NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL
Lisboa, 22 de março de 2017

_________

Presidente da República patrocina I Conferência do
Fórum do Mar dos Países da CPLP no ISCSP
O Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante
António Silva Ribeiro, o Representante da Escola de Guerra Naval do Brasil e da
Marinha do Brasil, Almirante-de-Esquadra Álvaro Monteiro e o Presidente do
ISCSP, Manuel Meirinho, intervêm na sessão de abertura da conferência que
decorre no dia 23 de março, às 15 horas, na Aula Magna Professor Adriano
Moreira do Instituto. O Memorandum de Entendimento Constituinte do Fórum do
Mar dos Países da CPLP será assinado após a abertura da iniciativa.
Nos próximos dias 23 e 24 de março de 2017 realiza-se no Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa) a
conferência “Mar, Segurança e Desenvolvimento no Espaço da CPLP”, que é o
primeiro evento organizado no âmbito do recém-criado Fórum do Mar dos Países
da CPLP. Esta conferência conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o
Presidente da República.
Reconhecendo a vontade e necessidade de aprofundar o domínio de temas
relacionados com o Mar no seio da Lusofonia, o Fórum do Mar dos Países da CPLP
foi fundado pelo ISCSP, pela Marinha Portuguesa, pela Marinha do Brasil e pelo
Instituto de Defesa Nacional de Timor-Leste para servir de plataforma de
aproximação entre as comunidades académicas e científicas, administrações
marítimas, componentes navais e outros atores relevantes para a governança do
Mar nos Estados constituintes da CPLP.
A conferência “Mar, Segurança e Desenvolvimento no Espaço da CPLP” pretende
promover a reflexão sobre o ambiente de segurança marítima no espaço da CPLP
junto da comunidade académica, contando para isso com a presença de
especialistas nacionais e internacionais das áreas da segurança e da defesa. A
iniciativa visa ainda analisar a problemática dos estudos do Mar sob a ótica da
economia dos recursos marítimos e da sua sustentabilidade, e contribuir para o
desenho de cenários geoeconómicos respeitantes ao acesso, exploração e gestão
daqueles recursos, fundamentais para o reforço dos mecanismos de cooperação
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multilateral através da CPLP que estruturam a operacionalização de uma
estratégia comum para o Mar no Século XXI.
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