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Em louvor de Mário Ruivo1

João Guerreiro2

No final de agosto de 1981, há 35 anos, o então Ministro da Educação e Ciência,
Professor Victor Crespo, exarava um Despacho aprovando na generalidade a Proposta
de Instalação da Universidade do Algarve, a qual contemplava a criação de diversos
cursos, designadamente do curso de Biologia Marítima e Pescas. Desde então as
ciências do mar têm sido um dos sustentáculos mais fortes das atividades da
Universidade do Algarve, desde a formação graduada à investigação científica, desde a
formação pós-graduada à transferência de conhecimento, desde a dinamização
empresarial à internacionalização destas atividades.

É por todas estas razões que gostaria de salientar a importância de homenagear, na
sessão de hoje, o cidadão Mário Ruivo, associando a este ato a relevância da área das
ciências do mar na Universidade do Algarve. São convergências que emprestam um
enorme significado a esta sessão. Senhor Reitor, permita-me que enalteça a sua
decisão de proporcionar as condições para que esta realização tenha lugar no dia de
hoje, Dia da Universidade do Algarve, com o enquadramento a que me referi.

Devo reconhecer, desde já, que não é fácil fazer o Laudatio de Mário Ruivo.
Personalidade multifacetada, comprometida nos últimos setenta anos, desde a sua
passagem pela Faculdade de Ciências de Lisboa, em movimentos cívicos, políticos,
científicos e culturais, a sua vida traduz um persistente trajeto no sentido da
intervenção qualificada na sociedade, superando obstáculos e, se me é permitido
utilizar a sua terminologia, acrescentando sempre que possível cotas de malha à
armadura da intervenção social.

Mário Ruivo nasceu em Campo Maior, no distrito de Portalegre. Frequentou o ensino
primário em Borba e cursou o liceu em Évora. Entrou, depois, na Faculdade de Ciências
de Lisboa para frequentar o curso de Biologia.

O ambiente que se vivia então em Portugal, na esteira do final da segunda grande
guerra, era de enorme agitação. A libertação da europa do jugo nazi e a fragilidade
evidenciada pelo governo português, comprometido com óbvias simpatias para com os
derrotados, criaram dinâmicas sociais propícias à defesa pública da liberdade e da
democracia e à tentativa de ultrapassar os condicionalismos impostos pelo regime. A
universidade portuguesa, assumindo o seu papel de campo livre e democrático,
associou-se a esse movimento. Mário Ruivo, então estudante universitário, participou

1 Laudatio de Mário Ruivo, proferida na cerimónia de outorga do grau de doutor honoris causa em
Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente pela Universidade do Algarve
2 Universidade do Algarve
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ativamente no MUD (Movimento de Unidade Democrática), integrando a Direção de
Lisboa do MUD juvenil.

Em 1947, toda a Direção de Lisboa do MUD juvenil, incluindo Mário Ruivo, foi presa. A
vaga de prisões abrangeu também a Direção Nacional do MUD juvenil, onde
pontificavam Mário Soares e Francisco Salgado Zenha. O protesto cívico que estas
prisões geraram obrigou a que, ao fim de alguns meses, todos fossem libertados.

Mário Ruivo beneficiou na sua passagem pela Faculdade de Ciências de Lisboa do
convívio com professores que marcaram a sua época, como Herculano Vilela na
biologia, Torres de Assunção na geologia ou Flávio Resende na botânica. Os dois
últimos integrando um conjunto de professores universitários demitidos
compulsivamente da carreira universitária por expressarem ideias contrárias ao regime
de então.

Após a sua licenciatura, Mário Ruivo ruma a Paris e faz um estágio na Sorbonne na
área da Oceanografia Biológica e Gestão dos Recursos Vivos. Aqui fica até 1954.

Regressa a Portugal e integra-se no Instituto de Biologia Marinha, instituição
dependente do Ministério da Marinha e que se tinha então destacado do Aquário
Vasco da Gama. Este Instituto era dirigido por um dos pioneiros maiores da
Oceanografia em Portugal: Magalhães Ramalho. A participação de Mário Ruivo na
equipa de Magalhães Ramalho incidiu, numa primeira fase, nos estudos biológicos da
sardinha, seguindo-se um período de investigações sobre o bacalhau.

É neste período que o jovem Mário Ruivo, com uma idade a rondar os trinta anos,
reflete já com enorme perspicácia e profundo sentido estratégico sobre a
oceanografia. Afirma Mário Ruivo (inicio de citação): “A Oceanografia e a Biologia
Marítima são ciências para serem abordadas por uma equipa, dada a sua
complexidade e a necessidade de se obterem dados simultâneos que possam ser
cotejados e interpretados mutuamente” (fim de citação). No mesmo texto em que
elogia as competências naturalistas e oceanográficas do Rei D. Carlos de Bragança3,
Mário Ruivo afirmava ainda referindo-se a uma campanha realizada a bordo do navio
“Faial” (início de citação): “Esta campanha (…) permitiu a um certo número de jovens
biologistas portugueses contactar diretamente com a grande escola do mar e da vida a
bordo. Vida que não se coaduna com egoísmos e vaidades; vida que exige atitudes
francas, forja a amizade, a camaradagem, o espirito de sacrifício, o entusiamo, bases
fundamentais de todo o trabalho em equipa” (fim de citação).

É igualmente neste período, no final dos anos 50 e após as eleições presidenciais de
1958, que Mário Ruivo colabora mais intensamente na Seara Nova, integrando a

3 RUIVO, Mário (1957) – D. Carlos de Bragança, Naturalista e Oceanógrafo, Vila Viçosa, Sociedade
Portuguesa de Ciências Naturais (reeditado em 2014 pelo Instituto Hidrográfico).
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redação dirigida por Câmara Reys, a qual incluía outras personalidades politicamente
ativas: Manuel Sertório, Lopes Cardoso, Nikias Skapinakis, Rui Cabeçadas e Vasco
Martins.

A fase da juventude, vivida intensamente em Portugal, beneficiou de um ambiente
intelectualmente exigente e de uma imersão apaixonada na investigação científica
relacionada com os recursos vivos do mar, a qual terminaria abruptamente. Na
verdade, a situação política para Mário Ruivo torna-se então insustentável, razão que o
obriga a emigrar. Primeiro para França e, depois, para Itália.

Este novo período na vida de Mário Ruivo, compulsivamente emigrado, preencheu
quase 15 anos da sua vida. Integra-se na FAO, em Roma, e aí desempenha as funções
de Diretor da Divisão de Recursos Aquáticos e Ambientais.

Mário Ruivo é um dos desterrados do regime fascista que por esse período saíram de
Portugal e começaram a colaborar em instituições no exterior do país, universidades
estrangeiras e organismos internacionais, alguns destes do universo das Nações
Unidas. E, embora forçados a abandonarem Portugal, com as atividades desenvolvidas
e com o elevado nível dos seus desempenhos, contribuíram grandemente para
prestigiar o nosso país.

A permanência de Mário Ruivo em Itália não se irá resumir apenas ao seu trabalho na
FAO. Pertence ao grupo de personalidades portuguesas que desenvolviam no exterior
do país ações pela democratização da sociedade portuguesa e pela alteração do
governo.

Nesse sentido integrou o Comité Italiano de Solidariedade com o Povo Português. E
participou na organização, em Roma, da Primeira Conferência da Frente Patriótica de
Libertação Nacional (FPLN), em 1962, Conferência que foi constitutiva desta
organização. A FPLN agrupava diversos partidos e agrupamentos políticos não
consentidos em Portugal, acolhendo ainda o General Humberto Delgado, candidato
vencido nas eleições para a Presidência da República que se tinham realizado anos
antes.

Nesse período, Mário Ruivo participou ainda na Conferência de Estocolmo (1972), a
primeira conferência mundial organizada pelas Nações Unidas, com a presença de
chefes de estado e dedicada ao então designado “Ambiente Humano”. Conferência
que antecedeu as atuais COPs que, desde o Rio em 1992 até Marraquexe em 2016,
promovem a concertação entre os países para mitigar ou minimizar os impactes
decorrentes da exploração desregrada que o Homem, esse “predador terrífico” (nas
palavras de Mário Ruivo), faz do ambiente.

Mário Ruivo regressou a Portugal a 27 de abril de 1974!
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Após 15 anos de exilio, o advento da democracia em Portugal terá constituído um
momento de enorme júbilo. O regresso ao seu país representou seguramente a
renovação da esperança de poder contribuir diretamente para o progresso de Portugal
e permitiu reiniciar uma nova fase na sua vida. Integrou quatro dos governos
provisórios, primeiro como Secretário de Estado das Pescas e depois como Ministro
dos Negócios Estrangeiros.

Criou no âmbito da Secretaria de Estado das Pescas a Direção Geral de Investigação e
da Proteção dos Recursos do Meio Aquático, que mais tarde se haveria de transformar
no Instituto Nacional de Investigação das Pescas. Este Instituto sofreu nos últimos 40
anos uma série longa de metamorfoses até ficar recentemente ancorado no Instituto
Português do Mar e da Atmosfera. O bom senso de Mário Ruivo leva-o a afirmar,
fazendo uma apreciação das constantes mudanças da arquitetura institucional que
tem incidência no Mar, que corremos o risco de continuar a navegar num mar de
palavras.

Mário Ruivo, nestes quarenta anos de regime democrático, esteve invariável e
permanentemente associado aos momentos de criação, de reflexão ou de ação no
domínio das ciências do mar. Permito-me evocar os que me parecem mais
importantes, pois foram aqueles que, em minha opinião, mais condicionaram o
desenvolvimento da investigação científica neste domínio, assim como o respetivo
quadro institucional.

Em 1987, José Mariano Gago, então Presidente da Junta Nacional de Investigação
Cientifica e Tecnológica (JNICT), agitou o panorama científico português lançando as
Jornadas Nacionais de Investigação Científica e Tecnológica. Neste conjunto de
reflexões e debates públicos, a comunidade científica, então reduzida, pode lançar as
bases que conduziram à adoção do Programa Mobilizador de Ciência e Tecnologia. A
área das ciências e tecnologias do mar foi coordenada por Mário Ruivo, conduzindo a
que, dois anos mais tarde, fosse publicado o “Perfil Nacional em Ciências do Mar”4. Foi
o primeiro documento, da época democrática, a proporcionar um quadro informativo,
temático e prospetivo sobre as ciências do mar, e que ainda hoje é utilizado como
referência.

O seu prestígio internacional leva-o a assumir as funções de Secretário da Comissão
Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO, entre 1980 e 1988. Foi aliás com o
apoio da UNESCO que, já na década de 90 do século XX e por iniciativa de Mário
Soares, é criada a Comissão Independente para os Oceanos que assume a função de
elaborar o Relatório “O Oceano, O Nosso Futuro”. Mário Ruivo é um dos
coordenadores deste trabalho que foi apresentado em 1998, no âmbito da Exposição

4 JNICT (1990) – Perfil Nacional em Ciências do Mar (Nível II – Portugal), Lisboa, JNICT,
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Mundial de Lisboa sobre “Os Oceanos – Um Património para o Futuro”. Mário Ruivo
desempenhou as funções de Conselheiro Científico da Expo 98.

É igualmente neste ano que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, então presidida
por Luís Magalhães, lança o Programa Dinamizador das Ciências e Tecnologias do Mar.
As linhas mestras deste Programa foram estruturadas e propostas por uma Equipa de
Missão, coordenada por Mário Ruivo. O Programa teve também como atribuição o
apoio à Comissão Oceanográfica Intersectorial (COI), presidida por Mário Ruivo,
constituída por representantes dos diversos Ministérios e personalidades de
reconhecido mérito. A COI deveria estimular a investigação científica na área do mar e
promover a convergência dos meios e das linhas de investigação naquela área

Outras iniciativas de âmbito mais vasto têm beneficiado da intervenção de Mário
Ruivo, como o Fórum Permanente para os Assuntos do Mar, o Centro Nacional de
Cultura, a Fundação Cidade de Ammaia, a Sociedade de Geografia de Lisboa ou a
Universidade do Porto, onde foi professor catedrático convidado. E o Conselho
Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS), onde, por intervenção
direta de Mário Ruivo, prevalece um ambiente de exigência científica, de convergência
multidisciplinar e uma capacidade singular de acompanhamento crítico das iniciativas
públicas e privadas com impacte no ambiente e no território.

Podemos afirmar que desde sempre que Mário Ruivo nos põe de alerta em relação ao
facto de não podermos aproveitar todos os recursos proporcionados pelo mar sem
incorporarmos doses cada vez maiores de ciência e de tecnologia.

Defendendo que a perspetiva tradicional de explorar as interfaces costeiras, de
dominar os requisitos da navegação, de atender à pesca ou de produzir cartografia
constitui um cenário limitado sobre os recursos que os oceanos poderá proporcionar5,
critica a perspetiva de explorar o mar baseando-se apenas na experiência terrestre e
afirma que “sem conhecimento e sem tecnologia o bicho homem no meio marinho é
cego, surdo e mudo”6.

Mário Ruivo aponta o enorme interesse no horizonte aberto pela abordagem
tridimensional dos oceanos, pelas potencialidades da Plataforma Continental, pelo
reconhecimento da existência de vida em ambientes que no passado era considerado
inertes, pela identificação de recursos minerais e energéticos com enorme interesse
mercantil. Aspetos que, revela, correspondem ainda a um escasso conhecimento dos
fundos marinhos à escala mundial7.

5 Entrevista com Mário Ruivo (2016) - Biblos, Imprensa da Universidade de Coimbra, nº 2, 3ª série, 185-
197.
6 Idem.
7 idem



6

Após a descrição do percurso de Mário Ruivo, que mais poderei acrescentar? Um
percurso longo, diversificado, sempre presente nos grandes debates e reflexões,
sempre acompanhando as decisões, sempre facilitando a procura das melhores
soluções.

Recorrendo, por empréstimo, a um comentário produzido recentemente8, recordo que
Mário Ruivo foi um protagonista interessado e intervencionista em Portugal ao longo
de um período que abrange mais de 10 % da história do nosso país.

Vou contudo aventurar-me na evocação de três características, porventura com
prejuízo de esquecer muitas outras, que me parecem essenciais na personalidade de
Mário Ruivo, apresentando as minhas desculpas por ignorar outras tantas que
deveriam igualmente poder ser aqui referidas. Mas aqui estão:

1.Disponível e simultaneamente empenhado, sempre disposto a abraçar com
entusiasmo os desafios que entende poderem gerar benefícios coletivos, nos
planos da dinamização da investigação científica, da valorização do
conhecimento, da afirmação da cidadania ou do reforço das instituições. A
disponibilidade que manifesta sensibiliza qualquer um, sempre associada a
linhas de rumo orientadas para uma melhor qualificação da nossa vida coletiva.

2. Inquieto e simultaneamente paciente, garantindo que as atividades que abraça
ou que coordena são não só executados com determinação, mas também
adaptados aos diversos ritmos que o contexto permite. As expetativas, sempre
ambiciosas, esbarram não raras vezes em involuntários barrotes,
pretensamente realistas, o que lhe permite afirmar, quando o momento assim
o obriga, que deveremos flutuar e avançar logo que os fatores malignos deixem
de condicionar a ação.

3.Racional e simultaneamente intuitivo, convocando sempre o conhecimento
como suporte primeiro das decisões, mas não dando tréguas aos neurónios,
como costuma afirmar, na procura criativa de inovações, de novos saberes ou
de soluções que numa primeira aproximação poderiam ser consideradas como
irrealistas.

Eis o perfil de Mário Ruivo, personalidade com uma visão global do mundo que nos
rodeia. Uma vida dedicada a inquietar o conhecimento dos oceanos e a fomentar a
investigação sobre o melhor aproveitamento dos seus recursos. A sua formação de
biólogo muito terá contribuído para entender os fenómenos na sua diversidade, nas
suas interdependências e nas suas capacidades de resiliência.

8 João Cravinho, festa comemorativa dos seus 80 anos, realizada a 25 de setembro de 2016.
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Por todas estas razões, peço-lhe, Senhor Reitor, que outorgue o grau de Doutor
Honoris Causa em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente ao ilustre cidadão Mário
Ruivo.

Faro, 14 de dezembro de 2016


