
 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

 

Evento contará com a apresentação de quase uma dezena de Fundos de Investimento que 

procuram soluções sustentáveis na área do Mar 

 

 

 

FÓRUM OCEANO COORGANIZA COM BLUEINVEST PLATFORM (COMISSÃO EUROPEIA) 

E WORLD OCEAN COUNCIL SESSÃO INTERNACIONAL SOBRE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO DA ECONOMIA AZUL 

 

A Iniciativa da Comissão Europeia BlueInvest, em coorganização com a Fórum Oceano – 

Associação da Economia do Mar e o World Ocean Council, promoverá a primeira “BlueInvest 

Virtual Ocean Funds Roundtable”, um evento que dará a conhecer Fundos de Investimento da 

economia azul privados, de diversas geografias, com o objetivo de aproximar investidores e 

empreendedores, estimulando o financiamento de soluções sustentáveis na área do Mar.  

 

O “BlueInvest Virtual Ocean Funds Roundtable” integra um conjunto de atividades que 

antecedem o BlueInvest Day de 2021, e contará com duas sessões. A primeira terá lugar no dia 

13 de janeiro entre as 08h00 e as 09h00, e a segunda decorrerá no dia 14 de janeiro, entre as 

18h00 e as 19h00. 

 

Cada uma das sessões acolherá a participação de representantes de Fundos de Investimento 

ativos ou recém-criados, que procuram tecnologias, produtos e/ou soluções sustentáveis na 

área da economia do Mar. Os investidores farão uma curta apresentação para dar a conhecer o 

Fundo que representam, bem como o tipo de soluções que procuram, os critérios de 

elegibilidade para financiamento e os fatores-chave para uma parceria de sucesso.  

 

À sessão de pitch dos Fundos de Investimento seguir-se-á uma mesa redonda dedicada à 

temática “Qual o caminho a seguir para acelerar os investimentos sustentáveis na economia 

Azul”. O evento é aberto à participação de PMEs, start-ups e outros atores das diferentes fileiras 

do Mar e decorrerá em formato online. A inscrição pode ser efetuada aqui. 

 

Recorde-se que a Fórum Oceano, entidade responsável pela gestão do Cluster do Mar 

Português, integra no seu Plano de Atividades para 2021 um conjunto de Programas que 

agregam projetos e ações, entre os quais o “Programa de financiamento da Economia Azul”, 

tratando-se de uma área que se considera fundamental para a recuperação económica e para o 

futuro da economia do Mar. 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
http://www.forumoceano.pt/
http://www.forumoceano.pt/
https://www.oceancouncil.org/
https://blueinvestday2021.app.swapcard.com/event/blueinvest-day-2021
https://pwc-emeamc.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=1&siteurl=pwc-emeamc&nomenu=true&main_url=%2Fmc3300%2Fe.do%3Fsiteurl%3Dpwc-emeamc%26AT%3DMI%26EventID%3D1165132657%26UID%3D541548977%26Host%3DQUhTSwAAAASg46qzhLk4bHZ9U4nHpdAtCc7N0fUqjKbOrvCmX6UkqpsEPWCQwGAxP_mjxhqRqHcerSTRxAZkdrClC_PNuDTt0%26RG%3D1%26FrameSet%3D2%26RGID%3Drb42795c8a5778c16b964648d4d6c9017


 

 

Leça da Palmeira, 8 de janeiro de 2021 

 

 

Mais informação: 

 

Ruben Eiras 

ruben.eiras@forumoceano.pt 

(+351) 918 759 372 

 

Sofia Maciel 

comunicacao@forumoceano.pt 

(+351) 962 270 521 
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