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Nova Direção da OceanoXXI liderada pelo Eng. Ribau Esteves 

 

A Associação Oceano XXI, entidade gestora do Cluster do Conhecimento e da 

Economia do Mar, reuniu a sua Assembleia Geral a 21 de Dezembro de 2011 para 

deliberar sobre um conjunto de matérias, das quais se destaca a eleição da sua nova 

Direção. 

Na impossibilidade de compatibilizar as funções que actualmente exerce na 

Administração Executiva da Caixa Geral de Depósitos com a função de Presidente da 

Direção da Oceano XXI, o Prof. António Nogueira Leite apresentou a renúncia ao cargo 

que exercia nesta Associação, despoletando um processo eleitoral antecipado (nos 

termos dos estatutos).  

Com apenas uma lista candidata, a Assembleia Geral elegeu por unanimidade a 

lista encabeçada pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, 

Eng. Ribau Esteves. A Direcção é composta por um Vice-Presidente (Prof. João 

Oliveira Coimbra) e três vogais (Eng. Emílio Brogueira Dias, Prof. Augusto Barata da 

Rocha e Dr. António José Correia), que transitam da Direção anterior. 

Nesta Assembleia Geral foi ainda ratificada a decisão de criação de um 

Conselho Estratégico de cariz consultivo, de apoio à actividade desenvolvida pela 

Direcção da Associação, cuja composição está a ser preparada no sentido de congregar 

personalidades de várias áreas de trabalho do Mar, tendo sido decidido entregar a sua 

coordenação ao Prof. António Nogueira Leite. 

A nova Direção tem a sua primeira reunião formal hoje, dia 3 de Janeiro de 2012 

para debate e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2012, que será 

posteriormente sujeito à apreciação da Assembleia Geral da Oceano XXI. 

A Oceano XXI é uma Associação sem fins lucrativos, constituída com o 

objectivo de dinamizar o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, 

desenvolvendo as relações de cooperação entre instituições do sector científico, 

empresarial e entidades associativas cuja principal área de interesse seja o Mar. A 

actividade da Associação pode ser acompanhada em http://www.oceano21.org/ .  

 

 

 

          Agradecemos desde já toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos 

melhores cumprimentos, 

 

A Direção da OceanoXXI 

http://www.oceano21.org/

