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Conferência:
Portugal e as novas Indústrias do Mar
Enquadramento:
Portugal deve aproveitar as muitas oportunidades que este mundo globalizado lhe
apresenta. Uma é particularmente óbvia: o mar. Temos uma longuíssima linha de costa,
beneficiamos da maior zona económica exclusiva da União Europeia e detemos uma
herança histórica formidável como país marítimo (com a consequente imagem de marca
já adquirida). Podemos aproveitar estas características e atributos em termos de
economia, emprego, conhecimento e inovação – desde as áreas da logística e transportes
marítimos, passando pela energia e pelo turismo náutico até à pesca, a aquicultura e à
biotecnologia marinha.
Ficam, no entanto, algumas questões:
 Será que temos meios e a capacidade de exploração autónoma dos todos estes
recursos de forma inovadora?
 O quanto avançado está Portugal relativamente à exploração dos recursos
marítimos?
 O que faltará para conseguirmos tirar o máximo proveito, de forma sustentável,
das várias valências e oportunidades que o Mar poderá trazer a Portugal?
 Quais as áreas estratégicas do Mar para Portugal?
Numa altura em que esta área apresenta oportunidades crescentes, pretendemos, neste
evento, debater as estratégias e acções concretas para alavancar a criação de valor das
indústrias do mar no nosso País.
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PROGRAMA
INTRODUÇÃO: Carlos Sezões – Portugal Agora
ABERTURA: Portos como catalisadores para as novas Tecnologias do Mar
Orador: Lídia Sequeira – Admin. Porto de Lisboa
PORTUGAL E O MAR
Oportunidades do Mar para Portugal - Áreas prioritárias do Mar para Portugal
Orador: Manuel Pinto de Abreu
Posicionamento e vantagens competitivas do Mar para Portugal
Orador: Gonçalo Magalhães Collaço - Jornal Economia do Mar

MESA REDONDA
Novas Tecnologias e Inovação no Mar
Orador: Miguel Prado - IN2Sea
Orador: Nuno Coelho – Algafuel
Orador: Andreia Cruz – Oceano Fresco
Orador: José Cândido - WavEC
Orador: Rui Baptista - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa /
Galp Energia
Orador: Pedro Araújo Manuel - BitCliq
(Co)financiamento para projectos de Investigação e Desenvolvimento de
Tecnologias do Mar
Orador: Nuno Cunha - Aavanz

DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
11 de Abril de 2017 – Auditório da Rocha Conde de Óbidos, Lisboa
17h00: Nota introdutória: Carlos Sezões - Portugal Agora
17h05-17h20: Abertura
17h20-17h50: Portugal e o Mar
17.50h-19h10: Mesa Redonda
19.10h – 19h30: Debate
Moderação: Pedro Sales - Portugal Agora
19.30h – Encerramento
 Engª Ana Paula Vitorino (Ministra do Mar) – a confirmar
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