
 

 

                     

                                                                                                                   

Evocação

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 

Ex.ª e sua Exma. Família para participarem 

Mar (20 de maio), que se realiza na 

(4.ª feira), com início às 17h

Inscrição prévia 

Rua das Portas de Santo Antão, 100 1150-269 LISBOA
Internet – www.socgeografialisboa.pt 

 

Programa 
17h00 – Abertura pelo Presidente da SGL

_“Significado do Dia Europeu do Mar”
Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos.

_Conferência “As oportunidades de investimento na Economia do Mar”
Doutor Ruben Eiras (Diretor

_Debate.  

18h25 – Palavras de encerramento 
 

O Dia Europeu do Mar de 201
Desde 2008 que o Dia Europeu do Mar

evidenciar a importância do Oceano e mares no quotidiano de todo o continente Europeu, 

tanto em comunidades costeiras 

realçar as oportunidades e os desafios que as regiões e os setores marítimos presentemente 

enfrentam. 

Este ano, a conferência do Dia Europeu do Mar

búlgara de Burgas organizada conjuntamente pela Comissão Europeia, o Governo da Bulgária 

e o Município de Burgas, incidindo o respetivo 

crescimento azul sustentável, gerar investimento e aumentar a cooperação conducente a uma 

expansão significativa da região do Mar Negro, além de uma sessão sobre como facilitar o 

acesso a fundos europeus para projetos de crescimento azul e de cooperação por baci

marítima. O programa pode ser acedido através de 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/burgas

 

Participe nesta sessão. Divulgue
 
CAlm José Bastos Saldanha, presidente da Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos/SGL (96 444 73 48, 

 

 

                                              

                                                                                                                    

 

Evocação do Dia Europeu do Mar de 201

23 de maio (4.ª feira), 17h00 
 

CONVITE 
 

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a honra de convidar V. 

. Família para participarem na sessão evocativa do Dia Europeu do 

que se realiza na sua sede (sala Algarve) em 

.ª feira), com início às 17h00. 

 

269 LISBOA Tlf: 21 342 54 01/50 68 
E-mail: geral@socgeografialisboa.mail.pt

 

pelo Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros.

_“Significado do Dia Europeu do Mar”, CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da 
Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos. 

“As oportunidades de investimento na Economia do Mar”
Diretor-Geral de Política do Mar). 

alavras de encerramento pelo Presidente da SGL. 

O Dia Europeu do Mar de 2018 
Dia Europeu do Mar tem sido celebrado anualmente a 20 de 

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 

Dia Europeu do Mar ocorre em 31 de maio e 1 de junho na cidade 

búlgara de Burgas organizada conjuntamente pela Comissão Europeia, o Governo da Bulgária 

e o Município de Burgas, incidindo o respetivo tema num debate de alto nível para incentivar o 

mento azul sustentável, gerar investimento e aumentar a cooperação conducente a uma 

expansão significativa da região do Mar Negro, além de uma sessão sobre como facilitar o 

acesso a fundos europeus para projetos de crescimento azul e de cooperação por baci

O programa pode ser acedido através de 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/burgas-2018. 

Participe nesta sessão. Divulgue-a. 

CAlm José Bastos Saldanha, presidente da Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos/SGL (96 444 73 48, 

 

de 2018 

m a honra de convidar V. 

sessão evocativa do Dia Europeu do 

em 23 de maio de 2018 

Tlf: 21 342 54 01/50 68 - Fax 21 346 45 53 
geral@socgeografialisboa.mail.pt 

Barros. 

CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da 

“As oportunidades de investimento na Economia 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, 

como em territórios fechados ao mar e, além disso, para 

realçar as oportunidades e os desafios que as regiões e os setores marítimos presentemente 

31 de maio e 1 de junho na cidade 

búlgara de Burgas organizada conjuntamente pela Comissão Europeia, o Governo da Bulgária 

tema num debate de alto nível para incentivar o 

mento azul sustentável, gerar investimento e aumentar a cooperação conducente a uma 

expansão significativa da região do Mar Negro, além de uma sessão sobre como facilitar o 

acesso a fundos europeus para projetos de crescimento azul e de cooperação por bacia 

O programa pode ser acedido através de 

CAlm José Bastos Saldanha, presidente da Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos/SGL (96 444 73 48, jbsaldanha@sapo.pt) 


