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Missão 
 

• desenvolvimento de investigação de excelência na área do mar; 

• promoção do desenvolvimento tecnológico; 

• apoio a políticas públicas na área das Ciências Marinhas e 
Ambientais. 

 



2016 

• 1999 

INTALAÇÕES 

2002 





LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

1  Porto (sede) 

2  Lisboa 

3  Açores 

4  Madeira 



PESSOAL 
 

180 
DOUTORADOS 



DOMÍNIOS DE INVESTIGAÇÃO 

3  
Linhas de 

Investigação 

24 
Equipas de 

Investigação 



 



ALTERAÇÕES 

GLOBAIS E 

SERVIÇOS DE 

ECOSSISTEMAS 
• Dinâmica costeira e oceânica 

• Biodiversidade aquática e 

conservação 

• Contaminação e toxicidade 

• Legislação do mar 



BIOLOGIA, 
AQUACULTURA 

E QUALIDADE DOS 
PRODUTOS DO 

MAR  

World capture fisheries and 

aquaculture production 

Source: The State of World Fisheries and Aquaculture, UNFAO (2012) 

• Biologia dos Organismos 

Aquáticos 

• Nutrição e Saúde Animal 

• Aquacultura e Segurança dos 

produtos do mar 



BIOTECNOLOGIA 

MARINHA 
• Biotecnologia Azul 

• Produtos Naturais e 

bioquímica medicinal 

• Processos de 

Bioremediação 

• Genómica Evolutiva 



PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 



 

CIIMAR nos media 



Projetos educativos e de sensibilização 
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Recursos Marinhos 

Produtos e serviços (benefícios) dos oceanos 



 



Pesca e aquacultura Transporte 

Turismo 

Energias renováveis 

Atualmente são várias as atividade económicas que exploram os oceanos e zonas costeiras 





É preciso conciliar todos os interesses comerciais e ambientais 

Diálogo 

entre todas as componentes 



Conhecimento 

Sustentabilidade 

Legislação 

Responsabilidade 

para promover a exploração sustentada dos recursos 

Precisamos de 

CONSERVAÇÃO 

dos oceanos 





De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

os países costeiros têm direito a declarar uma zona económica 

exclusiva (ZEE) de espaço marítimo para além das suas águas 

territoriais, na qual têm prerrogativas na 

utilização dos recursos, tanto vivos como 

não-vivos, e responsabilidade na sua gestão 

ambiental @wikipedia 

Zona Económica Exclusiva 



Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
Exploração económica dos recursos vivos e não-vivos 

Atual (188 milhas) 
3ª maior da UE e 11ª mundial 

Programa de expansão da plataforma 

http://www.emepc.pt/pt/recursos-marinhos# 

http://www.emepc.pt/pt/recursos-marinhos
http://www.emepc.pt/pt/recursos-marinhos
http://www.emepc.pt/pt/recursos-marinhos


Legislação para promover a exploração sustentada dos recursos 



Directiva Quadro Estratégia Marinha (EU MSFD) 

Obter ou manter o bom estado ambiental no meio marinho até 2020 
 

para assegurar a proteção do meio marinho para as gerações do presente e do futuro.  

O bom estado ambiental refere-se a oceanos e mares ecologicamente 

diversos e dinâmicos que são limpos, saudáveis e produtivos 



Espécies  

comerciais 

Ruido  

Biodiversidade 

Espécies exóticas 

Lixo 

Contaminantes nos 

peixes e molusos 

Contaminantes 

Condições  

hidrográficas 

Integridade  

do fundo do mar 

Eutrofização 

Cadeias tróficas 
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Exemplo: temos 10 peixes e sabemos que 

naturalmente: 

• morre 1 peixe por ano  

• Surgem 2 novos peixes por ano 

Quantos peixes podemos pescar para 

ficarmos com 10 peixes? 

10 peixes 

1peixe  

Gestão sustentável 

Política comum das pescas (EU CFP) 



Gestão das PESCAS 

Ambiental 

Económica Social 

O sector das pescas é um setor muito particular, porque a atividade pescas 

engloba 3 componentes muito fortes: económico, social e ambiental. 

 

Manter  

biodiversidade 

Manter  

produção 
Manter  

empregos 





Gestão sustentavél é gerir os recursos de modo a que não haja 

alteração do equilibrio natural e garantir que no futuro os 

ecossistemas continuem saudáveis e equilibrados 

Gestão sustentável 







Estudos 

http://marineye.ciimar.up.pt/  

https://spilless.ciimar.up.pt/  

MARRISK - ADAPTAÇÃO 
COSTEIRA ÀS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS: CONHECER 
OS RISCOS E AUMENTAR 

A RESILIÊNCIA 

http://www.poctep.eu/pt-pt/2014-2020/marrisk  

http://marineye.ciimar.up.pt/
http://marineye.ciimar.up.pt/
https://spilless.ciimar.up.pt/
https://spilless.ciimar.up.pt/
http://www.poctep.eu/pt-pt/2014-2020/marrisk
http://www.poctep.eu/pt-pt/2014-2020/marrisk
http://www.poctep.eu/pt-pt/2014-2020/marrisk
http://www.poctep.eu/pt-pt/2014-2020/marrisk
http://www.poctep.eu/pt-pt/2014-2020/marrisk
http://www.poctep.eu/pt-pt/2014-2020/marrisk


A abordagem ecossistémica das pescas  

alimento 

reproduçã

o 

recrutamento 

predação 

Qualidade 

da água 

O2 

clima 

Estudos 
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Conservação 



QUE PARTE DOS NOSSOS OCEANOS ESTÃO 

PROTEGIDOS? 

QUANTO MAIS SAUDÁVEIS OS NOSSOS 

OCEANOS MAIS BENEFÍCIOS PARA NÓS 



Trabalho de equipa 

Fonte: Levine, A. S., and L. S. Richmond 2014. Examining enabling conditions for community-based 

fisheries comanagement: comparing efforts in Hawai‘i and American Samoa. Ecology and Society 

19(1): 24. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06191-190124  

Partilha de poder e 

responsabilidade entre 

governo e utilizadores locais 

de um recurso (Berkes 2009), e 

implica a definição de uma 

estratégia legal para 

institucionalizar a tomada de 

decisão tanto a autónoma 

como a partilhada (McCay and 

Jentoft 1996). 

Parcerias entre investigadores e 

grupos de interesse 

CO-GESTÃO 

http://www.ciimar.up.pt/cientamostra/  

http://www.ciimar.up.pt/cientamostra/
http://www.ciimar.up.pt/cientamostra/


Responsabilidade de todos nós 

Conservar os oceanos 



Obrigado 

Sandra Ramos 
ssramos@ciimar.up.pt 


