurança Porto 2015 

O nosso associado Universidade Lusófona do Porto está a organizar, com o apoio da Fórum Oceano, este 
evento de três dias sobre Segurança, dirigido à participação de profissionais dos vários domínios de  
proteção civil, segurança pública, segurança nas organizações e setores educativos, entre outros.  
Pretende-se também introduzir, desenvolver e aplicar a temática aos diversos setores de atividade  
marítima. Mais informações e inscrições aqui. 

16.set.2015 | 14h00 – 17h30 | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) 

Sessão de formação sobre oportunidades de financiamento 

O Gabinete de Promoção do 7º Programa-Quadro de I&DT (GPPQ) vai organizar uma sessão de  
informação com a presença do Diretor Executivo da Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) para a 
divulgação das oportunidades de financiamento no âmbito desta iniciativa em 2015, mais concretamente 
na call H2020-BBI-PPP-2015-2 que irá ser publicada brevemente. Mais informações sobre o evento e  
inscrições aqui.  

08 e 09.out.2015 | O Grove, Galiza – Espanha  

XVIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas 

O evento conta com cinco ateliers: uma conferência inaugural, uma conferência sobre marisco e a pesca 
costeira, outra relativa a aquacultura e recursos e, no segundo dia, uma dedicada à aquacultura  
ornamental. Veja programa e mais informações aqui. 

13 a 16.out.2015 | Palácio de congresos casa de colón, Huelva – Espanha  

XV Congresso Nacional e I Congresso Ibérico de Aquacultura 

Este evento, que ocorre bianualmente, é organizado pela Sociedad Española de Acuicultura, Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera – Junta de Andalucía, e conta em 2015 com o apoio de  
diversos parceiros, entre os quais os portugueses APA – Associação Portuguesa de Aquacultores, a  
UAlg – Universidade do Algarve, o Município de Olhão e o IPMA – Instituto Português do Mar e da  
Atmosfera. À semelhança de outros anos, espera-se a presença no evento de diversas empresas,  
universidades e centros de investigação, entidades públicas e ONGs. Mais informações e programa aqui. 

21 a 25.set.2015 | Centro de Formação da APDL, S.A.  

Formação Projeto Europeu TRAINMOS II – Curso 2 – Gestão e Desenvolvimento da Intermodalidade e  
Transporte Marítimo 

Integrado no Projeto Europeu TrainMoS II, organizado pela Magellan, em colaboração com a APDL –  
Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo S.A. e com o apoio da Fórum Oceano 
(antiga Oceano XXI), vai decorrer nas datas acima indicadas o segundo curso de formação profissional 
contínua. O terceiro curso, “Gestão da Cadeia Logística e Janela Única”, irá ocorrer entre 12 e 20 de  
outubro. Os cursos do projeto são todos certificados . Mais informações e inscrições (gratuitas) aqui. 

16.set.2015 | 09h30 – 18h00 | Espaço da Piscina Oceânica da Oeiras Marina 

Seminário “Náutica de Recreio: oportunidades para o turismo” 

Organizado pela Oeiras Marina, no âmbito das comemorações do seu 10º aniversário, este seminário  
contará com a participação de diversos oradores, maioritariamente de entidades públicas, entre os quais 
o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, o Diretor-geral da Direção Geral da Política do Mar, Exmo. 
Sr. Secretário de Estado do Mar, mas também de entidades privadas, entre os quais o Diretor Executivo 
da Fórum Oceano. A conferência de encerramento será realizada com Ian Walker, Vencedor da Volvo 
Ocean Race 2014- 2015. Mais informações e programa aqui. 

12.out a 12.nov.2015 | Lisboa 

Fernave relança Curso: Especialização em Gestão Portuária 

O curso, num total de 168 horas, abordará cinco áreas temáticas: Estratégia portuária e modelos de  
gestão, Planeamento e infraestruturas portuárias e sistemas tarifários, Logística e intermodalidade nos 
portos, Direito marítimo e portuário, Segurança marítima e portuária. Está também prevista a realização 
de visitas aos portos de Lisboa, Setúbal e Sines. Mais informações 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://portosegur2015.ulp.pt/
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=4012
http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/seccion/13/programa-del-foro.php
http://www.seacongresos.org/
http://www.apdl.pt/pt/web/apdl/projeto-trainmos-ii
http://portoderecreio.oeirasviva.pt/_programa
http://www.transportesenegocios.com.pt/formacao/N1.htm
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL  
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Pinto Basto SGPS, S.A. | Bruno Bobone 

1º Secretário   
CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro | José Agostinho Ribau Esteves 

2º Secretário   
VdA – Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, R.L. | Margarida Couto  

 

DIREÇÃO 
Presidente  

Chapel 15 Advisors, Lda | António Nogueira Leite 

Vice-Presidente  
LISNAVE – Estaleiros Navais, S.A. | Frederico Spranger 

Vogais 
Arsenal do Alfeite, S.A. | Andreia Ventura 

APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. | Emílio Fernando Brògueira Dias 

INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência | Augustin Olivier 

Oceanário de Lisboa, S.A. | João Falcato 

OESTE CIM - Comunidade Intermunicipal do Oeste | António José Correia  

SOJA DE PORTUGAL - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. | António Isidoro 

Tertir - Concessões Portuárias SGPS, S.A. | Carlos Figueiredo 

 

CONSELHO FISCAL 
Presidente  

Gelpeixe, Alimentos Congelados S.A. | Manuel Tarré 

1º Secretário   
Universidade de Aveiro | Carlos de Pascoal Neto 

2º Secretário   
Plataforma Mar do Algarve – Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do 

Mar do Algarve | Pedro Xavier 

http://www.oceano21.org/userfiles/file/Estatutos/20141020_PublicacaoDR_OXXI.pdf
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/?complete=1

