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Reunião de Direção – Peniche, 03FEV12 

 

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

Economia do Mar, reuniu hoje a sua Direção para deliberar sobre um conjunto de 

matérias, das quais se dá nota sumária. A reunião foi precedida de uma visita aos 

Estaleiros Navais de Peniche, Entidade parceira da Associação Oceano XXI, tendo sido 

reiterado pela Direção da Oceano XXI o apoio institucional à operação económica de 

grande importância desenvolvida por esta empresa privada. 

Foi deliberado aprovar o Relatório de Atividades e Contas de 2011 e o seu envio 

para apreciação em Assembleia Geral, a realizar no próximo dia 10 de Fevereiro, no 

Museu Marítimo de Ílhavo. Da atividade do ano de 2011, destaque para todo o trabalho 

de cooperação com os diversos parceiros e agentes no âmbito da Economia do Mar, 

cujo principal momento de exposição pública teve lugar nos dias 16 a 19 Junho no 

“Fórum do Mar” numa organização conjunta com a AEP. 

A Direção da Associação tomou conhecimento da aprovação da candidatura do 

Projeto “Inter-Mares”, apresentada a financiamento do QREN no âmbito do 

COMPETE/POFC, e integrada na componente de internacionalização do Cluster do 

Conhecimento e da Economia do Mar, delineada para os anos de 2012 e 2013. O 

Projeto candidatado e agora aprovado, com um investimento elegível de 226.727 euros, 

visa contribuir diretamente para a consecução dos objetivos da Estratégia de Eficiência 

Coletiva do Cluster do Mar, nomeadamente no que se refere ao reforço da cooperação 

entre empresas e centros de I&D e à promoção da internacionalização em diferentes 

domínios da Economia do Mar. 

Com o objetivo de promover a reflexão e o debate entre os principais agentes 

com intervenção na náutica, a Associação Oceano XXI participa na organização das 

conferências integradas na Nauticampo (nos próximos dias 8 a 12 de Fevereiro), numa 

organização conjunta com o Gabinete do Secretário de Estado do Mar, AIP/FIL, 

Turismo de Portugal e Fórum Empresarial da Economia do Mar. 

Mais informação em: http://www.oceano21.org/ .  
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