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Painel 2 - Potencial de valorização económica dos recursos marinhos 

Participação no Fórum do Mar 
 
 
 
Bubble net participa no Fórum do Mar o maior evento especializado nos 

diferentes sectores envolvidos na Economia do Mar. 

 

 

 

Ocorreu entre os dias 16 e 19 de Junho enquadrado na conferência 

internacional cujo tema principal rondou a valorização económica e 

sustentabilidade dos recursos marinhos. 

 

 

 

Volume 1 

 



 

 
 

Participação no Fórum do Mar 
 

 

 

Aconteceu na Exponor entre os dias 16 e 19 

de Junho, o Fórum do Mar, o maior evento 

especializado nos diferentes sectores envolvidos na 

Economia do Mar, proporcionando a todos os 

participantes: 

 

• A apresentação e lançamento de produtos, 

equipamentos e serviços junto de um público 

decisor e altamente interessado; 

 

• O contacto com as principais instituições 

representativas do sector; 

 

• A captação de novos clientes, potenciando 

vendas bem como a comunicação de novas 

marcas e produtos; 

 

• Comunicação relacional com eficaz 

aproximação ao cliente, bem como a 

comunicação permanente com os profissionais 

do sector; 

 

• Programa de contactos no âmbito do 

momento «Viver o Cluster»; 

 

• Momento de internacionalização com a 

participação de compradores estrangeiros 

convidados. 

 

De entre outras actividades como conferências 

e animação diversa, destaque para a feira onde se 

 

 

poderiam visitar empresas do sector, bem como 

projectos vários, incluindo o projecto Bubble net, 

acoplado como não poderia deixar de ser ao stand do 

IPL o seu maior parceiro.  

 

É de notar que os co-autores do inovador 

projecto Bubble net foram convidados a participar no 

âmbito da conferência internacional do dia 17 de 

Junho com uma pequena intervenção. Esta 

conferência visou reunir um painel de oradores 

diversificado com vista a promover o debate sobre 

projectos concretos que contribuam para a 

valorização económica e sustentável do recurso mar.  

 

 

 

A sua organização e programa convocaram 

diferentes áreas de conhecimento e de actividade, 

cujo cruzamento reveste potencial relevância para o 

aproveitamento de oportunidades de 

desenvolvimento e para a geração de novos produtos 

e de novos processos em actividades da economia 

do Mar. 

 

Foi no 2º painel - Potencial de valorização 

económica dos recursos marinhos, do dia 17 de 

Junho que o projecto Bubble net, representado pela 

co-autora Cláudia Correia foi apresentado no evento. 

Neste painel foram apresentados diversos projectos 

sob a moderação de Tiago Pitta e Cunha entre eles:  
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WEGA (Sea For Life), Windfloat (EDP), SIGA 

(Foodintech), Janela Única Portuária (APDL), 

Gama98 rope (Euronete), LAJEADO (INESC) e 

Ecoceanus. 

 
 

 

 

Este painel visou evidenciar o valor económico 

e social dos recursos marinhos através da 

apresentação de projectos aplicados a diferentes 

sectores de actividade, desde a energia, pesca e 

aquacultura, transportes e infra-estruturas portuárias, 

náutica de recreio. 

 
Programa de conferências do dia 17 de Junho – Fórum do Mar 
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Convite para o BioMarine Business Convention 2011 

 
 

No seguimento da participação no Fórum do Mar, o projecto Bubble net tem sido contactado por alguns 

interessados no sentido de avaliar o potencial do projecto e possível investimento.  

 

 

 

Deste networking surgiu também o convite para o projecto estar presente no BioMarine Business 

Convention 2011, a realizar em Nantes entre os dias 8 e 9 de Setembro. Participação que está neste momento a ser 

discutida e analisada com todo o interesse. 

 
 
 

 

Next Bubbles 
 
 
 

O projecto Bubble net já tem um site! www.bubblenet.pt (provisoriamente www.wix.com/bubblenet/promar) 

que todos os utilizadores, e curiosos, poderão aceder e no qual poderão ficar a conhecer o que é o projecto e a sua 

missão. Poderão ainda visualizar pequenos filmes sobre o comportamento alimentar das baleias corcunda e sobre 

alguns impactos ambientais provocados pelas redes de pesca. No final poderão deixar o vosso comentário. 

 

 

Imagem retirada do site 
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Este primeiro trimestre é dedicado tanto à 

divulgação como, particularmente, à aquisição de 

material para construção do protótipo. Têm sido 

efectuados os cadernos de encargos do respectivo 

material, bem como os convites às empresas 

fornecedoras para apresentarem as suas propostas.  

 

No próximo trimestre é esperado que parte 

do protótipo já esteja construída e que estejam a ser 

realizados os respectivos testes.  

 

     

Pré-protótipo 

 

 

Pré-protótipo

 
 
 

Até às próximas Bolhas!!! 
É já em Setembro 
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