
 

 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 
 

FÓRUM OCEANO ACOLHE ROADMAP PARA A ECONOMIA DO MAR E TICE 
 

O Roadmap para a Economia do Mar e TICE terá lugar amanhã, quarta-feira, dia 30 de janeiro, 
pelas 14h30, no UPTEC MAR, em Leça da Palmeira. A sessão insere-se nas atividades do projeto 
Platicemar - Plataforma de Consolidação do Setor das TICE e Empreendedorismo na Economia 
do Mar, do qual a Fórum Oceano é parceira.  

A iniciativa contará com a apresentação do Estudo de Diagnóstico do Potencial do Setor TICE na 
Economia do Mar, pela Sociedade Portuguesa de Inovação. Este estudo resulta de uma análise 
da realidade do setor, incorporando igualmente os contributos recolhidos ao longo de um 
conjunto de eventos de discussão pública realizados no Norte, Centro e Alentejo, no âmbito do 
Platicemar.  
 
O documento contempla ainda a experiência partilhada por stakeholders da Economia do Mar, 
através da concessão de entrevistas. Tendo-se identificado várias oportunidades de cooperação 
entre as TICE e a Economia do Mar, o Estudo de Diagnóstico procura perspetivar o potencial de 
valorização do Mar por via da incorporação de conhecimento e de transferência de tecnologia, 
apresentando algumas das possibilidades a explorar.  
  
A participação no Roadmap é livre, mediante inscrição através do formulário disponível aqui.  
 
Recorde-se que o projeto Platicemar é liderado pela Inova-Ria, contando com os parceiros 
Fórum Oceano, ACIFF, NERLEI e SINES TECNOPOPLO. Este projeto de empreendedorismo é 
cofinanciado pelo Programa COMPETE 2020 no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – 
Promoção do Espírito Empresarial, envolvendo um investimento elegível de 703 mil euros, que 
resultou num incentivo FEDER de 598 mil euros. 

Mais informação sobre o projeto aqui.  

 

Leça da Palmeira, 29 de janeiro de 2019 

  

http://platicemar.pt/#/home/register/0
http://www.forumoceano.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclgvlG6m_O5ECp13qAShOthwUA0TPx2mjhfDTdODbiqeEUkw/viewform
http://platicemar.pt/#/home/register/0


 

 

 
Agenda - Roadmap para a Economia do Mar e TICE 
 

• 14h15 - Receção dos participantes 

• 14h30 - Abertura - Fórum Oceano  

• 14h35 - Apresentação do Estudo de Diagnóstico do Potencial do Setor TICE na 
Economia do Mar – Sociedade Portuguesa de Inovação    

• 15h15 - Q&A  

• 15h40 - Coffee-break 

• 16h00 - Apresentação sobre a Sustainable Ocean Business Platform, Global Compact 
Network - Nuno Mendonça 

• 16h30 - Q&A 

• 16h45 - Conclusões – Fórum Oceano 

• 17h00 - Encerramento 

 


