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NOTA DE IMPRENSA 

 

BUSINESS2SEA 2018 REUNIU STAKEHOLDERS NACIONAIS E INTERNACIONAIS  

EM TORNO DOS DESAFIOS DO MAR 2030 

 

A 8ª edição do Business2Sea/Fórum do Mar, que decorreu de 14 a 16 de novembro no Centro 

de Congressos da Alfândega do Porto, reuniu mais de 600 participantes, provenientes de uma 

dezena de países, originando cerca de 1500 participações nas diferentes componentes da 

iniciativa. Sob a temática “Desafios do Mar 2030”, o evento promoveu o debate em torno dos 

principais desafios que se vão colocar às diferentes fileiras da economia do Mar no horizonte 

2030.  

 

Organizada pela Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, no âmbito da sua missão de 

animação do Cluster do Mar Português, em colaboração com a Fundação CETMAR, Centro 

Tecnológico do Mar, com sede na Galiza, a edição de 2018 do Business2Sea ofereceu uma 

programação diversificada. 

 

O evento contou com a realização de oito workshops temáticos, cinco workshops de projetos 

nacionais e europeus, uma mesa-redonda, um seminário e quatro conferências, incluindo a 

conferência internacional “Desafios do Mar 2030”, que assinalou o Dia Nacional do Mar, 

finalizando os trabalhos do Business2Sea. Ao longo das diferentes sessões, algumas organizadas 

por Associados e Parceiros da Fórum Oceano, o evento registou a participação de mais de uma 

centena de oradores nacionais e internacionais.  

 

Na sua componente expositiva, o Fórum do Mar acolheu 28 expositores, servindo de palco à 

apresentação de 25 ideias e projetos em curso, no âmbito do programa Curtas do Mar. A 

vertente dos encontros profissionais e de negócio (B2B), organizada em parceria com a EEN/ANI, 

contabilizou mais de uma centena de participantes, proporcionando mais de 200 reuniões.  

 

A componente B2B contemplou, no dia 15 de novembro, um programa de reuniões bilaterais, 

dedicado à cooperação entre Noruega, Islândia e Portugal, no âmbito do mecanismo financeiro 

EEA Grants. Estes encontros integraram o evento “Norway-Iceland-Portugal Business 

Opportunities under the EEA Grants”, promovido pela aicep Portugal Global, Embaixada da 

Noruega, DGPM e Innovation Norway, no decorrer do Business2Sea.  

 

O Business2Sea acolheu também a Cerimónia de assinatura dos protocolos entre a Direção-

Geral de Educação e os Centros de Formação Desportiva, com a realização de atividades náuticas 

no Rio Douro, promovidas pelos Agrupamentos de Escolas À Beira Douro e Frei João.  O evento 
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foi ainda o momento escolhido por consórcios de diferentes projetos nacionais e europeus para 

a realização de sessões de trabalho.   

 

A 8ª edição do Fórum do Mar ficou igualmente marcada pela realização da Cerimónia de 

Certificação das primeiras 15 Estações Náuticas de Portugal, no dia 16 de novembro. Conheça 

aqui as ENP certificadas.  

 

Recorde-se que o Business2Sea/Fórum do Mar 2018 contou com o Alto Patrocínio de Sua 

Excelência o Presidente da República, com o apoio institucional do Ministério do Mar, Xunta da 

Galicia, Marinha Portuguesa, Docapesca, APDL, Arsenal do Alfeite, Soja de Portugal, Anfaco-

Cecopesca e Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galicia-Norte de Portugal, tendo 

como Media Partner a publicação Transportes&Negócios. Algumas componentes do evento 

foram cofinanciadas pelo programa Compete 2020.  

 

 

Leça da Palmeira, novembro de 2018 

 

 

 

http://www.forumoceano.pt/p235-estacoes-nauticas-certificadas--pt

