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DESAFIOS DA PROTEÇÃO
E GESTÃO DO OCEANO
O ISPA – Instituto Universitário no âmbito do Mestrado
em Biologia Marinha e Conservação organiza um ciclo de
seminários dedicado à temática “Desafios da Proteção e
Gestão do Oceano”. Numa altura em que cada vez mais se
torna evidente que os impactos das atividades humanas
nos oceanos colocam em risco a segurança alimentar, o
ambiente e a qualidade de vida das populações humanas,
é central avaliar como se chegou a esta situação de
degradação ambiental e discutir os caminhos futuros
para garantir o desenvolvimento sustentável das
atividades ligadas ao mar – Participe!

AGENDA

TERÇAS�E�QUINTAS�FEIRAS
17:00H�ÀS�18:30H

20 FEVEREIRO
“A conservação dos recursos e dos ecossistemas marinhos e
costeiros nas políticas comunitárias de pescas”

6 MARÇO
“Do ‘novo direito do mar’ dos anos 70 aos actuais desafios dos
recursos genéticos marinhos: notas sobre um percurso”

GONÇALO CARVALHO - (Biólogo marinho, consultor; Sciaena - Ciências Marinhas e
Cooperação | PONG-Pesca)

MARIA INÊS GAMEIRO - (Doutoranda, investigadora; Faculdade de Direito, Universidade
Nova de Lisboa | DINAMIA'CET - Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e
o Território – ISCTE -Instituto Universitário de Lisboa)

25 FEVEREIRO
“As áreas marinhas protegidas e a governação dos oceanos”
EMANUEL GONÇALVES - (ISPA – Instituto Universitário)

11 MARÇO
“Assessing marine protected areas effects and socio-ecological resilience”
JOACHIM CLAUDET - (Researcher; CRIOBE, CNRS (Perpignan, France) (EN)

27 FEVEREIRO
“Gestão e conservação do percebe (Pollicipes pollicipes) em Portugal”
DAVID JACINTO - (Biólogo, investigador; Centro de Oceanografia | Laboratório de Ciências
do Mar (CIEMAR) | Universidade de Évora)

13 MARÇO
“A monitorização comunitária da actividade pesqueira como ferramenta
para a participação na gestão de uma área marinha protegida”
LAURA LEITE (Bióloga marinha, doutoranda, consultora; FAO, Food and Agriculture
Organization

APOIO
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