
 
  O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a honra de 

convidar V. Ex.ª e Sua Exma. Família a assistirem à conferência 

promovida pelas Secções de Transportes e de Ciências Militares, que terá 

lugar no dia 22 de Junho de 2011, pelas 17:30, no Auditório Adriano 

Moreira, sobre o seguinte tema: 

“A Marinha Mercante e a Defesa Nacional”. 

Serão oradores os Senhores Almirante António Manuel Fernandes 

da Silva Ribeiro e o Dr. Rui Manuel Correia Raposo. 
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Sociedade de Geografia de Lisboa  

 
Síntese da Conferência “ A Marinha Mercante e a Defesa 

Nacional” (22JUN2011) 
 

 
 

1. A conferência foi promovida e teve uma organização conjunta das Secções de 
Ciências Militares e de Transportes da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), 
as quais efectuaram oportuno convite aos oradores: 

 
-  Contra-Almirante António M. F. Silva Ribeiro -  Subchefe do EMA; 
- Dr. Rui Manuel Correia Raposo – Presidente da Associação de 

Armadores da Mar. de Comércio.  
 

2. Os oradores foram informados do tema a desenvolver durante 25 minutos, 
seguido de debate, da necessidade de enviarem CV’s e o resumo das suas 
exposições. Foi ainda assinalado que uma cópia destes resumos deveria ser 
trocada, entre eles, com a devida antecedência. Foram também informados das 
facilidades existentes na sala e do pessoal e materiais disponíveis para apoiar 
eventuais ensaios e o dia da realização. 

 
3. Tomaram-se providencias para promover uma necessária divulgação da 

conferência às entidades incluídas no circuito de divulgação de eventos da SGL, 
do Estado-Maior da Armada, da Academia de Marinha, da Associação de 
Armadores da Marinha de Comércio, da Escola Náutica, da Direcção-Geral da 
Autoridade Marítima e do Instituto de Estudos Superiores Militares. 

 
4. Foi solicitada aos oradores a entrega, após a realização da conferência, dos 

elementos escritos e de PowerPoint ligados à sua execução. Estes elementos 
contam de um CD, que se faculta ao Secretariado da Secção de Ciências 
Militares, acompanhado de uma breve descrição do seu conteúdo. 

 
5. Foi obtida do Presidente da SGL a anuência para se entregar uma pequena oferta 

aos oradores.   
 

6. Foi de assinalar a maneira dedicada como todo o pessoal da SGL colaborou na 
realização do evento. 

 
 
 Sociedade de Geografia de Lisboa, 7 de Julho de 2011 
 
 
    O Director do Projecto 
 
    

António Maria de Sá Alves Sameiro 
     V/Alm. 
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CONFERÊNCIA  
“A MARINHA MERCANTE E A DEFESA NACIONAL” 

Sociedade de Geografia, 22 de Junho de 2011 
____________________________________________________ 
 

Resumo da Comunicação de Rui Raposo 
 
 
Portugal é um país claramente periférico em relação à União Europeia e tem apenas 
duas fronteiras: a Espanha e o Oceano Atlântico.  
 
A única via terrestre existente entre Portugal e os restantes países europeus (para 
Leste de Espanha) passa por Irun, no País Basco, onde existem restrições de vários 
tipos que, a intensificarem-se, podem deixar o país limitado à via marítima. 
 
Sabendo-se que o país tem uma necessidade fundamental de importar bens 
essenciais e de se viabilizar economicamente aumentando as exportações, é 
fundamental que se entenda a importância estratégica do mar, tanto em tempo de paz 
como em tempo de guerra. 
 
Na comunicação serão abordados principalmente os temas: 

• Os erros do actual sistema de transportes entre Portugal e os restantes países 
europeus; 

• Os principais problemas com que se debate o Transporte Marítimo 
• As principais questões a que será necessário dar resposta; 
• O Cluster Marítimo; 
• A importância da marinha mercante num contexto de defesa nacional. 

 
 


	ResumoTexto Raposo.pdf
	 Os principais problemas com que se debate o Transporte Marítimo


