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I - Participação no “Atlantic Forum – Brest Conference”  

29 e 30 de outubro 

 

A Associação Oceano XXI (entidade gestora do Cluster do Mar) participou nos dias 29 

e 30 de outubro em Brest – França no “Atlantic Forum – Brest Conference” promovido pela 

Comissão Europeia, tendo sido representada pelo seu Gestor Executivo Dr. Rui Azevedo. 

A conferência integrou vários momentos de debate e discussão de ideias no âmbito das 

temáticas das energias marinhas renováveis, do transporte marítimo sustentável e da segurança 

marítima, com o objetivo de identificar ideias chave passíveis de virem a integrar o Plano de 

Ação do Atlântico que a Comissão Europeia está a desenvolver. 

De acordo com a estratégia da Comissão Europeia o Plano de Ação do Atlântico deverá 

estar concluído em março de 2013, constituindo um elemento importante na preparação dos 

Programas Operacionais que mobilizarão os Fundos Comunitários para o período 2014-2020. 

A participação da Oceano XXI neste importante encontro foi também aproveitada para 

reforçar as relações institucionais entre os vários Clusters do Mar presentes no evento 

potenciando, otimizando e fortalecendo a sua dimensão internacional. 

 

 

II – Reflexão sobre a Evolução do Cluster do Mar 
 

A Associação Oceano XXI dinamizou no passado dia 8 de outubro um dia dedicado ao 

Cluster do Conhecimento e Economia do Mar, no Município de Peniche, realizando uma 

reunião da Direção com os membros do Conselho Estratégico do Cluster do Mar (presidido pelo 

Prof. António Nogueira Leite) e um Encontro de Parceiros do Cluster, constituindo dois bons 

momentos de debate e interação refletindo sobre a evolução e futuro da Estratégia de Eficiência 

Coletiva do Cluster do Mar. 

Numa abordagem paralela ao processo de reorganização dos Pólos e Clusters que o 

Governo de Portugal tem em marcha, o Cluster do Mar dinamizou um processo de reflexão 
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interna, com vista à elaboração de um documento síntese no qual serão apresentadas as 

principais reflexões sobre o futuro do Cluster. 

Atendendo à realidade em que vivemos atualmente, a dinamização de Estratégias de 

Eficiência Coletiva assume especial importância na perspetiva do ganho de escala, potenciando 

a cooperação entre entidades, devendo assumir uma dimensão nacional na valorização de cada 

cadeia de valor, abrangendo e articulando as atividades que compõem cada fileira a economia 

do Mar. 

O Cluster do Mar deverá ser um espaço privilegiado de coordenação de iniciativas e 

projetos, integrando a participação dos diferentes atores de forma a acrescentar valor em cada 

uma das suas linhas de ação. 

O documento em causa está agora em fase final de elaboração para ser partilhado com 

as Entidades associadas da Associação Oceano XXI, com o Governo e com outras Entidades 

relevantes para o futuro da economia e do conhecimento do Mar. 

 

 

          Agradecemos desde já toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos 

melhores cumprimentos, 

 

A Direção da OceanoXXI 


