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São 80 expositores, 32 países envolvidos, mais de 300 visitantes e mais de 150 reun
feira um sucesso

EXPO FISH PORTUGAL atrai merc
externos para o setor das pescas

ATUALIDADE

Publicado 2 meses atrás on Novembro 13, 2021
Por Redação A Nação





A EXPO FISH PORTUGAL arranca no próximo dia 16 de novembro e promete ser u
para a internacionalização do pescado português, com uma adesão em massa de m
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internacionais dos quatro cantos do mundo. Mais de 300 visitantes de 32 países m
presença na feira e já estão pedidas mais de 150 reuniões virtuais com vista a novo

A feira realiza-se a 16 e 17 de novembro, em formato online, com conferências sob
em formato hibrido, sendo dirigida aos pro�ssionais nacionais e estrangeiros. Este
surge apoiado na evolução digital e virtual, para dar resposta à nova realidade con
pretende ser a maior plataforma de promoção do pescado português.

A feira é composta por um espaço expositivo virtual, tem 80 expositores das princi
empresas e entidades nacionais, uma plataforma para reuniões dinâmicas, e uma c
de dois dias em formato híbrido, que decorre na Escola Superior de Turismo e Tecn
Mar de Peniche com a abertura de Ricardo Serrão Santos, Ministro do Mar.

Programa das conferências

16 de novembro        

9h30 – Receção aos participantes

10h30 – Sessão de abertura da EXPO FISH PORTUGAL com abertura de Ricardo Se
Ministro do Mar

11h30 – Oportunidades de �nanciamento no setor do pescado

12h30 – Pausa para almoço

14h30 – Apresentação de novos produtos e serviços

15h00 – Como ativar uma marca – pistas para o setor do pescado

16h15 – Internacionalização do pescado português – barreiras e oportunidades

17 novembro

9h30 – Receção aos participantes

10h30 – Sessão de abertura com Teresa Coelho, Secretária de Estado das Pescas

11h15 – Aquacultura – perspetivas de desenvolvimento

12h30 – Pausa para almoço
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TÓPICOS RELACIONADOS:

14h30 – Apresentação de novos produtos e serviços

15h00 – A valorização sustentável e a qualidade do pescado português

16h00 – Sessão de encerramento

As conferências online podem ser assistidas neste link:
https://www.expo�shportugal.com/pt/feira/conferencias .

A EXPO FISH PORTUGAL tem, ainda, um canal de YouTube onde também se pode
conferências e onde vão ser disponibilizados vídeos:
https://www.youtube.com/channel/UC5W4NBElz3CBU_mSS-HvF9w/videos .

As conferências também podem ser assistidas presencialmente na Escola Superior
e Tecnologia do Mar – Campus 4, Rua do Conhecimento, n.º 4 – 2520–614 Peniche

Imagem: DR.
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Universidade do Minho entre as 2
melhores escolas de optometria d
mundo

PRÓXIMO

 Orquestra Metropolitana de Lisboa
estreia Concerto para Orquestra, de
Christopher Bochmann

NÃO PERCA

Expo Fish Portugal com segunda
edição marcada depois do sucesso
deste ano

Região Vitivinícola Alentejana celebra
a tradição ancestral dos Vinhos de
Talha

Expo Fish Portugal: 21
importadores “atacam
português

CLIQUE PARA COMENTAR

PODE ESTAR INTERESSADO
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Barcelos: União de Freguesias de Durrãe
Tregosa instala “Espaço Cidadão”

ATUALIDADE

Publicado 14 minutos atrás on Janeiro 12, 2022
Por Redação A Nação

A Câmara Municipal de Barcelos e a União de Freguesias de Durrães e Tregosa assinaram
passado dia 11 de janeiro, o protocolo para a instalação de um “Espaço do Cidadão” na
freguesia de Durrães, resultado de uma parceria entre a autarquia e a AMA – Agência p
Modernização Administrativa.
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Mário Constantino, presidente da Câmara, vê nestes “Espaço Cidadão” uma mais-valia 
freguesias, tendo como objetivos “promover a modernização da prestação e distribuição
serviços públicos orientados para a satisfação das necessidades dos cidadãos e das emp

José Dias, presidente da União de Freguesias, manifestou-se satisfeito pela concretizaçã
desta parceria, pois é um espaço de extrema importância para a população, maioritariam
idosa, e que vive fora da zona urbana.

Toda a população pode bene�ciar dos serviços, não só os residentes em Durrães e Trego
mas também os que, diariamente, passam pela freguesia, onde estarão concentradas vá

CONTINUAR A LER

Identi�car jovens atletas para competições nacionais e internacionais

Federação Equestre Portuguesa lança
“Geração Talento Equestre”

ATUALIDADE

Publicado 15 minutos atrás on Janeiro 12, 2022
Por Redação A Nação
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A Federação Equestre Portuguesa (FEP) criou o programa “Geração Talento Equestre”, q
pretende identi�car e capacitar os mais jovens talentos dos diversos escalões de formaç

A apresentação do programa está marcada para sábado, dia 15.01.2022, às 18h00, nas
instalações da Sociedade Hípica Portuguesa, sendo que no mesmo local, durante todo o
semana, decorre também a primeira sessão de observação dos jovens talentos, entre as 
as 18h00.

O programa “Geração Talento Equestre” tem por objetivo captar e capacitar jovens dos
diversos escalões da Juventude, bem como dotar os Clubes de ferramentas e estratégias
desenvolvimento desportivo.

Este novo programa surge no seguimento do compromisso da FEP na elevação da perfo
das seleções nacionais em todas as modalidades equestres para o nível Olímpico e de
Campeonatos Europeus e Mundiais, assegurando quali�cações sistemáticas e participa
competitivas bem como fomentar a formação e o desenvolvimento do desporto Equest

CONTINUAR A LER

Projeto da Universidade de Coimbra
pretende verificar se é viável usar CO₂ n
produção de energia geotérmica

ATUALIDADE
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Uma equipa de cientistas da Universidade de Coimbra (UC) desenvolveu um equipamen
pela primeira vez, permite testar a viabilidade de utilizar dióxido de carbono (CO₂), um 
principais gases do efeito estufa, na extração de energia geotérmica, uma energia limpa
através do calor da terra.

Em teoria é possível utilizar dióxido de carbono em estado supercrítico para extrair ene
geotérmica, mas até agora, esta possibilidade nunca foi testada, ou seja, não existe info
experimental que explique o que é que acontece ao CO₂ a partir do momento em que en
rochas. O estado supercrítico caracteriza-se pela capacidade de alguns �uidos, como é o
do CO₂, apresentarem simultaneamente propriedades líquidas e gasosas quando expost
pressão e temperatura superiores às do seu estado crítico.

O grande objetivo do projeto “KIDIMIX – Difusão Molecular e Difusão Térmica de CO₂ e
misturas modelo próximo do ponto crítico”, que tem a colaboração da Universidade Liv
Bruxelas, na Bélgica, “é estudar a viabilidade de usar CO₂ capturado da atmosfera paraCONTINUAR A LER
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Santa Marta de Penaguião coloca
passadeiras 3D para aumentar a
segurança rodoviária

ATUALIDADE / 1 semana atrás

Coimbra: PSP faz duas detenções

ATUALIDADE / 1 mês atrás

Agressões por se
Albufeira: Suspe
de funções para 

ATUALIDADE / 2 mes

Investigador da Universidade do Minho é
o melhor Doutor em Economia do país

ATUALIDADE / 1 mês atrás

Direito de Associação

ATUALIDADE / 8 meses atrás

Porto: Igreja de 
talha nacional, v
turísticas

ATUALIDADE / 3 mes
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