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FÓRUM DO MAR 2012 - Nota de Apresentação
A Oceano XXI e a AEP estão a organizar a 2ª Edição do Fórum do Mar que se
realizará na Exponor entre 10 e 12 de Maio de 2012.
A edição deste ano engloba três componentes:
- Um Programa de Conferências Internacionais a realizar nos dias 10 e 11 de
Maio, composto por três conferências sobre as temáticas das Energias Offshore, da
Cooperação entre Clusters Marítimos e sobre a Internacionalização da Economia do
Mar; será também realizado um workshop sobre Busca e Salvamento no Mar;
- Uma Feira Internacional em que estarão presentes expositores representantes
de 8 “Ilhas” temáticas – Energias Marinhas; Defesa e Segurança; Indústria Naval;
Pescado; Território, cultura marítima e turismo; Infraestruturas Portuárias e Transportes
Marítimos; Administração e Serviços; I&D;
- Um Programa de Contactos Internacionais a realizar entre expositores e um
conjunto de 35 empresas estrangeiras convidadas com negócio nas “Ilhas”
identificadas e provenientes de um leque alargado de países europeus.
A Feira será inaugurada na manhã do dia 10 de Maio com a presença do
Senhor Presidente da República, que visitará a Feira, terá um encontro com a
delegação de visitantes internacionais e presenciará a assinatura de dois protocolos de
cooperação a assinar entre a Universidade do Porto, a Universidade de Oviedo e a
Escola Naval para o lançamento da Universidade Itinerante do Mar 2012 e, entre o
CIIMAR e o INESC, para a cooperação científica na temática do Mar. As reservas de
espaço na Feira estão disponíveis em http://www.forumdomar.exponor.pt/.
A Conferência sobre Internacionalização da Economia do Mar, a realizar no dia
11 de Maio, contará, na sessão de abertura, com a presença do Senhor Secretário de
Estado dos Assuntos do Mar e, na sessão de encerramento, com a presença do
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Senhor Ministro da Economia. Durante os trabalhos serão apresentados, em três
painéis, temas como o papel de plataformas tecnológicas na geração de projetos de
cooperação internacional, o instrumento de financiamento EEA Grants por parte da
Embaixada da Noruega, algumas experiências concretas de internacionalização de
empresas e a preparação da Estratégia do Atlântico com a participação da DG Mare,
da Administração Portuguesa e da Comissão do Arco Atlântico. O programa e as
inscrições estão, igualmente, disponíveis em http://www.forumdomar.exponor.pt/.
Ao longo do período da Feira serão efetuadas várias apresentações de outros
clusters marítimos europeus com destaque para o Cluster da Finlândia, Cluster do
Sudeste do Reino Unido, do Polo de Competitividade do Mar de França, do
Marine Institute da Irlanda, além de outros clusters cuja participação se encontra em
definição, nomeadamente os Clusters marítimos da Espanha e da Noruega.

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