
Jornadas do Mar incluem
feira na avenida



SINES Tech Sines 1 decorre nos dia 8,9 e 10 de Julho

Jornadas da Economia
do Mar envolvem instituições
e empresas
A iniciativa,
promovida pelo
Porto de Sines
e pelo Sines

Tecnopolo, inclui

conferencias,
uma feira do mar
na Avenida Vasco
da Gama e um
concurso
de barcos

oSines0

Sines Tecnopolo, em

parceria com o Porto de

Sines, organiza nos pró-

ximos dias 08, 09 e 10 de Ju-

lho, o 'Tech Sines 'l6 - Por No-

vos Mares - Jornadas da Eco-

nomia do Mar'.

As Jornadas da Economia do

Mar iniciam-se com uma con-

ferência, decorrendo em pa-
ralelo uma Feira do Mar, um

concurso de embarcações sus-

tentáveis, o Aporvela Project

Race, e um conjunto de activi-

dades que reunirão diferen-

tes operadores ligados à Eco-

nomia do Mar.

A conferência, que se reali-

zará no Auditório da APS em Si-

nes, no dia 08 de Julho, con-

tará com um painel de refe-

rência, com Tiago Pitta e Cunha

do Fórum Oceano, António Sar-

mento, fundador e presidente
do WavEC, Centro de Energia

Offshore, António Pascoal do

Instituto de Sistemas e Robó-

tica do Instituto Superior Téc-

nico, Pedro Madureira da

EMEPC - Estrutura de Missão

para a Extensão da Plataforma

Continental, e Jorge Relvas,

presidente da Associação Cen-

tro Ciência Viva do Lousal.

Serão ainda apresentados,
no Auditório do Porto de Sines,

quatro casos de sucesso em-

presarial na área da Economia

do Mar; a Thalasso Nazaré, um

moderno centro de talassote-

rapia, Porto Muinos, uma em-

presa de aquacultura (algas),
Team Work Technology, de

energias renováveis e o Cabaz

do Mar, projecto de valorização
do pescado e promoção da

identidade das comunidades

piscatórias.
No final do dia será feita a

abertura oficial da Feira do

Mar, na Avenida Vasco da

Gama, que incluirá demons-

tração de actividades e pro-

dutos inovadores do mar e

que conta já com mais de

duas dezenas de expositores.

0 segundo dia das Jornadas

da Economia do Mar incluirá

uma visita ao Porto de Sines,

por terra e mar e uma sessão

de mesas-redondas, dinami-

zadas pelo Tu rismo do Alente-

jo - ERT, Aporvela, EDP Inova-

ção, AICEP Global Parques,

Alga Plus, APS, FOR-MAR, Ciên-

cia Viva e Sines Tecnopolo,
desta feita no edifício da Aca-

demia do Maré Energias no Si-

nes Tecnopolo, em Sines.

Os organizadores preten-
dem que o evento seja o pri-

meiro de várias edições e cons-

titua "um contributo deste ter-

ritório e dos seus agentes para

a concretização de um desígnio

nacional, pretendendo explorar

o presente e o futuro da Eco-

nomia do Mar, não só na re-

gião, mas também no país".


