Evocação do Dia Europeu do Mar de 2017
24 de maio (4.ª feira), 17h00
CONVITE
O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) e os Diretores do CEEAT
CEEA Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico e do MARE - Centro de Ciências do Mar e
do Ambiente (UL) têm a honra de convidar V. Ex.ª e sua Exma. Família para
participarem na sessão evocativa do Dia Europeu do Mar sob o tema “O Futuro
dos Nossos Mares”, que se realiza na SGL (sala de convívio) em 24 de maio de
2017 (4.ª
.ª feira), com início às 17h
17h00.
Inscrição prévia
Rua das Portas de Santo Antão, 100 1150-269
269 LISBOA
Internet – www.socgeografialisboa.pt

Tlf: 21 342 54 01/50 68 - Fax 21 346 45 53
E-mail: geral@socgeografialisboa.mail.pt

Programa
16h45 – Registo.
bertura pelo Presidente da SGL
SGL, Prof. Cat. Luís Aires--Barros.
17h00 – Abertura
_“Significado do Dia Europeu do Mar”
Mar”, CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da
Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos.
_Conferência “Uma
Uma Perspetiva do Direito Marítimo
Marítimo”, Dr. Francisco Espregueira
Mendes (Sócio, Telles de Abreu - Advogados).
_Debate.
18h25 – Palavras
alavras de encerramento pelo Presidente da SGL.

O Dia Europeu do Mar de 2017
Desde 2008 que o Dia Europeu do Mar tem sido celebrado anualmente a 20 de maio para
evidenciar a importância do Oceano e mares no quotidiano de todo o continente Europeu,
tanto em comunidades costeiras como em territórios fechados ao mar e, além disso, para
realçar as oportunidades e os desafios que as regiões e os setores marítimos presentemente
enfrentam.
Este ano, o Dia Europeu do Mar vai ocorrer em Poole (Reino Unido) nos dias 18 e 19 de maio
com a conferência “O Futuro dos Nossos Mares“ organizada conjuntamente pelo Governo
do Reino Unido, Comissão Europeia e Município de Borough of Poole.
Transcreve-se
se em seguida a nota introdutória para a abertura da Conferência,
C
dedicada ao intercâmbio
âmbio de líderes convidados, sobre oportunidades e desafios relativos ao
desenvolvimento sustentável dos mares: “Os mares e os oceanos são um dos mais valiosos
recursos do nosso planeta. Eles são também fatores importantes para a economia da Europa.
Para isso temos de os desenvolver de modo sustent
sustentável. A sustentabilidade figura há muito no
âmago da União Europeia com legislação comunitária a assegurar elevados níveis de proteção
em áreas tais como a qualidade da água e a co
conservação
nservação da natureza de que resultou um
melhor ambiente e uma qualidade de vida mais favorável por todos usufruída.
usufruída Todavia,
permanecem desafios globais mais complexos a abordar tais como o crescente
crescent problema do

lixo marinho e microplásticos. Embora necessitem de uma ação determinada, ambiciosa e
coordenada por parte dos governos, também é preciso assegurar compromissos sérios e
progressivos da parte do setor privado. As empresas Europeias são líderes mundiais em
sustentabilidade e muitas delas e empreendedores, incluindo na economia marítima, já
superaram ideias para redução do impacte ambiental e para melhoria da sua responsabilidade
social,

conducentes

a

uma

intensificação

de

um

processo

de

mudança

autêntica”.

Os subtemas a abordar nos 28 workshops são os seguintes: Inovação e Crescimento, Pessoas
e Competências, Sustentabilidade e Governação, Salvaguarda e Segurança. O programa pode
ser acedido através

de https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/programme-

schedule.

Participe nesta sessão. Divulgue-a.
CAlm José Bastos Saldanha, presidente da Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos/SGL (96 444 73 48, jbsaldanha@sapo.pt)

