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DE 27 DE JUNHO A 1 DE JULHO, NO ÂMBITO  
DA 2ª CONFERÊNCIA DOS OCEANOS DA ONU  

“ONE SUSTAINABLE OCEAN” ATRACA EM 

LISBOA, POR UM MAR MAIS SUSTENTÁVEL  

• Mais de 70 conferências, 60 expositores, workshops e exposições;  

• Exibições únicas da National Geographic e Fundação Aga Khan 

• 5 dias de experiências, diálogo e partilha do mar, com entrada gratuita 

Lisboa prepara-se para receber 5 dias inteiramente dedicados ao debate e 

conhecimento sobre os negócios no mar sustentável, nesta edição do “One 

Sustainable Ocean”. De 27 de junho a 1 de julho, serão 77 conferências, 65 

expositores e inúmeras oportunidades de partilha sobre o futuro dos oceanos, a 

sustentabilidade, economia circular, modelos de negócio da economia azul e 

inovação, num evento de entrada gratuita. 

Organizado em conjunto pela Fórum Oceano, Câmara Municipal de Lisboa, 

Fundação para a Ciência e Tecnologia, Universidade de Lisboa entre outras 

entidades, o One Sustainable Ocean, trata-se de um umbrella event oficial, realizado 

no âmbito da 2ª Conferência dos Oceanos, da ONU, que estará a decorrer no Altice 

Arena. A 4 minutos do grande pavilhão, onde Portugal e o Quénia desafiam os setores 

estatais e privados a concretizar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (14) – que 

dá o mote para a conferência deste ano – estará a decorrer o One Sustainable Ocean, 

focado em contribuir para o debate sobre o futuro dos oceanos, potencial e 

oportunidades de negócio num mar sustentável.  

Fazendo parte dos side events da UNOC 2022, o One Sustainable Ocean foi 

oficialmente designado como evento oficial, numa iniciativa a não perder e para o qual 

todos estão convidados a assistir a cerca de 77 conferências, participar em 

workshops, visitar 60 espaços expositores, interagir em atividades B2B além de 

poder apreciar exibições únicas da National Geographic e da Fundação Aga Khan.  

A agenda completa dos 5 dias de encontros poderá ser consultada no site oficial do 
evento, que terá entrada gratuita mediante inscrição, AQUI.  

 

SOBRE O FÓRUM OCEANO  

Criado em 2009, o Fórum Oceano é uma entidade privada sem fins lucrativos reconhecida pelo Governo português como entidade gestora do Cluster do Mar 

Português. Conta atualmente com 132 associados em representação de todos os setores da economia azul, entre empresas, associações empresariais, 

centros de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, instituições de ensino superior, autarquias e outras organizações. Estes representam 50% do PIB da 

economia azul a nível nacional. O Fórum Oceano tem por objetivo reforçar a dinâmica e cooperação estratégica entre os seus associados e stakeholders, 

promovendo a competitividade das principais cadeias de valor que utilizam o mar e os recursos marinhos como elementos centrais da sua atividade. 
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