
 

 

               

                                                                                                                   

Conferência do Seminário do Mar
18 de 

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 

─ Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico e do MARE 

e do Ambiente têm a honra de convidar V. Ex.ª e sua Ex

na conferência “A Influência da Oscilação do Atlântico Norte (NAO) no clima e 

nos recursos hídricos e energéticos da Ibéria”

Doutor Ricardo Trigo (Diretor do Laboratório Associado Instituto Dom Luiz)

fevereiro de 2019 (2.ª feira), com início às 17h00, na SGL (auditório Adriano 

Moreira). Este evento prossegue o 4.º ciclo de conferências do Seminário do Mar 

dedicado a “20 Anos de Políticas Públicas”

Agradece

Rua das Portas de Santo Antão, 100 1150-269 LISBOA
Internet – www.socgeografialisboa.pt 
 

Programa 
17h00 – Abertura pelo Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires

_Introdução. 

_Debate.  
18h30 – Encerramento. 
 

Finalidade do Seminário 
(1) O Seminário do Mar decorre do protocolo de cooperação estabelecido entre o CEEA e o 

MARE para a realização de projetos de investigação e divulgação sobre assuntos do mar numa 

perspetiva interdisciplinar, tendo sido apresentado

evocativa do Dia da Europa realizada na SGL, como instituição cooperante.

(2) Trata-se de um ciclo mensal de conferências a apresentar na primeira 2.ª feira, com início 

às 17h00 e a duração aproximada de 90 min; o título é indicado pelo conferencista que dispõe 

de 40 min para a apresentação seguida de debate.

(3) O quarto ciclo de conferências é dedicado ao tema “20 Anos de Políticas Públicas”.
 

Calendário do 4.º ciclo de conferências (2018/19)
√    29 de outubro de 2018, “O Estuário do Tejo: 20 Anos Depois

√   26 de novembro, “Avaliação do 

Catedrática Maria João Bebianno (Universidade do Algarve 

Ambiental); 

√   17 de dezembro, “Evolução da Aquacultura em Portugal nos Últimos 20 Anos”

(MARE ─ IPL). 

√  14 de janeiro de 2019, “Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade”

Saldanha (Sociedade de Geografia de Lisboa

─  18 de fevereiro, “A Influência da Oscilação do Atlântico Norte (NAO) no clima e nos recursos 

hídricos e energéticos da Ibéria”

                  

 

                                 

                                                                                                                    

Conferência do Seminário do Mar 
de fevereiro de 2019 (2.ª feira), 17h00 

 

CONVITE 

 

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) e os Diretores do CEEA 

─ Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico e do MARE ― Centro de Ci

m a honra de convidar V. Ex.ª e sua Exma. Família para participarem 

“A Influência da Oscilação do Atlântico Norte (NAO) no clima e 

nos recursos hídricos e energéticos da Ibéria”, que será proferida pelo 

Doutor Ricardo Trigo (Diretor do Laboratório Associado Instituto Dom Luiz)

(2.ª feira), com início às 17h00, na SGL (auditório Adriano 

Este evento prossegue o 4.º ciclo de conferências do Seminário do Mar 

“20 Anos de Políticas Públicas”. 

Agradece-se a confirmação da presença 
 

269 LISBOA Tlf: 21 342 54 01/50 68 
E-mail: geral@socgeografialisboa.mail.pt

pelo Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros. 

(1) O Seminário do Mar decorre do protocolo de cooperação estabelecido entre o CEEA e o 

projetos de investigação e divulgação sobre assuntos do mar numa 

perspetiva interdisciplinar, tendo sido apresentado em 9 de maio de 2016

evocativa do Dia da Europa realizada na SGL, como instituição cooperante.

se de um ciclo mensal de conferências a apresentar na primeira 2.ª feira, com início 

às 17h00 e a duração aproximada de 90 min; o título é indicado pelo conferencista que dispõe 

0 min para a apresentação seguida de debate. 

conferências é dedicado ao tema “20 Anos de Políticas Públicas”.

Calendário do 4.º ciclo de conferências (2018/19) 
O Estuário do Tejo: 20 Anos Depois”, Prof. Doutor José Lino Costa (MARE);

Avaliação do Estado do Oceano (Processo Regular das Nações Unidas)

Catedrática Maria João Bebianno (Universidade do Algarve ─ Centro de Investigaç

“Evolução da Aquacultura em Portugal nos Últimos 20 Anos”

“Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade”

Saldanha (Sociedade de Geografia de Lisboa). 

“A Influência da Oscilação do Atlântico Norte (NAO) no clima e nos recursos 

hídricos e energéticos da Ibéria”, Prof. Doutor Ricardo Trigo (Diretor do 

                         

 

(SGL) e os Diretores do CEEA 

― Centro de Ciências do Mar 

. Família para participarem 

“A Influência da Oscilação do Atlântico Norte (NAO) no clima e 

que será proferida pelo Prof. 

Doutor Ricardo Trigo (Diretor do Laboratório Associado Instituto Dom Luiz) em 18 de 

(2.ª feira), com início às 17h00, na SGL (auditório Adriano 

Este evento prossegue o 4.º ciclo de conferências do Seminário do Mar 

 

Tlf: 21 342 54 01/50 68 - Fax 21 346 45 53 
geral@socgeografialisboa.mail.pt 

(1) O Seminário do Mar decorre do protocolo de cooperação estabelecido entre o CEEA e o 

projetos de investigação e divulgação sobre assuntos do mar numa 

em 9 de maio de 2016 numa sessão 

evocativa do Dia da Europa realizada na SGL, como instituição cooperante. 

se de um ciclo mensal de conferências a apresentar na primeira 2.ª feira, com início 

às 17h00 e a duração aproximada de 90 min; o título é indicado pelo conferencista que dispõe 

conferências é dedicado ao tema “20 Anos de Políticas Públicas”. 

, Prof. Doutor José Lino Costa (MARE); 

Estado do Oceano (Processo Regular das Nações Unidas)”, Prof.ª 

─ Centro de Investigação Marinha e 

“Evolução da Aquacultura em Portugal nos Últimos 20 Anos”, Prof.ª Ana Pombo 

“Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade”, CAlm. José Bastos 

“A Influência da Oscilação do Atlântico Norte (NAO) no clima e nos recursos 

Diretor do Laboratório Associado 

      



 

 

 

  

 

Instituto Dom Luiz). 

 
 

Participe nesta sessão. Divulgue-a. 
 
Este convite é remetido pela Sociedade de Geografia de Lisboa, no âmbito da divulgação da sua atividade institucional, como seja no 
envio de convites e comunicações. Caso pretenda deixar de receber estes convites ou solicitar o acesso ou a atualização dos seus 
dados, poderá fazê-lo contactando-nos através de geral@socgeografialisboa.pt. 

 


