Evocação do Dia Europeu do Mar de 2016
20 de maio (6.ª feira), 17h00
CONVITE
O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a honra de convidar V. Ex.ª e
sua Ex.ma Família para participarem no painel “Turismo marítimo e costeiro: que
perspetivas para a formação de valor e a criação de emprego?”, em evocação
do Dia Europeu do Mar e organizado pelas Secções de Turismo e de Geografia dos
Oceanos, a realizar na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa) em 20
de maio de 2016 (6.ª feira), com início às 17h00.

Agradece-se a confirmação da presença
Rua das Portas de Santo Antão, 100 1150-269 LISBOA
Internet : www.socgeografialisboa.pt

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

Finalidade
A finalidade é evocar o Dia Europeu do Mar de 2016 com abordagem do tema da
respetiva conferência “Investir em crescimento azul competitivo ─ Soluções
inteligentes e duradouras”, centrada nas perspetivas que o turismo marítimo e
costeiro pode revestir para Portugal.

Programa final
16h30 – Registo.
17h00 – abertura 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.
_Painel “Turismo marítimo e costeiro: que perspetivas para a formação de
valor e a criação de emprego?”:
─ Moderador, Dr. Miguel Marques, PwC partner;
─ “O turismo: setor estratégico nacional”, Prof. Doutor Eduardo Cruz, Diretor do
Instituto Superior de Educação e Ciências;
─ “Turismo marítimo e costeiro: um desafio da agenda azul”, Dr.ª Carla Frias,
Direção-Geral de Política do Mar;
─ “O caráter multidisciplinar do turismo marítimo e costeiro e o desenvolvimento
da economia do mar em Portugal”, Dr. António José Correia, Presidente da
Câmara Municipal de Peniche e Vogal da Direção do Fórum Oceano Associação da Economia do Mar;
─ “A intervenção autárquica”, Dr. Joaquim Sardinha, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Mafra.
─ Debate e comentários conclusivos pelo moderador.
18h50 – palavras de encerramento pelo Presidente da SGL.

O Dia Europeu do Mar de 2016
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 organizado pela Cidade de Turku, Governo Finlandês e
Comissão Europeia e decorre nesta cidade entre 18 e 22 de maio, sendo os dois primeiros dias
dedicados à usual conferência e os restantes para a apresentação pública de um atrativo
conjunto de atividades. A conferência dará importantes contributos para formular políticas
futuras e medidas de caráter prático necessárias para promover inovação e mudança na
economia azul e na agenda mais abrangente da política marítima. Ela incidirá em soluções
inteligentes e sustentáveis para o crescimento azul, a governação oceânica, a energia limpa e
o desenvolvimento de qualificações no domínio marítimo além de analisar medidas que
facilitem uma ação conjunta. Ao longo da conferência será prestada uma atenção especial aos
desafios e oportunidades específicos de âmbito regional. Assinale-se a realização de cinco
sessões temáticas sobre: Investir em crescimento azul, melhorar a governação dos oceanos,
reforçar o desenvolvimento de qualificações, aproveitar a energia limpa e promover a ação
conjunta.

O

programa

pode

ser

acedido

através

de

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/mare-emd/files/programme_en.pdf.

Turismo marítimo e costeiro na União Europeia
(1) A Declaração de Limassol de 8 de outubro de 2012 propôs uma agenda marinha e
marítima para o crescimento e o emprego em apoio da Estratégia Europa 2020 designada
por crescimento azul centrada em setores marítimos promissores com elevado potencial de
criação de novos empregos e crescimento, designadamente, as energias renováveis
marinhas, a aquicultura, a biotecnologia azul, o turismo marítimo e costeiro e a mineração
dos

fundos

marinhos.

Informação

em

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-

1081_pt.htm#PR_metaPressRelease_bottom.
(2) A importância da economia azul para a Europa é evidenciada pelo seu valor acrescentado
bruto que se estima em cerca de 500.000 milhões de euros, devendo crescer para cerca de
600.000 milhões em 2020; no mesmo período, o número de pessoas empregadas na
economia azul deverá aumentar de 5,4 milhões para 7 milhões. O turismo marítimo e
costeiro é um setor turístico importante, que emprega mais de 3,2 milhões de pessoas e
gera um total de 183 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, representando
mais

de

um

terço

da

economia

marítima.

Informação

em

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/documents/com_2012_494_en.pdf
(3) No elenco dos supracitados setores marítimos promissores, afigura-se que no nosso País
apenas o turismo costeiro têm o potencial de criação (a curto/médio prazo) de novos
empregos e consequente crescimento, porquanto os outros setores são de capital intensivo
e a criação de emprego decorrente é restrita e não favorece amplamente as comunidades
locais.
(4) Refira-se ainda a temática consonante, «Desenvolvimento costeiro e turismo marítimo
sustentável: um investimento para o crescimento azul», que foi abordada na conferência
do Dia Europeu do Mar realizada em Valetta em 21 de maio de 2013, cujos desafios de
sustentabilidade incluíram o modo de superar a sazonalidade e a valorização do património
marítimo. Uma tal preocupação recupera o contributo inestimável do turismo cultural a
partir da diversidade de patrimónios e culturas das comunidades ribeirinhas e, em
particular, das piscatórias.

(5) Em 20 de fevereiro de 2014, a Comissão adotou uma comunicação, COM(2014) 86
final, intitulada «Uma estratégia europeia em prol do crescimento e do emprego no setor
do turismo costeiro e marítimo» que define uma nova abordagem, propondo a Comissão
Europeia catorze ações para melhorar o turismo costeiro e marítimo na Europa e aproveitar
o

potencial

deste

promissor

setor.

Informação

em

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/documents/com_2014_86_en.
pdf.

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)

