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III Encontro de Parceiros do Cluster do Mar e Assembleia-Geral
Na passada sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012, teve lugar no Auditório do
Museu Marítimo de Ílhavo o III Encontro de Parceiros do Cluster do Conhecimento e
da Economia do Mar, organizado pela Associação Oceano XXI, seguido da reunião
ordinária da Assembleia-Geral, para apreciação e votação do Relatório e Contas
referente a 2011 e do Plano de Atividades e Orçamento para 2012.
Neste Encontro a equipa dinamizadora da Associação apresentou aos Parceiros
os principiais resultados da atividade desenvolvida durante 2011, dando nota das
principais linhas orientadoras do Plano de Atividades para 2012, com destaque para a
organização da II Edição do Fórum do Mar, nos próximos dias 10 a 12 de maio, numa
aposta de organização conjunta com a Associação Empresarial de Portugal (AEP) e no
qual se pretende que seja feito um reforço da componente de internacionalização,
endereçando o convite a entidades internacionais para estarem presentes e participarem
nos diversos momentos do Fórum.
Num momento informal de trabalho, os Parceiros do Cluster do Mar tiveram
oportunidade de partilhar e debater os principais desafios que se colocam no âmbito da
temática da Economia do Mar, perspetivando linhas de atuação e novas fileiras a
explorar, e reiterando a aposta no futuro da atividade deste Cluster.
Atualmente o Oceano XXI conta com cerca de 60 Associados diretos e indiretos
(através do IDCEM e da Associação Fórum Mar Centro), numa aposta de afirmação e
consolidação da dimensão nacional do Cluster do Mar, tendo no passado ano de 2011
aderido 12 novos Associados, representando, na maioria, empresas com atividade direta
em setores da Economia do Mar com expressão nacional e internacional.
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Após o Encontro de Parceiros, a tarde de trabalho seguiu com a realização da
Assembleia-Geral ordinária para apreciação e votação do Relatório e Contas de 2011 e
do Plano de Atividades e Orçamento para 2012, os quais foram aprovados por
unanimidade. Anexamos os dois documentos.
Visite www.oceano21.org/ .

Agradecemos desde já toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos
melhores cumprimentos,
A Direção da OceanoXXI
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