Aveiro, 27 de maio de 2013

NOTA DE IMPRENSA

“Região de Aveiro: um Futuro com Mar”
Fórum do Mar 2013
Após o sucesso das edições de 2011 e 2012, a Oceano XXI – Associação para o
Conhecimento e Economia do Mar organiza em 2013, em parceria com a AEP –
Associação Empresarial de Portugal, a terceira edição do Fórum do Mar, numa
iniciativa que decorrerá entre os dias 29 e 31 de maio na Exponor – Feira Internacional
do Porto (Matosinhos).
Reforçando a aposta da região na promoção, divulgação e exploração do Mar
como elemento diferenciador e estratégico de crescimento económico, a Região de
Aveiro marca também presença no Fórum do Mar 2013, num stand conjunto de cinco
entidades, cujas apostas estratégicas de crescimento e desenvolvimento encontram no
Mar um dos elementos chave: Grupo de Ação Costeira (liderado pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro), Universidade de Aveiro, Câmara Municipal de
Ílhavo, Porto de Aveiro (com a sua Comunidade Portuária de Aveiro) e ISCIA –
Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração.
O stand terá como lema “Região de Aveiro – Um Futuro com Mar” e fica
localizado no Pavilhão 5 / B20.
O Fórum do Mar 2013 será um momento de reforço da dinamização das
atividades económicas relacionadas com o Mar, com particular destaque para a
componente de internacionalização e para os desafios do Mar, tendo como temática
principal “Desafios do Mar 2020”.
Visite www.oceano21.org ou www.forumdomar.exponor.pt e obtenha toda a
informação sobre este evento.
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Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro.

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores
cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CE da Região de Aveiro
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