Sociedade de Geografia de Lisboa / Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
(A Secção de Geografia dos Oceanos agradece o envio para jbsaldanha@sapo.pt de informação sobre eventos do mar)

Agenda do Oceano
(Se não desejar receber mais esta Agenda, por favor envie-nos um e-mail)

Legenda

1 de dezembro de
2012

⇒ 1.ª referência do evento, depois de 15 de agosto de 2012

Destaques
1) Sobre o tema literacia:
– em 5 e 6 de setembro, na conferência europeia “Literacia para Todos” foi
apresentado e discutido o relatório final do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre
Literacia da Comissão Europeia que alerta para a crise de literacia que afeta todos
os países europeus (um assunto interdito e invisível em grande parte dos Estados
membros por não existirem estudos nem inquéritos e, portanto, inquestionável (?),
descreve os principais problemas e, com o apelo “QUALQUER QUE SEJA O NOSSO
PAPEL, INSTITUCIONAL OU SOCIETÁRIO, DEVEMOS AGIR AGORA MESMO!”, enuncia
soluções para alcançar a literacia plena em toda a Europa;
– em 24 de setembro, na Sociedade de Geografia de Lisboa celebrou-se o Dia
Internacional da Literacia (promovido em 8 de setembro pela UNESCO) com o
colóquio “A Literacia em Portugal e no Mundo”;
– em 12 de outubro, efetuou-se em Bruges a 1.ª conferência sobre Literacia do
Oceano realizada na Europa, um significativo evento conducente a uma sociedade
mais literata em assuntos do mar, tendo em conta os desafios que se nos colocam
na construção de uma economia marítima durável e de uma sociedade baseada no
conhecimento, além da mobilização crucial do público europeu como parceiro
oceânico;
– em 16 de Novembro, o colóquio “O Oceano: contributo para a criação de ambientes
literatos” na jornada comemorativa do Dia Nacional da Mar promovida pela
Sociedade de Geografia de Lisboa;
– em 16 de Novembro, na jornada comemorativa anterior, a conferência “Literacia e
Cidadania” proferida pela Prof.ª Doutora Patrícia Ávila, socióloga, investigadora e
docente do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa/Instituto
Universitário de Lisboa.
2) A comemoração do Dia Nacional do Mar, em 16 de Novembro, ganhou uma expressiva
projeção no País, assinalada pelos eventos aqui registados.

Eventos anteriores a 1 de Dezembro de 2012
15AGO a 02SET (4.ª feira a domingo) – Feira do Livro do Mar (temática associada ao Mar e à História
Marítima), organizada no âmbito do 50º Aniversário do Museu de Marinha, nas suas instalações (Praça do
Império, em Lisboa) no período de abertura normal (10h00-18h00). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/Pages/homepage.aspx.
15 a 19AGO (4.ª feira a domingo) – festival do Bacalhau, integrado na programação comemorativa dos 75 Anos
do Museu Marítimo de Ílhavo (Av. Dr. Rocha Madahil). Informação em www.cm-ilhavo.pt.
15AGO (4.ª feira) – notícia da criação de um índice abrangente (Índice da Saúde do Oceano) que
quantitativamente mede e acompanha a saúde de sistemas binários homem-oceano, proporcionando um
instrumento eficaz para aumentar a consciencialização pública, dirigir a gestão de recursos, aperfeiçoar as
políticas e priorizar a investigação científica. O Índice foi calculado para todos os estados costeiros.
Informação em http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11397.html.
15AGO (4.ª feira) – regata do Atlântico Azul, organizada pela APAETT – Associação dos Proprietários e Arrais
das
Embarcações
Típicas
do
Tejo.
Informação
em

http://www.anmpn.pt/eventos/2012/eventos20120121.html.
17 a 26AGO (6.ª feira a domingo) – Festas do Mar de Cascais 2012, organizadas pela Câmara Municipal de
Cascais. Informação em http://www.cm-cascais.pt/.
18 e 19AGO (sábado e domingo) – passeio ambiental nas baías de Sesimbra e do Portinho da Arrábida, com
limpeza voluntária do fundo marinho, em mergulho em apneia, integrado num conjunto de cinco
iniciativas com o envolvimento dos cidadãos, lançado pela Representação da Comissão Europeia em
Portugal em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, que visa contribuir para a defesa do
património ambiental e cultural e, desta forma, para promover a cidadania, o desenvolvimento de turismo de
qualidade e a economia de base local. Informação em http://mtp.pt/ce/inscricao.php.
19AGO (domingo) – procissão marítima em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes, integrada nas Festas
do Mar em Cascais, de 17 a 26 de agosto, organizadas pela Câmara Municipal de Cascais. Informação em
http://www.cm-cascais.pt/sub-area/festas-tradicionais.
⇒22AGO (4.ª feira) – publicação no DR 162, Série I de 2012-08-22, do Decreto Regulamentar Regional n.º
20/2012/M da Região Autónoma da Madeira – Presidência do Governo que, em primeira alteração
ao Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2012/M, de 13 de março, estabelece a orgânica da Secretaria
Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais e do Gabinete do Secretário Regional. Informação em
http://dre.pt/.
⇒23AGO (5.ª feira) – publicação no DR 163, Série I de 2012-08-23, do Decreto-Lei n.º 195/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que aprova a orgânica do Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. Informação em http://dre.pt/.
⇒24AGO (5.ª feira) – publicação no DR 164, Série I de 2012-08-24, do Aviso n.º 72/2012 do Ministério dos
Negócios Estrangeiros que torna público ter o Reino da Dinamarca depositado o seu instrumento de
ratificação às Emendas à Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste
respeitantes aos Anexos II e III, adotadas em 29 de junho de 2007. Informação em http://dre.pt/.
26AGO (domingo) – procissão fluvial dos círios de Chelas e da Restauração da Moita de veneração de
Nossa Senhora da Atalaia, por ocasião das Festas em sua Honra que decorrem entre 24 e 26 de agosto.
A procissão fluvial é organizada pela APAETT – Associação dos Proprietários e Arrais das Embarcações
Típicas do Tejo. Informação em http://www.anmpn.pt/eventos/2012/eventos20120121.html.
⇒27AGO (2.ª feira) – publicação no DR 165, Série I de 2012-08-27, Decreto-Lei n.º 201/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que procede à primeira alteração
ao Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de outubro, que define o regime jurídico das medidas necessárias
para garantir o bom estado ambiental do meio marinho até 2020. Informação em http://dre.pt/.
⇒28AGO (3.ª feira) – edição online de Notícias do Mar, exemplar n.º 308, agosto de 2012. Consultável em
http://www.noticiasdomar.pt/.
⇒28AGO (3.ª feira) – publicação no DR 166, Série I de 2012-08-28, Portaria n.º 259/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que estabelece o programa de ação
para as zonas vulneráveis de Portugal continental. Informação em http://dre.pt/.
28AGO a 03SET (3.ª a 2.ª feiras) – Sintra Portugal PRO, a mais importante e mais antiga prova do Circuito
Mundial de Bodyboard IBA, organizada pela Federação Portuguesa de Surf com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra, que se realiza pelo 17.º ano consecutivo na Praia Grande (Colares). Informação em
http://www.revistademarinha.com/.
⇒29AGO (4.ª feira) – publicação no DR 167, Série I de 2012-08-29, da Lei n.º 44/2012 da Assembleia da
República que, em sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, estabelece o regime
da utilização dos recursos hídricos. Informação em http://dre.pt/.
⇒29AGO (4.ª feira) – início do período de consulta pública sobre “Conhecimento Marinho 2020: do
mapeamento dos fundos marítimos à previsão oceânica” com o objetivo de compreender as opiniões
dos parceiros sobre opções para a sua futura governação. O período termina em 15 de Dezembro de 2012
e a consulta é da responsabilidade da Direção-Geral para os Assuntos Marítimos e Pescas da Comissão
Europeia. Informação em http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-

2020/index_en.htm.
⇒30AGO (5.ª feira) – publicação no DR 168, Série I de 2012-08-30, da Portaria n.º 264/2012 dos Ministérios das
Finanças e da Defesa Nacional que fixa a estrutura nuclear do Instituto da Defesa Nacional. Informação
em http://dre.pt/.
⇒31AGO (6.ª feira) – publicação no DR 169, Série I de 2012-08-31, do Decreto-Lei n.º 206/2012 do Ministério da
Educação e Ciência que reconhece a natureza de instituto universitário ao IADE-U Instituto de Arte,
Design e Empresa – Universitário. Informação em http://dre.pt/.
⇒03SET (2.ª feira) – publicação no DR 170, Série I de 2012-09-03, do Decreto-Lei n.º 207/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que transpõe a Diretiva n.º 2011/75/UE,
da Comissão, de 2 de setembro, que substitui o anexo A da Diretiva n.º96/98/CE, do Conselho, de 20
de dezembro, relativa às normas a aplicar aos equipamentos marítimos a fabricar ou a comercializar
em território nacional ou a instalar em embarcações nacionais, alterando o Decreto-Lei n.º 24/2004,
de 23 de janeiro. Informação em http://dre.pt/.
⇒03SET (2.ª feira) – publicação no DR 170, Série I de 2012-09-03, do Decreto Regulamentar Regional n.º
19/2012/A da Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo que aprova o Plano de
Ordenamento da Orla Costeira da Ilha do Faial. Informação em http://dre.pt/.
⇒03SET (2.ª feira) – publicação no DR 170, Série I de 2012-09-03, da Resolução da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma da Madeira n.º 38/2012/M da Região Autónoma da Madeira – Assembleia Legislativa que
recomenda à Região Autónoma da Madeira mais exigência do Estado Português em defesa do mar e
pela salvaguarda da Zona Económica Exclusiva. Informação em http://dre.pt/.
⇒04SET (3.ª feira) – publicação no DR 171, Série I de 2012-09-04, da Portaria n.º 270/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que aprova o perfil dos investigadores
do Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Marítimos. Informação em http://dre.pt/.
04SET a 19OUT (3.ª a 6.ª feira) – exposição “Caixa da Memória – Tributo aos Homens que foram ao
Bacalhau”, organizada pelo Museu Marítimo de Ílhavo, no Museu de Marinha (sala D. Luís), Praça do
Império em Lisboa. Informação em http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/.
⇒04 a 09SET (3.ª feira a domingo) – SATA Airlines Azores Pro, prova (6 estrelas) masculina de surf
integrada no calendário (estrelas) de 2012 da ASP – Association of Surfing Professionals Europe,
realizada na ilha de S. Miguel. Informação em http://azores.aspeurope.com/event-info/.
04SET (3.ª feira) – 17h00, conferência “Portugal, ‘produtor’ de segurança internacional”, integrada no ciclo
Grandes Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa
Nacional, na Universidade Católica (Palma de Cima, Lisboa). Informação em http://www.idn.gov.pt.
05 a 07SET (4.ª a 6.ª feira) – 7.º seminário europeu de “OWEMES 2012 – Offshore Wind and Other Marine
Renewable Energies in Mediterranean and European Seas”, organizado por Eolica Expo Mediterranean,
no Centro de Exposições de Roma. Informação em http://www.wavec.org/index.php/54/events/.
05 e 06SET (4.ª e 5.ª feira) – conferência “Literacia para Todos” promovida pela Presidência Cipriota do
Conselho Europeu, realizada em Nicósia, com apresentação e discussão do relatório final do Grupo
de Peritos de Alto Nível sobre Literacia da Comissão Europeia (com o apelo “AJA AGORA MESMO!”)
para identificar formas alternativas de elevar os níveis de literacia na Europa. Consultar a síntese do
relatório
em
http://ec.europa.eu/education/literacy/what-eu/high-level-group/documents/executivesummary_pt.pdf.
06SET (5.ª feira) – 13h30, palestra “Nematodes: estuarine story tellers”, integrada no ciclo “Quintas do Mar” do
Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da
FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em http://co.fc.ul.pt/.
⇒07SET (6.ª feira) – publicação no DR 174, Série I de 2012-09-07, do Aviso n.º 90/2012 do Ministério dos
Negócios Estrangeiros que torna público que a República Unida da Tanzânia depositou o seu
instrumento de acessão à Convenção sobre Poluição Marinha Provocada por Imersão de Detritos e
Outros Produtos, Emendada, adotada em Londres em 29 de dezembro de 1972 e modificada na
cidade do México, em Moscovo e em Washington. Informação em http://dre.pt/.
-

⇒08SET (sábado) – início do período de consulta pública das Estratégias Marinhas para a subdivisão do
continente e para subdivisão da plataforma continental estendida, em cumprimento do Artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 201/2012, de 27 de agosto. O período
termina em 8 de outubro de 2012 e a consulta é da responsabilidade da Direção-Geral de Recursos
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Informação em http://www.dgrm.min-agricultura.pt/.
⇒10SET (2.ª feira) – publicação no DR 175, Série I de 2012-09-10, do Aviso n.º 102/2012 do Ministério dos
Negócios Estrangeiros que torna público que a Federação da Malásia depositou o seu instrumento de
acessão ao Tratado para a Antártida, adotado em Washington, nos Estados Unidos da América, em 1
de dezembro de 1959. Informação em http://dre.pt/.
10SET (2.ª feira) – 18h00, conferência “Trends in fish populations in a 32 year study of a highly altered
estuarine marsh in California”, organizada pelo Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL), na sala 2.2.15 (Campo Grande, Lisboa). Informação em http://co.fc.ul.pt/.
10SET (2.ª feira) – 18h00, conferência “Resilient Cities”, integrada no ciclo Human Habitat 2012, concebido e
coordenado pela Iniciativa Construção Sustentável com o Oceanário de Lisboa e a Roca, no auditório "Mar
da
Palha"
nas
instalações
do
Oceanário,
Parque
das
Nações.
Informação
em
http://www.construcaosustentavel.pt/.
10SET (2.ª feira) – 21h30, conferência “Portugal e os desafios da segurança energética”, integrada no ciclo
Grandes Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa
Nacional, na Fundação Eng. António de Almeida (Rua do Tenente Valadim 325, Porto). Informação em
http://www.idn.gov.pt.
⇒11SET (3.ª feira) – publicação no DR 176, Série I de 2012-09-11, da Resolução do Conselho de Ministros n.º
78/2012 da Presidência do Conselho de Ministros que aprova a Estratégia Nacional para os Recursos
Geológicos – Recursos Minerais. Informação em http://dre.pt/.
⇒11SET (3.ª feira) – publicação no DR 176, Série I de 2012-09-11, da Declaração de Retificação n.º 45/2012 da
Presidência do Conselho de Ministros – Secretaria-Geral que retifica a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 62/2012, de 13 de julho, que estabelece os objetivos e a composição da Comissão
Interministerial para os Assuntos do Mar e disciplina o exercício das funções executivas de apoio à
respetiva atividade, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 135, de 13 de julho de 2012.
Informação em http://dre.pt/.
11SET
(3.ª
feira)
–
17h30,
conferência
“Novas
ferramentas
para
novas
fronteiras:
Biotelemetria e conservação marinha nos Açores e no grande Atlântico”, que se integra no ciclo
“Ciências do Mar”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em
Lisboa). Informação em http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
13SET (5.ª feira) – 18h00, conferência “A cooperação civil-militar na ajuda de emergência”, integrada no ciclo
Grandes Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa
Nacional, no salão nobre do Governo Regional da Madeira (Avenida Zarco, Funchal). Informação em
http://www.idn.gov.pt.
14SET (6.ª feira) – 16h00, conferência “Educação, Cidadania e Defesa Nacional”, integrada no ciclo Grandes
Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa Nacional, no
Palácio dos Grilos da Universidade de Coimbra (Rua da Ilha, Coimbra). Informação em
http://www.idn.gov.pt.
15SET (sábado) – encerramento do concurso Prémio do Mar Rei D. Carlos 2012, instituído anualmente pela
Câmara Municipal de Cascais por intermédio do Museu do Mar – Rei D. Carlos com a finalidade de
homenagear o estadista e o homem de mar e de estimular a investigação científica sobre temas ligados ao
mar.
O
concurso
encerra
em
15
de
Setembro.
Informação
em
http://www.cmcascais.pt/museumar/home.html.
15SET (sábado) – 10h00, seminário “O Alargamento da Plataforma Continental”, integrado no ciclo de
seminários semestral “Desafios do Mar Português”, organizado pelo Centro de Investigação e
Empreendedorismo do Mar do Município de Ílhavo em parceria com outras instituições, no Museu Marítimo
-

de Ílhavo. Informação em http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/pages/41?event_id=39.
15SET (sábado) – 11h00, conversa informal sobre “Corsários e Piratas Portugueses na Ásia” pela Doutora
Alexandra Peluccia, organizada pelo Grupo de Amigos do Museu de Marinha, no Museu de Marinha.
Programa em http://museu.marinha.pt/Museu/Site/PT/GAMMA/ Programa/.
16SET (domingo) – passeio ambiental na famosa praia de Supertubos, em Peniche, com limpeza voluntária,
integrado num conjunto de cinco iniciativas com o envolvimento dos cidadãos, lançado pela Representação
da Comissão Europeia em Portugal em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, que visa contribuir
para a defesa do património ambiental e cultural e, desta forma, para promover a cidadania, o
desenvolvimento de turismo de qualidade e a economia de base local. Informação em
http://mtp.pt/ce/inscricao.php.
16 e 17SET (domingo e 2.ª feira) – reuniões de interação convocadas pelo World Ocean Council e pelo Arctic
Council para implicar a indústria no desenvolvimento sustentável do Ártico, em Reiquiavique. Informação
em www.oceancouncil.org.
18SET (3.ª feira) – 17h30, conferência “Vida invisível em ambientes extremos no mar profundo:
em busca de biomoléculas com elevado valor biotecnológico”, que se integra no ciclo “Ciências do
Mar”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa).
Informação em http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
18SET (3.ª feira) – 18h00, conferência “Mar, um recurso estratégico nacional”, integrada no ciclo Grandes
Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa Nacional, na
Universidade dos Açores em Ponta Delgada (Campus de Ponta Delgada). Informação em
http://www.idn.gov.pt.
19SET (4.ª feira) – 15h00, conferência “Economia da Defesa: tecnologia e inovação”, integrada no ciclo
Grandes Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa
Nacional, na Universidade de Évora (Largo dos Colegiais, 2, Évora). Informação em http://www.idn.gov.pt.
⇒20SET (5.ª feira) – publicação no DR 183, Série I de 2012-09-20, da Resolução do Conselho de Ministros n.º
79/2012 da Presidência do Conselho de Ministros que revoga a Resolução do Conselho de Ministros n.º
183/2004, de 22 de dezembro, sobre o Programa Relativo à Aquisição de Navios Destinados à
Marinha Portuguesa, e autoriza o Ministro da Defesa Nacional a proceder à revogação de contratos
entre o Estado Português e os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A.. Informação em
http://dre.pt/.
20SET (5.ª feira) – 13h30, palestra “Nematodes as a promising ‘model’ assemblages for Marine Ecology”,
integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em
http://co.fc.ul.pt/.
20SET (5.ª feira) – 17h00, conferência “Plataformas logísticas, transportes e comunicações: Portugal no
centro do comércio mundial”, integrada no ciclo Grandes Temas do Conceito Estratégico de Defesa
Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa Nacional, na Universidade da Beira Interior (Convento de S.
António, Covilhã). Informação em http://www.idn.gov.pt.
⇒21 a 23SET (6.ª feira a domingo) – EDP Surf Pro Estoril, prova (6 estrelas) feminina de surf integrada no
calendário (estrelas) de 2012 da ASP – Association of Surfing Professionals Europe, realizada na
praia de Carcavelos, Cascais. Informação em http://estoril.aspeurope.com/.
⇒21SET (6.ª feira) – publicação no DR 184, Série I de 2012-09-21, da Portaria n.º 288/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que em segunda alteração à Portaria n.º
434/2002, de 22 de abril, define, para aplicação aos portos do continente, regras sobre a emissão dos
certificados de isenção de pilotagem. Informação em http://dre.pt/.
⇒21SET (6.ª feira) – 09h00, workshop “Recursos naturais costeiros e do mar profundo” do Fórum Atlântico,
organizado em parceria pela Comissão Europeia (Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas),
Direção-Geral de Política do Mar e Direção Regional do Ambiente dos Açores, na Sociedade Amor da Pátria
(Rua
D.
Pedro
IV,
Horta,
Faial).
Informação
em
-

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/atlanticforum/.
⇒24SET (2.ª feira) – publicação no DR 185, Série I de 2012-09-24, do Decreto n.º 24/2012 do Ministério dos
Negócios Estrangeiros que aprova as Emendas aos artigos 25.º e 26.º da Convenção sobre a Proteção
e a Utilização de Cursos de Água Transfronteiriços e dos Lagos Internacionais, adotadas pela
Reunião das Partes, em Madrid, em 28 de novembro de 2003. Informação em http://dre.pt/.
24SET (2.ª feira) – 14h30, celebração conjunta do Dia Internacional da Literacia (8 de Setembro) e de
encerramento da Década das Nações Unidas sobre Literacia: “Educação Para Todos” (2003-2012”,
organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa, Comissão Nacional da UNESCO e Plano Nacional de
Leitura, na sede da SGL (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa). Informação em Comissão Nacional
da UNESCO: 21 356 63 10/cnu@unesco.pt.
24SET (2.ª feira) – 17h00, conferência “O desafio da cibersegurança”, integrada no ciclo Grandes Temas do
Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa Nacional, na Universidade
do Minho (Largo do Paço, Braga). Informação em http://www.idn.gov.pt.
25SET (3.ª feira) – 17h30, conferência “Recursos naturais da crosta oceânica profunda:
o futuro de Portugal está do lado do mar”, que se integra no ciclo “Ciências do Mar”, organizada pela
Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒27 a 30SET (5.ª feira a domingo) – SATA Airlines Azores Pro, prova (6 estrelas) feminina de surf integrada
no calendário (estrelas) de 2012 da ASP – Association of Surfing Professionals Europe, realizada na
ilha de S. Miguel. Informação em http://azores.aspeurope.com/event-info/.
27SET (5.ª feira) – Dia Mundial do Turismo.
27SET (5.ª feira) – Dia Mundial do Mar de 2012 sob o tema “IMO: um século depois do Titanic”, celebrado na
sede
da
IMO
em
Londres.
Informação
em
http://www.imo.org/About/Events/WorldMaritimeDay/wmd2012/Pages/default.aspx.
⇒27SET (5.ª feira) – conferência anual “O que podem as empresas fazer pela sociedade?”, organizada pelo
BCSD Portugal, no Centro Congressos do Estoril. Informação em http://www.bcsdportugal.org/conferenciaanual-2012/1999.htm?utm_source=20120913_ML30_pt_1&utm_medium=newsletter.
28 a 30SET (6.ª feira a domingo) – celebração nacional das Jornadas Europeias do Património 2012 sob o
tema “O Futuro da Memória”, sob a coordenação da Direção-Geral do Património Cultural. Informação em
http://www.igespar.pt/media/docs/2012/06/15/Memorando_JEP_2012.pdf.
⇒27SET (5.ª feira) – 18h30, tertúlia " Rejeições e a nova Política Comum das Pescas", organizada pela
Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação e a Liga para a Protecção da Natureza, na
Livraria Ler Devagar – Lx Factory (Rua Rodrigues Faria, 103, em Lisboa). Informação em
http://www.lpn.pt/Homepage/Agenda/.
⇒28SET (6.ª feira) – publicação no DR 189, Série I de 2012-09-28, da Portaria n.º 295/2012 dos Ministérios das
Finanças e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que fixa a estrutura
nuclear da Direção-Geral de Política do Mar. Informação em http://dre.pt/.
⇒28SET (6.ª feira) – 17h00, evocação do Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (Santarém, 8 de julho
de 1925), integrada no ciclo de conferências “Jornadas da Memória”, organizada pela Sociedade de
Geografia de Lisboa, na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa). Informação em
www.socgeografialisboa.pt.
01OUT (2.ª feira) – 18h00, conferência “Innovation and Design as Economical Growth Drivers”, integrada no
ciclo Human Habitat 2012, concebido e coordenado pela Iniciativa Construção Sustentável com o Oceanário
de Lisboa e a Roca, no auditório "Mar da Palha" nas instalações do Oceanário, Parque das Nações.
Informação em http://www.construcaosustentavel.pt/.
02OUT (3.ª feira) – 17h30, conferência “Travessia do Atlântico Sul – 1922”, organizada pela Academia de
Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em
Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒03OUT (4.ª feira) – publicação no DR 192, Série I de 2012-10-03, da Resolução do Conselho de Ministros n.º
-

82/2012 da Presidência do Conselho de Ministros que altera o Plano de Ordenamento da Orla Costeira
Cidadela – Forte de São Julião da Barra, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
123/98, de 19 de outubro. Informação em http://dre.pt/.
⇒04OUT (5.ª feira) – publicação no DR 193, Série I de 2012-10-04, da Portaria n.º 304/2012 dos Ministérios das
Finanças e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que aprova os estatutos
do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., e revoga a Portaria n.º 555/2007, de 30 de abril.
Informação em http://dre.pt/.
04OUT (5.ª feira) – 13h30, palestra “Aplicação do ‘FuzzyUPWELL tool’ ao upwelling costeiro de Portugal”,
integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em
http://co.fc.ul.pt/.
⇒04OUT (5.ª feira) – 18h00, conferência “A área ribeirinha de Lisboa e a construção naval”, integrada no
ciclo “Construção naval em Lisboa: séculos XV a XVII”, organizado pela Câmara Municipal de Lisboa
(Gabinete de Estudos Olisiponenses), no Palácio de Beau Séjour (Estrada de Benfica, 368). Informação em
http://geo.cm-lisboa.pt/.
⇒06OUT (sábado) – 09h00, debate-fecho sobre ”Portos e transportes marítimos”, com base em exemplos
empresariais de sucesso abordados durante a semana, integrado no ciclo de conferências “Mar de
Negócios” que se propõe demonstrar o potencial económico do Mar em Portugal por intermédio de seis
setores da mesma economia. Uma iniciativa da TSF e da Caixa Geral de Depósitos em parceria com a
COTEC Portugal – Associação empresarial para a Inovação e com o Alto Patrocínio da Presidência da
República. Na antena da TSF, http://www.tsf.pt/.
⇒09OUT (3.ª feira) – publicação no DR 195, Série I de 2012-10-09, do Decreto-Lei n.º 218/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que transpõe a Diretiva n.º 2010/65/UE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de outubro, relativa às formalidades de declaração
exigidas aos navios à chegada e ou à partida dos portos dos Estados membros, revogando
o Decreto-Lei n.º 73/2004, de 25 de março. Informação em http://dre.pt/.
09OUT (3.ª feira) – 17h30, conferências “O mar no Levante” e “Os Povos do Mar”, que se integram no ciclo “O
mar na Antiguidade”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em
Lisboa). Informação em http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒10 a 21OUT (4.ª feira a domingo) – Rip Curl Pro Portugal, prova masculina de surf integrada no calendário
mundial de 2012 da ASP – Association of Surfing Professionals Europe, realizada em Peniche.
Informação em http://live.ripcurl.com/?portugal2012.
10OUT (4.ª feira) – 16h30, conferência "A Sociedade Civil: entre o Poder da Palavra e a Palavra do Poder",
organizada pelo Instituto da Defesa Nacional e a PASC – Plataforma Ativa da Sociedade de Civil (o seu XI
Encontro Público), no edifício sede do IDN (Calçada das Necessidades, 5, em Lisboa). Informação em
http://www.idn.gov.pt/.
⇒11OUT (5.ª feira) – entrega ao Governo de um projeto de Grandes Opções do novo Conceito Estratégico
de Defesa Nacional (CEDN), elaborado por uma comissão de individualidades presidida por Luís Fontoura.
Dentro do processo de revisão em curso, conforme com o disposto na Lei de Defesa Nacional, segue-se a

redação final sob proposta das Grandes Opções e a sua apresentação à discussão na Assembleia da
República; posteriormente, o CEDN é aprovado por resolução do Conselho de Ministros, mediante
proposta conjunta do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa Nacional, ouvido o Conselho Superior
de Defesa Nacional e o Conselho de Chefes de Estado-Maior. Informação em
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-defesa-nacional/mantenha-seatualizado/20121011-mdn-cedn.aspx.
11OUT (5.ª feira) – 16h00, palestra "Um rio na(s) rota(s) do estanho: O Tejo entre a Idade do Bronze e a
Idade do Ferro", integrada num ciclo sobre temas da Idade do Bronze Final e a presença Fenícia no Vale
do Tejo, organizado pelo Museu Municipal de Vila Franca de Xira, no seu núcleo-sede (Rua Serpa Pinto,
65). Informação em http://www3.cm-vfxira.pt/.
-

⇒11OUT (5.ª feira) – 18h00, conferência “O estaleiro naval da atual Praça de Dom Luís I. Contributo
arqueológico para a Olisipografia e para a História da Diáspora”, integrada no ciclo “Construção naval
em Lisboa: séculos XV a XVII”, organizado pela Câmara Municipal de Lisboa (Gabinete de Estudos
Olisiponenses), no Palácio de Beau Séjour (Estrada de Benfica, 368). Informação em http://geo.cmlisboa.pt/.
⇒12OUT (6.ª feira) – 17h00, sessão comemorativa do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes em
2012 (13 de Outubro) sob o tema “Mulheres e jovens: a força [in]visível da resiliência”, organizada pela
SGL em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género. Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒12OUT (6.ª feira) – 1.ª conferência sobre Literacia do Oceano realizada na Europa, organizada em parceria
pelo Marine Board Communications Panel, EMSEA – European Marine Science Education Association e
outras instituições, na sede do Flanders Marine Institute, em Bruges, Bélgica. Resultados e perspetivas em
http://www.emsea.eu/conference-2012-bruges/objectives.
⇒13OUT (sábado) – 09h00, debate-fecho sobre ”Turismo marítimo”, com base em exemplos empresariais
de sucesso abordados durante a semana, integrado no ciclo de conferências “Mar de Negócios” que
se propõe demonstrar o potencial económico do Mar em Portugal por intermédio de seis setores da mesma
economia. Uma iniciativa da TSF e da Caixa Geral de Depósitos em parceria com a COTEC Portugal –
Associação empresarial para a Inovação e com o Alto Patrocínio da Presidência da República. Na antena
da TSF, http://www.tsf.pt/.
⇒13OUT (sábado) – 09h00, exposição “Os Amuletos nas Embarcações de Pesca” patente até 31 de
dezembro de 2012 no navio hospital “Gil Eannes”, surto na antiga doca comercial de Viana do Castelo.
Informação em http://www.fundacaogileannes.pt/.
⇒15OUT (2.ª feira) – divulgação da revista Marés da Mútua dos Pescadores – Mútua de Seguros, C.R.L.,
cuja última edição trimestral, n.º 65 de setembro de 2012, celebra o 70.º aniversário da Mútua. Informação
em http://www.mutuapescadores.pt/Mares/Mares_65_LR.pdf.
⇒16OUT (3.ª feira) – lançamento pela BirdLife International do primeiro inventário global de locais
importantes para a conservação de espécies marinhas migratórias, designado e-Atlas of Marine
Important Bird Areas, durante a 11.ª conferência das Partes Contratantes da Convenção sobre a
Diversidade Biológica, realizada em Hyderabad, Índia. Informação em http://www.birdlife.org/.
16OUT (3.ª feira) – 17h30, conferências “O mar faraónico” e “O mar romano”, que se integram no ciclo “O mar
na Antiguidade”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em
Lisboa). Informação em http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
17 a 19OUT (4.ª a 6.ª feiras) – IV Conferência Internacional sobre Energia do Oceano (ICOE 2012), organizada
pela Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) em parceria com a European Ocean Energy
Association,
no
Convention
Centre
em
Dublin.
Informação
em
http://www.icoe2012dublin.com/ICOE_2012/index.html.
⇒18OUT (5.ª feira) – 13h30, palestra “Intra-annual and interannual non-stationary cycles of chlorophyll
concentration in the North-East Atlantic”, integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande,
edifício C1, Lisboa). Informação em http://co.fc.ul.pt/.
⇒19OUT (6.ª feira) – 17h00, evocação do Professor Fernando José de Oliveira Castelo-Branco Chaves
(Lisboa, 22 de setembro de 1926), integrada no ciclo de conferências “Jornadas da Memória”, organizada
pela Sociedade de Geografia de Lisboa, na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa).
Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒20OUT (sábado) – 09h00, debate-fecho sobre ”Construção e reparação naval”, com base em exemplos
empresariais de sucesso abordados durante a semana, integrado no ciclo de conferências “Mar de
Negócios” que se propõe demonstrar o potencial económico do Mar em Portugal por intermédio de seis
setores da mesma economia. Uma iniciativa da TSF e da Caixa Geral de Depósitos em parceria com a
COTEC Portugal – Associação empresarial para a Inovação e com o Alto Patrocínio da Presidência da
-

República. Na antena da TSF, http://www.tsf.pt/.
20OUT (sábado) – 11h00, conversa informal sobre “O Paquete Infante D. Henrique – Painéis e Decoração”,
organizada pelo Grupo de Amigos do Museu de Marinha, no Museu de Marinha. Programa em
http://museu.marinha.pt/Museu/Site/PT/GAMMA/ Programa/.
21OUT (domingo) – 11.º aniversário da ampliação e remodelação do Museu Marítimo de Ílhavo, integrado na
programação comemorativa dos 75 Anos do Museu Marítimo de Ílhavo (Av. Dr. Rocha Madail). Informação
em www.cm-ilhavo.pt.
⇒22OUT (2.ª feira) – congresso “Âncora: o mar com os pés assentes na terra” 2012, organizado pelo Fórum
Empresarial da Economia do Mar, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, no Centro de Congressos
do Estoril. Informação em http://www.fem.pt/cf2012/.
23OUT (3.ª feira) – 17h30, conferência “No mar a remos e à vela, na antiguidade grega e romana”, que se
integra no ciclo “O mar na Antiguidade”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do
Arsenal,
Porta
H,
em
Lisboa).
Informação
em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒24OUT (4.ª feira) – anúncio da realização da II Cimeira do Oceano Sustentável, de 22 a 24 de abril de 2013
em Washingyon DC, convocada pelo World Ocean Council. Informação em www.oceancouncil.org.
⇒24OUT (4.ª feira) – 18h00, conferências “A Arquitectura Naval nos séculos XVI e XVII” e “O Navio no
Tratado – enquadramento interpretativo”, integradas no ciclo “Construção naval em Lisboa: séculos XV a
XVII”, organizado pela Câmara Municipal de Lisboa (Gabinete de Estudos Olisiponenses), no Palácio de
Beau Séjour (Estrada de Benfica, 368). Informação em http://geo.cm-lisboa.pt/.
⇒25OUT (5.ª feira) – publicação no DR 207, Série I de 2012-10-25, do Decreto-Lei n.º 228/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que aprova a orgânica das comissões
de coordenação e desenvolvimento regional. Informação em http://dre.pt/.
⇒25OUT (5.ª feira) – 18h30, tertúlia " Organizações de Produtores e a nova Política Comum das Pescas",
organizada pela Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação e a Liga para a Protecção da
Natureza, na Livraria Ler Devagar – Lx Factory (Rua Rodrigues Faria, 103, em Lisboa). Informação em
http://www.lpn.pt/Homepage/Agenda/.
⇒26OUT (6.ª feira) – 10h00/18h00, exposição de pintura “As Idades do Mar", em que o mar é o tema central
de mais de uma centena de obras, incluindo pintura portuguesa, dos séculos XVI ao XX, provenientes
de 51 instituições nacionais e estrangeiras, com o apoio excecional do Museu d’Orsay. Na Galeria de
Exposições Temporárias da Fundação Calouste Gulbenkian, até ao dia 27 de Janeiro de 2013. Serão
proferidas conferências alusivas nos dias 5, 12 e 26 de Novembro de 2012. Informação em
http://www.gulbenkian.pt/.
⇒27OUT (sábado) – 09h00, debate-fecho sobre ”Alimentação”, com base em exemplos empresariais de sucesso
abordados durante a semana, integrado no ciclo de conferências “Mar de Negócios” que se propõe
demonstrar o potencial económico do Mar em Portugal por intermédio de seis setores da mesma economia.
Uma iniciativa da TSF e da Caixa Geral de Depósitos em parceria com a COTEC Portugal – Associação
empresarial para a Inovação e com o Alto Patrocínio da Presidência da República. Na antena da TSF,
http://www.tsf.pt/.
⇒29 e 30OUT (2.ª e 3.ª feira) – 14h30, workshop “Inovação ao serviço de uma economia com baixa emissão
de carbono” do Fórum Atlântico, organizado pela Comissão Europeia (Direção-Geral dos Assuntos
Marítimos e das Pescas), no conference centre "Le Quartz" (Square Beethoven, rue du Château, Brest,
França). Informação em http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/atlanticforum/.
⇒29OUT (2.ª feira) – 09h30, workshop on “Historical Climatology: The Klimhist project”, organizado por
CLiMA – Research Group on Climate and Environmental Change do Centro de Estudos Geográficos
(Universidade de Lisboa), no anfiteatro do Instituto para a Investigação Interdisciplinar (Av. Prof. Gama
Pinto, 2, em Lisboa. Informação em http://clima.ul.pt/.
⇒29OUT (2.ª feira) – 14h30, colóquio “A Marinha nas Guerras Liberais”, organizado pela Comissão Cultural de
Marinha, na Biblioteca Central de Marinha (edifício do Mosteiro dos Jerónimos). Informação em
-

http://ccultural.marinha.pt/PT/destaques/Paginas/COL%C3%93QUIO-A-MARINHA-NAS-GUERRASLIBERAIS.aspx.
⇒29OUT (2.ª feira) – 16h30, prólogo da jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar, organizado pela
Sociedade de Geografia de Lisboa na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa). Informação
em Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒30OUT (3.ª feira) – comemoração do 75.º aniversário do lançamento à água do N.R.P. “SAGRES”,
assinalada por diversas atividades de natureza social e cultural, nomeadamente a abertura a visitas até 1 de
novembro, com o navio atracado no cais do Jardim do Tabaco, em Lisboa. Informação em
http://www.marinha.pt/.
⇒30OUT (3.ª feira) – 13h30, palestra “Ocorrência de cetáceos na costa centro de Portugal Continental”,
integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em
http://co.fc.ul.pt/.
30OUT (3.ª feira) – 17h30, conferência “Considerações de ordem histórico-política sobre o passado e futuro
da fachada atlântica das Américas”, que se integra no ciclo “O mar na Antiguidade”, organizada pela
Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒30OUT (3.ª feira) – 18h00, lançamento do livro “Sociologia Militar”, por Diário de Bordo Editores, no ISLA
Campus de Lisboa, em Carnide. Informação em http://www.segurancaedefesa.pt/.
⇒31OUT (4.ª feira) – publicação no DR 211, Série I de 2012-10-31, da Portaria n.º 353/2012 dos Ministérios das
Finanças e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que aprova os estatutos
do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. Informação em http://dre.pt/.
⇒31OUT (4.ª feira) – publicação no DR 211, Série I de 2012-10-31, do Decreto-Lei n.º 235/2012 do Ministério da
Defesa Nacional que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 248/95, de 21 de setembro, que
cria, na estrutura do Sistema da Autoridade Marítima, a Polícia Marítima, e à primeira alteração
ao Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de março, que estabelece, no âmbito do Sistema da Autoridade
Marítima, a estrutura, organização, funcionamento e competências da Autoridade Marítima Nacional.
Informação em http://dre.pt/.
⇒31OUT (4.ª feira) – publicação no DR 211, Série I de 2012-10-31, do Decreto-Lei n.º 236/2012 do Ministério da
Economia e do Emprego que aprova a orgânica do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
Informação em http://dre.pt/.
⇒31OUT (4.ª feira) – publicação no DR 211, Série I de 2012-10-31, do Decreto-Lei n.º 237/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que procede à primeira alteração
ao Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29 de fevereiro, que aprova a orgânica da Direção-Geral de
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, no que respeita à matéria de receitas.
Informação em http://dre.pt/.
⇒31OUT (4.ª feira) – 18h00, conferência: “Arqueologia náutica em contexto urbano – Lisboa”, integrada no
ciclo “Construção naval em Lisboa: séculos XV a XVII”, organizado pela Câmara Municipal de Lisboa
(Gabinete de Estudos Olisiponenses), no Palácio de Beau Séjour (Estrada de Benfica, 368). Informação em
http://geo.cm-lisboa.pt/.
⇒01NOV (5.ª feira) – afundamento do primeiro de quatro navios de guerra portugueses ao largo de Alvor,
formando um grande recife artificial único no mundo, designado por projeto Ocean Revival. Informação em
http://www.oceanrevival.org/.
⇒03NOV (sábado) – 09h00, debate-fecho sobre ”Energia”, com base em exemplos empresariais de sucesso
abordados durante a semana, integrado no ciclo de conferências “Mar de Negócios” que se propõe
demonstrar o potencial económico do Mar em Portugal por intermédio de seis setores da mesma economia.
Uma iniciativa da TSF e da Caixa Geral de Depósitos em parceria com a COTEC Portugal – Associação
empresarial para a Inovação e com o Alto Patrocínio da Presidência da República. Na antena da TSF,
http://www.tsf.pt/.
-

⇒05NOV (2.ª feira) – publicação no DR 213, Série I de 2012-11-05, do Decreto Regulamentar Regional n.º
32/2012/M da Região Autónoma da Madeira – Presidência do Governo que aprova a orgânica da Direção
Regional de Pescas. Informação em http://dre.pt/.
⇒05NOV (2.ª feira) – 18h00, conferência “Deuses no mar e na arte: do Rapto de Europa à Libertação de
Andrómeda”, no auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian, alusiva à exposição de pintura “As Idades
do Mar" patente na Galeria de Exposições Temporárias da mesma Fundação. Informação em
http://www.gulbenkian.pt/.
05NOV (2.ª feira) – 18h00, conferência “Urban Life Style Choices for Longevity”, integrada no ciclo Human
Habitat 2012, concebido e coordenado pela Iniciativa Construção Sustentável com o Oceanário de Lisboa e
a Roca, no auditório "Mar da Palha" nas instalações do Oceanário, Parque das Nações. Informação em
http://www.construcaosustentavel.pt/.
⇒05NOV (6.ª feira) – 18h00, sessão de apresentação de “Novembro Mês do Mar 2012 – Peniche é Mar!”, uma
iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Peniche e Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
(Peniche) do Instituto Politécnico de Leiria, contando com o apoio de várias entidades oficiais e particulares.
Programa em http://www.cm-peniche.pt/events/PesquisaEventos.aspx?uid=b713e7fc-d421-4400-b90a7aa5469e0c7a
⇒06NOV (3.ª feira) – 17h30, conferências “Património, Cultura e História. Conhecer, Preservar, Apresentar,
três conceitos e um objectivo” e “A História e o Património da Marinha portuguesa. Duas realidades
praticamente desconhecidas”, que se integra no ciclo “O Mar e o Património”, organizada pela Academia
de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒06NOV (3.ª feira) – 17h30, apresentação da obra “A Segurança no Mar – uma visão holística” da Editora
Mare Liberum, organizada pelo ISCIA – Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração, na
sala
VIP
do
Oceanário
de
Lisboa.
Informação
em
http://www.imlusofonia.org/index.php/media/escaparate/311-seguranca-maritima.
⇒06 e 07NOV (3.ª e 4.ª feira) – VIII Congresso Nacional dos Profissionais de Cozinha sob o mote “Peixe de
Portugal”, organizado pelo Congresso Nacional dos Profissionais de Cozinha, na fábrica ASA, em
Guimarães. Informação em http://www.e-gosto.com/cnc/index.php.
⇒07NOV (4.ª feira) – 17h30, conferência “Cristóvão Colón Nobre Português”, organizada pela Sociedade de
Geografia de Lisboa na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa). Informação em
www.socgeografialisboa.pt.
⇒08NOV (5.ª feira) – lançamento do livro “Portugal Surf Guide – o primeiro Guia de Surf em Portugal”
editado
pela
Uzina
Books
com
o
patrocínio
do
Turismo de Portugal. Trata-se do primeiro guia bilingue dos 183 melhores locais para surfar em Portugal
continental
e
ilhas.
Apresentação
em
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/AreasAtividade/ProdutoseDestinos/Documents/PDF_sur
f_baixa_31Out.pdf.
⇒09NOV (6.ª feira) – publicação no DR 217, Série I de 2012-11-09, da Resolução do Conselho de Ministros n.º
92/2012 da Presidência do Conselho de Ministros que suspende parcialmente o Plano de Ordenamento
da Orla Costeira entre Sines e Burgau e o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, pelo prazo de dois anos, com vista à instalação do Posto de
Observação da Ponta da Galhofa, integrado no projeto de âmbito nacional Sistema Integrado de
Vigilância, Comando e Controle da costa portuguesa. Informação em http://dre.pt/.
⇒09NOV (6.ª feira) – referência ao livro “The Antarctic Dictionary. A Complete Guide to Antarctic English”,
editado em 2000 pela CSIRO Publishing. Informação em http://www.publish.csiro.au/pid/2536.htm.
10NOV (sábado) – Dia Mundial da Ciência para a Paz e Desenvolvimento.
⇒10NOV (sábado) – XVIII Encontro da Confraria Marítima de Portugal, com visita ao N.R.P. “Sagres” e jantar
na fragata “D. Fernando II e Glória”. Informação em www.Conmarpor.org.
⇒10NOV (sábado) – 09h00, debate-fecho sobre ”novos usos e recursos do mar”, com base em exemplos
-

empresariais de sucesso abordados durante a semana, integrado no ciclo de conferências “Mar de
Negócios” que se propõe demonstrar o potencial económico do Mar em Portugal por intermédio de seis
setores da mesma economia. Uma iniciativa da TSF e da Caixa Geral de Depósitos em parceria com a
COTEC Portugal – Associação empresarial para a Inovação e com o Alto Patrocínio da Presidência da
República. Na antena da TSF, http://www.tsf.pt/.
⇒10NOV (sábado) – 09h30, III Fórum Empresarial da Região de Aveiro, organizado pela AIDA – Associação
Industrial do Distrito de Aveiro, em parceria com a Câmara Municipal de Ílhavo, no Centro Cultural de Ílhavo.
Informação em http://portodeaveiro.idea-factory.pt/.
⇒10NOV (sábado) – 09h30, VII Encontro da Mútua dos Pescadores – Mútua de Seguros, C.R.L.,
comemorativo do seu 70º Aniversário, da Conferência Final do Projecto Marleanete e de
apresentação pela respetiva comissão promotora da Sociedade Portuguesa de Saúde Marítima,
iniciativas que se associam à celebração em Portugal do Ano Internacional das Cooperativas e se
enquadram, como tradicionalmente, nas comemorações do Dia Nacional do Mar, com o apoio da
Câmara Municipal de Peniche e ENIDH – Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, no auditório do
Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar, em Peniche. Informação em
http://www.mutuapescadores.pt/.
⇒10NOV (sábado) – 15h30, 3.ª conferência sobre “Valorização do Mar Português: O conhecimento
científico como base do desenvolvimento sustentável do ecossistema marinho", do ciclo "À
(re)descoberta do Atlântico", organizado pelo Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, no auditório da Casa
de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira. Informação em http://www.icea.pt/.
⇒10NOV (sábado) – 16h00, apresentação do livro “Mútua dos Pescadores – Biografia de uma seguradora
da Economia Social” no decurso da sessão solene comemorativa do 70º Aniversário da Mútua dos
Pescadores, no auditório do Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar, em Peniche. Informação em
http://www.mutuapescadores.pt/.
⇒12NOV (2.ª feira) – 09h00, workshop “Os serviços prestados pelo Oceano e a mitigação das alterações
climáticas no âmbito da abordagem ecossistémica” do Fórum Atlântico, organizado pela Comissão
Europeia (Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas), no Palacio Euskalduna Conference Centre
(Avenida
de
Abandoibarra,
em
Bilbau,
Espanha).
Informação
em
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/atlanticforum/.
⇒12NOV (2.ª feira) – 18h00, conferência “Da linha do horizonte à paisagem. Evolução da tapeçaria nas
coleções espanholas”, no auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian, alusiva à exposição de pintura
“As Idades do Mar" patente na Galeria de Exposições Temporárias da mesma Fundação. Informação em
http://www.gulbenkian.pt/.
12 a 16NOV (2.ª a 6.ª feira) – colóquio para estudantes “O Reencontro com o Mar no Século XXI”, Jornadas
do Mar 2012, organizadas pela Escola Naval, nas suas instalações no Alfeite. Informação em
http://jornadasdomar.marinha.pt.
⇒13NOV (3.ª feira) – publicação no DR 219, Série I de 2012-11-13, do Decreto-Lei n.º 246/2012 da Presidência do
Conselho de Ministros que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho,
que aprova a Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional. Informação em http://dre.pt/.
⇒13NOV (3.ª feira) – 17h30, conferências “Sustentabilidade e Versatilidade do Património da Marinha: O
Palácio Real do Alfeite (Séc. XVIII-XX)” e “O Aquário Vasco da Gama – um património cultural,
científico e museológico”, que se integra no ciclo “O Mar e o Património”, organizada pela Academia de
Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em
Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒14 a 16NOV (4.ª a 6.ª feira) – XII Conferência da Comissão Hidrográfica Regional do Atlântico Oriental
(CHAtO), organizada pelo Instituto Hidrográfico (representante de Portugal) na sua sede em Lisboa.
Informação em http://www.hidrografico.pt/relacoes-internacionais.php.
⇒14NOV (4.ª feira) – publicação no DR 220, Série I de 2012-11-14, da Declaração de Retificação n.º 64/2012 da
Presidência do Conselho de Ministros – Secretaria-Geral que retifica a Resolução do Conselho de
-

Ministros n.º 82/2012, de 3 de outubro, que altera o Plano de Ordenamento da Orla Costeira Cidadela
- Forte de São Julião da Barra, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/98, de 19
de outubro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 192, de 3 de outubro de 2012. Informação
em http://dre.pt/.
14NOV (4.ª feira) – 16h00, palestra "O Povoamento Pré-romano de Freiria – Cascais", integrada num ciclo
sobre temas da Idade do Bronze Final e a presença Fenícia no Vale do Tejo, organizado pelo Museu
Municipal de Vila Franca de Xira, no seu núcleo-sede (Rua Serpa Pinto, 65). Informação em
http://www3.cm-vfxira.pt/.
15 a 17NOV (5.ª feira a sábado) – conferência internacional “30 Anos da Assinatura da Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar: proteção do ambiente e o futuro do Direito do Mar”, uma
iniciativa conjunta da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP), do Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental e da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, na
FDUP (Rua dos Bragas, 223 – Porto). Informações junto do Secretariado da Conferência: Manuela
Santos (manuela@direito.up.pt), Susana Silva Ribeiro (ssilva@direito.up.pt) e Filipe de Jesus
(fjesus@direito.up.pt); telefone: +351 222 041 674.
⇒15 a 18NOV (5.ª feira a domingo) – conferência anual da Sail Training International realizada em Riga na
Letónia, com participação de uma delegação da APORVELA – Associação Portuguesa de Treino de
Vela, que foi distinguida com três dos mais importantes prémios de 2012: de melhor organização de
treino de vela em barcos de menor dimensão; de melhor profissional, conferido ao secretário-geral,
Rui Santos; e Lisboa e a APORVELA, por ter sido a cidade que fez embarcar mais jovens em grandes
veleiros. Informação em http://www.aporvela.pt/wp/.
⇒15NOV (5.ª feira) – 09h30, conferência "Mar de Negócios: O nosso mar, transformar o potencial em
oportunidades", organizada pela TSF e pela Caixa Geral de Depósitos, em parceria com a COTEC
Portugal,
na
Área
VIP
Event
da
Marina
do
Parque
das
Nações,
em
Lisboa.
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2886282.
⇒15NOV (5.ª feira) – 13h30, palestra “Caudais de manutenção geomorfológica e de vegetação ripária, um
caso de estudo no Sado”, integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa).
Informação em http://co.fc.ul.pt/.
⇒15NOV (5.ª feira) – 15h00, tertúlia “Do mar para terra: Formas de comunicação”, integrada nas
comemorações do Dia Nacional do Mar, no Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré (Rua D. Fuas Roupinho
– Sítio). Informação em http://mdjm-nazare.blogspot.com.
⇒16NOV a 21MAR (6.ª a 4.ª feira) – 23.ª Campanha Coastwatch, 2012-2013, sob o tema “Coastwatch:
Repensar o Litoral”, sob coordenação nacional do GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do
Território e Ambiente. Informação em http://coastwatch-coastwatch.blogspot.pt/.
16NOV (6.ª feira) – ciclo de conferências Mare Nostrum e outros eventos, por ocasião do Dia Nacional do Mar,
integrados na programação comemorativa dos 75 Anos do Museu Marítimo de Ílhavo (Av. Dr. Rocha
Madail). Informação em www.cm-ilhavo.pt.
⇒16NOV (6.ª feira) – comemoração intensa do Dia Nacional do Mar em todas as ilhas da Região Autónoma
dos Açores, com atividades dinamizadas pelos Parques Naturais de Ilha ou entidades parceiras, cujo mote
comum
é
a
referência
às
áreas
marinhas
protegidas.
Informação
em
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srrn/noticias/Dia+Nacional+do+Mar+assinalado+em+toda+a+R
egi%C3%A3o.htm.
⇒16NOV (6.ª feira) – comemoração do Dia Nacional do Mar em Porto Santo, organizada em parceria pela
Câmara Municipal do Porto Santo, a 'Porto Santo Verde’ e o Museu da Baleia, com diversas acções em
todas as escolas da ilha. Informação em http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/354645-porto-santoassinala-dia-nacional-do-mar.
⇒16NOV (6.ª feira) – assinalamento do Dia Nacional do Mar pelo Montepio com lançamento de um video de
apresentação no Facebook da expedição Mare Nostrum. Uma iniciativa para chamar a atenção aos
-

Portugueses e ao mundo da real dimensão do País Marítimo que é Portugal. Informação em
http://www.meiosepublicidade.pt/2012/11/montepio-assinala-dia-nacional-do-mar/.
⇒16NOV (6.ª feira) – comemoração do Dia Nacional do Mar pela Marinha, através de várias iniciativas
destinadas ao público em geral e que visam divulgar e celebrar o Mar. Informação em
http://www.marinha.pt/pt/noticiaseagenda/noticias/pages/noticias.aspx.
⇒16NOV (6.ª feira) – comemoração do Dia Nacional do Mar no Museu de Marinha, com apresentação pelas
escolas participantes, no Pavilhão das Galeotas, de trabalhos escolares realizados no âmbito do projeto “O
Mar e as Palavras”, além da realização de um workshop na "Oficina de Modelismo Náutico". Informação em
http://museu.marinha.pt/museu/site/pt.
⇒16NOV (6.ª feira) – comemoração do Dia Nacional do Mar no Aquário Vasco da Gama, com inauguração da
exposição
"Biomimetismo
–
Inovação
inspirada
na
vida
marinha".
Informação
em
http://aquariovgama.marinha.pt/PT/Pages/homepage.aspx.
⇒16NOV (6.ª feira) – comemorações municipais do Dia Nacional do Mar na Póvoa de Varzim, encerradas à
noite com uma sessão que no salão nobre dos Paços do Concelho. Informação em
http://www.nauticapress.com/modules/articles/article.php?id=1128.
⇒16NOV (6.ª feira) – assinalamento do Dia Nacional do Mar em Loulé, com a realização de uma ação de
sensibilização na Escola Básica do Gilvrasino, na freguesia de S. Sebastião, promovida pela Câmara
Municipal de Loulé. Informação em http://algarvepress.wordpress.com/2012/11/19/dia-nacional-do-marassinalado-em-loule/.
⇒16NOV (6.ª feira) – assinalamento do Dia Nacional do Mar no Centro de Ciências do Mar do Algarve, com
ciclo de palestras dedicado ao Mar e abertura das portas aos visitantes para dar a conhecer a investigação
produzida nos seus laboratórios. Informação em https://sites.google.com/site/ccmarescolas/dia-aberto-novo.
⇒16NOV (6.ª feira) – Dia Nacional do Mar assinalado no YouTube. Visualização
http://www.youtube.com/watch?v=9YY2UF3qkfs e http://www.youtube.com/watch?v=9Ob59mNCdYg.

em

⇒16NOV (6.ª feira) – 10h00, jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar sob o lema “O Oceano: Literacia
e Cidadania”, organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa na sua sede (Rua das Portas de S.
Antão, 100, em Lisboa). Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒16NOV (6.ª feira) – 13h30, conferência “Direito do Mar e do Transporte Marítimo”, organizada pela DAV
Portugal e outras instituições, no Goethe Institut Lisboa (Campo dos Mártires da Pátria, 37). Informação em
http://www.dav-portugal.net/wp-content/uploads/2012/08/Programa-16.11.2012-Lisboa.pdf.
⇒16NOV (6.ª feira) – 18h00, inauguração da exposição de pintura “Barcos e Barquinhos de Pescadores de
Portugal”, organizada pela Câmara Municipal de Cascais, no Museu do Mar – Rei D. Carlos (Rua Júlio
Pereira de Melo, em Cascais). A exposição está patente até 6 de janeiro de 2013. Informação em
http://www.cm-cascais.pt/museumar/.
⇒16NOV (6.ª feira) – 21h30, sessão comemorativa do Dia Nacional do Mar, organizada pela Associação
Gandaia, no auditório Costa de Caparica, Centro Comercial O Pescador (em frente ao mercado da Costa
de Caparica). Informação em http://gandaia.info/.
17NOV (sábado) – 11h00, conversa informal sobre “Farmacopeia Naval e Castrense” pelo Dr. João Neto,
organizada pelo Grupo de Amigos do Museu de Marinha, no Museu de Marinha. Programa em
http://museu.marinha.pt/Museu/Site/PT/GAMMA/ Programa/.
⇒17NOV (sábado) – 17h00, sessão comemorativa do Dia Nacional do Mar no Museu Marítimo de Ílhavo, com
atribuição da 1.ª edição do Prémio Octávio Lixa Filgueiras instituído pelo mesmo Museu e inauguração da
exposição “Paquetes Portugueses – Retratos da sua história” (produzida pelo Museu de Marinha).
Informação em http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/pages/22.
⇒19 a 25NOV (2.ª feira a domingo) – Semana da Ciência e da Tecnologia 2012, organizada pela Ciência Viva –
Agência
Nacional
para
a
Cultura
Científica
e
Tecnológica.
Informação
em
http://www.cienciaviva.pt/semanact/edicao2012/.
⇒19NOV (2.ª feira) – lançamento do livro “Gestão Portuária II”, na FNAC Vasco da Gama, em Lisboa.
-

Informação em http://www.portosdeportugal.pt/sartigo/index.php?x=6720.
⇒19NOV (2.ª feira) – 09h30, seminário “A Responsabilidade Social e Ambiental para Uma Inclusão
Sustentável”, organizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, no seu auditório, Rua da Murgueira, 9/9A
– Zambujal, Amadora. Informação em http://www.apambiente.pt
⇒20NOV (3.ª feira) – divulgação da edição online de “Notícias do Mar”, n.º 311 de novembro de 2012.
Consultável em http://www.noticiasdomar.pt/.
⇒20NOV (3.ª feira) – 10h00, seminário “Cooperação Portugal-Brasil para a Segurança Energética”,
organizado pelo Instituto da Defesa Nacional, no seu edifício sede (Calçada das Necessidades, 5, em
Lisboa). Informação em http://www.idn.gov.pt/.
⇒20NOV (3.ª feira) – 17h30, conferências “Iconografia Náutica da Época dos Descobrimentos numa
Iluminura da Bíblia dos Jerónimos” e “Património da Marinha e 1ª República: Pintura e Falerís”, que
se integra no ciclo “O Mar e o Património”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do
Arsenal,
Porta
H,
em
Lisboa).
Informação
em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒21NOV (4.ª feira) – 10h00, conferência “Promoção do Mar Português e o despertar de novas vocações
para o Mar”, no âmbito do programa "Novembro – Mês do Mar", uma iniciativa conjunta da Câmara
Municipal de Peniche e da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (Peniche) do Instituto
Politécnico de Leiria e com o apoio de diversas entidades. Informação em http://www.cm-peniche.pt/News/.
⇒21NOV (4.ª feira) – 18h00, apresentação do livro “Mar Português” (conclusões de um encontro de reflexão na
Universidade do Algarve em Novembro de 2011 sobre conhecimento, valorização e desenvolvimento do
Mar Português do qual resultou um roteiro para o reforço do conhecimento no setor do Mar), editado pela
Universidade do Algarve, em sessão organizada pelo Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva e integrada
na Semana da Ciência e Tecnologia 2012, no átrio das suas instalações (Alameda dos Oceanos, Parque
das
Nações,
em
Lisboa).
Informação
em
http://www.cienciaviva.pt/semanact/edicao2012/index.asp?accao=listeventosentidade&id_entidade=22632.
⇒21 e 22NOV (4.ª e 5.ª feira) – XXII Congresso das Comunicações: “Um Mar de Oportunidades”, organizado
pela APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, no Centro de
Congressos de Lisboa. Informação em http://www.apdc.pt/.
⇒22NOV (5.ª feira) – aprovação pelo Parlamento Europeu da resolução legislativa P7_TA-PROV (2012) 0449
sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.º 1185/2003 do Conselho relativo à proibição completa, sem derrogações, da
remoção das barbatanas de tubarões a bordo dos navios (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 –
2011/0364(COD)). Informação em http://www.europarl.europa.eu/news/pt/pressroom/press-release/plenary/.
⇒22NOV (5.ª feira) – aprovação pelo Parlamento Europeu da resolução P7_TA-PROV (2012) 0460 sobre a
pequena pesca costeira, a pesca artesanal e a reforma da Política Comum das Pescas (PCP), que
tome em consideração as caraterísticas específicas das frotas de pequena escala reforçando o
respetivo caso durante os próximos debates sobre a reforma da PCP (2011/2292(INI)). Informação em
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/pressroom/press-release/plenary/.
⇒22NOV (5.ª feira) – 17h00, colóquio “Transformação do Estuário do Tejo no maior Centro Náutico da
Europa”, organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa na sua sede (Rua das Portas de S. Antão,
100, em Lisboa). Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒23NOV (6.ª feira) – A mudança climática está a afetar todas as regiões da Europa, provocando uma
significativa variedade de impactes na sociedade e no ambiente, segundo a última avaliação da
Agência Europeia do Ambiente, publicada no relatório n.º 12/2012 de 21 de Novembro. Mais informação em
http://www.eea.europa.eu/pressroom/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012/.
⇒23NOV (6.ª feira) – 11h00, conferência: "O Papel do Sector Privado no Apoio ao Desenvolvimento",
organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, no edifício sede do Instituto da Defesa Nacional
(Calçada das Necessidades, 5, em Lisboa). Informação em http://www.idn.gov.pt/.
⇒23NOV (6.ª feira) – 11h00, seminário sobre “O Projecto SIMOC – Sistema de Monitorização de Correntes
-

Costeiras”, integrado nas Jornadas de Investigação, Desenvolvimento e Investigação de Defesa,
organizado pela Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, no Forte de S. Julião da Barra,
em Oeiras. Informação em http://www.portosdeportugal.pt/sartigo/index.php?x=9713.
⇒23NOV (6.ª feira) – 17h00, evocação da Professora Doutora Virgínia Rau (Lisboa, 9 de dezembro de 1907 - 2
de novembro de 1973), integrada no ciclo de conferências “Jornadas da Memória”, organizada pela
Sociedade de Geografia de Lisboa na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa). Informação
em www.socgeografialisboa.pt.
24NOV (sáb.) – Dia Nacional da Cultura Científica.
⇒26 e 27NOV (2.ª e 3.ª feira) – conferência ICS 2012 “Portugal em Mudança – Diversidades, assimetrias,
contrastes”, comemorativa dos 50 anos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no
anfiteatro 2 da Fundação Calouste Gulbenkian. Informação em http://www.ics.ul.pt/instituto/.
⇒26NOV (2.ª feira) – 09h30, seminário anual internacional “Economia Azul – Plataformas Offshore e
Oportunidades”, organizada pelo WavEC – Centro de Energia das Ondas, no Museu da Eletricidade, em
Lisboa. Informação em http://pt.wavec.org/index.php/92/seminario-wavec-2012/.
⇒26NOV (2.ª feira) – 18h00, conferência “A paisagem marítima no século XIX”, no auditório 3 da Fundação
Calouste Gulbenkian, alusiva à exposição de pintura “As Idades do Mar" patente na Galeria de Exposições
Temporárias da mesma Fundação. Informação em http://www.gulbenkian.pt/.
⇒27NOV (3.ª feira) – publicação no DR 229, Série I de 2012-11-27, do Decreto Regulamentar Regional n.º
24/2012/A da Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo que aprova a Orgânica do XI
Governo Regional dos Açores. Informação em http://dre.pt/.
⇒27NOV (3.ª feira) – 17h00, lançamento do livro “Setúbal: o porto e a comunidade fluvial e marítima (15501650)”, patrocinado pela APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra e editado pela Colibri,
no auditório do edifício-sede da APSS, em Setúbal. Informação em http://www.portodesetubal.pt/.
⇒27NOV (3.ª feira) – 17h30, conferência “As linhas gerais das Regras de Roterdão, a Convenção marítimaplus”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa).
Informação em http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒27 e 28NOV (3.ª e 4.ª feira) – colóquio internacional “Políticas Públicas para o Património Imaterial na
Europa do Sul: percursos, concretizações, perspetivas”, organizado pela Direção-Geral do Património
Cultural, no auditório do Institut Français du Portugal, em Lisboa. Informação em http://www.igespar.pt/.
⇒29NOV (5.ª feira) – publicação no DR 231, Série I de 2012-11-19, da Portaria n.º 393/2012 dos Ministérios das
Finanças e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que aprova os estatutos
do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. Informação em http://dre.pt/.
⇒29NOV (5.ª feira) – publicação no DR 231, Série I de 2012-11-19, da Portaria n.º 394/2012 dos Ministérios das
Finanças e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que fixa a estrutura
nuclear da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Informação em
http://dre.pt/.
⇒29NOV (5.ª feira) – 13h30, palestra “Os cetáceos de São Tomé e Príncipe: Investigação e Conservação”,
integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em
http://co.fc.ul.pt/.
⇒29NOV (5.ª feira) – 18h30, tertúlia "A Aquacultura e a Nova Política Comum de Pescas", organizada pela
Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação e a Liga para a Protecção da Natureza, na
Livraria Ler Devagar – Lx Factory (Rua Rodrigues Faria, 103, em Lisboa). Informação em
http://www.lpn.pt/Homepage/Agenda/.
⇒29NOV (5.ª feira) – 14h00, II workshop do Instituto Superior Técnico Ambiente, sob o lema “Oceanos”, no
Centro de Congressos do IST. Informação em http://www.facebook.com/Wave.Energy.Centre.
⇒30NOV a 02DEC (6.ª feira a domingo) – IX Jornadas Culturais da Gândara “Encontros da Terra e do Mar”,
organizadas pela Câmara Municipal de Mira em parceria com outras instituições, no concelho de Mira.
-

Informação em http://www.cm-mira.pt/.

Eventos a partir de 1 de Dezembro de 2012
⇒01DEC (sábado) – 16h00, apresentação do livro "Engenhos de Moagem de Cereais", editado no âmbito do
projeto “Sesimbra: Memória e Identidade”, organizada pela Câmara Municipal de Sesimbra no Cineteatro
http://www.cmMunicipal
João
Mota.
Informação
em
sesimbra.pt/pt/conteudos/noticias+e+eventos/noticias/destaques/20121126_livro_video_moinho.htm.
⇒02DEC (domingo) – 15h30, lançamento do livro “Combate e Naufrágio da Nau Conceição (1621) –
Tribulações no Mar e em Terra”, organizado pela Mar de Letras Editora na Casa de Cultura Jaime Lobo e
Silva, Ericeira. Informação em www.mardeletras.pt.
⇒03 e 04DEC (2.ª e 3.ª feira) – 14h30, I Colóquio de Sistemas de Informação Geográfica sob o lema
“Tendências”, organizado pela Sociedade de Geografia de Lisboa, na sua sede (Rua das Portas de S.
Antão, em Lisboa). Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒03DEC (2.ª feira) – 18h00, inauguração da exposição "Comandante Baldaque da Silva – Um contributo
para as Ciências do Mar", organizada pelos Museu de Marinha e Departamento Marítimo do Sul –
Capitania de Faro, no Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão em Faro. A exposição estará patente até
31 de Março. Informação em http://ccultural.marinha.pt/
⇒04DEC (3.ª feira) – 17h30, conferência “Sobre a Evolução do Direito de Transporte de Mercadorias por
Mar”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa).
Informação em http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒06 e 07DEC (5.ª e 6.ª feira) – 09h30, VI Congresso dos Portos da Lusofonia, organizado pela Associação dos
Portos de Língua Portuguesa (APLOP), na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa. Informação em
http://www.aplop.org/.
⇒06DEC (5.ª feira) – 17h30, conferência “Dívida Soberana e Políticas Públicas para Portugal”, organizada
pela Sociedade de Geografia de Lisboa, na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, em Lisboa). Informação
em www.socgeografialisboa.pt.
⇒06DEC (5.ª feira) – 17h30, inauguração da mostra documental sobre o “Conselho do Almirantado”,
organizada pela Comissão Cultural de Marinha e patente na Casa da Balança, no Edifício da Administração
Central da Marinha. Informação em http://www.marinha.pt/PT/Pages/homepage.aspx.
⇒11DEC (3.ª feira) – 17h30, conferência “Primeira Travessia Nocturna do Atlântico Sul em 1927”, organizada
pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒13DEC (5.ª feira) – 13h30, palestra “Estrutura e diversidade das comunidades de diatomáceas bênticas
estuarinas no estuário do Tejo”, integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande, edifício
C1, Lisboa). Informação em http://co.fc.ul.pt/.
⇒13DEC (5.ª feira) – 16h00, palestra "Um Depósito Votivo da Idade do Bronze na Moita da Ladra. Síntese
dos trabalhos realizados e resultados preliminares", integrada num ciclo sobre temas da Idade do
Bronze Final e a presença Fenícia no Vale do Tejo, organizado pelo Museu Municipal de Vila Franca de
Xira, no seu núcleo-sede (Rua Serpa Pinto, 65). Informação em http://www3.cm-vfxira.pt/.
⇒13DEC (5.ª feira) – 17h30, colóquio “Rede Ferroviária Portuguesa de Bitola Europeia”, organizado pela
Sociedade de Geografia de Lisboa, na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, em Lisboa). Informação em
www.socgeografialisboa.pt.
⇒14DEC (6.ª feira) – 17h30, conferência “Meritocracia na Administração Pública Portuguesa: Desafios e
Possibilidades”, organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa, na sua sede (Rua das Portas de S.
Antão, em Lisboa). Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒15DEC (sábado) – 11h00, conversa informal sobre “Ramalho Ortigão e o Mar” pela Doutora Alice Alves,
organizada pelo Grupo de Amigos do Museu de Marinha, no Museu de Marinha. Programa em
http://museu.marinha.pt/Museu/Site/PT/GAMMA/ Programa/.
-

⇒15DEC (sábado) – encerramento das comemorações dos 75 Anos do Museu Marítimo de Ílhavo (Av. Dr.
Rocha Madail). Informação em www.cm-ilhavo.pt.
⇒18DEC (3.ª feira) – 17h30, conferência “Na esteira do Pátria”, organizada pela Academia de Marinha, na sua
sede
(Rua
do
Arsenal,
Porta
H,
em
Lisboa).
Informação
em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒20DEC (5.ª feira) – 18h30, tertúlia "Áreas Marinhas Protegidas e Pescas em Portugal", organizada pela
Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação e a Liga para a Protecção da Natureza, na
Livraria Ler Devagar – Lx Factory (Rua Rodrigues Faria, 103, em Lisboa). Informação em
http://www.lpn.pt/Homepage/Agenda/.
⇒24JAN (2.ª feira) – 09h00, workshop “A redução da pegada de carbono e a concretização de um
crescimento económico mais inclusivo do ponto de vista social” do Fórum Atlântico, organizado pela
Comissão Europeia (Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas), no Wales Millennium Centre
(Cardiff,
United
Kingdom).
Informação
em
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/atlanticforum/.

-

