
 

 

             

                                                                                                                   

Evocação do Dia 

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) e os Diretores do CEEA

Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico e do MARE 

do Ambiente (UL) têm a honra de convidar V. Ex.ª e sua Ex

participarem na sessão evocativa do Dia 

nosso Oceano, nosso Futuro 

se realiza na SGL (auditório Adriano Moreira

início às 17h00. 

Inscrição prévia 

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

 

Programa 
16h45 – Registo. 

17h00 – Abertura pelo Presidente da SGL

_“Significado do Dia Mundial dos Oceanos
(Presidente da Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos

_Conferência “O nosso Oceano, nosso 
de Portugal”, Prof. Cat. Henrique Cabral
MARE - UL). 

_Debate.  

18h25 – Palavras de encerramento pelo Presidente da SGL.
 

O Dia Mundial dos Oceanos
Os oceanos cobrem cerca de dois terços da superfície da terra 

produzem a maior parte do oxigénio que respiramos, absorvem uma grande parte das 

emissões de dióxido de carbono

são economicamente importantes para países 

outros recursos marinhos, além de pilar do comércio internacional.

Infelizmente, a pressão humana

desregulada, a pesca destrutiva e bem assim as atividades de aquicultura insustentáv

poluição marinha, a destruição de 

climática e a acidificação oceânica

planeta. 

A paz e a segurança revestem igualmente uma importância crítica para a fruição plena dos 

benefícios que será possível obter dos oceanos e do seu desenvolvimento sustentável.

como assinalou o Secretário

desenvolvimento não há segurança.

O tema deste ano para o 
 

               

                                                                                                                    
 

do Dia Mundial dos Oceanos de 2017

9 de junho (6.ª feira), 17h00 
 

CONVITE 

 

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) e os Diretores do CEEA

Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico e do MARE - Centro de Ciências do Mar e 

do Ambiente (UL) têm a honra de convidar V. Ex.ª e sua Ex

sessão evocativa do Dia Mundial dos Oceanos

uturo ─ a opção estratégica Atlântica de Portugal

auditório Adriano Moreira) em 9 de junho de 201

 

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

 

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

Mundial dos Oceanos”, CAlm. José Bastos Saldanha, 
Presidente da Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos). 

O nosso Oceano, nosso Futuro ─ a opção estratégica Atlântica 
Prof. Cat. Henrique Cabral (Diretor, Coordenador Científico do 

alavras de encerramento pelo Presidente da SGL. 

Mundial dos Oceanos em 2017 (8 de junho) 
cerca de dois terços da superfície da terra e são a base da vida

produzem a maior parte do oxigénio que respiramos, absorvem uma grande parte das 

carbono, fornecem alimentação e nutrientes e regulam o clima. 

são economicamente importantes para países cuja receita depende do turismo, da

ém de pilar do comércio internacional. 

a pressão humana, que inclui a sobrexploração, a pesca ilegal, 

desregulada, a pesca destrutiva e bem assim as atividades de aquicultura insustentáv

poluição marinha, a destruição de habitats, a propagação de espécies exóticas, a mudança 

ânica, é uma ameaça ao estado dos oceanos e mares do 

revestem igualmente uma importância crítica para a fruição plena dos 

á possível obter dos oceanos e do seu desenvolvimento sustentável.

como assinalou o Secretário-Geral: “Sem segurança não há desenvolvimento e sem 

o há segurança.” 

O tema deste ano para o Dia Mundial é “Os nossos oceanos, nosso futuro”
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-Barros. 

, CAlm. José Bastos Saldanha, 

ão estratégica Atlântica 
Coordenador Científico do 
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(http://www.un.org/en/events/oceansday/index.shtml) e ele está associado à Conferência 

das Nações Unidas sobre o Oceano, que está a ter lugar entre 5 e 9 de junho corrente na 

sede das Nações Unidas em Nova Iorque. 

Porque é que se comemora o Dia Mundial dos Oceanos? 

− Para lembrar a todos o papel essencial dos oceanos no quotidiano. Eles são os pulmões do 

nosso planeta, proporcionando a maior parte do oxigénio que respiramos. 

− Para informar o público sobre o impacte das ações antrópicas no oceano. 

− Para desenvolver um movimento de cidadania à escala mundial a favor do oceano. 

− Para mobilizar e unir a população mundial em torno de um projeto conducente à gestão 

sustentável global dos oceanos. Eles são a principal fonte de alimentação e de medicamentos e 

uma parte crítica da biosfera. 

− Para celebrar em conjunto a beleza, o património e o compromisso societário sobre o 

oceano. 
 

Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, 5-9 de junho de 2017 
A Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi aprovada em 25 de setembro 

de 2015 pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, mediante a Resolução A/RES/70/1. Ela 

reveste um plano de ação, que prossegue os Objetivos não atingidos de Desenvolvimento do 

Milénio (MDG), desdobrando-se em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) e 169 

metas com os quais se pretende estimular ações nos próximos 15 anos em áreas de 

importância crítica para o futuro da humanidade e do planeta. 

Em 22 de dezembro de 2015, a Assembleia-Geral das Nações Unidas pela Resolução A/70/226 

decidiu convocar uma conferência de alto-nível, entre 5 e 9 de junho de 2017, 

coincidente com o Dia Mundial dos Oceanos para apoiar a implementação do SDG 14: 

“conservar e utilizar de modo sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos 

contributivos para o almejado Desenvolvimento Sustentável”. O SDG 14 elenca dez 

metas e a cada uma corresponde um indicador (descritos em 

https://oceanconference.un.org/sdg14), cujo enquadramento geral no conjunto dos 17 

Objetivos foi desenvolvido pela Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-

SDGs) que mereceu a concordância da United Nations Statistical Commission na sua 48ª 

sessão em março de 2017. 

A Conferência pretende ser decisiva para inverter o declínio persistente da saúde do nosso 

oceano em favor das pessoas, do planeta e da prosperidade. Será centrada na busca de 

soluções com o envolvimento de todos. E adotará por consenso uma declaração concisa, 

dirigida, acordada no âmbito intergovernamental, sob a forma de um apelo à tomada de 

medidas para apoio à implementação do Objetivo 14. 

Informação pormenorizada sobre a Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano pode ser 

acedida por intermédio do link https://oceanconference.un.org/.  
 

Antecedentes 
Em 5 de dezembro de 2008, a Assembleia-Geral das Nações Unidas pela Resolução A/63/111 

reconheceu 8 de junho como Dia Mundial dos Oceanos. 

O conceito de um “Dia Mundial do Oceano” foi inicialmente proposto pelo Governo do Canadá 

em 1992 na Cimeira da Terra realizada no Rio de Janeiro como uma forma de contribuir para 

uma tomada de consciência mundial sobre o oceano e de evidenciar a nossa ligação pessoal 

com o mar, além de chamar a atenção para o papel fundamental que o oceano tem nas nossas 

vidas e para a importância da intervenção das pessoas na sua proteção. 



 

 

 
  

 

O Dia Mundial dos Oceanos tem revestido uma oportunidade para agências, como a UN 

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea e a Intergovernmental Oceanographic 

Commission da UNESCO, intervirem ativamente na sensibilização sobre o papel das Nações 

Unidas e do direito internacional no desenvolvimento sustentável e na utilização dos oceanos e 

dos seus recursos vivos e não-vivos. 

O reconhecimento científico de que os oceanos formam uma única entidade dinâmica a que se 

associam processos químicos, biológicos, geológicos e físicos e respetivas interações reveste 

um campo interdisciplinar indispensável à compreensão de muitos fenómenos oceânicos e 

costeiros, que ocorrem numa ténue película de 50 Km (comparada com os 6300 Km do raio 

médio terrestre). Premonitoriamente, a Comissão Mundial Independente para os 

Oceanos titulou o seu relatório “O Oceano… Nosso Futuro”, numa tentativa integrada de 

revelar a intensa intervenção humana e as suas consequências percetíveis e de visionar e 

propor soluções de compromisso global e geracional. 

 

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

 


