Jornada comemorativa do Dia Europeu do Mar
21 de maio de 2012 (2.ª feira), 09h30
CONVITE
O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), o Diretor da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH/Nova), o
Presidente do Fórum Empresarial da Economia do Mar (FEEM) e o Presidente da
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional (APDR) têm a honra de
convidar V. Ex.ª e sua Ex.ma Família para participarem na Jornada comemorativa
do Dia Europeu do Mar, sob o tema “Crescimento sustentável dos oceanos,
mares e costas: crescimento azul” a realizar na sede da SGL (Rua das Portas de
S. Antão, 100, em Lisboa) no dia 21 de maio de 2012 (2.ª feira), com início às
09h30.
Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Mar, Professor Doutor Manuel Pinto
de Abreu, digna-se participar na sessão de encerramento.

Finalidade
A finalidade da Jornada é abordar o tema do Dia Europeu do Mar, “Crescimento
sustentável dos oceanos, mares e costas: crescimento azul”, centrada nas
implicações para Portugal (nacionais e regionais) decorrentes do desenvolvimento de
uma estratégia marítima para a região do Atlântico.

Programa final
09h00 – Registo.
09h30/10h15 – Abertura, com intervenções de:
_ Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Prof. Cat. Luís Aires-Barros;
_ Presidente do Fórum Empresarial da Economia do Mar, Dr. Bruno Bobone.
10h30/13h00 – Mesa-redonda “Desenvolver uma estratégia marítima para a
Região Atlântica”, moderada pelo CAlm José Bastos Saldanha (SGL) com
perspetivas breves (15 min cada) apresentadas pelas individualidades
seguintes:
– Dr.ª Patrícia Conceição (Direção-Geral de Política do Mar);
– Individualidade a indicar (Comissão Europeia/SGL);
– Individualidade a indicar (Comissão de Relações Internacionais/SGL);
– Doutora Ana Maria Correia Ferreira (FCSH/Nova).
_ Debate e encerramento pelo moderador.
13h00/14h30 – Almoço (disponível no convívio da SGL, mediante inscrição prévia e
pré-pagamento no registo).
14h30/17h00 – Mesa-redonda “Implicações regionais decorrentes de uma
estratégia marítima para a Região Atlântica”, moderada pelo Prof. Doutor
Tomaz Ponce Dentinho (APDR) com perspetivas breves (15 min cada)
apresentadas pelas individualidades seguintes:

– Prof. Doutor Mário Rui Silva (Faculdade de Economia do Porto);
– Engº Fernando Ribeiro e Castro (Secretário do FEEM);
– Prof.ª Teresa Noronha (Universidade do Algarve e Presidente do Centro de
Investigação Espaço e Organizações);
– Dr. Frederico Cardigos (Diretor Regional do Ambiente/Região Autónoma dos
Açores);
– Prof. Doutor José António Ferreira Machado (Diretor da New School of
Business and Economics).
_ Debate e encerramento pelo moderador.
17h30/19h00 – Encerramento, com intervenções de:
_ Relatora das mesas-redondas, Prof.ª Cat.ª Regina Salvador (FCSH/Nova);
_ Presidente da APDR, Prof. Doutor Tomaz Dentinho;
_ Diretor da FCSH/Nova, Prof. Doutor João Sàágua;
_ Representante do Governo Regional dos Açores, Dr. Frederico Cardigos;
_ S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar, Prof. doutor Manuel Pinto de Abreu;
_ Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros (Prof.ª Regina Salvador).
19h00/20h00 – Porto de honra.

Inscrições para a Jornada e para almoço no convívio da SGL
A Jornada comemorativa do Dia Europeu do Mar é pública, com inscrição prévia por
intermédio do Fórum Empresarial da Economia do Mar. O almoço no convívio da SGL, ao
custo de € 15,00, deve ser marcado com a inscrição prévia; a sua confirmação é feita no
início da Jornada, mediante o pré-pagamento da refeição.
Fórum Empresarial da Economia do Mar
Rua das Portas de S. Antão, 89 – 1169-022 Lisboa
Tlf.: 213 224 050 / 917 219 197 – Fax: 213 224 051 – Email: sg@fem.pt
Net: http://www.fem.pt
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Forum-Empresarial-da-Economia-do-Mar/332514067570

Enquadramento
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 é comemorado em 21 de maio corrente por intermédio de
uma conferência sobre “Crescimento sustentável dos oceanos, mares e costas” organizada em
parceria pelo Governo Sueco, a Região de Västra Götaland, a Câmara Municipal de
Gotemburgo e a Comissão Europeia. O dia seguinte, 22 de maio, na mesma cidade, é
dedicado às iniciativas das partes interessadas (stakeholders) na celebração daquela
efeméride.
A conferência do Dia Europeu do Mar aborda dois candentes subtemas “Como pode a
inovação ser um catalisador de crescimento e de emprego das atividades marinhas e
marítimas existentes e emergentes?” e "O papel crucial do Planeamento do Espaço
Marítimo (promovido pela política marítima integrada da União Europeia (PMI)) na criação de
um ambiente adequado ao crescimento da economia marítima harmonioso com o ecossistema
circundante”.

Outros

tópicos

igualmente

importantes:

“Energia

marinha

renovável

e

infraestruturas”, “Soluções inovadoras para um transporte sustentável”, “Estratégias regionais

– uma via para a sustentabilidade e o crescimento” (Para as regiões marítimas as estratégias
de financiamento regionais podem ser usadas para concentrar esforços em projetos que
façam crescer a economia azul. O investimento pode advir de fundos estruturais e de coesão
e de investigação do novo pacote Horizonte 2020 e de acordo com as necessidades locais ser
aplicado, entre outros projetos, em turismo costeiro, energias do mar e transporte marítimo)
e “Vigilância marítima: como ser mais eficiente (menos custos e mais conhecimento)?”.
À semelhança de anos transatos, a Sociedade de Geografia de Lisboa, em parceria com outras
instituições, organiza na sua sede, em 21 de Maio a partir das 09h00, uma jornada
comemorativa do Dia Europeu do Mar, abordando o tema respetivo “Crescimento
sustentável dos oceanos, mares e costas: crescimento azul”, centrado nas implicações
para Portugal (nacionais e regionais) decorrentes do desenvolvimento em curso de uma
estratégia marítima para a região do Atlântico.
Atente-se:
(1) O mar Báltico, o mar Negro, o mar Mediterrâneo, o mar do Norte, o oceano Atlântico e o
oceano Árctico são regiões marítimas e cada uma é única e, com tal, deve ser objeto de
uma estratégia específica. A PMI promove estratégias de crescimento e desenvolvimento
que tiram proveito dos pontos fortes de cada grande região marítima e tentam resolver os
seus problemas.
(2) A Comissão Europeia aprovou em 21 de Novembro de 2011 uma estratégia Atlântica para
a

União

Europeia,

mediante

o

documento

COM(2011)

782

(https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/system/files/com_2011_782_en.pdf).

final.
O

mesmo documento começa por caraterizar em cinco temas os desafios e oportunidades
com que se depara a área do oceano Atlântico em questão, definindo em seguida
instrumentos legislativos com impacte significativo na programação comunitária entre
2014 e 2010. Por fim enuncia a metodologia para implemento da estratégia que envolve
as instituições europeias, os Estados membros, as regiões, autoridades locais e indústria
privada, além de grupos de reflexão; um dos seus resultados é a aprovação de um plano
de ação até finais de 2013. Saliente-se, como medida imediata, a constituição de um
fórum Atlântico que permitirá o contributo de Estados membros, Parlamentos, autoridades
regionais, sociedade civil e representantes de indústrias existentes e emergentes, iniciará
o seu trabalho em 2012 e será extinto em 2013.
(3) A apresentação pública do documento da Comissão Europeia sobre uma estratégia
Atlântica foi feita em Lisboa nos dias 28 e 29 de Novembro de 2011, por ocasião da
Conferência do Atlântico, convocada sob o tema “Economia e Ciência Marítimas para um
Desenvolvimento Sustentável da Europa”. O evento concitou muito interesse e expectativa
e a sua sessão de abertura foi marcada por importantes posições políticas, que
interessava analisar, tão só do Presidente da República de Portugal e de entidades
governamentais portuguesas como da Comissão Europeia e de países ribeirinhos da região
Atlântica:

Espanha,

França,

Irlanda

e

Reino

Unido.

Informação

em

http://www.fem.pt/lac/Portugues/princ_pt.htm.
(4) Em 16 de Fevereiro de 2012, a Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e Pescas publicou
um documento de visão sobre o processo de organização e funcionamento do fórum
Atlântico, enunciando como seu objetivo “identificar projetos e ações prioritárias, com
envolvimento dos Estados membros, autoridades locais e outros parceiros interessados, a
propor para financiamento e que contribuam para a criação de emprego sustentável e de
crescimento

na

área

(https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/content/2622).

Atlântica”

(5) Em 13 de Março de 2012, realizou-se em Lisboa a terceira de um conjunto de reuniões
com os Estados membros para os encorajar a apresentar, até 15 de Maio de 2012,
propostas de investimentos-chave e de investigação para serem incluídas no plano de
ação do Atlântico. Uma listagem dos principais tópicos abordados pode ser consultada em
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/content/2698.
(6) Em 12 de Abril de 2012, é divulgado o projeto de relatório ao Parlamento Europeu sobre a
estratégia para a região atlântica no quadro da política de coesão da União, que pode ser
consultado em https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/content/2719.

Participe nesta sessão. Divulgue-a.

