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Ativação do Conselho Estratégico do Cluster do Mar  

da Associação Oceano XXI 

 

Na passada sexta-feira, 11 de maio de 2012, teve lugar na Exponor, por ocasião 

da 2.ª edição do Fórum do Mar, a realização da apresentação pública e a primeira 

reunião do Conselho Estratégico do Cluster do Mar da Associação Oceano XXI. 

Este Conselho é presidido pelo Prof. António Nogueira Leite, e congrega mais 

catorze personalidades com vastíssima experiência em diferentes áreas de trabalho do 

Mar: Prof. Álvaro Garrido, Prof. Artur Rosa Pires, Prof. António Sarmento, Prof. 

António Vidigal, Prof. Bruno Freitas, Prof. Carlos Sousa Reis, Sr. João Lagos, Eng. 

Miguel Cunha, Prof. Mário Ruivo, Prof. Ricardo Serrão Santos, Dr. Tiago Pitta e 

Cunha, Prof. Veloso Gomes, Almirante Vieira Matias e Prof. Valente de Oliveira. 

Todas as personalidades convidadas aceitaram o desafio e colocaram-se 

inteiramente à disposição da Direção da Associação Oceano XXI no sentido de, 

enquanto órgão de cariz consultivo, dar apoio nos aspetos mais relevantes da atividade 

desenvolvida pelo Cluster do Mar. 

Análise ao trabalho realizado, perspetiva e partilha de contributos para o 

trabalho a desenvolver pelo Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, tendo 

como referência os múltiplos desafios que se nos colocam, são os objetivos principais 

de um trabalho que reputamos da maior importância para o crescimento e o 

fortalecimento deste importante Cluster Nacional, e do aproveitamento dos potenciais e 

das oportunidades que o Mar propicia. 

Este primeiro momento de trabalho do Conselho Estratégico permitiu definir a 

metodologia de trabalho mais adequada a adotar para o trabalho do dia-a-dia e dos 

próximos encontros que terão um caráter regular. 
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Daremos nota pública do trabalho que seguramente vamos conseguir produzir, 

agora ainda com mais qualidade pelo contributo relevante do Conselho Estratégico do 

Cluster do Mar da Associação Oceano XXI.  

 

          Agradecemos desde já toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos 

melhores cumprimentos, 

 

A Direção da OceanoXXI 


