O Mar e a Segurança
[ 02 de junho de 2016, Lisboa ]
A Segurança é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável e o crescimento de qualquer
país. Quando uma nação tem responsabilidades sobre um vasto recurso que, por ação de ondas e de
correntes, está em permanente movimento, como é o caso do mar, o tema da Segurança assume uma
importância maior. Se acrescentarmos o aspeto tridimensional do espaço marítimo, dado pelo leito marinho,
coluna de água, superfície e espaço aéreo sobre o mar, num cenário de alargamento de fronteiras marítimas à
escala global, percebemos a grande complexidade do tema.
Neste contexto, para debater aspetos relacionados com a proteção da soberania num cenário de crescimento
de territórios marítimos, tensão / conflito entre países em algumas zonas marítimas, pirataria marítima e
outra criminalidade marítima (tráfico...), migrações e salvaguarda da vida humana no mar (safety), a
Marinha, a Autoridade Marítima, a Força Aérea, a GNR, o IdD e a PwC, juntaram especialistas que
partilharão experiências sobre os mais recentes desafios que as nações marítimas enfrentam.
No próximo dia 2 de junho, pelas 10h.30, no âmbito da Ocean Business Week, no auditório 3 do Centro de
Congressos de Lisboa (Praça das Indústrias), acontecerá a conferência “O Mar e a Segurança” que contará
com a presença do Dr. Nuno Rogeiro, reputado especialista em geopolítica e assuntos de segurança e defesa,
como Key Note Speaker.

Agenda:
10h30 – Boas vindas
10h45 - Abertura
Key Note Speaker – Dr. Nuno Rogeiro - MAR

LIVRE, MAR ABERTO, MAR FECHADO, MAR

NOSSO - Proteger a equação nacional
Marinha – CTEN Morais Chumbo
Autoridade Marítima – CMG Dionísio Varela e CFR Ribeiro Ezequiel
Força Aérea – Coronel Duarte Gomes
GNR Unidade de Controlo Costeiro - Coronel João Nascimento
IdD - Dr. Eduardo Filipe
Moderador – Dr. Miguel Marques – PwC
13h00 - Encerramento

Caso pretenda juntar-se a nós neste momento de análise e discussão, pedimos que confirme a sua presença,
até ao próximo dia 27 de maio de 2016, para o email: marina.tojeira@pt.pwc.com.

