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Oceano XXI marca presença em Bruxelas e Helsínquia 

 

O Presidente da Direção da Associação Oceano XXI participou esta semana em 

duas ações de relevante importância, em Bruxelas e em Helsínquia. 

A convite da Deputada do Parlamento Europeu Maria José Patrão Neves, 

membro da Comissão das Pescas e da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 

Rural, debateu em Bruxelas a 07FEV12 com Técnicos da Comissão, a nova Política 

Marítima Integrada em estruturação na União Europeia, na qual se enquadrará o novo 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca 2014/2020, e participou numa 

conferência sobre a exploração dos solos marinhos com a presença da Comissária 

Europeia Maria Damanaki e de vários especialistas portugueses e europeus. 

A convite de Sua Excelência o Presidente da Republica Prof. Cavaco Silva, 

integrando a sua Comitiva Oficial, participou a 09FEV12 num conjunto de visitas e 

reuniões, das quais de destaca a reunião com os gestores do Cluster Marítimo da 

Finlândia, considerado um dos mais fortes do Mundo, tendo nessa circunstância 

estabelecido contactos para cooperação e feito uma apresentação sobre a atividade da 

Oceano XXI na gestão do Cluster para o Conhecimento e a Economia do Mar de 

Portugal, dos seus Associados e Projetos âncora e complementares, convidando os 

Finlandeses a participarem no Fórum do Mar que se vai realizar na Exponor de 10 a 12 

de Maio 2012, iniciando um processo de cooperação económica de mútuo interesse. 

Hoje mesmo durante a tarde, a Associação Oceano XXI realiza um Encontro de 

Parceiros e uma Assembleia Geral no Museu Marítimo de Ílhavo, precedidas de uma 

visita da Direção e Equipa Técnica ao Navio Santa Maria Manuela (projeto 

complementar do Cluster do Mar).  

           

Agradecemos desde já toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos 

melhores cumprimentos, 

A Direção da OceanoXXI 


