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1.ª Palestra CCOceanos: Série Especial “Década do 
Oceano” 
 
O Centro de Comunicação dos Oceanos-CCOceanos vem 
informar que realizará este ano uma série especial de 
palestras em Lisboa sob o título CCOceanos: Década do 
Oceano reunindo oradores portugueses e dos demais 
países de Língua Portuguesa (via LiveStream remoto), 
com uma divulgação internacional nas plataformas 
digitais da Comissão Oceanográfica Intergovernamental 
da UNESCO (COI-UNESCO) e também do Camões-
Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., parceiro 
institucional desde 2019.  
 
A 1.ª Palestra CCOceanos: Década do Oceano, sob o 
tema The Ocean Decade-Desafios Globais/Data & 
Tecnologia para a Sustentabilidade, terá lugar no dia 16 
de Abril, às 18:0 h, exclusivamente em LiveStream, com o 
apoio da Fundação Vodafone e do Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência, Lisboa.  
 
A jornalista náutica Nysse Arruda, fundadora e curadora 
do Centro de Comunicação dos Oceanos – CCOceanos, 
explica que esta série especial de palestras em Lisboa irá 
apresentar diversos temas relacionados à mais nova 
iniciativa da ONU no âmbito do oceano: A Década da 
Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável 
(2021-2030), igualmente chamada de “Década do 
Oceano (The Ocean Decade)”, tornando assim Portugal 



num polo de comunicação e partilha de informação 
atualizada sobre o Oceano. 
 
Esta série especial de palestras CCOceanos conta com o 
apoio da COI-UNESCO, entidade coordenadora das 
preparações da Década da ONU da Ciência do Oceano 
para o Desenvolvimento Sustentável 
(http://oceandecade.org) que contribuiu com a 
identificação e seleção de temas para as palestras e a 
divulgação internacional dos links da Videoteca 
CCOceanos Palestras no canal YouTube. 
 
Vinicius Grunberg Lindoso, encarregado de Comunicação 
da COI-UNESCO, explica que a colaboração com o Centro 
de Comunicação dos Oceanos-CCOceanos através desta 
série especial de palestras surgiu da necessidade de 
aumentar o número de ações informativas sobre o 
oceano e sobre a Década da ONU perante o público 
português e lusófono, construindo um maior 
entendimento das questão que abordará a 2.ª 
Conferência da ONU sobre o Oceano em Lisboa (Altice 
Arena) entretanto adiada devido à pandemia do 
coronavírus-COVID 19.  
 
Além da renovação de parceria institucional com o 
Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., o 
CCOceanos conta também com o apoio de entidades de 
alcance nacional como o Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA), a Casa da América Latina, a UCCLA-
União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, o 
Centro Nacional de Cultura (CNC), o Instituto 

http://oceandecade.org/


Hidrográfico, a Academia das Ciências de Lisboa, além do 
Ministério do Mar, do Ministério do Ambiente e da 
Câmara Municipal de Lisboa e organizações não 
governamentais como a Marine MegaFauna Foundation, 
em Moçambique,  e a Onda Verde, a Liga das Mulheres 
pelos Oceanos e a Acqua Mater no Brasil. 
 
Agradecendo a vossa atenção e a divulgação desta 
iniciativa nos vossos órgãos de comunicação social, 
despeço-me com os melhores cumprimentos, 
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