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OCEANO XXI RECONHECIDA COM A EXCELÊNCIA DA BRONZE LABEL

A Oceano XXI, associação que dinamiza o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar em Portugal, está
agora certificada com a Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative (ECEI).
Em 2009, sob o Programa de Competitividade e Inovação da União Europeia, foi criada a ECEI. É composta
por três entidades: a ESCA – European Secretariat for Cluster Analysis, que efetua a avaliação dos Clusters; a
FCC – Foundation Clusters and Competitiveness, que promove ações de formação para o progresso dos
Clusters; e a ECG – European Cluster Group e.V. que promove a cooperação entre Clusters. Assim, e ECEI,
entre várias competências, tem a cargo a atribuição de graduações a Clusters que mostrem interesse na
certificação, podendo certificar como Bronze, Silver ou Gold LABEL um Cluster ou Pólo de Competitividade.
Como entidade dinamizadora do Cluster do Mar em Portugal, a Oceano XXI iniciou o processo de avaliação
para a certificação da ECEI, que contou com uma entrevista ao Diretor Executivo do Cluster, realizada por um
perito certificado. Nesta entrevista e análise de outros dados, foram abrangidos 36 indicadores no que diz
respeito à estrutura, gestão e administração do cluster, financiamento, serviços prestados, contatos e
interação do cluster com os seus parceiros e parceiros de outros clusters, bem como analisado o
reconhecimento externo da entidade. Os resultados foram apresentados num relatório individual que inclui
também um conjunto de recomendações à melhoria e ao desenvolvimento da organização.
A certificação é válida por 2 anos (desde o início do processo), pelo que a Oceano XXI é detentora do
Certificado Bronze Label até 20 de maio de 2016, sendo um dos atuais 11 Pólos e Clusters Portugueses
reconhecidos.
Trata-se de uma certificação importante que nos satisfaz, mas é sobretudo um estímulo para o
prosseguimento e melhoria contínua da nossa atividade.
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