
Listagem	  de	  Expositores

Actual	  Boat	  Trips
Agência	  Nacional	  para	  a	  Qualificação	  e	  o	  Ensino	  Profissional
Aife	  -‐	  Liferaft
Algarexperience
Algarve	  Anima
Algarve	  Seafaris
Animaris	  -‐	  Animação	  Turística
APS	  -‐	  Administração	  dos	  Portos	  de	  Sines	  e	  do	  Algarve
Aqualand	  Algarve
Associação	  dos	  Nadadores	  Salvadores	  do	  Barlavento	  Algarvio
Barca	  Arade
Cadetes	  do	  Mar	  de	  Portugal
Cape	  Cruiser	  -‐	  Sagres
Centro	  Náutico	  da	  Praia	  de	  Faro
Clube	  de	  Vela	  de	  Lagos
	  
Clube	  Náutico	  de	  Tavira
Clube	  Naval	  de	  Portimão
Comissão	  de	  Coordenação	  e	  Desenvolvimento	  Regional	  do	  Algarve
Companhia	  de	  Pescarias	  do	  Algarve
Conserveira	  do	  Sul
CPA	  Turismo
Delegação	  da	  Associação	  de	  Fuzileiros	  do	  Algarve
Desporto	  Escolar	  Algarve
Direção	  Regional	  de	  Agricultura	  e	  Pescas	  do	  Algarve
Direção-‐Geral	  dos	  Estabelecimentos	  Escolares
Docapesca
EMPET	  -‐	  Parques	  Empresariais	  de	  Tavira
Faropeixe	  -‐	  Comércio	  Geral	  de	  Peixe
For-‐Mar	  -‐	  Centro	  de	  Formação	  Profissional	  das	  Pescas	  e	  do	  Mar
Formosamar
Frota	  do	  Infante	  -‐	  Associação	  Marítimo	  Turística	  de	  Lagos
Grupo	  de	  Ação	  Costeira	  Barlavento	  do	  Algarve
Grupo	  de	  Ação	  Costeira	  Sotavento	  do	  Algarve



Instituto	  do	  Emprego	  e	  Formação	  Profissional
Jornal	  da	  Economia	  do	  Mar
Karting	  Almancil	  Fun	  Park
L7	  -‐	  Mediação	  de	  Seguros
Luso	  Aventura
Macc	  Marland
Maralgarve	  	  -‐	  Associação	  para	  a	  dinamização	  da	  Economia	  do	  Mar	  no	  Algarve	  
Marina	  de	  Lagos
Marina	  de	  Portimão
Marina	  de	  Vilamoura
Mexilhões	  à	  Mesa
Município	  de	  Faro
Município	  de	  Lagos
Município	  de	  Loulé
Município	  de	  Portimão
Município	  de	  Tavira
Musubmar	  -‐	  Associação	  para	  a	  promoção	  e	  desenvolvimento	  do	  Turismo	  Subaquático
Necton	  -‐	  Companhia	  Portuguesa	  de	  Culturas	  Marinhas
Oceano	  XXI	  -‐	  Associação	  para	  o	  Conhecimento	  e	  Economia	  do	  Mar
Ophelia	  Catamaran
Osiris	  e	  Splash
Pestana	  Hotels	  &	  Resorts	  
Portiate
Portimão	  Surf	  Clube
Portisub	  -‐	  Clube	  Subaquático	  de	  Portimão
Quarpesca
Quaternaire	  Portugal
Região	  Turismo	  do	  Algarve
Santa	  Bernarda	  -‐	  Pirate	  Ship
Slide	  &	  Splash
Southwest	  Charters
Subnauta	  -‐	  Comércio	  e	  aluguer	  de	  embarcações	  e	  artigos	  náuticos
Tertúlia	  Algarvia
Turismo	  de	  Portimão
Ubiwhere
Universidade	  do	  Algarve
Vela	  Solidária
Wake	  Salinas	  -‐	  Sports	  &	  Recreation

APS	  -‐	  Administração	  dos	  Portos	  de	  Sines	  e	  do	  Algarve
Caixa	  Geral	  de	  Depósitos
Comissão	  de	  Coordenação	  e	  Desenvolvimento	  Regional	  do	  Algarve
Região	  Turismo	  do	  Algarve
Turismo	  de	  Portimão
AlgaPlus


