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Ricardo Serrão Santos

Na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar

Ministro do Mar inaugura
em Peniche a Expo Fish
Portugal
2021-11-15 17:44:30

A Expo Fish  Portugal começa já esta terça-feira, dia
16 de novembro, com um conjunto de conferências,
que podem ser assistidas online . As conferências
também podem ser assistidas presencialmente na
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar –
Campus 4, Rua do Conhecimento, n.º 4, em Peniche.
Pela primeira vez, Portugal tem o maior espaço virtual
de promoção do setor das pescas na Expo Fish
Portugal, para alavancar a exportação, como
estratégia crucial para a economia portuguesa e para o
setor.

     Programa

16 de novembro     

9:30 – Receção aos participantes

10:30 – Sessão de Abertura da Expo Fish Portugal
com abertura de Ricardo Serrão Santos, Ministro do

https://cm-alcobaca.pt/
https://tintafresca.net/index.php/2021/11/15/ministro-do-mar-inaugura-esta-terca-feira-em-peniche-a-expo-fish-portugal/
https://tintafresca.net/
https://tintafresca.net/?category=Ambiente
https://tintafresca.net/?category=Artes
https://tintafresca.net/?category=Desporto
https://tintafresca.net/?category=Economia
https://tintafresca.net/?category=Educa%C3%A7%C3%A3o
https://tintafresca.net/?category=M%C3%BAsica
https://tintafresca.net/?category=Patrim%C3%B3nio
https://tintafresca.net/?category=Sa%C3%BAde
https://tintafresca.net/?category=Sociedade
https://tintafresca.net/index.php/estatuto-editorial/
https://tintafresca.net/index.php/agenda-cultural/
https://tintafresca.net/?post_type=post&p=10939
https://www.expofishportugal.com/pt/feira/conferencias


Mar

11:30 – Painel 1 – Oportunidades de financiamento no
setor do pescado

12:30 – Pausa para almoço

14:30 – Apresentação de novos produtos e serviços

15:00 – Painel 2 – Como ativar uma marca – pistas
para o setor do pescado

16:15   Painel 3 – Internacionalização do pescado
português – barreiras e oportunidades

17 novembro

9h30 – Receção aos participantes

10h30 – Visita Virtual à Expo Fish Portugal, com
convidados

11h15 – Painel 4 – Aquacultura – perspetivas de
desenvolvimento

12h30 – Pausa para almoço

14h30 – Apresentação de novos produtos e serviços

15h00 – Painel 5 – A valorização sustentável e a
qualidade do pescado português

16h00 – Sessão de Encerramento da Expo Fish
Portugal com Teresa Coelho, Secretária de Estado das
Pescas

16h30 – Final da Expo Fish Portugal

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

Pela primeira vez, Portugal tem o maior espaço virtual
de promoção do setor das pescas na Expo Fish
Portugal, para alavancar a exportação, como
estratégia crucial para a economia portuguesa e para o
setor.
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