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Nascido em: 03-10-1970 

Frederico Cardigos é licenciado em Biologia Marinha e Pescas pela Universidade do Algarve 

e obteve o grau de Mestre em Gestão e Conservação da Natureza pela Universidade dos Açores. 

No X Governo Regional foi Director Regional do Ambiente até 30 de Setembro de 2010, data em que 

iniciou as funções de Director Regional dos Assuntos do Mar. 

Graus académicos: 

Licenciatura em Biologia Marinha e Pescas pela Universidade do Algarve com a classificação final de 

Suficiente e Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza pela Universidade dos Açores com a 

classificação final de Muito Bom. 

Licenças e Cursos: 

Licenças de condução de veículos (A e B), de mergulho com escafandro autónomo, desportista 

náutico (patrão de alto mar) e de operação de câmara hiperbárica. Efectuou doze cursos e 

seminários na área da investigação científica, operação de sistemas informáticos e mergulho com 

escafandro autónomo. 

Actividade científica: 

É Assistente de Investigação e desde 1994 que trabalha no Departamento de Oceanografia e Pescas 

(DOP) e no Centro do Instituto do Mar da Universidade dos Açores, enquadrado por projectos 

financiados pela União Europeia, Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal e Governo 

Regional dos Açores. No âmbito dos trabalhos realizados estudou temáticas relacionadas com as 

fontes hidrotermais de baixa e grande profundidade, as espécies marinhas introduzidas, a 

caracterização ambiental marinha (desde a obtenção de dados batimétricos até à descrição de 

habitats), a conservação da natureza, a instrumentação marinha e o comportamento animal. Ao 

longo destes doze anos trabalhou com diversos grupos de espécies marinhas incluindo peixes, 

cefalópodes e outros invertebrados, algas, tartarugas marinhas, cetáceos e aves marinhas. 

Participou em dezenas de congressos científicos e reuniões de trabalho. Dirigiu diversas expedições 

científicas marinhas. 

 

 



Publicações científicas: 

Publicou em autoria ou co-autoria 14 artigos e 42 relatórios técnico-científicos, cartazes científicos 

e resumos de comunicações em congressos. Actividade técnica: Organizou e manteve o núcleo de 

imagem e multimédia do DOP, o ImagDOP, tendo dinamizado a página Internet de informação 

interna, IntraDOP, e a base de dados de mergulho turístico nos Açores, ScubAzores. Colaborou em 

diversas iniciativas pedagógicas do DOP, incluindo aulas de licenciatura em Biologia Marinha, do 

Programa de Observação para as Pescas dos Açores e de cursos de Verão. Fez parte do secretariado 

redactorial da revista científica “Arquipélago”. No DOP efectuou também trabalhos técnicos nas 

áreas da a bioacústica, a biologia pesqueira e o turismo subaquático. 

Outras actividades: 

Desenvolveu uma intensa actividade na área da divulgação científica e educação ambiental marinha 

tendo, nesse âmbito, publicado mais de 70 artigos e escrito 15 programas de televisão. Foi júri de 

concursos relacionados com a temática ambiental. Realizou diversas palestras relacionadas com 

ambiente marinho dos Açores. Realiza fotografia subaquática, tendo publicado fotografias em 

livros, revistas, jornais e outros. Foi considerado um dos “Cem Nomes do Mergulho em Portugal” 

pela revista de actividades subaquáticas Mundo Submerso. Participou na organização de diversos 

projectos considerados de elevado interesse para a Região Autónoma dos Açores como o Pavilhão 

dos Açores na Expo98 e o Congresso Internacional sobre Política Marítima Europeia e as Regiões. 

É membro da Ordem dos Biólogos, foi dirigente associativo na Universidade do Algarve e faz parte 

de organizações ambientais (Observatório do Mar dos Açores e Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves) e Clube Naval da Horta tendo ocupado cargos dirigentes no OMA e no CNH. Fez 

parte dos corpos sociais de instituições de índole cultural da ilha do Faial (Amigos do Conservatório 

da Horta, Hortaludus E.M. e Cooperativa IAIC) e é membro do Conselho Consultivo para a Cultura 

do Concelho da Horta. 
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