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PROGRAMA
6 de Maio
18h00 Abertura – Presidente da
Sociedade de Geografia de Lisboa
Professor Doutor Aires de Barros
18h10 – Painel I
“ A virtude da mudança promovida pelas
Tecnologias da Informação na sociedade
actual” e “A falácia das tecnologias
biométricas da verificação e identificação
digitais”
Prof. Doutor Luís Alfredo Martins do
Amaral e
Prof. Doutor Henrique Manuel Dinis
dos Santos

12 de Maio
18h00 – Painel II
“A relevância da centralidade da rede no
processo de compreensão da situação do
espaço marítimo envolvente, visando uma
tomada sustentada”
Contra-Almirante António Gameiro
Marques e
Capitão de Mar-e-Guerra João
Fonseca Ribeiro
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