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O Mar – Uma Oportunidade de Negócio   

Numa época em que o mar e a economia do mar parecem ser cavalos de batalha de 

políticos, empresas e mesmos de alguns particulares, a Teia D’Impulsos, em parceria 

com a Câmara Municipal de Portimão e a Rádio Costa D’Oiro, lançam o último 

episódio da Teia D’Ideias, desta primeira série de debates, sobordinado ao tema “O 

Mar – Uma Oportunidade de Negócio”. O debate terá lugar na casa Manuel Teixeira 

Gomes em Portimão no dia 6 de Junho pelas 21 horas. 

Pretende-se que sejam expostas ideias e que se possível surjam soluções, acima de 

tudo, pretendemos que sejam debatidos assuntos relacionados com a economia do 

mar. A Teia D’Impulsos pretende sublinhar a perspectiva de que o Mar é um recurso 

natural, no centro de uma rede económica e social, cujo potencial de desenvolvimento 

e sustentabilidade se encontram ainda em muito por explorar. 

Portimão encontra-se geográfica e fisicamente virado para o mar, porém, ao nível 

social e económico não existe uma visão nem uma aposta clara nas oportunidades de 

negócio que o mar e tudo o que a ele esta associado representam. Uma perspectiva 

integrada dos vários sectores associados ao mar, e, uma visão global sustentada nas 

oportunidades económicas e nos recursos humanos, poderá ser o ponto de partida 

para que o Mar se torne definitivamente o centro social e económico do Algarve. 

A Tertúlia “O Mar – Uma Oportunidade de Negócio” contará com a presença no painel 

de discussão dos seguintes intervenientes: Martinho Fortunato (Vice Presidente da 

Associação Portuguesa dos Portos de Recreio); André Días ( (Vice Presidente da 

Associação Mar Algarve); Pedro Veiga (Biolo Marinho e responsável por estudos 

naárea da pesca desportiva); Justino Sá Machado (Promotor da “Portimão Portugal 

Match Cup”); Pedro Caleja (dirigente da associação MUSBMAR) e; Eduardo Moreira 

(sócio gerente da Onda Náutica).  A Teia D’Impulsos será representada no painel por 

Luís Brito. A moderação do debate de ideias estará mais uma vez a cargo de Nuno 

Silva.    

O encontro estará aberto a todos os interessados, que poderão assistir ao vivo e 

participar activamente no debate. Será ainda possível seguir as principais incidências  

da tertúlia através da página de Facebook da Teia D’Impulsos. A pausa para café 

deste IX episódio contará com o apoio da Casa Inglesa  e da Delta. Como habitual, o 

debate será registado em formato áudio, sendo posteriormente transmitido, em 

diferido, pela Rádio Costa D’Oiro no programa “Impulso”, nas suas edições de 7 e 14 

de Junho, entre as 20 e as 22h. 

Este será o último episódio da primeira série da Teia D’Ideias, encontrando-se já 

agendado o início da segunda série para o mês de Outubro. Mais informações acerca 
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desta e outras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos em www.teiadimpulsos.pt ou 

através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com. 

 

Portimão, 3 de Junho de 2012 

  

 

 

A Direcção da Teia D’Impulsos 

http://www.teiadimpulsos.pt/

