
 

  

                                 
               

                                                                                                                          

Conferência do Seminário do Mar 

11 de outubro de 2021 (2.ª feira), 15h30 
 

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 têm a honra de convidar V. Ex.ª e sua Exma. Família para participarem 

na conferência do Seminário do Mar, em modo virtual, sob o tema “O Mar como 

Fator de Desenvolvimento Nacional”, que será proferida pelo Comandante Jaime 

Ferreira da Silva, em 11 de outubro de 2021 (2.ª feira), com início às 15h30.  

Este evento prossegue o 5.º ciclo de conferências do Seminário do Mar dedicado 

a “Ciência e Sustentabilidade”. 

 

Link de acesso à plataforma Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/82432343020?pwd=UFRUMGlNZDk2UEUxcHkvWjR4a2U3Zz09 

ID da reunião: 824 3234 3020 - Senha de acesso: 533335 
 

SGL: 935 425 401 | geral@socgeografialisboa.pt | www.socgeografialisboa.pt 

 

Programa 
―   15h30, Abertura pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Prof. Cat. Luís Aires-

Barros. 

― 15h40, “O presente 5.º ciclo de conferências do Seminário do Mar dedicado à Ciência e 

Sustentabilidade”, Presidente da Secção de Geografia dos Oceanos, C.Alm. José Bastos 

Saldanha.  

― 15h50, Conferência sobre “O Mar como Fator de Desenvolvimento Nacional”, que será 

proferida pelo Comandante Jaime Ferreira da Silva. 

― 16h20, Debate. 

― Encerramento. 
 

Sobre o tema “O Mar como fator de Desenvolvimento Nacional” 
Ao longo dos tempos, o mar tem assumido uma importante função no desenvolvimento de 

Portugal, tendo sido recentemente identificadas evidências da existência de recursos 

energéticos, minerais e biogenéticos com um elevado potencial estratégico e económico, nos 

vastos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição portuguesa. Nestas circunstâncias, 

importa formular uma estratégia que permita materializar o potencial estratégico do mar 

português e estabelecer as condições para que este se constitua como um fator de 

desenvolvimento de Portugal.  

Para esse efeito, são identificados alguns dos fatores estratégicos nos domínios político, 

económico, ambiental, sociocultural e securitário que poderão condicionar o aproveitamento do 

potencial estratégico existente. Seguidamente, é estabelecido um quadro claro sobre a 

estratégia a desenvolver, no sentido de transformar o potencial estratégico do mar nacional num 

fator de desenvolvimento socioeconómico e de afirmação internacional de Portugal. 
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O Conferencista 
O Capitão-de-fragata Jaime Carlos do Vale Ferreira da Silva está na efetividade de serviço 

da Armada Portuguesa. É licenciado em Ciências Militares Navais, pela Escola Naval; mestre em 

Estratégia, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e doutor em Ciências Sociais, 
na especialidade de Estudos Estratégicos, pelo mesmo Instituto. 

 

Finalidade do Seminário do Mar 
(1) O Seminário do Mar decorre do protocolo de cooperação estabelecido entre o CEEA e o MARE 

para a realização de projetos de investigação e divulgação sobre assuntos do mar numa 

perspetiva interdisciplinar, tendo sido apresentado em 9 de maio de 2016 numa sessão 

evocativa do Dia da Europa realizada na SGL, como instituição cooperante. 

(2) Trata-se de um ciclo mensal de conferências a apresentar na primeira 2.ª feira, com início 

às 17h00 e a duração aproximada de 90 min; o título é indicado pelo conferencista que dispõe 

de 40 min para a apresentação seguida de debate. 

(3) O quinto ciclo de conferências é dedicado ao tema “Ciência e Sustentabilidade”. 

(4) O ciclo em modo presencial foi suspenso em 2020 devido às medidas de contenção 

estabelecidas face à eclosão da pandemia Covid-19 e retomado, com cautela, em modo virtual 

na conferência de 14 de dezembro para ser prosseguido em 2021.  
 

Calendário do 5.º ciclo de conferências (2020-2021) 

√  13 de janeiro de 2020, "Mendeleev, a Tabela Periódica e os Minerais do Mar Profundo", Prof. 

Catedrático Fernando Barriga (IDL, Instituto D. Luís) e Prof.ª Doutora Maria José Lourenço (CQE-

Ciências, Centro de Química Estrutural). 

√  11 de fevereiro, “A Proteção da Biodiversidade Marinha: regime jurídico e perspetivas atuais”, Prof.ª 

Doutora Marta Chantal Ribeiro (FDUP, CIIMAR/UP). 

√  10 de marco, “Europeização dos Mares Regionais ou Regionalização das Políticas da EU?” Prof.ª 

Catedrática Regina Salvador (FCSH/UNL). 

√  14 de dezembro, “A 2.ª Avaliação do Estado Global do Oceano (Processo Regular) das Nações 

Unidas e o Plano de Implementação para a Década das Nações Unidas sobre a Ciência do Oceano 

(2021-2030)”, Prof.ª Catedrática Maria João Bebianno (CIMA/UAlgarve) e Prof. Doutor Luís Menezes 

Pinheiro (CESAM/UAveiro). 

√   18 de janeiro de 2021, “A Nova Economia Azul e a Governança do Espaço Marítimo: De Portugal ao 

Atlântico Tropical”, Prof. Doutor José Guerreiro (FCUL, MARE-UL). 

√  12 de abril, “Política do Mar: a Estratégia Nacional do Mar 2021-2030 e a Presidência Portuguesa do 

Conselho da União Europeia”, S. Ex.ª o Ministro do Mar, Doutor Ricardo Serrão Santos. 

√  10 de maio, “RISE UP – A Blue Call to Action”, Prof. Doutor Emanuel Gonçalves (Fundação Oceano 

Azul). 

√  28 de junho, “Como assegurar a utilização sustentável dos oceanos no âmbito nacional com 
incidência europeia e internacional”, Dr. José Manuel Marques (DGRM). 

 

Participe nesta sessão. Divulgue-a. 
 
Este convite é remetido pela Sociedade de Geografia de Lisboa, no âmbito da divulgação da sua atividade institucional, como seja no 
envio de convites e comunicações. Caso pretenda deixar de receber estes convites ou solicitar o acesso ou a atualização dos seus 
dados, poderá fazê-lo contactando-nos através de geral@socgeografialisboa.pt. 

 


