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Protocolo de Cooperação Oceano XXI / AEP
A Associação Oceano XXI e a Associação Empresarial de Portugal (AEP)
renovaram na passada sexta-feira, 02 de Março, o Protocolo de Cooperação firmado em
2011, com o objectivo de organizar conjuntamente, neste ano de 2012, a segunda edição
do Fórum do Mar, aprofundando a relação institucional entre estas duas Entidades.
Trata-se de um evento no âmbito da economia do mar, aberto à participação dos
profissionais dos diferentes sectores do mar, da comunidade científica e da sociedade
em geral, potenciando o crescimento da exploração e do conhecimento do importante
recurso natural, que é o mar, sensibilizando todos os agentes para a necessidade de uma
estratégia política de crescimento sustentável de todas as atividades ligadas a este
recurso.
A segunda edição do Fórum do Mar ocorrerá de 10 a 12 de Maio na Exponor,
em Matosinhos, desenvolvendo-se em três principais componentes: a Feira do Mar, os
Encontros de Negócio e as Conferência do Mar, abrangendo assim três importantes
áreas da economia do mar, a saber os negócios, a internacionalização e o conhecimento
científico.
O Fórum do Mar 2012 será um momento de reforço da dinamização das
atividades económicas relacionadas com o mar, em particular da componente de
internacionalização, tendo sido já endereçado o convite a entidades internacionais para
estarem presentes e participarem nos diversos momentos do Fórum. Recentemente a
Presidência da República confirmou o Alto Patrocínio do Sr. Presidente da República a
esta edição do Fórum do Mar.

Visite www.oceano21.org/ ou www.forumdomar.exponor.pt/ e obtenha todas
as informações sobre este evento.
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Agradecemos desde já toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos
melhores cumprimentos,
A Direção da OceanoXXI
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