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Portugal acolhe durante 5 anos a sede 
mundial da BlueTech Cluster Alliance 

 

• A iniciativa, liderada pelo Fórum Oceano, junta 10 clusters de economia 
azul que, em conjunto, representam mais de 5000 empresas, cujo volume 
de negócios conjunto é comparável a 20% do PIB português  

 
Portugal, através do Fórum Oceano, sedeará a BlueTech Cluster Alliance, espaço 
que congrega 10 clusters de economia azul, que no seu conjunto, representam mais 
de 5000 empresas, com um volume de faturação equivalente a 20% do PIB 
português. 
 
A cerimónia de assinatura dos memorandos de entendimento entre o Fórum 
Oceano, dinamizador da iniciativa, o Plocan, de Espanha, o GCE Ocean Tech, da 
Noruega, o Pole Mer Bretagne Atlantique e o Pole Mer  Mediterranée, ambos de 
França, o IMDO, da Irlanda, o MSE International e o Cornwall Marine Network, do 
Reino Unido, o Ocean Advance, do Canadá e o TMA Bluetech, dos Estados Unidos, 
decorreu ontem, no Pavilhão de Portugal, no espaço do side-event da One 
Sustainable Ocean da UN Ocean Conference, onde José Maria Costa, Secretário 
de Estado do Mar, esteve presente. 
 
Uma oportunidade 
 
Para Ruben Eiras, Secretário-geral do Fórum Oceano, este “é um momento 
significativo, pois contribuirá para Portugal se tornar num centro de gravidade de 
uma rede internacional de clusters e de empresas mais inovadoras do mundo na 
área da economia azul, contribuindo para posicionar Portugal, a investigação 
portuguesa e as empresas nacionais na linha da frente da inovação e da sua 
internacionalização”. 
 
Ruben Eiras assume que a BlueTech Cluster Alliance é “uma oportunidade para 
todos, pois os clusters podem ampliar o seu impacto actuando colectivamente, em 
vez de individualmente". 
 
Os memorandos de entendimento foram assinados pelos representantes dos 
diversos parceiros e, no caso do Fórum Oceano, pelo Presidente da Direção, 
António Nogueira Leite. Marcaram presença no evento representantes das 
embaixadas que representam os países de onde são originários os clusters que dão 
corpo à Bluetech Cluster Alliance. 
 
 
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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