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NOTA DE IMPRENSA 2014.num02

O FÓRUM DO MAR CONSOLIDA-SE COMO
O EVENTO DE REFERÊNCIA NACIONAL NA ÁREA DO MAR
Vai realizar-se, na EXPONOR entre os dias 28 e 30 de maio, a 4ª edição do FÓRUM DO MAR, que conta com
o Alto Patrocínio da Presidência da República Portuguesa. O evento é uma iniciativa conjunta da Oceano
XXI e da AEP que convocam os principais atores da Economia do Mar para participarem num programa
diversificado, constituído por conferências e workshops, exposição de tecnologias, produtos e serviços na
área do Mar e encontros bilaterais de negócio, com compradores estrangeiros.
Na edição do presente ano o FÓRUM DO MAR acolhe um conjunto muito diversificado de iniciativas
nomeadamente nas áreas da segurança marítima, náutica, aquacultura, biotecnologias marinhas, entre
outras, promovidas por associados da Oceano XXI nomeadamente o INESC-TEC, o CIIMAR, a Soja de Portugal
e a AEP, entre outros. Destaca-se a participação de conceituados oradores, nacionais e internacionais, nos
painéis das diferentes conferências e workshops e releva-se também a presença de convidados
internacionais oriundos de vários países europeus, países da lusofonia e América do Norte, que participarão
em encontros bilaterais de negócio com instituições nacionais.
O FÓRUM DO MAR constitui também um momento relevante para a apresentação de projetos na área do
Mar, nomeadamente o Portugal Náutico, a Universidade Itinerante do Mar e o projeto David Melgueiro e
ainda de apresentação de resultados dos Projetos Âncora do Cluster do Conhecimento e da Economia do
Mar.
No dia 28 de maio, na conferência inicial do FÓRUM DO MAR, serão analisadas as potencialidades do Mar
para o desenvolvimento do País, estando confirmada para esta sessão a presença de entidades ligadas ao
estudo do Mar Português, à exploração dos Recursos Marinhos, à Economia e ao Direito. A apresentação e
debate sobre o espaço que o Mar pode ocupar no âmbito dos futuros programas operacionais, regionais e
temáticos, para o período de programação de fundos comunitários 2014-2020, será objeto de tratamento
na conferência final do FÓRUM DO MAR, que contará com a presença dos Presidentes das Comissões de
Coordenação Regional e de representantes dos Governos das Regiões Autónomas, bem como de
representantes da Administração Pública Central.
O Exmo. Senhor Secretário de Estado do Mar, Prof. Manuel Pinto de Abreu, presidirá à Sessão de Abertura
estando prevista a presença do Exmo. Senhor Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional,
Prof. Miguel Poiares Maduro, na Sessão de Encerramento.
O FÓRUM DO MAR conta na sua realização com o apoio do QREN, através do Programa COMPETE, tem o
apoio Institucional a Marinha, da Câmara Municipal de Matosinhos e da APDL e conta com o MONTEPIO
como parceiro.
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