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DGRM RECEBE VISITA DA DIRETORA EXECUTIVA DA EFCA

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA – ELEIÇÕES 2021

BLUEOASIS - MAKING THE WORLD 
GREEN AND THE OCEANS BLUE

EFCA, em cooperação com a Agência 
Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira 
(Frontex) e a Agência Europeia de Segu-
rança Marítima, no apoio às autoridades 
nacionais que desempenham funções de 
Guarda Costeira.

A missão da EFCA, sedeada em Vigo, 
é promover as mais elevadas normas co-
muns de controlo, inspeção e vigilância 
no âmbito da Política Comum de Pescas, 
contribuindo para a criação de condições 
equitativas a nível europeu para o setor 
das pescas, de modo que seja pratica-
da uma pesca sustentável, reforçando o 
cumprimento das medidas de conserva-
ção e gestão existentes, em benefício das 
gerações presentes e futuras.

onde prevaleciam duas deze-
nas de delegados. 

Perante alegadas irregulari-
dades relativas aos Estatutos, 
José Leandro comunicou à 
Mesa da Assembleia Geral 
uma advertência de impug-
nação.

Enquanto a Justiça se de-
cide, a Revista de Marinha felicita o 
vencedor e toda a sua equipa, no desejo 
que o seu mandato corra de feição e vá 
ao encontro das verdadeiras necessidades 
da Vela, com os êxitos que há muito se 
aguardam.

e Institutos mundiais, mas sediada em 
Portugal. É também multi-fronteiras, vis-
to possuir uma rede de consultores ex-
ternos trabalhando remotamente (o novo 
normal…) espalhados pelo mundo: EUA, 
Canadá, Holanda, Alemanha, Caraíbas, 
Brasil e Austrália. Isto permite não só au-
mentar o know-how e as capacidades in-
ternas, mas também diminuir a distância 
aos mercados internacionais e perceber 
quais os problemas locais relacionados 
com os Oceanos.

Estamos aqui para trabalhar com a co-
munidade, para assegurar a sustentabili-
dade dos Oceanos e para garantir … um 
Mundo Mais Verde e Oceanos Mais Azuis. 

Para mais informação consulte www.
blueoasis.pt ou info@blueoasis.pt. 

A nova Diretora Executiva da Agên-
cia Europeia de Controlo das Pescas 
(EFCA), Susan Steele, visitou em 17 de 
outubro a Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marí-
timos (DGRM), no sentido de conhecer 
e aprofundar as relações de trabalho e 
cooperação mútua.

Foram discutidas matérias de interes-
se comum e novas possíveis sinergias de 
trabalho, tendo como objetivo melhorar 
os resultados conjuntos e a troca de infor-
mação entre as duas instituições. Áreas 
como a participação de inspetores de 
pesca portugueses em missões interna-
cionais de fiscalização ou a gestão do re-
gisto e serviços a embarcações da EFCA 

Conforme anunciámos em junho, a 
Federação Portuguesa de Vela já tinha 
duas candidaturas declaradas para as elei-
ções dos seus Órgãos Sociais, situação 
que nos fez convidar ambos os candidatos 
propostos, para um debate esclarecedor e 
inédito de apresentação dos seus projetos. 
O Comité Olímpico de Portugal apoiou a 
iniciativa e disponibilizou as suas instala-
ções, contudo o debate não se realizou, 
pois, um dos candidatos recusou.

As eleições decorreram no dia 14 de 
outubro, entre os dois anteriores candi-
datos e duas novas listas apresentadas 
posteriormente, uma a todos os Órgãos 

A 1 de Outubro de 2021 a firma blueOA-
SIS (www.blueoasis.pt) começou a sua 
atividade. É uma empresa de investigação 
e consultoria constituída por uma equipa 
jovem, mas com muitos anos de expe-
riência adquirida nos campos Marítimo, 
Offshore, Naval, da Mecânica e da Aero-
dinâmica. As principais áreas de atuação 
são as Energias Renováveis, Aquacultura, 
Limpeza dos Oceanos, Acústica Submari-
na e Descarbonização de Navios.

Tem por seus as-
sociados a VeraNavis 
(www.veranavis.com), a 
maior empresa de enge-
nharia naval em Portugal 
e a empresa de estraté-
gia empresarial Orianto 

na Bandeira Portuguesa, foram temas que 
estiveram em cima da mesa.  Outro tema 
igualmente relevante é a participação da 

Sociais, encabeçada por um 
anterior Presidente da Dire-
ção, José Leandro, e uma in-
dependente, ao Conselho de 
Arbitragem, encabeçada pelo 
cessante Presidente Armando 
Goulartt.

A Lista encabeçada por 
Mário Quina saiu vencedora 
em todos os Órgãos Sociais, embora o 
confronto relativo ao Conselho de Arbi-
tragem tenha sido renhido, porque a lista 
independente, com larga margem nas res-
tantes regiões só perdeu com a diferença 
de 4 votos, e apenas na Região Centro, 

(www.orianto.pt), tendo esta tríade no total 
mais de 40 engenheiros, peritos nas áreas 
citadas.

As ferramentas e procedimentos ineren-
tes à Indústria 4.0, Big-Data, Inteligência 
Artificial e Computação de Alto-Desem-
penho (HPC), são os ativos principais da 
blueOASIS. Note-se que a empresa tem 
acesso a mais de 40,000 cores de proces-
samento, vitais para a resolução dos pro-
blemas complexos.  

A blueOASIS é uma 
empresa multicultural 
com trabalhadores de 
Portugal, Brasil, Alema-
nha, França e Holanda, 
e colaborações com 
várias Universidades 


