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FÓRUM DO MAR 2013 – 3ª EDIÇÃO 

 

Nos próximos dias 29, 30 e 31 de maio decorrerá, na Feira Internacional do Porto, 
Exponor, em Matosinhos, a III edição do Fórum do Mar, organizada pela OCEANO 
XXI – Associação para o Conhecimento e Economia do Mar, e pela AEP – Associação 
Empresarial de Portugal, sob o tema “DESAFIOS DO MAR 2020”.  
Trata-se de um evento dedicado a profissionais e à comunidade científica dos diferentes 
setores de atividade que integram a Economia do Mar e aberto à sociedade em geral. 
Pretende-se contribuir para a interação entre agentes económicos de diferentes setores 
da Economia do Mar, promover contactos de negócio entre empresas e outras 
organizações nacionais e estrangeiras, e debater o papel da Economia do Mar no esforço 
de fomento industrial e desenvolvimento do País. 
Ao longo do evento ocorrerão três grandes tipos de ações:  
 
1. Exposição/Mostra de produtos, serviços e tecnologias (dias 29 a 31);  
 
2. Encontros de negócio, com particular enfoque para os encontros internacionais, que 
irá contar com a presença de cerca de 35 convidados, abrangendo 17 nacionalidades 
diferentes (dia 30); 
 
3. Conferências e Workshops sobre o Mar: nos dias 29 e 31, respetivamente, 
conferências sobre “O Mar na Estratégia da EU 2020” e “Desafios do Mar”; no dia 30 
ocorrerão diversas conferências e workshops preparados por parceiros da OCEANO 
XXI, sobre diferentes temas e áreas de atividade. 
 
O programa do evento poderá ser consultado no site oficial do Fórum do Mar, através 
do seguinte link: http://www.forumdomar.exponor.pt/. 
 
De notar que a Oceano XXI, enquanto Cluster do Conhecimento e Economia do Mar 
tem levado a cabo diversas atividades no sentido de desenvolver a Economia do Mar em 
Portugal e promover a sua internacionalização (tema de edições anteriores do Fórum do 
Mar), entre as quais, destacamos o documento recentemente apresentado no Museu de 
Marinha em Lisboa, sobre “Desafios do Mar 2020”, elaborado com apoio da PwC e 
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envolvendo mais de 60 organizações – empresas, associações empresariais, 
Universidades, Centros de I&D, autarquias locais – pertencentes a oito fileiras da 
Economia do Mar.  
Poderá consultar mais informações acerca do trabalho desenvolvido pela Oceano XXI, 
no site www.oceano21.org. 
          
 
 Agradecemos desde já toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos 
melhores cumprimentos, 

 
 

A Direção da Oceano XXI 


