Conferênc
Conferência do Seminário do Mar
9 de abril de 2018 (2.ª feira), 17h00
CONVITE
O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) e os Diretores do CEEA Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico e do MARE - Centro de Ciências do Mar e
do Ambiente (FCUL) têm a honra de convidar V. Ex.ª e sua Exma. Família para
participarem na conferência
ia “EXPO98: Vinte anos depois” que será proferida pelo
CAlm. José Bastos Saldanha
aldanha,, na SGL (auditório Adriano Moreira) em 9 de abril de
2018 (2.ª feira), com início às 17h00
17h00. Este evento integra-se
se no 3.º ciclo de
conferências do Seminário do Mar dedicado a “20
20 Anos de Políticas Públicas”.
Públicas
Agradece
Agradece-se a confirmação da presença
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
17h00 – Abertura pelo Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires
Aires-Barros
Barros.
─ Introdução.
─ Debate.
18h30 – Encerramento.

Finalidade do Seminário
(1) O Seminário do Mar decorre do protocolo de cooperação estabelecido entre o
CEEAT e o MARE ULisboa para a realização de projetos de investigação e divulgação
sobre assuntos do mar numa perspetiva interdisciplinar
interdisciplinar,, tendo sido apresentado em 9
de maio de 2016 numa sessão também evocativa do Dia da Europa realizada na SGL,
como instituição cooperante.
(2) Trata-se
se de um ciclo mensal de conferências a apresentar usualmente à 2.ª feira,
com início às 17h00 e a duração aproximada de 90 min; o título é indicado pelo
conferencista que dispõe de 20 min para a sua apresentação seguida
eguida de debate.
debate
(3) O terceiro ciclo de conferências é dedicado ao tema “20 Anos de Políticas
Públicas”.

Calendário do 3.º ciclo de conferências
√ 20 de novembro, “A Perspectiva do Direito do Mar
Mar”, Prof. Catedrático Januário
da Costa Gomes (FD ─ UL).
√ 19 de dezembro, tertúlia “Como avaliar a intervenção pública no oceano e nas
zonas costeiras”,, moderador CAlm José Bastos Saldanha (SGL).
√ 15 de janeiro de 2018, “Portugal e a Economia do Mar”,
Mar” Doutor José Félix
Ribeiro (Fundação Calouste Gulbenkian)
Gulbenkian).
√ 7 de fevereiro, mesa-redonda
redonda sobre “Ciência e Política na Estratégia Nacional
para o Mar”,, Prof. Cat. Henrique Cabral (MARE
(MARE-UL)
UL) e Prof. Doutor Pedro Borges
Graça (CEEA).
√ 12 de março, “Política
Política Comum das Pescas - a caminho do fim da
sobrepesca?”,, Mestre Gonçalo Ferreira de Carvalho (Sciaena)
(Sciaena).

─ 9 de abril, “EXPO98: Vinte anos depois”, CAlm. José Bastos Saldanha (SGL).
─ 7 de maio, “Os portos e o transporte marítimo”, Prof. catedrático José Felício
(ISEG).
─ 18 de junho, “O ordenamento do espaço marítimo e a conservação do
Oceano”, Prof. Doutor Francisco Andrade (FCUL).
─ 25 de junho, Tertúlia de encerramento.

Participe nesta sessão. Divulgue-a.

