
Introdução 

A Secção de Geografia dos Oceanos foi criada em 1976 e relançou a sua atividade em 1999, 

tendo, segundo o seu Regulamento Privativo, por: 

 

Fim 

Contribuir para os fins sociais da Sociedade com o estudo, elucidação e consulta dos assuntos 

que importam às Ciências do Mar e à governação dos oceanos e das zonas costeiras na sua 

transversalidade científica, económica, social e cultural e no âmbito nacional, europeu e 

internacional. 

 

Objetivos 

1.º Divulgar a realidade marítima portuguesa e europeia e as suas tendências evolutivas, 

contribuindo para uma visão estratégica da política nacional dos oceanos. 

2.º Abordar a postura moderadora da sociedade civil face à intervenção do Estado e dos 

mercados na governação duradoura dos oceanos e das zonas costeiras. 

3.º Divulgar a nossa cultura do mar nas suas diversas expressões, incluindo a vulgarização do 

conhecimento oceanográfico, de modo a contribuir para uma renovada assunção do mar, 

desígnio permanente de Portugal. 

4.º Incentivar a comemoração do Dia Nacional do Mar em 16 de Novembro, aproveitando a 

oportunidade para refletir sobre a temática dos oceanos e das zonas costeiras e prestar 

reconhecimento público a uma individualidade ou instituição que, pela atualidade da sua 

obra, se tenha distinguido no desenvolvimento e divulgação da cultura do mar. 

5.º Contribuir, a partir do conhecimento da realidade marítima local, para a consciencialização 

pública relativamente à importância dos oceanos e das zonas costeiras, de modo a 

promover a educação ambiental e a cultura científica e uma cidadania empenhada, solidária 

e equitativa. 

 

Realização dos objetivos 

Por intermédio do programa anual, designado Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”, que é 

elaborado com base no plano de atividades trienal. 

 

Vogais 

A Secção compõe-se de vogais, até ao número de cinquenta, que são eleitos de entre os sócios 

ordinários da Sociedade. Presentemente, são seus vogais: 

(16004) Prof. Mário Ruivo 

(16832) Prof.ª Doutora Raquel Soeiro de Brito (com participação suspensa) 

(17489) V/Alm. António José Fonseca Cavaleiro Ferreira 

(18429) Dr. José Hipólito Monteiro 

(18629) Prof. Doutor Manuel Pinto de Abreu (com participação suspensa) 

(18680) Prof. Cat. Carlos Guedes-Soares 

(18904) V/Alm. Agostinho Ramos da Silva 

(18922) C/Alm. José Luís Seabra de Melo (com participação suspensa) 

(19557) Cte. Carlos Manuel Ventura Soares (com participação suspensa) 

(19566) C/Alm. Jorge Manuel Novo Palma 

(19591) C/Alm. José Manuel Pinto Bastos Saldanha 

(19769) Prof. Doutor Carlos Alberto Miranda Duarte 

(19781) Dr. Marcelo de Sousa Vasconcelos (com participação suspensa) 



(20020) Cte. Luís Sardinha Monteiro (com participação suspensa) 

(20314) Doutor José Xavier (com participação suspensa) 

(20315) Prof.ª Doutora Maria João Bebiano (com participação suspensa) 

(20403) V/Alm. José Augusto Brito (com participação suspensa) 

(20455) Prof. Doutor Fernando Barriga 

(20688) Prof.ª Doutora Ana Maria Correia Ferreira 

 

Mesa 

A Secção é presidida, gerida e representada por uma Mesa, eleita anualmente de entre os seus 

vogais; para o exercício de 2016, é constituída por: 

Presidente ─ C/Alm. José Manuel Pinto Bastos Saldanha (19591) 

Vice-presidente ─ Dr. José Hipólito Monteiro (18429) 

Secretário ─ C/Alm. Jorge Manuel Novo Palma (19566) 

Secretário ─ Prof.ª Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688) 

 

 


