
 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

PETER THOMSON, ENVIADO ESPECIAL DA ONU PARA OS OCEANOS, É O ORADOR 

PRINCIPAL DO BUSINESS2SEA, ORGANIZADO PELA FÓRUM OCEANO, NO DIA 

NACIONAL DO MAR  

 

 

• Evento Business2Sea arranca amanhã, dia 16 de novembro, Dia Nacional do Mar 

 

• Evento decorre em formato híbrido até ao dia 18 de novembro e contabiliza já mais 

de três centenas de inscrições, provenientes de 20 países 

 

 

A Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, entidade responsável pela gestão do 

Cluster do Mar Português, e a Fundação CETMAR – Centro Tecnológico do Mar da Galiza, 

organizam a 11ª edição do evento Business2Sea, entre os dias 16 e 18 de novembro. O evento 

decorrerá em formato híbrido, contando com um programa diversificado que privilegiará a 

temática “Uma nova Economia Azul” e reunirá um conjunto de peritos nacionais e 

internacionais para debater sobre a importância do Plano de Recuperação e Resiliência como 

impulso para a construção de uma Economia Azul ESG (Environmental, Social and 

Governance). 

 

A escolha desta temática assume especial relevância pela urgência em aplicar a “Agenda DDC” 

do Pacto Ecológico Europeu (European Green Deal) à Economia Azul, em linha com o novo 

regulamento financeiro ESG obrigatório, que entrará em vigor em 2022, a Taxonomia da União 

Europeia: Digitalizar, Descarbonizar e Circularizar os modelos de negócio dos diversos setores 

do Mar, assegurando que são lucrativos com um elevado desempenho ambiental e social. 

 

Consagrado ao desenvolvimento de projetos empresariais e aberto à participação de todas as 

organizações que utilizam o Mar e os seus recursos como elementos centrais da sua atividade, 

o Business2Sea 2021, cuja componente presencial decorrerá em Vigo, contabiliza já mais de três 

centenas de inscrições, provenientes de 20 países, em representação de Empresas, 

Universidades e Centros de Investigação, Administração Pública, Clusters e outras entidades.  

 

O evento, organizado desde 2011, constitui um momento relevante de intercâmbio e de 

cooperação, dimensões que são fundamentais para alimentar a consolidação e o crescimento 

do Cluster do Mar. A organização em formato híbrido facilitará a participação de stakeholders 



 

de todo o mundo, o que alargará de forma significativa a possibilidade de estabelecer novos 

contactos, oportunidades de negócio e de parceria. 

 

Com início no dia 16 de novembro, Dia Nacional do Mar, o Business2Sea arrancará com uma 

Conferência dedicada ao tema “The Recovery Plan and Resilience of the Blue Economy”, que 

contará com uma intervenção remota do Enviado Especial do Secretário-geral das Nações 

Unidas para os Oceanos, o Embaixador Peter Thomson.  

 

Os trabalhos do dia 17 de novembro iniciarão com uma mensagem do Ministro do Mar, Ricardo 

Serrão Santos, e serão dedicados ao empreendedorismo e financiamento da economia azul, 

competências e formação, e digitalização das fileiras do Mar. 

 

A encerrar o evento, no dia 18 de novembro, terá lugar uma Conferência que assinalará as 

comemorações do Jacobeu 2011-2022, contando com uma mensagem da Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa, uma intervenção remota da Secretária de Estado do Turismo, Rita 

Marques, e apresentações da iniciativa Caminho Marítimo de Santiago em Portugal, promovida 

conjuntamente pela Fórum Oceano e pela UPSTREAM, e da empresa Sail the way – Navega el 

Camino. 

 

Além de um conjunto de Conferências e Workshops temáticos, o programa do evento englobará 

também Encontros de Negócio (B2B meetings) e sessões de pitching organizadas no âmbito das 

“Curtas do Mar”, que serão disponibilizadas em formato vídeo através do website do 

Business2Sea. 

 

A edição de 2021 do Business2Sea conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente 

da República, o Apoio Institucional do Ministério do Mar, APDL e Docapesca, e o Patrocínio da 

Xunta da Galicia, Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galicia-Norte de Portugal, 

ABANCA, Soja de Portugal e ANFACO. 

 

As inscrições estão abertas. Mais informação sobre o Business2Sea pode ser consultada em 

www.business2sea.org 

 

 

Sobre a Fórum Oceano 

A Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar é uma pessoa coletiva de direito privado, 

sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover o desenvolvimento da Economia Azul. A 

Fórum Oceano é a entidade gestora do Cluster de Competitividade “Cluster do Mar Português”, 

reconhecido pelo Governo de Portugal, e dedica-se a reforçar dinâmicas de cooperação 

estratégica entre diferentes atores - empresas, centros de IDT, instituições de ensino superior, 

organismos da Administração Pública - e promover a competitividade das principais cadeias de 

http://www.business2sea.org/


 

valor que utilizam o Mar e os recursos marinhos como elementos centrais da sua atividade 

contribuindo, de forma sustentável, para o crescimento económico, para as exportações e para 

o emprego e para aumentar a importância relativa da economia do Mar na economia nacional. 

A Fórum Oceano representa 50% do PIB do Mar em Portugal, com cerca de 125 associados dos  

diversos setores da atividade da economia do Mar. Saiba mais em http://forumoceano.pt. 

 

 

Leça da Palmeira, 15 de novembro de 2021 

 

http://forumoceano.pt/

