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Ciclo de Conferências “ Extensão da Plataforma Continental: impactos para a Defesa 

Nacional e para as F. Armadas” 

 

- A extensão da Plataforma Continental: o projecto 

 

 

 

- Mineração submarina: quando necessária e sobretudo bem feita. 
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA 

Secção de Ciências Militares 

Relatório do Tema 3 - Extensão da Plataforma Continental. Que Recursos. 

O assunto inicialmente proposto pretendia abordar os «impactos para a Defesa 

Nacional e para as Forças Armadas» da extensão da plataforma continental; após 

análise e discussão na secção foi considerado oportuno abordar o tema segundo o 

enunciado apresentado. 

Deste modo, foram realizadas duas conferências: 

 a 15 de Fevereiro 2018, realizou-se a conferência intitulada «A Extensão da 

Plataforma Continental: o Projeto» proferida Dr.ª Isabel Botelho Leal (responsável 

da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental) e o Prof. Doutor 

Pedro Madureira (Coordenador do Projeto de Extensão da Plataforma Continental), 

contando com uma audiência de cerca de 45 pessoas. 

Desta conferência, transpareceram as seguintes ideias principais: que a proposta 

está a ser analisada pela Comissão de Peritos da ONU e já se realizaram várias 

reuniões com os responsáveis pela Estrutura de Missão para a Extensão da 

Plataforma Continental (EMEPC); que a eventual aprovação da proposta 

portuguesa demorará vários anos (atendendo que até à data ainda não houve 

nenhuma proposta aprovada); que a área da proposta nacional não merece, até à 

data, oposição de nenhum estado e dada a nossa posição geográfica, este espaço 

ou será português ou de "todos"; que o maior perigo sobre a "soberania" sobre a 

imensa área marítima portuguesa (cerca de quatro milhões Km2) vem da União 

Europeia (UE) (atendo às "vozes" de uma Zona Económica Única da UE) e não dos 

Estados Unidos da América.  

Foi disponibilizado o PDF da apresentação. 

 a 22 de Março 2018, realizou-se a conferência intitulada «Mineração submarina: 

quando necessária e sobretudo bem feita» proferida pelo Prof. Doutor Fernando 

José Arraiano de Sousa Barriga (Professor Catedrático da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa), contando com uma audiência de cerca de 25 pessoas. 

Desta conferência, transpareceram as seguintes ideias principais: foi abordado a 

problemática dos recursos minerais no planeta e não somente na Plataforma 

Continental, como era a nossa intenção; a extrema dependência da Europa deste 

recurso (apenas produz 5% dos minerais que consome) e consequentemente a 

importância da exploração (mineração) dos oceanos, tendo mencionado a 

importância da preocupação com o ambiente (mineração bem feita), efetuando a 

ligação para o imenso potencial de recursos existentes na Plataforma Continental 

portuguesa. 

Até à data, não foi disponibilizado qualquer documento, apesar de ter sido solicitado 

ao orador. 
 

Lisboa, 11 de Maio de 2018, 
 

O responsável pelo projeto 

 

Jorge Manuel Dias Sequeira 
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