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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Atividade 

A atividade da Fórum Oceano desenvolveu-se de acordo com a sua Missão e com o Plano de Atividades 

aprovado para o período, adaptado em função das circunstâncias causadas pela pandemia, e 

inscreveu-se nas linhas de orientação estratégica aprovadas no âmbito do processo de 

reconhecimento do Cluster de Competitvidade – Cluster do Mar Português e do Pacto para a 

Competitividade e Internacionalização, firmado com o Ministério da Economia. 

Apesar da crise mundial instalada, a Fórum Oceano apresentou um ano de intensa atividade, 

destacando-se o seguinte conjunto de aspetos marcantes: 

 A execução de projetos ao abrigo de diferentes instrumentos financeiros, nacionais e 

comunitários, que abrangem as várias fileiras da Economia do Mar;  

 A submissão de candidaturas a programas nacionais e europeus cobrindo várias áreas da 

economia do Mar; 

 A participação num número muito significativo de conferências e de workshops realizados em 

plataforma; 

 A organização de um conjunto de workshops e reuniões para avaliar o impacto da crise 

provocada pela COVID-19 nas diferentes atividades que integram a economia do Mar e 

apresentação de resultados aos Ministérios do Mar e da Economia; 

 A organização do Business2Sea/Fórum do Mar, com a colaboração do CETMAR, por via virtual; 

 O estabelecimento de um conjunto de protocolos de colaboração e de memorandos de 

entendimento com diferentes stakeholders nacionais e estrangeiros; 

 O prosseguimento da certificação de Estações Náuticas e a consolidação da Rede das Estações 

Náuticas de Portugal; 

 A prestação de serviços nomeadamente no âmbito da iniciativa West Med, da revisão da 

componente Mar da RIS3 Algarve, da preparação da Estratégia Nacional de Especialização 

Inteligente (ENEI), do diagnóstico de suporte ao lançamento do Aviso 2 do Programa 

Crescimento Azul do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (DGPM). 

Contas 

Devido à situação de crise provocada pela pandemia, os valores de rendimentos e de gastos do 

exercício diminuíram significativamente relativamente a 2019: diminuição de cerca de 36% nos 

rendimentos e de 32% nos gastos. A diminuição de Rendimentos justifica-se, essencialmente, pelo 
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decréscimo de 42%, da rubrica Vendas e Serviços Prestados, face a 2019. Na componente dos Gastos 

a diminuição justifica-se sobretudo pelo decréscimo, no período, da rubrica de FST. 

O total dos Rendimentos de 2020 ascendeu ao montante de 413.357,08 Euros e superou os Gastos 

verificados no período, no valor de 394.876,18 Euros, tendo-se registado um Resultado Líquido no 

valor de 18.480,90 Euros.  
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento reporta a atividade desenvolvida pela Fórum Oceano – Associação da 

Economia do Mar em 2020. 

A atividade da Fórum Oceano desenvolveu-se de acordo com a sua Missão e com o Plano de Atividades 

aprovado para o período, adaptado em função das circunstãncias causadas pela pandemia, e 

inscreveu-se nas linhas de orientação estratégica aprovadas no âmbito do processo de 

reconhecimento do Cluster de Competitvidade – Cluster do Mar Português, as seguintes:  

i) Promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento de negócios; 

ii) Inovação, Modernização de atividades e Especialização Inteligente; 

iii) Internacionalização de atividades e de empresas a operar nos diferentes setores da economia do 
Mar; 

iv) Produção de qualificações e de competências necessárias ao desenvolvimento da Economia do 

Mar; 

v) Literacia dos Oceanos; 

vi) Financiamento da Economia Azul; 

vii) Organização e tratamento de informação estratégica sobre dinâmicas de evolução da Economia 

do Mar. 

Além destas orientações estratégicas a Fórum Oceano prosseguiu, também, o Plano de Ação 

estabelecido no Pacto para a Competitividade e Internacionalização, firmado com o Ministério da 

Economia, em 11 de setembro de 2019. Foram ainda desenvolvidas ações com vista ao reforço da base 

associativa da Associação e ao reforço das dinâmicas de envolvimento e de cooperação entre 

associados. 

O Relatório de Atividades abarca o conjunto de setores e de áreas de atividade que integram a 

Economia do Mar em Portugal e tem uma abrangência nacional. 

O presente documento é composto por duas partes: a primeira integra o reporte detalhado das 

Atividades desenvolvidas pela Fórum Oceano no ano de 2020 e a segunda apresenta o Relatório de 

Contas referente ao mesmo período. 
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I. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2020 

O ano de 2020 foi um ano atípico devido à situação de pandemia que se instalou e que implicou uma 

alteração profunda na economia mundial e no funcionamento das organizações.  

Esta situação obrigou a uma adaptação do plano de ação e das atividades previstas para 2020, quer ao 

nível do desenvolvimento dos projetos, quer ao nível da organização e realização de um conjunto de 

ações e eventos, o que implicou, nomeadamente uma diminuição do volume de prestações de 

serviços, face ao registado em 2019 e ao previsto para 2020. 

Apesar da crise mundial instalada, a Fórum Oceano apresentou um ano de intensa atividade, 

destacando-se o seguinte conjunto de aspetos marcantes: 

 A execução de projetos ao abrigo de diferentes instrumentos financeiros, nacionais e 
comunitários, que abrangem as várias fileiras da Economia do Mar;  

 O envolvimento da Fórum Oceano na Iniciativa WestMED, como ponto focal nacional; 

 A organização de um conjunto de workshops e reuniões para avaliar o impacto da crise 
provocada pela COVID-19 nas diferentes atividades que integram a economia do Mar; 

 A organização do Business2Sea/Fórum do Mar, com a colaboração do CETMAR, por via virtual; 

 O estabelecimento de um conjunto de protocolos de colaboração e memorandos de 
entendimento; 

 O prosseguimento da certificação de Estações Náuticas e a consolidação da Rede das Estações 
Náuticas de Portugal; 

 A preparação de projetos e de iniciativas a submeter oportunamentente a diferentes 
instrumentos nacionais e europeus de financiamento. 

O Relatório de Atividades procede à descrição detalhada das atividades da Associação Fórum Oceano 

realizadas no ano de 2020. 

1. PROJETOS E NOVAS CANDIDATURAS 

A Fórum Oceano participou num conjunto de projetos de âmbito nacional e europeu (uns que 

transitaram de 2019, outros que foram aprovados em 2020), alguns deles ao abrigo de diferentes 

programas de financiamento, que contribuem para a consecução das Orientações Estratégicas da 

Associação e para o reforço da sua inserção em redes internacionais de clusters. Além dos projetos 

aprovados, a Fórum Oceano apresentou ainda um conjunto de candidaturas, umas entretanto 

aprovadas, outras recusadas e outras que aguardam ainda decisão. 

 



 

Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

  

 

 

   

 
10 

1.1 Projetos em curso 

 Projetos desenvolvidos em 2020 que transitaram de 2019: 

 AniMare 

A Fórum Oceano, no âmbito do reconhecimento enquanto Cluster de Competitividade, promoveu o 

desenvolvimento do projeto AniMare, candidatado ao Programa SIAC Clusters do Compete 2020. O 

projeto, com o objetivo de promover a animação do Cluster do Mar Português, teve início em maio de 

2017 e encerrou a 30 de setembro de 2020 com uma execução de cerca de 99%.  

 CONSORTEX 

O Projeto CONSORTEX - European Internationalisation Maritime Consortia foi aprovado em 2017 no 

âmbito do Programa Interreg do Espaço Atlântico. O projeto que se iniciou em outubro de 2017 e que 

tinha inicialmente prevista uma duração de 3 anos, foi prorrogado até março de 2021. Com este 

projeto pretende-se organizar consórcios inter-regionais de indústria auxiliar naval de vocação 

exportadora, baseados no fabrico de produtos de alta tecnologia (ponte, sala das máquinas, deck e 

alojamentos) para navios offshore, centrais de energias marinhas, cruzeiros e embarcações científicas. 

A Fórum Oceano é parceira neste projeto, liderado pelo Foro Maritimo Vasco (Espanha), que conta 

com mais 5 parceiros, incluindo a associada AIN – Associação das Indústrias Navais. 

O projeto tem prevista a criação de seis consórcios exportadores constituídos por PME 

europeias especializadas no fornecimento de soluções para embarcações e estruturas 

marítimas (Deck, Projeto Naval, Alojamento, Casa das Máquinas, Ponte e Plataformas Energéticas 

Marinhas). Neste contexto, foram promovidas pela parceria do projeto, em 2020, três rondas de 

encontros virtuais entre as empresas para avançar com a criação destes Consórcios. De Portugal 

participaram nas reuniões as empresas AlmaDesign, Tecnoveritas, Vera Navis, Penimar, Olimar e 

Hotelis. A constituição dos consórcios visa a potenciação dos níveis de competitividade e inovação das 

empresas, permitindo uma resposta mais eficaz aos desafios, o acesso a novos mercados 

internacionais, e a apresentação de soluções de maior valor acrescentado.  

 EBB 

O Projeto EBB - European Marine Biological Resource Centre Biobank foi aprovado em 2017 no âmbito 

do Programa Interreg do Espaço Atlântico. O projeto que se iniciou em outubro de 2017 e que tinha 

inicialmente prevista uma duração de 3 anos, foi prorrogado até abril de 2021. Com este projeto 

pretende-se apresentar casos de uso industrial que possam ajudar a desenvolver e a comunicar um 

conjunto de recomendações e boas práticas para as coleções de recursos biológicos marinhos e para 

os utilizadores finais que desejem aceder a esses recursos para fins de investigação aplicada 

(comercial). 
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A Fórum Oceano é parceira neste projeto, liderado pela Universidade de Vigo (Espanha), que conta 

com mais 18 parceiros, incluindo o associado CIIMAR. 

Em 2020, foi organizado, pelo Centro de Investigação Marinha da Universidade de Vigo, Coordenador 

do Projeto, em colaboração com a Fundação CETMAR, um workshop designado “Utilization of genetic 

resources and the Nagoya Protocol: legal framework and practical cases of application in the marine 

field”, sobre o acesso e o uso de Recursos Genéticos no contexto do Protocolo de Nagoya, 

enquadramento legal e casos práticos de utilização na área do Mar, que se realizou em Vigo, no dia 14 

de fevereiro. 

De salientar ainda a organização, em colaboração com a Fórum Oceano, do workshop designado “Do 

not be a biopirate: the European Blue Biobank can help you use marine genetic resources legally”, que 

se realizou virtualmente no âmbito do Business2Sea 2020, no dia 19 de novembro. 

 Estações Náuticas de Portugal (ENP) 

Em 2020 a Fórum Oceano prosseguiu a certificação de Estações Náuticas de Portugal nos termos do 

regulamento e dos critérios de certificação adotados pela Comissão de Avaliação que, além da Fórum 

Oceano, integra um conjunto de entidades relevantes, nomeadamente, as seguintes: 

 TURISMO DE PORTUGAL, I.P. 

 ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 

 APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos 

 ANC - Associação Nacional De Cruzeiros 

 APPR - Associação Portuguesa de Portos de Recreio 

 DGE - Direção-Geral de Educação 

 DGPM - Direção-Geral de Política do Mar do Ministério do Mar  

 FEDETON 

No âmbito da 3ª fase de candiaturas, no decurso de 2020, e após todo o trabalho de apreciação, 

incluindo visitas aos territórios, - verificação da informação submetida em candidatura; recolha de 

dados adicionais e aferição de aspetos relevantes para a concretização do processo de avaliação -, a 

Comissão de Avaliação deliberou em 27 de fevereiro, certificar duas novas Estações Náuticas: 

Cabeceiras de Basto e Monsaraz. No dia 16 de julho foi também certificada a ENP de Vila do Conde. A 

Fórum Oceano participou nas cerimónias públicas de certificação das três ENP referidas, sendo que 

duas (Monsaraz e Cabeceiras de Basto) contaram coma presença da Secretária de Estado do Turismo, 

Eng.ª Rita Marques. 

Em 2020 foi ainda lançada a 4ª fase de apresentação de candidaturas para certificação de ENP, que 

decorreu até 31 de dezembro. Foram recebidas duas candidaturas, Lagos e Odemira, que estão em 

processo de análise. 
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Ainda em 2020, no âmbito desta rede, a Fórum Oceano, em colaboração com as entidades 

coordenadoras das Estações Náuticas de Portugal e com o acompanhamento do Turismo de Portugal, 

IP, desenvolveu um Portal online (www.nauticalportugal.com) que agrega informação sobre as 

Estações Náuticas certificadas. O Portal permite pesquisar sobre as ENP, visualizando serviços, 

produtos, pontos de interesse turístico e especificações de cada ENP, tendo sido cofinanciado pelo 

Compete2020, no âmbito do projeto Animare - Animação do Cluster do Mar Português. 

O Portal foi apresentado no dia 20 de julho, em sessão pública virtual, com o apoio de todas as 

Entidades Regionais do Turismo do continente, e contou com a participação da Secretária de Estado 

do Turismo, Eng.ª Rita Marques, da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Dr.ª Isabel Ferreira, 

e do Presidente da Fórum Oceano, Prof. António Nogueira Leite. 

Ainda no âmbito das ENP, salienta-se a aprovação do projeto IREN - Internacionalização da Rede de 

Estações Náuticas de Portugal, candidatado ao SIAC Internacionalização, que será abordado em ponto 

próprio (ponto 1.2 do presente relatório). 

À data de 31 de dezembro encontram-se 24 EN certificadas, contando com a participação de mais de 

1000 parceiros, entre empresas (>60%), municípios, comunidades intermunicipais, associações 

empresariais, sociais e humanitárias, entidades de turismo nacionais e regionais, instituições de ensino 

e formação, federações desportivas, clubes náuticos, administrações portuárias, autoridade marítima 

nacional, entre outros. Encontram-se em processo de avaliação 6 candidaturas. 

 GISAMP – Gestão Integrada da Segurança da Cadeia de Abastecimento 
Marítimo-Portuária 

O projeto GISAMP cofinanciado pelo programa Fundo Azul arrancou em abril de 2019, e visa 

operacionalizar uma Estratégia de Eficiência Coletiva que considere o Processo Marítimo-Portuário na 

sua perspetiva mais abrangente, desenvolvendo as seguintes ações: 

 Diagnóstico de Situação; 

 Formação e desenvolvimento de competências segundo o modelo dual; 

 Ações de Consultoria e Assistência Técnica visando assegurar a implementação de um Sistema 

de Gestão suportado na ISO 28000 - Supply Chain Security Management, passível de 

Certificação Internacional. 

O projeto GISAMP é liderado pela associada Qualiseg, integrando como parceiros, além da Fórum 

Oceano, a Marinha Portuguesa/Escola Naval, APA, APDL, APS e Grupo Sousa. 

 IN 4.0 

O Projeto IN 4.0 - Adaptation of Industry 4.0 Model to The Naval Sector foi aprovado em 2017 no 

âmbito do Programa Interreg do Espaço Atlântico. O projeto que se iniciou em setembro de 2017 e 

que tinha inicialmente prevista uma duração de 3 anos, foi prorrogado até agosto de 2021. Com este 
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projeto pretende-se promover a modernização do setor naval através de implementação de ações que 

contribuam para transformar as PME’s desta indústria em 4.0, melhorando os seus processos 

produtivos e transformando os sistemas de organização do trabalho. 

A Fórum Oceano é parceira neste projeto, liderado pela Deputación de Pontevedra (Espanha), que 

conta com mais 8 parceiros. 

Em 2020, a Fórum Oceano apresentou o vídeo sobre o projeto, que inclui testemunhos de stakeholders 

das Indústrias Navais e Tecnológicas sobre a implementação das tecnologias 4.0 nas Indústrias Navais 

em Portugal, estado da arte e potencial de aplicação, que resultaram de um conjunto de entrevistas 

realizadas com Pedro Rocha (Produtech) e os Associados AlmaDesign (Rui Marcelino), INESC TEC 

(Augustin Olivier), Arsenal do Alfeite (Bruno Pica e Vítor Nogueiro) e AIN (Ventura de Sousa). 

No âmbito do projeto, foi ainda disponibilizada uma plataforma online de matchmaking designada “In 

4.0 Connect”, onde é possível estabelecer contactos com as diferentes empresas, potenciando o 

surgimento de novas oportunidades de negócio, colaboração ou parceria. A plataforma reúne mais de 

duas centenas de empresas dos setores Naval e Tecnológico, dos cinco países do espaço Atlântico. 

Esta plataforma foi apresentada no workshop “IN4.0 Connect and international best practices” 

realizado durante o Business2Sea, no dia 17 de novembro. 

 KETmaritime 

O Projeto KETmaritime - Transfer of Key Enabling Technologies (KETs) to the Maritime Industries foi 

aprovado em 2017 no âmbito do Programa Interreg do Espaço Atlântico. O projeto que se iniciou em 

outubro de 2017 e que tinha inicialmente prevista uma duração de 28 meses, foi prorrogado até 

dezembro de 2020, tendo-se encerrado com uma execução de cerca de 97%. Com este projeto 

pretendeu-se criar uma rede de cooperação e reforço da transferência de resultados de inovação no 

âmbito das KETs para promover a emergência de novos produtos, serviços e processos no setor da 

economia do Mar, em todo a Área Atlântica. 

A Fórum Oceano foi parceira neste projeto, liderado pelo INL- International Iberian Nanotechnology 

Laboratory (Portugal), que contou com mais 5 parceiros. 

O projeto encerrou em dezembro de 2020, como anteriormente referido, tendo-se realizado durante 

o Business2Sea 2020, no dia 17 de novembro, o evento final do projeto, onde foram apresentados os 

seus principais resultados e a visão sobre as KETs no setor marítimo. 

 MarLEM - Maritime Logistics Engineering and Management 

O Projeto teve o seu início em novembro de 2019 e tem como objetivo contribuir para o conhecimento 

nos setores ligados à Economia do Mar, com particular enfoque no alinhamento entre as competências 

requeridas pela Indústria do setor Marítimo-Portuário e as aptidões desenvolvidas pelas 

Universidades, observando-se os requisitos definidos pelas Autoridades competentes. 
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Em concreto, o MarLEM pretende: 

 Criar uma rede de conhecimento integrando Indústrias, Universidades e Autoridades (IUA 

network), designada por Triângulo do Conhecimento do Atlântico. 

 Desenvolver um Programa de Mestrado em Engenharia e Gestão da Logística Marítima à 

escala europeia (Joint Master Degree). 

Cofinanciado pelo FEAMP no âmbito do tópico Blue Careers, o MarLEM é liderado pela associada 

Qualiseg com o envolvimento do Ministério da Defesa Nacional, Universidade Nova de Lisboa, 

University of Strathclyde (Reino Unido), Fórum Oceano, Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis 

Anaptyxis (CERTH) (Grécia), Foundation Wegemt (Países Baixos) e Marine South East (MSE) (Reino 

Unido). 

Em 2020, o consórcio do projeto promoveu um evento de lançamento nacional do Triângulo do 

Conhecimento do Atlântico - AKT, no dia 15 de outubro, com a participação de representantes da 

Indústria e da Academia. 

 MATES 

O Projeto MATES - Maritime Alliance for fostering the European Blue economy through a Marine 

Technology Skilling Strategy foi aprovado em 2017 no âmbito do Programa Blue Skills. O projeto com 

a duração de 4 anos, teve início em janeiro de 2018. Com este projeto pretende-se desenvolver uma 

estratégia sobre competências ligadas à atividade marítima, que tenha em conta os principais fatores 

de mudança dos setores da construção naval e das energias renováveis offshore, que estão fortemente 

ligados e exigem o desenvolvimento de novas capacidades, num contexto cada vez mais digital, verde 

e orientada para uma economia baseada no conhecimento. 

A Fórum Oceano é parceira neste projeto, liderado pelo CETMAR – Centro Tecnológico del Mar 

(Espanha), que conta com mais 15 parceiros. 

No âmbito do projeto, o CETMAR (líder do projeto) organizou, em parceria com o European Marine 

Board (EMB), um Workshop sobre o relatório “Next generation European research vessels: current 

status and foreseeable evolution”, publicado recentemente pelo EMB com a colaboração do grupo 

europeu ERVO (European Research Vessel Operators), que decorreu em Vigo, no dia 23 de janeiro de 

2020. O workshop teve como objetivo promover a reflexão e o debate em torno do documento, com 

especial enfoque no futuro da frota europeia de embarcações científicas e o seu potencial.  

Ainda neste âmbito, a parceria do projeto lançou, em 2020, dois vídeos com testemunhos de empresas 

sobre oportunidades de carreira ligadas ao Mar e Literacia dos Oceanos. 

Ao longo de 2020 o projeto desenvolveu várias atividades e workshops envolvendo a sua rede de 

peritos e atores, das quais se destaca o workshop realizado a 16 de novembro de 2020 no âmbito do 

Business2Sea “Towards a pact for skills in the maritime technology industry”. No enquadramento desta 

sessão, foi apresentado o Pacto para as Competências da Agenda Europeia de Competências como um 
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novo modelo de compromisso para englobar esforços da indústria, de empregadores públicos e 

privados, de parceiros sociais, organizações de educação e formação e de agências de emprego, nos 

setores chave do projeto - construção naval e as energias renováveis offshore. 

 SAFER 

O Projeto SAFER - Smart Atlantic Seafood Clusters foi aprovado em 2017 no âmbito do Programa 

Interreg do Espaço Atlântico. O projeto que se iniciou em outubro de 2017 e que tinha inicialmente 

prevista uma duração de 3 anos, irá ser prorrogado até setembro de 2021 (a aguardar aprovação). 

Com este projeto pretende-se melhorar o nível de inovação da fileira do pescado, nomeadamente a 

nível dos produtos alimentares marinhos, mediante a adoção de tecnologia e do aumento da 

cooperação transnacional como resposta aos desafios enfrentados por esta fileira. A Fórum Oceano é 

parceira neste projeto, liderado pelo ERNACT (Irlanda), que conta com mais 7 parceiros, incluindo a 

associada Foodintech. 

Em 2020, a parceria do projeto organizou o workshop “Demonstration of innovative technologies to 

the seafood industry under the Atlantic Area Project SAFER”, que decorreu virtualmente no dia 18 de 

novembro, durante o Business2Sea 2020, onde foram apresetados os projetos piloto implementados 

e testados durante o projeto, num número limitado de empresas, agora em condições de serem 

estendidos para atingir um grupo-alvo mais amplo de destinatários. 

De destacar que o projeto foi distinguido na categoria "Atlantic Ports and Blue Economy" dos "Atlantic 

Project Awards 2020". Este prémio, que foi anunciado durante a "7th Atlantic Stakeholder Platform 

Conference", visa distinguir histórias de sucesso alcançadas por projetos do Espaço Atlântico e que 

contribuem para implementação do Plano de Ação para o Atlântico. 

 SHERPA DO MAR 

O Projeto Sherpa do Mar - Plataforma Eurorregional de fomento da competitividade no âmbito 

marinho-marítimo através do impulso de empresas de base tecnológica foi aprovado em 2019 ao 

abrigo do programa de cooperação INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP). O projeto terá a duração 

de 2 anos e meio, a sua execução teve início em junho de 2019. Este projeto tem como objetivo a 

consolidação duma rede transfronteiriça de atores do âmbito marinho-marítimo, que favoreça a 

coordenação e a identificação de sinergias dos sistemas de apoio ao empreendedorismo existentes, 

facilitando a transferência de conhecimento das universidade e centros tecnológicos. 

A Fórum Oceano é parceira neste projeto, liderado pela Universidade de Vigo (Espanha), que conta 

com mais 9 parceiros, incluindo os associados CIIMAR, UPTEC e Universidade do Porto através da UPIN. 

Em 2020, no âmbito do projeto, foi lançado um programa de acompanhamento, designado “Sherpa 

Journeys” para o desenvolvimento de projetos empresariais inovadores na área do Mar, que inclui 

serviços de mentoria, monitorização e avaliação, assessoria técnico-científica e difusão a nível 

internacional. Registou-se a participação de 60 iniciativas empresariais provenientes das regiões da 
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Galiza e Norte de Portugal, tendo sido selecionados 12 projetos que estão atualmente a usufruir de 

apoio científico e técnico de instituições de ensino, de investigação e de promoção empresarial de 

Portugal e de Espanha. 

Os projetos selecionados destacam-se pela sua componente inovadora e por responderem a desafios 

como a digitalização, o uso sustentável dos recursos marinhos, a segurança e a rastreabilidade 

alimentar, o ecoturismo ou a proteção e conservação dos ecossistemas. A maioria dos projetos está 

em fase de conceção e prototipagem, embora algumas iniciativas estejam já numa fase de 

desenvolvimento mais avançada. As propostas tocam diferentes setores do Mar designadamente 

Aquacultura, Pesca, Conservação de Pescado, Portos e Turismo. 

 ValorMar 

O Projeto ValorMar – Valorização integral dos recursos marinhos: potencial, inovação tecnológica e 

novas aplicações foi aprovado em 2017 no âmbito dos Programas Mobilizadores do Portugal 2020 

(SI&IDT). O projeto que se iniciou em outubro de 2017 e que tinha inicialmente prevista uma duração 

de 3 anos, foi prorrogado até março de 2021 e está atualmente a ser considerada mais uma pequena 

extensão de forma a ser possível concluir algumas das tarefas que ficaram suspensas devido à 

pandemia. Com este projeto pretende-se promover a valorização e uso eficiente dos recursos 

endógenos naturais e o desenvolvimento das cadeias de valor associadas aos recursos marinhos. 

A Fórum Oceano é parceira neste projeto e teve um papel ativo na montagem da sua parceria. O 

projeto é liderado pela SONAE e pelo parceiro científico CIIMAR e integra 18 empresas e 13 entidades 

do Sistema de I&D. 

No âmbito do projeto foram  dinamizados em 2020 dois webinars de disseminação de resultados:  o 

primeiro, intitulado "ValorMar: Algas e inovação alimentar", no dia 22 de julho, onde se discutiu a 

aplicação de algas na alimentação como recurso sustentável, inovador e saudável e ainda se deu a 

conhecer as propostas de novos alimentos à volta deste ingrediente; o segundo subordinado ao tema 

“Digitalização da Cadeia de Valor do Pescado”, no dia 18 de dezembro, que abordou o  interesse 

crescente dos consumidores europeus em conhecer a origem dos produtos que consomem e a 

rastreabilidade da cadeia de valor do pescado. 

O Projeto Mobilizador ValorMar foi destaque num episódio da rúbrica Portugal Mais Competitivo, do 

programa Imagens de Marca, transmitido na SIC Notícias, no qual a colaboradora da Fórum Oceano, 

Carla Domingues, e o diretor de projetos de I&D da Sonae MC, Marlos Silva, explicaram como é que 

o Projeto está a fazer a diferença pela melhoria da competitividade e inovação das empresas. 

1.2 Novos projetos 

De seguida apresentam-se os projetos cuja execução se iniciou em 2020: 
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 IREN  

O Projeto IREN - Internacionalização da Rede de Estações Náuticas de Portugal foi aprovado em 2020 

no âmbito dos Programas Mobilizadores do Compete 2020 (SIAC Internacionalização). O projeto 

promovido pela Fórum Oceano iniciou-se em julho de 2020 e tem uma duração prevista de 2 anos. 

Com este projeto pretende-se promover a internacionalização das Estações Náuticas de Portugal 

(ENP), através da valorização e promoção internacional, estimulando o aumento das exportações das 

empresas nelas integradas, reforçando a visibilidade de Portugal como um destino de Náutica de 

Recreio. 

 jUMP 

O projeto “jUMP - Joint Action: a stepping-stone for underwater noise monitoring in Portuguese 

waters”, uma ação conjunta para a monitorização do ruído submarino em águas portuguesas, é 

financiado pelo programa Fundo Azul, sendo coordenado pelo WavEC Offshore Renewables com a 

participação de mais nove parceiros portugueses, entre os quais a Fórum Oceano. O projeto teve início 

em janeiro de 2020 e terá uma duração de dois anos. O jUMP tem como objetivo recolher e divulgar 

informação sobre o problema da poluição sonora. Para tal, serão desenvolvidas diversas atividades 

tais como, a recolha de dados acústicos, a calibração de modelos acústicos e atividades de difusão e 

debate com entidades interessadas e o público em geral. 

Em 2020 foi organizado o Workshop do “Projeto jUMP: Monitorização do ruído submarino em águas 

portuguesa”, que se realizou virtualmente no âmbito do Business2Sea, no dia 18 de novembro. O 

evento teve por objetivo sensibilizar o público para a problemática do ruído subaquático e discutir os 

desafios envolvidos no cumprimento das diretrizes europeias. 

 Space2Waves 

O Projeto Space2Waves, aprovado em 2020, é financiado pelo Programa COSME da União Europeia e 

dá continuidade ao projeto SpaceWave, que desenvolveu uma estratégia de internacionalização para 

acelerar a implementação global de tecnologias de observação da Terra na área da Economia Azul e 

para apoiar a competitividade das PMEs europeias.  

O Projeto visa acelerar a implementação global de tecnologias de observação da Terra nas fileiras da 

Economia do Mar e apoiar a competitividade das PME europeias no acesso a mercados internacionais, 

designadamente Austrália, Canadá, África do Sul e Emirados Árabes Unidos. O projeto liderado pelo 

Pôle Mer Méditerranée, reúne 6 Clusters europeus com experiência nas áreas Espacial e Mar e terá 

uma duração de 24 meses. 

Em 2020, no âmbito do projeto, foi aberto um concurso que prevê o apoio à internacionalização de 30 

PMEs europeias com tecnologias de observação da Terra aplicáveis às fileiras do Mar, em setores como 

Pesca, Aquacultura, Vigilância, Alterações Climáticas, Infraestruturas Portuárias ou Transporte 
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Marítimo. No quadro das atividades previstas para apoiar as empresas europeias no processo de 

internacionalização, realizou-se no dia 29 de outubro, um webinar com a presença de Marc 

Augustin, International Business Developer and Start-up Coach no Bordeaux Technowest, que 

abordou questões relacionadas com a estratégia de crescimento além-fronteiras. 

 Universidade do Oceano 

O Projeto Universidade do Oceano: As ciências do mar para e com os jovens, financiado pelo programa 

Fundo Azul, foi aprovado em 2020 e terá duração de 2 anos. Tem como objetivo desenvolver um 

modelo inovador de aproximação dos jovens aos investigadores e atividades económicas na área 

temática das ciências e tecnologias do mar, tendo como base os princípios gerais das universidades 

jovens. O projeto é liderado pela associada Universidade de Coimbra e conta com a participação de 

mais 5 parceiros, incluindo a Fórum Oceano e o associado Instituto Hidrográfico. 

 

1.3 Candidaturas apresentadas  

Em 2020 a Fórum Oceano apresentou um total de 13 candidaturas, conforme se apresenta nos pontos 

seguintes:
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1.3.1 Candidaturas aprovadas 

Das candidaturas apresentadas, 3 foram aprovadas ainda no decurso de 2020 e terão início em 2021, as que se presentam no quadro seguinte: 

Quadro 1: 

Designação Programa Objetivo Consórcio 
Duração 
prevista 

AspBAN - Atlantic Smart 
Ports Blue Acceleration 
Network 

EMFF 
Lançar as bases para a construção de uma plataforma de serviços de 
aceleração, transformando os Portos do Atlântico da UE em Blue Economy 
Hubs, diversificando os seus modelos de negócios e fontes de receita 

Líder: Beta-i 

13 parceiros  
2 anos 

Green Offshore Tech Horizonte 2020 

Apoiar a inovação nas PME e promover o desenvolvimento de indústrias 
emergentes da economia azul, permitindo o aparecimento de novas 
cadeias de valor transectoriais e transfronteiriças baseadas em desafios 
comuns, e a implementação das principais tecnologias facilitadoras. Isso 
resultará na tradução de tecnologias avançadas em 8 setores com fortes 
sinergias: energia eólica offshore, aquacultura offshore, offshore oil and 
gas, transporte marítimo, materiais avançados, manufatura avançada, 
Indústria 4.0 e tecnologias ambientais. 

Líder: Parceria norueguesa 
constituída pelo VIKEN Technology 
Cluster 4.0 e MNU Business 
Development Agency 

12 parceiros de 7 países 

3 anos 

Oceano do [meu] futuro 

EEA Grants 
(Aviso SGS#3 
Literacia dos 

Oceanos) 

Divulgação e formação para o emprego azul e empreendedorismo ao nível 
escolar. Será realizado, numa 1ª fase, como piloto no município de Lisboa 
para ser, na fase seguinte, replicado no território nacional. 

Líder: FO 

3 parceiros: Colégio Valsassina, GCE 
Ocean Technology (Noruega) e FCUL 

 
 
 

1 ano e 
meio 
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1.3.2 Candidaturas recusadas 

No quadro abaixo apresentam-se as candidaturas que receberam parecer desfavorável: 

Quadro 2: 

Designação Programa Objetivo Consórcio 

ACOVE - Atlantic CoVE - Centre 
of Vocational Excellence 

ERASMUS + 

O projeto Atlantic CoVE visa desenvolver um Centro Vocacional de Excelência, 
com base na parte sudoeste da Europa e estendido para a costa oeste de 
África. O Atlantic CoVE será uma plataforma de cooperação transnacional em 
rede para desenvolver abordagens inovadoras no campo da educação e 
formação profissional para enfrentar os desafios sociais, tecnológicos e 
económicos na área da Economia Azul. 

Líder Qualiseg, Engenharia e Gestão Lda. 

14 parceiros de 4 países 

Earth 2 Ocean INNOV8 
(E2OINNOV8) 

Horizonte 2020 

Conectar e focar as ideias inovadoras de diferentes setores e regiões 
geográficas para co-criar soluções integradas para os grandes desafios do ciclo 
da água, estabelecendo novas cadeias de valor industrial intersectoriais. Os 
parceiros do E2O estão numa posição única de o fazer, contando com uma 
rede de membros com mais de 2500 PMEs inovadoras e acesso a vários 
projetos e redes nacionais e internacionais de apoio à inovação. 

Líder: Clean Growth (UK) 

9 parceiros de 7 países 

Europe Leading Regenerative 
Aquaculture (ELRA) 

COSME 

Contribuir para posicionar a Europa como líder mundial tecnológico e 
industrial na aquacultura regenerativa, intensificando a colaboração entre os 
clusters parceiros e prestar serviços de internacionalização e apoio às PME 
europeias nas cadeias de valor da aquacultura não extrativa em que operam. 

Líder: Blauwe Cluster (BE) 

3 parceiros: North Sea Farmers (Holanda), 
Pôle Aquimer (França) e Fórum Oceano 

PPB - Small auxiliary 
boat/platform to remove 
plastics from inland and coastal 

Horizonte 2020 
O projeto PPB visa desenvolver o conceito, design e construção de uma 
pequena Embarcação / plataforma com um sistema de propulsão alimentado 
por plástico recuperado de água, que será convertido em combustível através 

Líder: Qualiseg, Engenharia e Gestão Lda. 

13 parceiros de 4 países  
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water, propelled by recovered 
plastic 

da técnica de pirólise. Com o projeto PPB visa se demonstrar ser viável o 
lançamento de uma embarcação de 10 m de comprimento que operará em 
águas interiores e costeiras, recuperando o plástico nas águas, convertendo-
o em combustível que será utilizado pelo barco ao invés do combustível 
normal. 

1.3.3 Candidaturas em apreciação 

Há ainda um conjunto de candidaturas que se encontram a aguardar decisão, conforme quadro abaixo: 

Quadro 3: 

Designação Programa Objetivo Promotor / Consórcio 

Animare 2.0 – Animação do Cluster 
do Mar Português 

SIAC Clusters 

Promover o reforço das redes de cooperação e parcerias entre intervenientes da 
economia do Mar, criando as condições indispensáveis à inovação, 
internacionalização, empreendedorismo, financiamento e competitividade das 
diferentes fileiras da economia do Mar. 

Promotor: Fórum Oceano 

Mar&Ar - Capacitar para 
Empreender 

SIAC - Promoção 
Espírito 

Empresarial 

Promover o ajustamento entre as opções formativas e profissionais dos jovens e 
as necessidades identificadas nos setores aeroespacial e marítimo, potenciando o 
aparecimento de respostas inovadoras e empreendedoras aos desafios sociais e 
societais dos territórios. 

Líder: Fórum Oceano 

Parceiro: AED Cluster Portugal  

PASSENGER (Pilot ASSistEd 
Navigation applied to ecoloGical 
tourism) 

SI I&DT - I&D 
EMPRESARIAL 

O projeto PASSANGER visa desenvolver embarcações de recreio e respetivos 
sistemas de navegação e piloto automático, e, explorar tais embarcações na 

Líder: Composite Solutions, Lda 
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Programa 
Interface 

região do Alto Douro Vinhateiro promovendo o turismo de forma ecológica e 
inovadora. 

Parceiros: INESCTEC, Fórum 
Oceano, EcoVitis 

Resposta à Tender “Synergies and 
clustering between maritime 
projects” 

EASME 
Abordar a avaliação dos projetos financiados no âmbito do EMFF depois da sua 
execução, e promover ações de clustering, visibilidade, networking e outras 
sinergias, entre esses projetos. 

Líder: CoLab B2E 

3 parceiros: Ciimar, U. de Aveiro 
e Fórum Oceano 

TECATLANTIC - Training for 
Employability and Technology in 
the Atlantic 

EEA Grants  
Blue Growth 

Call #5 Educação 

Aumentar a consciencialização para os diferentes setores da economia do Mar, 
estimulando o interesse pelas "carreiras azuis" e destacando oportunidades de 
emprego e de negócio, que contribuirão para o crescimento das fileiras do Mar. 

Líder: FO 

4 parceiros: Colégio Valsassina, 
GCE Ocean Technology 
(Noruega), FCUL e UCP 

Onda de mudança: o surf como 
ferramenta de inclusão, saúde e 
bem-estar em terras do Infante 

Bairros Saudáveis 
Dinamizar relações intergeracionais saudáveis para reforçar a coesão social e 
promover uma cidadania e envelhecimento ativos, tratamento de traumas 
psicológicos e promoção da saúde fisica. 

Líder: AESDP - Associação de 
Escolas de Surf de Portugal 

4 parceiros 
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2. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

A Fórum Oceano promoveu em 2020 um conjunto de prestações de serviços (cujos valores se 

apresentam no ponto 1 da parte II do presente documento), as seguintes: 

2.1 Iniciativa WestMED  

A Fórum Oceano, no âmbito de uma prestação de serviços à Ecorys, assegura o ponto focal nacional 

do Mecanismo de Assistência Técnica da Iniciativa WestMED. A Fórum Oceano é responsável pelo 

desenvolvimento de um conjunto de funções, nomeadamente as seguintes: 

 Informação; 

 Apoio na identificação de parceiros de projeto; 

 Enquadramento em fontes de financiamento; 

 Apoio à concepção de projetos; 

 Acompanhamento de projetos; 

 Disseminação da iniciativa. 

 

Ao longo do ano de 2020 a Fórum Oceano desenvolveu um conjunto de ações com vista à prossecução 

dos objetivos da Iniciativa, contribuindo para estimular o processo de cooperação no Mediterrâneo 

Ocidental. As iniciativas foram realizadas em articulação com a Equipa Central do Mecanismo de 

Assisitência Técnica - Ecorys, com a Coordenação Nacional - DGPM e com as Autoridades Regionais - 

CCDRs de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

Neste contexto, realizaram-se sessões de trabalho (Roadshows) nas regiões do Alentejo e Algarve, que 

tiveram lugar em fevereiro, com a participação de mais de 20 atores regionais. As reuniões permitiram 

identificar os interesses dos stakeholders relativamente a temáticas, projetos e parcerias, antecipando 

o Evento Nacional da Iniciativa, que aconteceu no dia 27 de fevereiro, em Lisboa. 

Intitulado “Jornada com Stakeholders sobre Cooperação Inter-regional Atlântico e Mediterrâneo 

Ocidental”, o Evento Nacional contou com o envolvimento do Ponto Focal Nacional do Mecanismo de 

Assistência ao Plano de Ação da Estratégia do Atlântico, reunindo mais de 35 stakeholders 

portugueses. O evento contemplou uma sessão plenária e workshops paralelos, sobre temáticas 

Transporte/Green Shipping, Turismo, Aquacultura e Inovação e Tecnologias Marinhas. 

Entre abril e novembro, a Fórum Oceano participou em quatro reuniões do Grupo Técnico 

Internacional sobre Transporte Marítimo Sustentável, que conta com a participação de representantes 

nacionais designados por cada um dos Estados da Iniciativa WestMED. As representantes de Portugal 

são Alexandra Dias (DGRM) e Isabel Borges Alves (Administração dos Portos de Sines e do Algarve, 

S.A.). A participação de Portugal é apoiada por um Grupo Técnico Nacional, coordenado pela FO, com 

o apoio da DGPM, que se reuniu duas vezes em 2020, e do qual fazem parte cerca de 15 atores 

nacionais. 
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No âmbito da 10ª edição do Business2Sea, em novembro, a Fórum Oceano, com o apoio da Equipa 

Central WestMED e com a colaboração de outros Pontos Focais, promoveu a sessão online “WestMED 

Initiative – Priorities for next years”, para debater as linhas de ação da Iniciativa para os anos seguintes 

e promover a partilha de ideias sobre como potenciar a cooperação, que contou com a participação 

de cerca de 50 stakeholders nacionais e internacionais. 

A par destas iniciativas, a Fórum Oceano participou em ações organizadas pela Equipa Central, como 

sessões dedicadas às temáticas Aquacultura, Turismo e Clusters, incentivando a participação de 

Portugal; acompanhou o desenvolvimento de ideias de projeto e a formação de parcerias; e incentivou 

a participação da DGRM num Workshop do projeto FIUUFRA (Fighting Illegal, Unreported, Unregulated 

Fishing Regional Academy), realizado em fevereiro, em Madrid.  

2.2 Diagnóstico de suporte ao lançamento do Aviso #2 (área de negócio) do Programa 
Crescimento Azul do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021 

A Fórum Oceano foi contratada pela DGPM para uma prestação de serviços com vista à elaboração de 

diagnóstico de suporte ao lançamento do Aviso #2 (área de negócio) do Programa Crescimento Azul 

do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021. Para o efeito a Fórum Oceano 

realizou um inquérito aos associados, tendo obtido 55 respostas. Realizou ainda um Focus Group para 

aprofundar as questões colocadas no inquérito. Em resultado das ações anteriormente referidas, foi 

produzido e enviado à DGPM um relatório com um conjunto de recomendações. 

2.3 Revisão da componente Mar da RIS3 Algarve 

A Fórum Oceano foi contratada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve (CCDR-Alg) para preparar um relatório sobre a revisão da componente Mar da RIS3 Algarve. 

O referido relatório foi entregue à CCDR- Algarve em dezembro. 

2.4 Estratégia Nacional de Especialização Inteligente (ENEI) 

No âmbito do estudo de "Análise Comparativa e Estratégica para a Transferência de Tecnologia em 

Domínios Temáticos que constituam Prioridades Estratégicas Nacionais" que a empresa Quaternaire 

Portugal S.A. está a realizar para a ANI, a Fórum Oceano foi contratada pela Quaternaire para integrar 

a equipa de peritos, responsável pela temática da Economia do Mar.  

Neste âmbito a Fórum Oceano organizou um conjunto de workshops sobre as temáticas Pescado e 

Biotecnologias Marinhas, Portos Transportes e Logística, Energias renováveis Marinhas e Tecnologias 

Oceânicas para recolher os contributos dos stakeholders. 

Em 2020 foram entregues os 1º e 2º relatórios intercalares. Esta prestação de serviços encerrará em 

2021. 
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3. IMPACTO DA COVID-19 NAS FILEIRAS DA ECONOMIA DO MAR 

A Fórum Oceano, enquanto entidade gestora do Cluster do Mar Português realizou, entre abril e maio, 

um programa de workshops e reuniões à distância envolvendo associados e outros stakeholders para 

avaliar o impacto da crise provocada pelo surto do novo coronavírus nas diferentes atividades que 

integram a economia do Mar. 

As sessões tiveram por objetivo identificar os principais impactos da crise, conhecer a opinião quanto 

à pertinência das medidas já tomadas pelo Governo e recolher propostas e sugestões de medidas que 

pudessem vir a ser ponderadas para melhor ultrapassar as necessidades e minimizar os efeitos da crise. 

Foram realizadas sessões de trabalho para as atividades Aquacultura, Conservas de Pescado, Indústrias 

Navais, Turismo Náutico e Portos, Transporte Marítimo e Logística, que contaram com a colaboração 

das respetivas associações empresariais e de empresas. No caso das Indústrias Navais, as conclusões 

retiradas decorreram de um trabalho realizado pela respetiva Associação no âmbito de uma iniciativa 

europeia promovida pela Sea Europe, em que a AIN participou. 

A Fórum Oceano preparou um relatório de conclusões das sessões realizadas que enviou para as 

entidades da Administração Pública e Gabinetes dos Ministros competentes com o objetivo de 

sensibilizar para a gravidade da situação vivida nalguns setores e chamar a atenção para algumas 

propostas e medidas cuja adoção poderia contribuir para minimizar os efeitos da crise e melhorar as 

condições de retoma. 

4. BUSINESS2SEA 2020 

A Fórum Oceano e a Fundação CETMAR – Centro Tecnológico do Mar da Galiza, promoveram a 10ª 

edição do Business2Sea entre os dias 16 e 20 de novembro. O evento decorreu em formato 

integralmente virtual e privilegiou a temática “A Economia do Mar no EU Green Deal” (Pacto Verde 

Europeu). 

A escolha deste tema assumiu especial relevância no contexto em que a Europa define estratégias e 

lança as bases para a retoma das diversas atividades económicas, incluindo os setores ligados ao Mar, 

com enfoque na sustentabilidade e transformação digital. 

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

Conferência dedicada ao financiamento da Economia Azul, com a presença do Ministro do Mar, 

Ricardo Serrão Santos, do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e 

da Secretária Geral das Pescas do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação do Governo de 

Espanha, Alicia Villauriz. O evento encerrou no dia 20 de novembro com uma Conferência sobre o 

Pacto Verde Europeu, que contou com a presença do Ministro do Ambiente e Ação Climática, João 

Pedro Matos Fernandes, e da Secretária Geral da Consellaría del Mar da Xunta da Galicia, Silvia 

Cortiñas. 
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O programa do evento englobou ainda um conjunto de Conferências e Workshops temáticos, 

Encontros de Negócio (B2B meetings) e sessões de pitching organizadas no âmbito das “Curtas do 

Mar”. 

A edição de 2020 do Business2Sea contou com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da 

República e o Apoio Institucional do Ministério do Mar, Soja de Portugal, APDL, Docapesca, Secretaria 

Geral das Pescas do  Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação do Governo de Espanha, Xunta da 

Galicia, Instituto de Investigação Marinha do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), 

Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galicia-Norte de Portugal e bancos ABANCA e BNP 

Paribas. 

O evento constituiu, à semelhança das edições anteriores, um momento relevante de intercâmbio e 

de cooperação. Apesar das condicionantes impostas pela pandemia, a organização do Business2Sea 

em formato online facilitou mais de 900 participações de stakeholders de 33 países, em representação 

de Empresas, Universidades e Centros de Investigação, Administração Pública, Clusters e outras 

entidades.  

5. PARTICIPAÇÃO EM REDES 

A Fórum Oceano prosseguiu, em 2020, a participação em várias redes de âmbito nacional e 

internacional, as seguintes: 

 BlueTech Custer Alliance (BTCA) 

A Fórum Oceano integra, como membro fundador, uma rede global informal de Clusters de indústrias 

marítimas e tecnologias aquáticas, impulsionada pelo Cluster TMA BlueTech de San Diego. Esta rede 

procura promover o investimento e crescimento sustentável das indústrias marítimas baseadas no 

conhecimento, através da colaboração entre os seus membros em iniciativas ligadas à investigação e 

desenvolvimento, transferência de conhecimento e identificação de oportunidades de negócio 

conjuntas. 

Em 2020, no âmbito desta colaboração, a Fórum Oceano participou na 12ª edição do evento anual 

BlueTech Week organizado pelo BlueTech Cluster de San Diego, TMA BlueTech, que decorreu entre os 

dias 16 e 20 de novembro em formato virtual. 

 ENMC 

A Fórum Oceano integra a rede ENMC - European Network of Maritime Clusters, que conta com a 

participação de Clusters de países europeus, nomeadamente de Espanha, Luxemburgo, Bulgária, 

Holanda, Itália, França, Finlândia, Alemanha, Malta, entre outros. Esta rede tem como objetivo 

promover e reforçar o setor marítimo europeu e a economia marítima através, nomeadamente, da 

partilha de boas práticas e da promoção dos interesses marítimos junto da Comissão Europeia. 
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 EU4Ocean 

A Fórum Oceano participa como membro-fundador na European Ocean Coalition (EU4Ocean), rede 

cujo lançamento ocorreu em 2020. A EU4Ocean reúne a participação de diversas organizações, 

projetos e pessoas com trabalho desenvolvido na área da Literacia dos Oceanos. Apoiada pela 

Comissão Europeia, a plataforma visa contribuir, entre outros, para aumentar a consciencialização e o 

envolvimento dos stakeholders na gestão sustentável dos Oceanos e colocar o tema da Literacia dos 

Oceanos na agenda política, contribuindo para a implementação de políticas marítimas e a 

prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, em particular o 

ODS 14. 

 FEDETON  

A Fórum Oceano foi admitida em 2016 como membro da FEDETON - Federação Europeia de Estações 

Náuticas com o objetivo de organizar e dinamizar uma rede de Estações Náuticas em Portugal, a partir 

da experiência dos parceiros europeus.  

Esta rede é composta ainda pelas associações France Station Nautique (França), Associació d'Estacions 

Nàutiques de Catalunya (Espanha), Donegal County Council (Irlanda), Assonautica (Sardena, Itália) e 

Grad Šibenik (Cidade de Sibenik, Croácia). 

A FEDETON integra desde o início a Comissão de Avaliação das Estações Náuticas de Portugal, tendo 

participado na elaboração do respetivo Regulamento, acompanhando o processo de avaliação e 

certificação. 

 Iniciativa ACT 

A ACT - Atlantic Lab for Future Technologies é uma iniciativa promovida pelo INESCTEC, WAVEC, Fórum 

Oceano, COLAB + Atlantic e CEIIA, que assenta na valorização de um conjunto de ativos regionais, 

nomeadamente as Zonas Piloto da Aguçadoura e de Viana do Castelo, a Infraestrutura de testes 

TEC4SEA da responsabilidade do INESCTEC e os equipamentos de monitorização oceânica 

desenvolvidos no âmbito do projeto RAIA. 

O objetivo é criar um centro de teste e demonstração de âmbito internacional, de vocação multiuso, 

único em Portugal, que reforçará a posição do País e da Região do Norte na economia do 

conhecimento, nomeadamente na articulação entre o oceano, a energia, o espaço e a ciência de dados, 

com forte enquadramento em iniciativas atualmente em desenvolvimento na União Europeia. 

 Iniciativa SmartCoast 

Esta iniciativa pretende colocar as tecnologias TICE (tecnologias de informação, comunicação e 

eletrónica) ao serviço das atividades ligadas ao mar e zonas costeiras, de forma a espoletar 

oportunidades de novos negócios. 
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A Fórum Oceano integra esta rede em que participam também as seguintes entidades: INOVARIA; 

Universidade de Aveiro; Universidade de Coimbra; Instituto de Telecomunicações; IPL – Instituto 

Politécnico de Leiria; CIRA – Região de Aveiro; TICE.PT. 

 Participação no CoLab B2E 

A Fórum Oceano é membro do CoLab B2E – Laboratório Colaborativo para a Bioeconomia Azul e 

integra a respetiva Direção.  

 Plataforma UpLink 

No quadro da relação de cooperação com o World Economic Forum (Fórum Económico Mundial), a 

Fórum Oceano tornou-se, em 2020, parceira estratégica da Plataforma UpLink. 

Trata-se de uma plataforma de crowdsourcing e inovação, que reúne ideias e soluções que permitem 

acelerar e prosseguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.  

Enquanto parceira estratégica da UpLink, a Fórum Oceano contribuirá para aumentar o conhecimento 

acerca das iniciativas promovidas pela mesma, disseminando-as junto do Cluster e Comunidade 

Marítima Nacional. A Fórum Oceano dinamizará a criação e o lançamento de diversas iniciativas ligadas 

à economia do Mar sustentável, demonstrando o retorno e o potencial impacto do investimento em 

soluções que visam a conservação e o uso sustentável dos Oceanos e dos seus recursos. 

 Rede PORTUGALclusters 

A Fórum Oceano integra, desde 2014, a rede PORTUGALclusters, em conjunto com outros 17 Clusters 

de Competitividade reconhecidos. Esta rede tem como objetivo congregar os clusters Portugueses em 

rede para explorar sinergias e articular áreas de projetos de interesse comum que resultem numa 

potenciação do espaço de inovação e competitividade das entidades das diferentes cadeias de valor. 

Em 2020 a Fórum Oceano, enquanto entidade gestora do Cluster do Mar Português, passou a integrar 

a Comissão de Coordenação da Rede, em conjunto com os Clusters InovCluster, Produtech, 

Engineering & Tooling, e TICE.PT, assumindo funções por um período de 3 anos. 

A Parceria PORTUGALClusters em conjunto com o IAPMEI, organizou, no dia 11 de dezembro, 

o Encontro Nacional de Clusters 2020 em formato webinar, subordinado ao tema “O papel dos Clusters 

no quadro da transição verde e digital na recuperação pós-pandémica da economia.". O evento contou 

com quase 300 participantes, entre empresas, entidades do sistema científico e tecnológico e 

administração pública. 

 RTA 

A Fórum Oceano integra o Comité de Orientação da RTA – Rede Transnacional Atlântica, uma rede que 

engloba, principalmente, os Conselhos Económico Sociais das regiões do Espaço Atlântico. Neste 
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âmbito, o Secretário Geral participou na reunião do Grupo de Trabalho “Estratégia Atlântica” da RTA, 

que se realizou no dia 26 de outubro, via videoconferência.  

6. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS 

A Fórum Oceano participou na organização ou coorganização de 33 eventos, a maior parte realizados 

no âmbito dos projetos em que se encontra envolvida e do Business2Sea.  A Fórum Oceano esteve 

também presente, com intervenção, em 22 eventos de âmbito nacional e internacional através do seu 

Presidente e dos membros da Equipa Técnica. A lista de eventos pode ser consultada nos quadros 13 

e 14, no anexo VII do presente relatório. 

7. PROTOCOLOS E MEMORANDOS DE ENTENDIMENTO 

Em 2020 a Fórum Oceano formalizou um conjunto de Protocolos e Memorandos de Entendimento, 

os seguintes: 

 AARC 

A Fórum Oceano celebrou um Memorando de Entendimento designado AARC (Atlantic Autonomous 

Robotics Consortium) com as entidades AIR Centre, PLOCAN e TMA BlueTech, com o intuito de vir a 

criar uma zona de testes para veículos autónomos entre o contiente, os Açores, a Madeira e as 

Canárias.  

 Beta-i 

A Fórum Oceano celebrou um Protocolo de Colaboração com a Beta-i e a Lean Company Ventures 

(LCV), no âmbito da identificação de oportunidades de investimento para o Fundo de Capital de Risco 

focado no investimento em Pequenas e Médias Empresas, com estratégias de crescimento e expansão, 

gerido pela LCV. A LCV pretende lançar um fundo de capital de risco, com enfoque na economia do 

mar e no investimento em empresas que se dediquem à prossecução de negócios relacionados com a 

economia do mar. No âmbito deste Protocolo, a Fórum Oceano apoiará a Beta-i e a LCV na promoção 

deste Fundo. 

 C2Capital 

A Fórum Oceano celebrou um Protocolo de cooperação com a C2 Capital Partners. No âmbito deste 

protocolo a Fórum Oceano prestará à C2C, em condições a definir, apoio na identificação de novos 

investidores privados que possam investir no fundo a criar para a economia do Mar. A Fórum Oceano 

apoiará também a organização de um pitch de apresentação aos investidores. 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
30 

 CS Mare 

A Fórum Oceano celebrou um Memorando de Entendimento geral com a Fundação CS Mare, com sede 

em Itália. A CS Mare tem por objetivo o apoio a PME’s na área da economia do Mar e a autarquias 

locais, nomeadamente na facilitação do acesso a programas e projetos comunitários. Considerando a 

intervenção da Fórum Oceano na iniciativa WEST MED foi considerado pertinente o estabelecimento 

deste memorando entre as partes, com o intuito de identificar, dentro dos objetivos estratégicos e 

plano de ação do SDG4MED, elementos adequados de cooperação entre as Partes, dentro do objetivo 

comum de promover a realização dos ODS da ONU na Bacia do Mediterrâneo. 

 IPMA 

A Fórum Oceano estabeleceu um protocolo com o IPMA - Instituto Português do Mar e Atmosfera, que 

tem como objetivo promover e desenvolver a cooperação entre as duas entidades nos domínios da 

economia, inovação, indústria e promoção empresarial na área do Mar. A cooperação assentará, 

essencialmente, em três áreas: 1) Promoção de Políticas de Inovação na área do Mar; 2) Educação, 

Formação e investigação aplicada; e 3) Divulgação e Comunicação. 

 Portugal Shipping Week (PSW) 

A Fórum Oceano estabeleceu um Memorando de Entendimento com o Portugal Shipping Week. O 

PSW é um evento bienal, organizado pela Petrospot, que se centra no transporte marítimo e 

abastecimento e na economia azul em sentido mais amplo. Integra uma série de eventos comuns, bem 

como uma série de eventos específicos organizados por organizações parceiras (como cursos de 

formação, seminários, fóruns, eventos sociais, visitas técnicas, reuniões privadas com clientes, etc.). 

No âmbito deste Memorando, a Fórum Oceano compromete-se a auxiliar a Petrospot, quando 

necessário, em todos os aspetos da criação e organização do PSW, desde auxiliar com ajuda no local, 

identificar possíveis eventos a serem incluídos na semana e ajudar com marketing, promoção, mídia e 

outros aspetos associados ao estabelecimento do evento. Em contrapartida, a Fórum Oceano constará 

como parceira institucional em todos os materiais de promoção e marketing do evento e poderá 

organizar um evento durante o PSW (seminário, fórum, conferência e / ou evento social). 

 Portugal Ventures 

A Fórum Oceano e a Portugal Ventures celebraram um Memorando de Entendimento no 

âmbito de um Fundo de investimento de capital de risco, promovido pela Portugal Ventures, no valor 

de 5 milhões de euros, dirigido a empresas com vinculação aos Clusters. Além de divulgar o Fundo 

juntos dos seus Associados, a Fórum Oceano, nos termos do Memorando de Entendimento, 

assegurará assessoria técnica aos promotores quer na organização de candidaturas ao Fundo quer, 

uma vez o projeto financiado, no apoio ao desenvolvimento do negócio e à promoção de sinergias com 

a comunidade marítima. 
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8. ASSOCIADOS 

A Fórum Oceano promoveu um conjunto de ações com vista à angariação de novos associados de 

forma a aumentar a representatividade da Associação, a reforçar a dinâmica das respetivas fileiras e a 

valorizar as ações de cooperação internas ao Cluster. Procedeu, para o efeito, ao contacto direto com 

empresas, centros de I&D, instituições da Administração Local e outras associações para apresentação 

da sua missão, proposta de valor, atividades e as vantagens em ser associado. Em resultado do trabalho 

realizado a Fórum Oceano registou 12 adesões em 2020, conforme quadro 4. No mesmo período 

registaram-se 6 pedidos de desvinculação (conforme quadro abaixo), que se justificam nuns casos pela 

alegada falta de capacidade financeira para suportar a quota anual, noutros pela menor ligação dessas 

entidades às atividades marítimas e noutros pela falta de participação nas atividades da Associação.  

No final de 2020 a Fórum Oceano integrava um total de 113 associados, conforme Anexo VIII. 

Quadro 4: 

Adesões à Fórum Oceano  

ABYSSAL, S.A. 

AESDP- ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DE SURF DE PORTUGAL 

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CULTURA ATLÂNTICA 

AZOREAN - AQUATIC TECHNOLOGIES, S.A. 

BNP PARIBAS 

CORPOWER OCEAN PORTUGAL, LDA. 

INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 

MAGELLAN - ASSOCIAÇÃO PARA A REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES PORTUGUESES NO EXTERIOR 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA 

OCEANPRIME - MADEIRA MARICULTURE, LDA. 

SMARTDIVE TECHNOLOGIES (SMARTDIVE, LDA:) 

WILDTRIUMPHS, LDA. (BETA-I) 

Saídas da Fórum Oceano 

ALGAPLUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALGAS E SEUS DERIVADOS, LDA. 

ARSENAL DO ALFEITE S.A. 

IMAR – INSTITUTO DO MAR 

LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A. 

PEN WAVE, LDA. 

SIEMENS ENERGY, LDA. 
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9. CONSELHO ESTRATÉGICO 

O Conselho Estratégico da Fórum Oceano (CEFO) é um órgão consultivo da Direção que tem por missão 

promover o debate estratégico sobre os assuntos do Mar e emitir linhas de orientação estratégica que 

suportem a ação da Direção no exercício das suas funções e possam criar valor para os Associados da 

Fórum Oceano.  

O CEFO foi constituído em 2020. Presidido pelo presidente da Direção da Fórum Oceano, António 

Nogueira Leite, e coordenado por António Castro Moreira, o CEFO integra como membros o Almirante 

António Rebelo Duarte, Miguel Marques, Vladimiro Miranda e Vasco Becker-Weinberg.  

A primeira reunião do Conselho realizou-se no dia 28 de julho. A ordem de trabalhos incluiu pontos 

como a Estratégia Nacional para o Mar 2021/27 e o Plano de Recuperação Económica de Portugal 

2020-2030, elaborado por António Costa Silva. 
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II. RELATÓRIO E CONTAS DE 2020 

Conforme pode ser verificado no relatório de atividades, o ano de 2020 foi um ano de intensa e 

importante atividade para a Fórum Oceano, nomeadamente no que respeita à execução de projetos 

de diferentes instrumentos financeiros, nacionais e comunitários, em alinhamento com as orientações 

estratégicas da organização. Constituiu, no entanto, e conforme já referido, um ano atípico, em 

resultado da situação de pandemia mundial. Esta situação obrigou a uma adaptação do plano de ação 

e das atividades previstas para 2020, com grande impacto na quebra registada nos rendimentos 

proveninentes de prestações de serviços, comparativamente a 2019, devido, sobretudo, ao 

cancelamento de diversos eventos presenciais, nos quais se inclui o Business2Sea. 

Neste contexto e como pode ser confirmado no quadro 5, os valores de rendimentos e de gastos do 

exercício apresentam um decréscimo relativamente a 2019 (diminuição de cerca de 36%, no que 

respeita aos rendimentos e de 32%, no que respeita aos gastos). A análise por rubrica de rendimentos 

(quadro 6) evidencia que o valor da rubrica de Vendas e Serviços Prestados sofreu uma diminuição de 

cerca de 42% face a 2019. Esta rubrica da Demonstração de Resultados inclui as quotas de associados, 

os apoios/protocolos e as prestações de serviços.  

O total dos Rendimentos de 2020, no montante de 413.357,08 Euros, superou os Gastos verificados 

no período, no valor de 394.876,18 Euros, tendo-se registado um Resultado Líquido no valor de 

18.480,90 Euros.  

Os pontos seguintes explicitam as principais rubricas de Rendimentos e Gastos ocorridos em 2020 e a 

sua comparação com os valores executados em 2019.  

Quadro 5: 

  
2020 

(valores em euros) 

2019 

(valores em euros) 

VARIAÇÃO 

(entre 2019 e 2020) 

TOTAL DE RENDIMENTOS 413.357,08 643.201,19 -35,73% 

TOTAL DE GASTOS 394.876,18 583.981,64 -32,38% 

RESULTADO LÍQUIDO 18.480,90 59.219,55 -68,79% 

1. RENDIMENTOS E GASTOS 

Os principais rendimentos e gastos são apresentados na Demonstração de Resultados, em anexo. O 

quadro seguinte explicita os principais rendimentos obtidos pela Fórum Oceano nos anos de 2019 e 

2020.  
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Quadro 6:  

RUBRICA DE 
RENDIMENTOS 

VALOR  

2020 
(em euros) 

PESO 
PERCENTUAL 

2020 

VALOR  

2019 
(em euros) 

PESO 
PERCENTUAL 

2019 

VARIAÇÃO 
(entre 2019 e 

2020) 

VENDAS E SERVIÇOS 
PRESTADOS 

187.423,98 45,34% 321.199,81 49,94% -41,65% 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 43.373,98  10,49% 174.749,81 27,17% -75,18% 

PROTOCOLOS/APOIOS 15.000,00 3,63% 16.500,00 2,57 % -9,09% 

QUOTAS ASSOCIADOS 129.050,00 31,22% 129.950,00 20,20% -0,69% 

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO  225.933,10 54,66% 322.001,38 50,06% -29,83% 

TOTAL 413.357,08 100% 643.201,19 100% -35,73% 

Durante este período, os Rendimentos da Fórum Oceano tiveram a seguinte origem: 

 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTROS: 

- Prestação de serviços no âmbito da Iniciativa WestMED no montante de 31.175,00 Euros; 

- Prestação de serviços à CCDR-Algarve para revisão da componente Mar da RIS3 Algarve, no 

montante de 4.980,00 Euros; 

- Prestação de serviços no âmbito dos trabalhos de preparação da Estratégia Nacional de 

Especialização Inteligente (ENEI), no valor de 3.555,00 Euros; 

- Prestação de serviços à DGPM, com vista à elaboração de diagnóstico de suporte ao lançamento 

do Aviso #2 (área de negócio) do Programa Crescimento Azul do Mecanismo Financeiro do Espaço 

Económico Europeu 2014-2021, no valor de 2.500,00 Euros; 

- Outras Prestações de serviços, no valor de 1.163,98 Euros. 

 PROTOCOLOS/APOIOS: 

- Acordo de Mecenato com a APDL no montante de 14.000,00 Euros;  

- Acordo de Mecenato com a Soja de Portugal no montante de 1.000,00 Euros.  

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
35 

 QUOTAS DE ASSOCIADOS:  

- Quotas de associados, no montante de 129.050,00 Euros.  

 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO: 

- Rendimentos no valor de 225.933,10 Euros, imputados no exercício de 2019, relativos aos 

seguintes incentivos: 

   - Projeto SIAC ANIMARE: 47.189,98 Euros; 

  - Projeto In 4.0: 33.268,81 Euros; 

     - Projeto IREN:  27.711,52 Euros; 

  - Projeto CONSORTEX: 24.069,65 Euros; 

  - Projeto MATES:  16.717,87 Euros; 

     - Projeto ValorMar: 15.684,23 Euros;  

   - Projeto SAFER: 15.263,85 Euros; 

   - Projeto EBB: 14.504,52 Euros; 

   - Projeto KET Maritime: 12.549,12 Euros; 

   - Projeto SHERPA DO MAR:  7.670,16 Euros; 

     - Projeto MARLEM:  6.516,12 Euros; 

     - Projeto Space2Waves:  3.699,81 Euros; 

     - Projeto jUMP:  443,14 Euros; 

     - Projeto Universidade Oceano:  382,24 Euros; 

     - Projeto GISAMP:  262,08 Euros. 

Os principais Gastos referentes a 2019 e 2020, conforme Demonstração de Resultados, em anexo, 

são os que se apresentam no quadro abaixo:  

Quadro 7:  

RUBRICA DE GASTOS 

VALOR  

2020 
(em euros) 

PESO 
PERCENTUAL 

2020 

VALOR  

2019 
(em euros) 

PESO 
PERCENTUAL 

2019 

VARIAÇÃO 
(entre 2019 e 

2020) 

GASTOS C/ PESSOAL 302.822,82 76,69% 277.082,27 47,45% +9,29% 
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FORNECIMENTOS E 

SERVIÇOS EXTERNOS 

(FSE’s) 

84.703,78 21,45% 276.353,19 47,32% -69,35% 

OUTROS GASTOS 2.520,60 0,64% 26.340,46 4,51% -90,43% 

GASTOS DE 

DEPRECIAÇÕES 
266,27 0,06% 1.117,69 0,19% -76,18% 

JUROS E GASTOS 

SIMILARES  
4.562,71 1,16% 3.088,03 0,53% +47,75% 

TOTAL 394.876,18 100% 583.981,64 100% -32,38% 

Em 2020 os gastos mais significativos dizem respeito a gastos com pessoal, com um peso relativo de 

cerca de 77%, e aos FSE’s, com um peso relativo na ordem dos 21 % dos gastos totais.  

Os FSE’s relativos ao ano de 2020 são os que se explicitam seguidamente: 

 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

Englobam todas as despesas suportadas com a execução das atividades da Fórum Oceano, bem como 

dos projetos em vigor, a aquisição de serviços especializados, as deslocações e estadas, a publicidade 

e propaganda, o aluguer de espaços, as despesas referentes às rendas das instalações e a outras de 

menor expressão. Abaixo segue quadro com desagregação dos valores dos FSE’s.  

Quadro 8: 

FSE’s 
VALOR 
2020 

(em euros) 

PESO 
PERCENTUAL 

2020 

VALOR 
2019 

(em euros) 

PESO 
PERCENTUAL 

2019 

VARIAÇÃO 
(entre 2019 e 

2020) 

SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 
50.943,08 60,14% 181.684,49  65,74 % -71,96% 

PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 
12.165,92 14,36% 23.587,34  8,54 % -48,42% 

DESLOCAÇÕES, ESTADAS 

E TRANSPORTES 
11.236,43 13,27% 46.894,42 16,97 % -76,04% 

ALUGUER DE ESPAÇOS 184,50 0,22% 15.990,00 5,79 % -98,85% 
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SERVIÇOS BANCÁRIOS 270,71 0,32% 1.081,38  0,39 % -74,97% 

MATERIAL DE 

ESCRITÓRIO 
1.653,13 1,95% 500,29 0,18 % +230,43% 

RENDAS, ALUGUERES E 

COMUNICAÇÕES 
5.758,93 6,81% 5.536,21 2,00 % +4,02% 

COMUNICAÇÕES 1.344,62 1,59% 1.079,06 0,39 % +24,61% 

CONTENCIOSO E 

NOTARIADO 
502,84 0,59% 0,00 0,00 %  

OUTROS 643,62 0,76% 0,00 0,00 %  

TOTAL 84.703,78 100% 276.353,19 100% -69,35% 

A rubrica de Serviços Especializados inclui: 

- Serviços de desenvolvimento do Portal das ENP - WireMaze: 29.987,40 Euros; 

- Serviços de consultoria de apoio e suporte à formação de consórcios transnacionais, no âmbito 

do projeto CONSORTEX: 3.500,00 Euros; 

- Serviços de validação de despesas dos projetos (ROC): 5.147,55 Euros; 

- Contabilidade Geral da Fórum Oceano: 3.690,00 Euros; 

- Serviços de apoio à gestão financeira dos cinco projetos do Espaço Atlântico: 3.690,00 Euros; 

- Honorários - Prestação de serviços de apoio à equipa técnica: 1.074,53 Euros; 

- Plataforma B2Match – Business2Sea: 1.630,98 Euros; 

- Outros: 2.222,62 Euros. 

A rubrica de Publicidade e Propaganda inclui: 

- Produção do vídeo de divulgação do Projetos In 4.0 e do vídeo de apresentação da FO:  8.999,99 

Euros; 

- Serviços relativos à Plataforma das Estações Náuticas de Portugal: 1.474,77 Euros; 

- Outros: 1.691,16 Euros. 
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 GASTOS COM PESSOAL 

Inclui os vencimentos da equipa técnica, composta pelo Secretário-Geral, pelo Coordenador da 

Delegação de Lisboa, pelo Coordenador de Empreendedorismo, Inovação, Investimento e 

Financiamento da Economia Azul e por 3 técnicos responsáveis pela coordenação das diferentes 

fileiras da economia do Mar, um técnico responsável pela comunicação e outro técnico responsável 

pelos assuntos administrativos e financeiros.  

O quadro seguinte contém informação sobre a composição da equipa à data de 31 de dezembro de 

2020, bem como regime de colaboração, regime de tempo e remuneração mensal por colaborador.  

Quadro 9:  

Colaborador Função 
Regime de 

colaboração 

Regime 

de tempo 

Remuneração 

mensal buta 

Rui Azevedo Secretário-Geral 
Contrato 

sem termo 
Parcial 3.500,00 € 

Francisco Beirão Coordenador da Delegação de Lisboa 
Contrato 

sem termo 
Completo 3.500,00 € 

Ruben Eiras 

Coordenador de Empreendedorismo, 

Inovação, Investimento e 

Financiamento da Economia Azul 

Contrato a 

termo certo 
Parcial 3.200,00 € 

António José 

Correia 
Coordenador da fileira da Náutica 

Contrato a 

termo certo 
Parcial 2.000,00 € 

Frederico Ferreira Coordenador de projetos 
Contrato 

sem termo 
Parcial 1.837,50 € 

Carla Domingues Coordenador de projetos 
Contrato 

sem termo 
Parcial 1.837,50 € 

Liliana Gonçalves Coordenador de projetos 
Contrato 

sem termo 
Completo 1.450,00 € 

Sofia Maciel Comunicação 
Contrato a 

termo certo 
Completo 1.100,00 € 
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 OUTROS GASTOS 

Esta rubrica inclui: 

-  Quota da ENMC: 2.000,00 Euros; 

-  Quota da CoLab B2E: 500,00 Euros; 

- Pagamento de Emolumentos ao Tribunal de Contas, no âmbito dos processos de adesão de 

Municípios à FO: 20,60 Euros. 

 GASTOS DE DEPRECIAÇÕES 

São gastos associados às depreciações dos equipamentos. 

 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 

São gastos associados às despesas de manutenção e juros de uma conta corrente caucionada (de 

100.000 Euros). 

2. O BALANÇO  

O Balanço de 2020 permite destacar um conjunto de aspetos relacionados com a posição patrimonial 

e financeira da Fórum Oceano em 31 de dezembro de 2020.  

No quadro 10 apresenta-se um resumo dos valores do Balanço para 2019 e 2020. Por ser uma 

Associação sem fins lucrativos e sem Capital Social, o Capital Próprio da Fórum Oceano apenas inclui 

as rubricas “Resultados Transitados” (que incluem os resultados líquidos acumulados dos anteriores 

exercícios) e “Resultado Líquido do período”, o que justifica valores relativamente reduzidos para os 

principais indicadores económicos e financeiros, conforme quadro 11. 

Quadro 10: 

  
2020 

(valores em euros) 
2019 

(valores em euros) 

VARIAÇÃO 

(entre 2019 e 2020) 

TOTAL DO ATIVO 968 420,68 853.637,77 +14,05% 

TOTAL DO PASSIVO 835 925,37 737.837,36 +13,75% 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 132 495,31 115.800,41 +15,96% 
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Quadro 11: 

INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS 2020 2019 

   

  Liquidez Geral (Ativo Corrente/Passivo corrente) 1,16 1,16 

   

  Autonomia Financeira (CP/A) 0,14 0,14 

  Grau de Solvabilidade (CP/P) 0,16 0,16 

   

  Taxa de endividamento - Debt Equity Ratio (P/CP) 630,91% 637,16% 

   

 Vendas e Serviços Prestados/Gastos com Pessoal 61,89% 116,92% 
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Anexo III 

Balancete Geral de 2020 

 

 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
48 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
49 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
51 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
52 

 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
53 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
54 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

Anexo às Contas 

 

 

 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
57 

 

 

 

 

 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
59 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
64 

 

 

 

 

 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
65 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
66 

 

 

 

 

 

  



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

 

 

   

 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

  Parecer do Conselho Fiscal  

referente ao ano de 2020 
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Quadro 12: 

OE 1 – Promoção do empreendedorismo na área do Mar 

INDICADOR META1 EXECUTADO 

Nº de participações de empresas em incubação nas incubadoras associadas da 
Fórum Oceano  

6 5 

OE 2 – Inovação e modernização  

INDICADOR META1 EXECUTADO 

Nº de projetos de inovação e modernização (conforme Pacto para a 
Competitividade e Inovação) 

6 11 

Nº de novos projetos 2 2  

OE 3 – Internacionalização 

INDICADOR META1 EXECUTADO 

Nº de encontros de negócio realizados 120 17 

Nº de participantes nos encontros de negócio 90 25 

Nº de associados que participaram nos encontros de negócio 60 4 

Nº de Clusters Marítimos envolvidos nas atividades de internacionalização 8 17 

Nº de projetos de âmbito internacional em curso em 2020  10 11 

OE 4 – Produção de qualificações e de competências 

INDICADOR META1 EXECUTADO 

Nº de workshops com associados realizados sobre formação e competências nas 
fileiras da economia do Mar 

2 1 

OE 5 – Promoção da cultura marítima e da literacia dos Oceanos 

INDICADOR META1 EXECUTADO 

Nº de projetos de parceiros apoiados 2 2 

 

OE 6 – Organização, tratamento e exploração de informação estratégica sobre 
dinâmicas de evolução da Economia do Mar 

INDICADOR META1 EXECUTADO 

Nº de participações em eventos sobre economia do Mar 3 55 

Nº de artigos publicados  4 1 

 

1 Definida no Plano de Atividades para 2020 aprovado. 
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OE 7 – Reforço institucional e da base de associados e cooperação com outras 
organizações a nível internacional e nacional 

INDICADOR META1 EXECUTADO 

Nº de novos associados 10 12 

Nº de participações em reuniões da ENMC 2 2 

Nº de participações em reuniões do RTA 2 1 

Nº de eventos a organizar conjuntamente com a Administração Portuguesa 2 7  

Nº de Ações da iniciativa WestMED (eventos internacionais, nacionais e 
regionais) 

6 8 

Outros Indicadores 

INDICADOR META1 EXECUTADO 

Nº de reuniões dos Grupos de Trabalho 14 18 

Nº de participações nas reuniões dos Grupos de Trabalho 200 628 

Nº de projetos  13 16 

Nº de novas candidaturas submetidas em 2020 4 13 

Nº de candidaturas aprovadas 2 3 

Nº de Participações nas Conferências B2Sea 700 911 
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Quadro 13 - Eventos organizados/coorganizados pela Fórum Oceano: 

Data Local Organização Assunto 

11/02/2020 Évora 
Fórum Oceano e 
CCDR- Alentejo 

Sessão sobre envolvimento dos Stakeholders 
Regionais na Iniciativa WestMED 

11/02/2020 Faro 
Fórum Oceano e 
CCDR- Algarve 

Sessão sobre envolvimento dos Stakeholders 
Regionais na Iniciativa WestMED 

27/02/2020 Lisboa 

Fórum Oceano, 
DGPM e Ponto Focal 

Nacional do 
Mecanismo de 

Assistência ao Plano 
de Ação da Estratégia 

do Atlântico 

Evento Nacional da Iniciativa WestMED 

“Jornada com Stakeholders sobre Cooperação 
Inter-regional Atlântico e Mediterrâneo 

Ocidental” 

23/04/2020 Webinar 

Mecanismo de 
Assistência Técnica 

da Iniciativa 
WestMED 

1º Encontro do Technical Group on 
Sustainable Transport – Iniciativa WestMed 

10/06/2020 
Reguengos de 

Monsaraz 

Câmara Municipal de 
Reguengos de 

Monsaraz 

Cerimónia pública de certificação da Estação 
Náutica de Monsaraz 

18/06/2020 Webinar 

Fórum Oceano – 
Ponto Focal Nacional 

da Inciativa 
WestMED e 

DGPM 

1ª Reunião Grupo Técnico Nacional 
Transporte Marítimo Sustentável – Iniciativa 

WestMED 

25/06/2020 Webinar Fórum Oceano 
Sessão de pré-lançamento do Portal Nautical 

Portugal 

26/06/2020 Webinar 

Mecanismo de 
Assistência Técnica 

da Iniciativa 
WestMED 

2º Encontro do Technical Group on 
Sustainable Transport – Iniciativa WestMed 

08/07/2020 Webinar 
Agência Nacional de 

Inovação (ANI) e 
Fórum Oceano 

Ciclo de Eventos - Dinâmicas para a Inovação 

Economia do Mar 

Workshop sobre Transferência de 
Conhecimento” e “Focus Group Meeting” 

20/07/2020 Webinar Fórum Oceano 
Apresentação pública do Portal das Estações 

Náuticas de Portugal 

22/07/2020 Webinar 
Parceria do Projeto 

ValorMar 

1º webinar de disseminação de resultados do 
Projeto ValorMAR, sobre "ValorMar: Algas e 

inovação alimentar" 
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Data Local Organização Assunto 

07/08/2020 
Cabeceiras de 

Basto 
Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto 

Cerimónia pública de certificação da Estação 
Náutica de Cabeceiras de Basto 

15/10/2020 Webinar 
Consórcio do 

projeto MarLEM 
Evento de lançamento do Triângulo do 

Conhecimento do Atlântico 

22/10/2020 Webinar 

Mecanismo de 
Assistência Técnica 

da Iniciativa 
WestMED 

3º Encontro do Technical Group on 
Sustainable Transport – Iniciativa WestMED 

05/11/2020 Webinar 

Agência Nacional de 
Inovação com a 
colaboração da 
Fórum Oceano 

Innovation Talks #10. Digitalizar e robotizar o 
mar: aplicações no shipping, nos portos e na 

observação oceânica 

12/11/2020 Webinar 

Fórum Oceano – 
Ponto Focal Nacional 

da Inciativa 
WestMED e 

DGPM 

2ª Reunião Grupo Técnico Nacional 
Transporte Marítimo Sustentável – Iniciativa 

WestMED 

16 a 
20/11/2020 

Webinar 
Fórum Oceano e 

CETMAR 

Business2Sea 2020 

Tema: “A Economia do Mar no EU Green 
Deal” 

16/11/2020 Webinar 
Fórum Oceano e 

CETMAR 
Conferência Comemorativa do Dia Nacional 

do Mar, no âmbito do Business2Sea 2020 

17/11/2020 Webinar 
Parceira do projeto 

IN4.0 

Workshop do Projeto IN4.0 – “IN4.0 Connect 
and International Best Practices”, no âmbito 

do Business2Sea 2020 

17/11/2020 Webinar 
Parceira do projeto 

KETmaritime  

Evento final do projeto KETmaritime project 
“Transfer of Key Enabling Technologies (KETs) 

to the Maritime Industries” durante o 
Business2Sea 2020 

17/11/2020 Webinar Iniciativa WestMED 
Workshop "WestMED Initiative – Priorities for 
next years" no âmbito do Business2Sea 2020 

18/11/2020 Webinar 
Parceria do projeto 

AspBAN 

Workshop Atlantic Smart Ports Blue 
Acceleration Network: start-up a Blue 
recovery, no âmbito do Business2Sea 

18/11/2020 Webinar 
Parceria do projeto 

SAFER 

“Demonstration of innovative technologies to 
the seafood industry under the Atlantic Area 
Project SAFER”, durante o Business2Sea 2020 
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Data Local Organização Assunto 

18/11/2020 Webinar 
Parceria do projeto 

EBB 

“Do not be a biopirate: the European Blue 
Biobank can help you use marine genetic 

resources legally” (Project EBB), durante o 
Business2Sea 2020 

19/11/2020 Webinar 
Parceria do projeto 

jUMP 

Monitorização do ruído submarino em águas 
portuguesas” (Projeto jUMP), durante o 

Business2Sea 2020 

20/11/2020 Webinar 
Fórum Oceano e 

CETMAR 

Conferência de encerramento do 
Business2Sea 2020 "The implementation of 
the EU Green Deal throughout the marine 

dimension of Horizon Europe" 

23/11/2020 Webinar 

Mecanismo de 
Assistência Técnica 

da Iniciativa 
WestMED 

4º Encontro do Technical Group on 
Sustainable Transport – Iniciativa WestMED 

24/11/2020 Webinar Fórum Oceano 
Mesa Redonda com o eurodeputado Manuel 

Pizarro sobre o tema Aquacultura 

30/11/2020 Webinar 

Mecanismo de 
Assistência Técnica 

da Iniciativa 
WestMED 

“Westmed Clusters Development and 
Networking” 

11/12/2020 Webinar 
Parceria PORTUGAL 
Clusters e IAPMEI 

Conferência Anual de Clusters 2020 

"O papel dos Clusters no quadro da transição 
verde e digital na recuperação pós-pandémica 

da economia" 

11/12/2020 Webinar 

Mecanismo de 
Assistência Técnica 

da Iniciativa 
WestMED 

Aquacultura sustentável no WestMED: 
fortalecendo os laços com os parceiros do Sul 

15/12/2020 Webinar 

Mecanismo de 
Assistência Técnica 

da Iniciativa 
WestMED 

Turismo Sustentável no WestMED: 
fortalecendo os laços com os parceiros do Sul 

 

18/12/2020 Webinar 
Parceria do Projeto 

ValorMar 

2º webinar de disseminação de resultados do 
Projeto ValorMAR, sobre "Digitalização da 

Cadeia de Valor do Pescado" 
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Quadro 14 – Eventos que contaram com intervenção da Fórum Oceano: 

Data Local Organização Assunto 

09/01/2020 Lisboa PwC 

LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar 

Painel sobre Cooperação e Comunicação nos 
Assuntos do Mar 

21/01/2020 Lisboa 

Global Compact Network 
Portugal, Associação 

Portuguesa de Ética Empresarial 
e IAPMEI 

4.º aniversário da Aliança ODS Portugal 

Programa de Pitchs 

03/02/2020 Coimbra CCDR-Centro 
Revisão das Estratégias Regionais de 

Especialização Inteligente (RIS3) das Regiões 
Centro 

04/02/2020 Lisboa CCDR - Lisboa e Vale do Tejo 
Revisão das Estratégias Regionais de 

Especialização Inteligente (RIS3) das Regiões 
Lisboa e Vale do Tejo 

04/02/2020 Lisboa IAPMEI 

1ª Reunião Técnica com o IEFP e a ANQEP 

Sobre assinatura do Pacto Setorial para a 
Competitividade e Internacionalização 

04/02/2020 Bruxelas Comissão Europeia e BEI 

BlueInvest Day 

(Investors breakfast, Conferência e BlueInvest 
Awards | The Pitch Battle) 

14/02/2020 Lisboa 
Ministério do Mar, Academia 

das Ciências de Lisboa e Comité 
Português para a COI/UNESCO 

Sessão "The UN Decade of Ocean Science for 
Sustainable Development: From Challenges to 

Actions" 

19/02/2020 Porto IAPMEI 
1ª reunião da Comissão de Acompanhamento 

do Pacto Setorial  

15 e 
16/06/2020 

Webinar 
Global Compact Network 

Portugal 

United Nations Global Compact Leaders 
Summit 2020 

Painel da sessão "Clean Energy & Sustainable 
Oceans – A Path towards the Future" 

09/07/2020 Webinar I.P. de Setúbal ODS 14 - Proteger a Vida Marinha 

29/07/2020 
Castelo 
de Bode 

Entidade Regional de Turismo 
do Centro de Portugal 

Press Tour para promoção das Estações 
Náuticas da Região Centro 

29/09/2020 Webinar 

Islands and Overseas Entities’ 
Working Group of the European 

Parliament Intergroup on 
‘Climate Change, Biodiversity 

and Sustainable Development’ 

“90 minutes for discovering the EU Overseas: 

BEST innovative & key partners of the EU 

Biodiversity strategy’’ 
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Data Local Organização Assunto 

16/10/2020 Webinar 
Ministério da Defesa – Atlantic 
Centre for Defence Capability  

Atlantic Centre for Defence Capability II 
Seminar 

Painel «Good Practices and Lessons learned 
from crisis management» 

22/10/2020 Webinar GCE Ocean Technology  
European Green Deal of Horizon Europa – 

Painel Europe Green Deal 

03/11/2020 Oeiras Ministério do Mar 

Painel Internacional de Alto Nível para uma 
Economia Sustentável do Oceano 

Apresentação do documento 
"Transformações para uma Economia 

Sustentável do Oceano” 

05/11/2020 Webinar Agência Nacional de Inovação 
Innovation Talks - Digitalizar e Robotizar o 

Mar 

06/11/2020 Webinar BNP Paribas Leading Change: an Ocean of Opportunities  

16/11/2020 Webinar 
TMA BlueTech e 

BTCA 

BlueTech Week 2020 

Painel “European Clusters & the European 
Cluster Collaboration Platform” 

17/11/2020 Webinar 
Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro 
“Desafios e Oportunidades das Estações 

Náuticas da Ria de Aveiro” 

17/11/2020 Webinar Diário de Notícias Madeira 

2.° ciclo de conferências “Pensar o Futuro” 

Conferência "Mar, oportunidades para um 
modelo económico sustentável" 

20/11/2020 Webinar TMA BlueTech 

BlueTech Week 2020 

Mesa Redonda “Size and Growth of the Blue 
Economy (Roundtable Discussion)” 

04/12/2020 Webinar Web Summit 
Web Summit 2021 – Painel A Deep Dive into 

Portugal’s Blue Economy Future 
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Associados da Fórum Oceano 

Abyssal, S.A. 

Acqua Alta Engenharia, Lda. 

Acuinova - Atividades Piscícolas, S.A. 

AESDP- Associação De Escolas de Surf De Portugal 

AFM – Associação Fórum MARCENTRO 

Agência De Promoção Da Cultura Atlântica 

Águas do Porto, EM 

AIN- Associação das Indústrias Navais 

ALMADESIGN - CONCEITO E DESENVOLVIMENTO DE DESIGN, UNIPESSOAL, LDA 

ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe 

APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. 

APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animição Turística e Eventos 

APFF - Administração do Porto da Figueira da Foz 

APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A. 

APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. 

APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. 

Área Metropolitana de Lisboa 

Associação Naval do Guadiana 

Associação Turismo de Lisboa, Visitors & Convention Bureau 

Azorean - Aquatic Technologies, S.A. 

Babushka LLC 

BBA - Associação Nacional para os Biorecursos Marinhos e Biotecnologia Azul 

BNP PARIBAS 

Brunswick Marine - EMEA Operations, LDA  

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve 

Chapel 15 Advisors, Lda. 

CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 

CIRA - Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
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Associados da Fórum Oceano 

COFAC, CRL – UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO 

Corpower Ocean Portugal, LDA. 

CPA - Comunidade Portuária de Aveiro 

DOCAPESCA - Portos e Lotas, S.A. 

DouroAzul - Sociedade Marítimo-Turística, S. A. 

EDP Inovação, S.A. 

ENONDAS - Energia das Ondas, S.A. 

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO DE PORTUGAL 

ESB - Escola Superior de Biotecnologia da UCP 

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 

FÁBRICA DE CONSERVAS A POVEIRA, S.A. 

Fábrica de Conservas da Murtosa, Lda. 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

Foodintech, Lda. 

FOR-MAR, Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar 

Forum Blue School 

Forum Esposendense 

Galantic Tours, Lda. 

Galp Energia, S.A. 

Grupo Bensaúde - Bensaúde Marítima, SGPS 

Grupo Euronete (Holding) SGPS SA 

IDCEM – INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E ECONOMIA DO MAR 

Inclusive Sailing, Lda. 

Indico Capital Partners - Sociedade De Capital De Risco, S.A. 

Indra Sistemas Portugal, S.A. 

INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial 

INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência 

INOVAMAIS, Serviços de Consultadoria em Inovação Tecnológica, S.A.  
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Associados da Fórum Oceano 

INOVA-RIA - Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro 

IPL - Instituto Politécnico de Leiria 

IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo  

ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto 

Liferaft - Venda e Manutenção de Equipamentos Náuticos, S.A. 

Magellan - Associação Para A Representação Dos Interesses Portugueses No Exterior 

MARE  
(Fundação da Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa) 

MARTRAIN, CRL 

Mermaid Embrace, Lda. 

MULTISUB, S.A. 

Município da Figueira da Foz 

Município da Nazaré 

Município da Póvoa de Varzim 

Município de Albufeira 

Município de Lisboa 

Município de Matosinhos 

Município de Vagos 

Mútua dos Pescadores – Mútua de Seguros, CRL 

NavalRocha, SA 

Ocean Puzzle, Lda. 

Oceanário de Lisboa, S.A. 

Oceanprime - Madeira Mariculture, LDA. 

OCEANPTEVENTS, S.A. 

OESTE CIM - Comunidade Intermunicipal do Oeste 

OLSPS International, Unipessal, Lda. 

PASCOAL E FILHOS, S.A. 

Pinto Basto SGPS 
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Associados da Fórum Oceano 

PLATAFORMA MAR DO ALGARVE - Associação para a dinamização do conhecimento e da 
economia do Mar do Algarve 

Principle Power Inc. 

PWC – PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS, SROC Lda. 

Qualiseg, Engenharia e Gestão, Lda. 

QUASAR Human Capital, Unipessoal, Lda. 

R5m Marine Solutions, Lda. 

RIASEARCH Unipessoal, Lda. 

RINAVE - Registro Internacional Naval, S.A. 

S.D.M. - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A. 

SaeR – Sociedade de Avaliação de Empresas e Risco, Lda. 

SEAentia-food, Lda. 

Silos de Leixões, Unipessoal, Lda. 

Sines Tecnopolo - Associação Centro de Incubação de Base Tecnológica Vasco da Gama 

Smartdive Technologies (Smartdive, Lda.) 

SOJA DE PORTUGAL - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

SONAE CENTER SERVIÇOS II 

SPAROS, Lda. 

Sun Concept - Solar Boat Builders, Lda. 

SVITZER Lisboa S.A. 

Tekever – Tecnologias de Informação, S.A. 

Transinsular - Transportes Marítimos Insulares, SA 

Triede TTi - Sistemas de Gestão, Lda. 

UA - UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

UC- UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

UP – UNIVERSIDADE DO PORTO 

UPTEC - Associação de Transferência de Tecnologia da Asprela) 

VdA - Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, R.L. 

Wartsila Portugal, S.A. 
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Associados da Fórum Oceano 

WavEC Offshore Renewables - Centro de Energia Offshore 

Wildtriumphs, Lda. (Beta-i) 
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Anexo IX 

Equipa Técnica 
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A Equipa Técnica da Fórum Oceano é constituída por oito elementos, conforme a descrição que se 

apresenta no quadro abaixo. 

Quadro 15: 

Nome e tipo de vínculo 
Formação de 

base 
Principais funções 

Rui Azevedo 
(Contrato de trabalho sem termo; 
tempo parcial de 28 horas 
semanais) 

Licenciatura em 
Economia 

Coordenação da Equipa Técnica; responsável pela 
coordenação geral dos projetos desenvolvidos pela 
Fórum Oceano; coordenação geral dos projetos de 
cooperação na área do Mar. 

Francisco Beirão 
(Contrato de trabalho sem termo; 
tempo completo) 

Programa 
Avançado de 
Estudos do Mar 

Coordenação da delegação de Lisboa; responsável 
pela coordenação dos Grupos de Trabalho. 

Responsável pelas seguintes fileiras:  

Turismo Marítimo | Literacia dos Oceanos 

Ruben Eiras  
(Contrato de trabalho a termo 
certo; tempo parcial de 32 horas 
semanais) 

Doutorado em 
História, Defesa 
e Relações 
Internacionais 

Coordenação das áreas de Empreendedorismo, 
Inovação, Investimento e Financiamento da 
Economia Azul 

António José Correia 
(Contrato de trabalho a termo 
certo; tempo parcial de 20 horas 
semanais) 

Licenciatura em 
Contabilidade 

Coordenação das fileiras da Náutica e Literacia dos 
Oceanos 

Frederico Ferreira 
(Contrato de trabalho sem termo; 
tempo parcial de 30 horas 
semanais) 

Licenciatura em 
Engenharia de 
Território 

Técnico superior com funções no apoio à conceção e 
desenvolvimento de projetos de I&D e transferência 
de tecnologia na área das Ciências do Mar; apoio à 
conceção e desenvolvimento de projetos de 
cooperação na área do Mar. Responsável pelas 
seguintes fileiras:  
Construção, Manutenção e Reparação Naval | 
Portos, Transporte e Logística | Defesa e Segurança 
Marítima 
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Nome e tipo de vínculo 
Formação de 

base 
Principais funções 

Carla Domingues 
(Contrato de trabalho sem termo; 
tempo parcial de 35 horas 
semanais) 

Doutoramento 
em Biologia 

Técnica superior com funções no apoio ao 
desenvolvimento de projetos de I&D e transferência 
de tecnologia na área das Ciências do Mar; apoio à 
conceção e desenvolvimento de projetos de 
cooperação na área do Mar.  
Responsável pelas seguintes fileiras: 
Ambiente | Biotecnologias Marinhas | Pesca e 
Aquacultura | Conservação e Transformação do 
Pescado | Conhecimento, Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológicos  

Liliana Gonçalves 
(Contrato de trabalho sem termo; 
tempo completo) 

Licenciatura em 
Economia 

Técnica superior com funções de apoio técnico nas 
áreas administrativa e financeira; apoio ao 
desenvolvimento de trabalhos de caracterização 
económica dos diferentes setores que integram a 
economia do mar; acompanhamento técnico e 
administrativo dos projetos de cooperação na área 
do Mar. 

Ana Sofia Maciel 
(Contrato de trabalho a termo 
certo; tempo completo) 

Mestrado em 
ciências da 
comunicação 

Técnica superior com funções de comunicação das 
atividades e projetos do Cluster. 



 

  

 


