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Magnífico Reitor da Universidade do Algarve, Professor Doutor António Branco,

Excelentíssimo Presidente do Conselho Geral, Professor Doutor Luís Magalhães,

Prezados Directores de Departamentos,

Digníssimas Autoridades Civis e Religiosas,

Senhores Professores,

Assistentes e Investigadores,

Caros Estudantes,

Senhores Funcionários,

Minhas Senhoras e meus Senhores,

Que me seja permitido agradecer as palavras amigas do Professor João Guerreiro, patrono

desta iniciativa.

Decidiu, generosamente, a Universidade do Algarve conceder-me o grau de Doutor honoris

causa pela minha longa navegação, real e conceptual, por mares e Oceano, que cabe agora

prover de condições para que novas e futuras gerações a possam aprofundar.

Fico profundamente sensibilizado pela honra que me é atribuída e pelas palavras amigas do

patrono Professor João Guerreiro.

Como tive ocasião de recordar numa entrevista, decidi ser biólogo nos finais dos anos 40.

Vivendo em Évora, em pleno Alentejo, foi complicado explicar aos meus amigos o que

pretendia ser. O meu interesse pela biologia foi inicialmente ideológico, em contraponto com

alternativas mais realistas que me eram aconselhadas, como ser engenheiro, jurista ou

advogado. Mas, no fundo, eu estava profundamente interessado nos mistérios da origem da

vida numa perspectiva humanista. Achei que sendo biólogo poderia ter oportunidade de vir a

fazer investigação que contribuísse para a visão científica sobre a evolução.
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Como já tenho recordado, comecei por tentar estudar vírus, mas não foi possível porque o

Professor Flávio Resende achou que havia um risco terrível de se infectar o Jardim Botânico,

dizendo-me "nem pensar nisso!”. Aconselhou-me antes a estudar umas plantas muito

especiais que aparecem em certas zonas húmidas, as hepáticas. Convivi, de facto, durante

algumas semanas com as hepáticas, mas achei que não tinha capacidade de diálogo com elas.

Veio-me, assim, a ideia de orientar a minha atividade de investigação para o estudo da pesca

portuguesa que era, na época, uma componente fundamental da nossa economia.

Comecei pelo estudo da sardinha e dos mistérios associados ao ciclo de vida desta espécie,

compatibilizando a minha curiosidade pela sua biologia com o reconhecimento da importância

de uma gestão mais racional deste recurso.

As informações da PIDE bloquearam a minha carreira académica. A ajuda de amigos

portugueses, entre os quais o Professor António Barros Machado, e de amigos franceses,

nomeadamente o Professor Fage, abriu caminho para que pudesse prosseguir a minha carreira

científica em França, como “Attaché de recherche” do Centre National de la Recherche

Scientifique (CNRS), ao Laboratório Arago (Banyuls-sur-Mer) da Sorbonne, integrando-me

numa comunidade científica aberta e bem informada, sensível a uma biologia/ecologia

marinha atenta ao meio ambiente. Neste contexto, comecei a interessar-me e a realizar

investigações de natureza oceanográfica de modo a melhor entender o quadro ecológico das

sardinhas, tanto no Atlântico como no Mediterrâneo. Desde então, passei a acompanhar

atentamente não só o que se passava no Mar, mas também as atividades económicas e sociais

e os aspectos de gestão e institucionais associados.

Participei, durante alguns anos (1954-60), a bordo de lugres e do Navio-Hospital “Gil Eanes”,

em investigações sobre o bacalhau na área da International Commission for North-East Atlantic

Fisheries (ICNAF). Em 1957 a campanha oceanográfica do NRP Faial com o mergulho do

Bastiscafo FRNSIII, campanha que organizei conjuntamente com a Universidade de Marselha e

as Marinhas portuguesa e francesa, ao largo do canyon de Sesimbra, veio sensibilizar-me para

o estudo e importância dos fundos marinhos. Mais tarde passei pela FAO como diretor da

Divisão de Recursos e Ambiente Aquático e, poucos anos depois, estive também envolvido nos

trabalhos da Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, já como chefe da

delegação de Portugal, em Caracas, em 1974.
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Em suma, o meu interesse pelo Mar foi, em grande parte, motivado pelo desejo de melhor

entender o comportamento da nossa espécie face à Natureza, melhor seria dizer interessado

em contribuir para uma gestão adequada deste “common”.

O Mar, o Oceano. Tantas designações para um espaço tão misterioso e hostil ao bicho Homem

e que, desde sempre, tanta curiosidade, inconsciente e conscientemente, despertou ao longo

de séculos e séculos.

O Oceano, outrora designado Mar Oceano, tem sido seriamente afetado pela irreflectida

atitude das sociedades humanas e, até certo ponto, alguma ingenuidade face às

consequências, a médio e longo prazo, da política de gestão adotada e que começa a fazer-se

sentir com altos riscos nos equilíbrios planetários e no nosso bem-estar.

O Oceano é hoje reconhecido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar

(CNUDM) como um espaço integrado, dinâmico e interativo com os outros espaços ambientais

e ecossistemas afetados pela ação humana com demonstrada capacidade de alterarem

processos naturais do Planeta. A ocupação tridimensional dos espaços marítimos pretende-se

que seja inspirada e respeite os objetivos de um desenvolvimento sustentável nos planos

económico, social, ambiental e institucional.

Para além da CNUDM (estão presentes nesta sala três membros da delegação portuguesa à

Conferência, nas reuniões que tiveram lugar na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque e

Genebra, e a que durante alguns anos presidi e acompanhei na sua fase final como

representante da COI/UNESCO), foram negociados no âmbito do sistema das Nações Unidas e

adotados pela comunidade internacional outros instrumentos que constituem alicerces de

governação do meio marinho, desde a Conferência das Nações Unidas sobre o

Desenvolvimento Sustentável, a Conferência-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações

Climáticas ou a Convenção da Diversidade Biológica, até aos instrumentos regionais como a

Convenção OSPAR para a Protecção do Meio Marinho no Atlântico Nordeste.

Também a União Europeia consagra na sua Política Marítima a base para diversas iniciativas ao

encontro do desenvolvimento sustentável do espaço marítimo. Neste sentido, Portugal teve

um papel ativo na estruturação do que é hoje o panorama europeu em assuntos do mar, que

culminou com a aprovação da Política Marítima Integrada da UE, na presidência portuguesa,

adotada em Lisboa (2007). Tem também sido arauto dos objectivos de um desenvolvimento
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sustentável do Oceano, através de uma gestão e de uma governação ajustada aos requisitos

nesta fase do Antropoceno, o que, na prática, exige uma política efectiva e consensual.

E este processo é profundamente dependente do conhecimento científico e tecnológico.

Devo referir que o ano de 1998 poderá ser considerado o ano que marcou uma mudança na

percepção social sobre os Mares e Oceano para uma integração equilibrada entre a

Humanidade e o Planeta. Se por um lado constatámos uma mediatização do tema através da

organização, por iniciativa de Portugal, da EXPO 98 em Lisboa e da promoção de 1998, pelas

Nações Unidas, como Ano Internacional dos Oceanos, verificou-se um crescimento assinalável

na capacitação e coordenação da comunidade científica em ciências e tecnologias do mar, a

nível das Universidades, da Marinha e dos Laboratórios de Estado, sistema alavancado pela

atenção que o primeiro Ministério da Ciência e Tecnologia em Portugal (1995, XIII GC) deu a

este domínio, por meio do Programa Dinamizador para a Ciências e Tecnologias do Mar, da

criação da Comissão Oceanográfica Intersectorial ou do Protocolo com o Ministério da Defesa

para o reequipamento para atividades de investigação dos navios do Instituto Hidrográfico e

sua utilização pela comunidade científica académica.

O ímpeto de 1998 facilitou o desencadeamento de outros acontecimentos, como sedear

organismos internacionais com mandatos em assuntos do mar em Portugal, caso da Agência

Europeia de Segurança Marítima (EMSA) e o Centro Europeu de Informação em Ciências e

Tecnologias do Mar - EurOcean, em 2002. Criou-se nova legislação, definindo a extensão e

regulando os poderes nas áreas marítimas sob jurisdição ou soberania nacional. Desenvolveu-

se a Estratégia Nacional para o Mar 2006-2016 e estabeleceu-se a Estrutura de Missão para a

Extensão da Plataforma Continental (EMEPC). Neste contexto, Portugal submeteu a sua

proposta à Comissão de Limites das Nações Unidas em 2009. Como já referi, em 2007 foi

também adotada, durante a presidência portuguesa da União Europeia, a Política Marítima

Integrada. No mesmo ano, cria-se a Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM),

estrutura que é da maior importância e que foi ulteriormente colocada sob a presidência do

Primeiro Ministro. É de acentuar o papel deste órgão, embora caiba ao Ministério do Mar

assegurar a funcionalidade deste mecanismo de fundamental relevância para o

acompanhamento integrado, intersectorial e de natureza interministerial.

O tempo passa impondo atento acompanhamento e, quando necessário, ajustamento do

sistema nacional de governação do mar. Creio ser altura de avaliar a funcionalidade do mesmo,

com vista a ajustar as estruturas aos requisitos. Cabe, neste processo, uma avaliação



Apontamentos de Referência (a rever)
Doutoramento honoris causa – Professor Mário Ruivo

Universidade do Algarve - 14.12.2016

5

independente do sistema de investigação do mar português, nomeadamente dos mandatos e

eficácia dos Laboratórios Nacionais exclusivamente dedicados ao mar, com vista a identificar

domínios de investigação requeridos nesta fase e que vise valorizar a exploração do Mar

Português com base científica no contexto da política da União Europeia e mundial.

É, pois, da maior premência finalizar os arranjos para o workshop programado no âmbito do

Grupo de Trabalho de Atribuição de Tempo de Navio de Investigação (GT-ATNI), com o intuito

de reforçar a capacidade nacional em investigação marinha, necessidade agora acentuada pela

responsabilidade que cabe ao Estado Português em monitorizar e gerir os espaços marítimos

sob jurisdição e soberania nacional. Há que desenvolver capacidade endógena, não só no

respeitante aos navios de investigação, mas também tendo em conta os sistemas integrados

de aquisição de dados e informação do meio marinho, tais como, ROV’s, AUV’s, drones, etc.

Neste contexto é de recordar a iniciativa da Universidade do Algarve, em 2011 aquando do

Encontro “Mar Português: Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento” e respetiva

Declaração do Algarve1, que refere, entre outros objectivos, a necessidade de reforçar “a

capacidade de investigação em áreas nucleares para a implementação das políticas públicas

com incidência no Mar (…)”, incluindo o “acesso a infraestruturas e a equipamentos

adequados nomeadamente a plataformas de investigação (…)” e “a sistemas de gestão de

dados e informação”. Passados estes anos, constata-se, porém, que a comunidade científica

não foi claramente assumida como parceiro social em assuntos do mar, como se pretendia,

reforçando “a participação dos cientistas, instituições nacionais (públicas e privadas) em redes

de infraestruturas, de investigação e inovação internacionais, como forma de potenciar a

capacidade do país nesta área do conhecimento e de afirmar o seu papel no contexto

internacional”. Para além do aproveitamento de oportunidades, é indicativo da magnitude do

esforço requerido a nível nacional o crescente número de cruzeiros de investigação de

reputadas instituições estrangeiras, nos quais têm vindo a participar cientistas portugueses ou

cujos programas, nalguns casos, foram elaborados em parceria com especialistas nacionais.

Durante este ano de 2016 entraram em águas sob jurisdição/ soberania portuguesa 24 navios

de investigação e 7 navios comerciais. Daqueles 24, destaca-se largamente como tema de

investigação preferencial a oceanografia, com a recolha de parâmetros químicos, físicos e

biológicos, seguida do tema do Mar Profundo com incidência na geologia. Relativamente aos

Estados de origem das instituições de investigação responsáveis pelas campanhas, destacam-

1 Universidade do Algarve, 2012. Encontro Mar Português, Conhecimento, Valorização e
Desenvolvimento. Por ocasião do Dia Nacional do Mar, novembro de 2011. Faro.
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se, por promoverem maior número de campanhas, a Alemanha e Espanha. Vale a pena

mencionar que no corrente ano de 2016 houve campanhas oceanográficas de navios

estrangeiros que visitaram águas nacionais que contaram com a participação a bordo de

cientistas nacionais após consulta a investigadores interessados pela COI-MCTES. De destacar

ainda que as campanhas MIDAS2, PROPEL3, MEDWAVES4, BLUE MINING5 e FUNDAÇÃO

OCEANO6, contaram com a participação ativa de cientistas portugueses quer na elaboração do

projecto quer nos trabalhos a bordo. De referir ainda que dois dos navios com pavilhão

estrangeiro levaram a cabo campanhas oceanográficas lideradas por equipas portuguesas que

continuam a dar cartas na investigação do meio marinho.

E aqui sublinho a importância da formação de recursos humanos qualificados que venham

responder à reconhecida e crescente necessidade de gestão efectiva do mar português.

Caminhamos, como já referi, para uma era de grandes responsabilidades na gestão sustentável

do Oceano com base científica, nacional, regional e global. É de prever que Portugal se venha a

afirmar como um dos maiores territórios marítimos do Mundo, nomeadamente mediante o

processo de extensão da plataforma continental portuguesa constituindo uma oportunidade e

um desafio a longo prazo, bem como dar resposta aos instrumentos e compromissos

internacionais de que Portugal é parte.

Acentua-se, assim, a gravidade do desfasamento entre este estado de coisas e o imperativo de

assegurar bases científicas sólidas para a realização dos potenciais dos espaços marítimos sob

soberania e jurisdição nacional: a nossa posição estratégica no Atlântico, a maior ZEE dos

Estados Membros da União Europeia e a vastíssima Plataforma Continental em vias de

alargamento no âmbito do pedido submetido pelo Governo Português às Nações Unidas.

2 Desenvolvimento de ferramentas de monitorização e mitigação para a avaliação dos impactos da exploração
mineral no mar profundo e para a recuperação dos ecossistemas impactados.
3 Investigação em geologia marinha relacionada com a perigosidade sísmica numa região – Falha da Glória - com
sismos de magnitude muito elevada que tem sido alvo de modelação teórica.
4 Investigação da evolução do transporte de água, sal e carbono antropogénico, avaliando a capacidade de captação
do CO2 ao longo de uma secção no Atlântico Norte, permitindo melhor compreender a acidificação oceânica nesta
área.

5 Investigação com o objectivo de estudar as alterações químicas e mineralógicas que os depósitos de sulfuretos
maciços no sub-fundo do mar sofrem, depois da actividade hidrotermal ter cessado.

6 Investigação com o propósito de literacia e divulgação do património natural, a par de um levantamento científico
do estado de conservação da biodiversidade marinha no Arquipélago dos Açores, que contém alguns dos mais
valiosos elementos do património natural marinho de Portugal.
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Mas o potencial não chega. Há que haver capacidade intrínseca para encarar as necessidades.

Torna-se imperioso um verdadeiro incentivo à formação de recursos humanos e à atribuição

de condições que garantam a continuidade da investigação com a duração necessária, para

que possamos, de facto, afirmar-nos como grande potência marítima mundial. Porque não

chega afirmar continuamente que temos “potenciais”. Há que concretizar mediante vontade

política, com o apoio social requerido, e tal objectivo não se concretiza sem quadros

qualificados.

Segundo o Diagnóstico do Sistema Nacional de Investigação e Inovação publicado pela

Fundação para a Ciência e a Tecnologia em Maio de 2013, Portugal revelou especialização nas

Ciências do Mar no período 2000-2010 (nomeadamente em domínios como as Pescas e as

Biologias Marinha e Aquática, a Oceanografia e a Engenharia Oceânica). É no Algarve e nos

Açores que se verificou a maior produção científica portuguesa na área da Biologia Marinha e

Aquática. De referir que, com apoios financeiros substanciais da UE, o Ministério que tutelava

as Ciências e Tecnologias e o seu órgão, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, mantiveram e

mantêm um sistema de bolsas para formação superior que aumentou significativamente a

qualidade, especialização e competência dos recursos humanos. Isso reflectiu-se de forma

particular no ranking da investigação científica relacionada com o mar. Por exemplo no ranking

das publicações científicas incluídas na Web of Knowledge (www.isiknowledge.com/) a

biologia marinha passou do 30º lugar, que ocupava na década de 90 no panorama das

publicações científicas nacionais, para 13º no conjunto dos primeiros 8 anos de século XXI.

Atualmente, no que diz respeito à oferta de formação existente7, a larga maioria continua a

centrar-se na biologia marinha, por um lado, e nas engenharias e navegação, por outro. Tem-

se mantido um reconhecido desequilíbrio no número e balanço interdisciplinar de especialistas.

No entanto, as novas áreas de investigação incentivaram a criação de cursos na área das

tecnologias marinhas e também, numa perspectiva integrada, na área do ordenamento

marítimo e das ciências humanas, como a Gestão, Direito e Economia do Mar. Continua a

verificar-se a escassa oferta na área da Oceanografia Física, área particularmente importante

numa altura em que cada vez mais se reconhece a necessidade de melhor conhecer

cientificamente os espaços marítimos sob jurisdição e soberania nacional, incluindo o

mapeamento dos fundos marinhos como base para a investigação em outras áreas.

7 Informação retirada em Dezembro de 2016 da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.
As afirmações dizem respeito a um universo de cursos acreditados ou acreditados preliminarmente por
esta agência e a ciclos de estudos que conferem grau académico (excluindo-se, portanto, as pós-
graduações).
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De resto, esta preocupação está espelhada no interesse internacional em promover um

conhecimento holístico do meio marinho. São exemplo disso a proposta de resolução do

Parlamento Europeu sobre o tema “Explorar o potencial da Investigação e Desenvolvimento na

Economia Azul para criar emprego e crescimento”, reiterando “a natureza multidisciplinar da

investigação marinha e marítima”, destacando “a importância de se apoiar um esforço

transversal que abranja os diferentes sectores e disciplinas de investigação marinha e

marítima”. Da mesma forma, também a proposta de uma “Second International Decade of

(Integrated) Ocean Exploration, 2021-2030”, veiculada no último Conselho Executivo da

Comissão Oceanográfica Intergovernamental em Julho passado (IOC/EC-LIX/3 Pt.3 e  IOC/EC-

XLIX/2 Annex 9 Rev.) parte desta ideia, referindo o seguinte: “A second International Decade

for Ocean Exploration (…) while primarily proposed in order to ensure the role of the ocean in

serving global sustainability goals [within the framework of the 2030 Agenda], could also help

increase public awareness about the ocean”. Este é um domínio que vai ao encontro de

posições defendidas por Portugal e que merece atento acompanhamento por parte das

entidades nacionais responsáveis.

A Universidade do Algarve, que tem estado particularmente ativa na reflexão e mobilização da

comunidade científica do mar, tem contribuído para uma análise factual da situação e

delineado elementos para uma estratégia que responda aos requisitos, de que é

demonstrativo o volume recente “A Europa e o Mar: inovação e investigação científica em

Portugal” (Universidade do Algarve, 2016), que resultou de um debate subordinado ao tema

“A Europa e Mar” no qual tive o prazer de estar presente, promovido pelo Gabinete do

Parlamento Europeu e organizado em parceria com a Universidade do Algarve e com a

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. Destaco, mais uma vez, a

proposta de resolução do Parlamento Europeu que já referi sobre o tema “Explorar o potencial

da Investigação e Desenvolvimento na Economia Azul para criar emprego e crescimento”,

relatada naquele encontro pelo Eurodeputado João Ferreira, nomeadamente quando se refere

a “necessidade de combater a opacidade em termos de conhecimento das campanhas e

projectos de investigação desenvolvidos nos mares e oceanos, em especial os financiados com

fundos públicos” e a necessidade da Economia Azul carecer “de uma forte incorporação de

conhecimento científico, base da investigação e da inovação”.

Torna-se imperioso ultrapassar no discurso e debate em curso, recordo, a rotineira referência

aos “potenciais” nos mais variados domínios, mediante a adoção de medidas concretas no

âmbito das instituições apropriadas. Parece-nos pois relevante ser tempo de reactivar a
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Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM) de forma a facilitar uma acção

concertada respeitante à estratégia e mobilização dos recursos necessários para a investigação

e governação dos espaços marítimos nacionais, integrando, efectiva e finalmente, a

comunidade científica e tecnológica como parceiro na decisão política. Compete ao Ministério

do Mar assumir o papel que lhe cabe neste processo e no âmbito da CIAM como primus inter

pares. Esta lógica de concertação só trará frutos se for apoiada por organismos empenhados,

maximizados e mandatados para implementar as medidas necessárias. Precisamos de

direcções-gerais, institutos públicos e empresas públicas com claras orientações estratégicas e

funcionais. Por outro lado, o Parlamento pode e deve, cada vez mais, ser um instrumento

privilegiado para uma política consensual. Embora reconheçamos que os tempos não têm sido

fáceis, há que projectar, no plano das decisões políticas, envolvendo o Ministério do Mar e

outras entidades com mandatos neste domínio, a estratégia para a promoção e integração da

comunidade científica em Ciências e Tecnologias do Mar nos Assuntos do Mar, com o fim

último do desenvolvimento sustentável do mar português.


