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O Professor Mário Ruivo formou-se em Biologia na Universidade de Lisboa em 1950 e é hoje Doutor 
Honoris Causa pela Universidade dos Açores. 

Após um período de especialização em Oceanografia Biológica e Gestão de Recursos Vivos, 
participou em mergulhos nas águas profundas portuguesas e desenvolveu uma activa investigação na 
costa do nosso país, no Mediterrâneo e no Atlântico Noroeste sobre recursos vivos, numa perspectiva 
ecológica e de gestão racional dos “stocks” pesqueiros, pelo que, como perito, foi designado para a 
função de delegado português em organizações internacionais. 

Foi Director da Divisão de Recursos Aquáticos e do Ambiente no Departa-mento de Pescas da FAO 
(Roma) e Secretário Executivo e Vice-Presidente da COI/UNESCO (Paris). Além disso foi ainda 
Conselheiro Científico da EXPO 98, Coordenador da Comissão Mundial Independente para os 
Oceanos, Membro da Comissão Estratégica dos Oceanos e, inclusivamente, Professor Catedrático 
Convidado da Universidade do Porto. 

Mário Ruivo é actualmente Presidente da Comissão Oceanográfica Intersec-torial do MCTES, do 
Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sus-tentável e do Fórum Permanente para os 
Assuntos do Mar. É autor de numerosas publicações científicas nas áreas da Oceanografia Biológica, 
Ecologia e Gestão de Recursos Pesqueiros, bem como de variados estudos, ensaios e artigos relativos 
à Política e Governação do Oceano e sobre a Cooperação Interna-cional em Assuntos do Oceano, do 
Ambiente e do Desenvolvimento Susten-tável, da Ciência, da Sociedade e Ética. 

O Prof. Mário Ruivo foi agraciado com condecorações respeitantes a Ordens Honoríficas nacionais e 
estrangeiras, tendo-lhe sido atribuídas várias distinções e prémios por parte de instituições 
portuguesas e de outros países.  



O mar é o elemento natural que envolve a nossa região arquipelágica. Mar, na sua grande dimensão 
oceânica, que marcou toda a história do povo que aqui se fixou e que ainda hoje continua a manter 
uma forte influência na vida das gentes dispersas pelos nove pedaços de terra que o fogo dos abismos 
conseguiu trazer à superfície azul. O mar, este nosso mar, ao longo dos séculos de povoamento e 
ocupação das ilhas, foi o único meio de comunicação entre elas e a fonte – então inesgotável – de 
abastecimento alimentar das comunidades, a par dos produtos extraídos de um solo fértil e propício 
ao pastoreio. E neste contexto com um extenso percurso no tempo, surgiu um enorme interesse pelo 
conhecimento dos actuais valores marinhos para a ciência e para a economia. Assim, propusemo-nos 
entrevistar o Professor Mário Ruivo – laureada figura da investigação nacional e internacional nesta 
área – que de bom grado acedeu ao nosso pedido. E como ponto inicial e mais abrangente do tema 
lançámos a seguinte questão:   

Em face dos seus amplos estudos sobre o oceano que nos cerca e partindo da sua fase 
histórica no desenvolvimento das regiões insulares, pode descrever-nos a longa 
caminhada científica que hoje permite determinar outras potencialidades do mar? 

Portugal tem vindo a fazer consideráveis progressos no conhecimento científico e na prospecção dos 
espaços marítimos nacionais. 

Esta evolução foi marcada pelo estímulo resultante da EXPO98, sob o tema “Oceano Nosso 
Futuro”que conduziu à adopção, pela Assembleia-geral das Nações Unidas, de 1998 como Ano 
Internacional dos Oceanos, para além de outras iniciativas internacionais. 

Foi neste contexto que o Ministério da Ciência e da Tecnologia lançou o Programa Dinamizador das 
Ciências e Tecnologias do Mar (PDCTM) e constituiu a Comissão Oceanográfica Intersectorial; estas 
acções foram consideradas fundamentais na Estratégia Nacional do Mar, ulteriormente adoptada. 
Com efeito, o Programa Dinamizador permitiu o reforço e a consolidação da capacidade em Ciências 
do Mar, nomeadamente no âmbito das Universidades e Laboratórios de Estado. Embora de forma 
incipiente, beneficiou-se também de um esforço de coordenação que permitiu optimizar os meios e 
recursos humanos disponíveis. Foi assim possível responder a objectivos prioritários a nível nacional 
e estreitar a cooperação internacional, nomeadamente europeia. 

Apesar das dificuldades inerentes a um processo desta natureza, o balanço final foi claramente 
positivo, tendo contribuído para sensibilizar o Governo e partes interessadas da sociedade civil para 
o estado dos recursos e do ambiente marinho bem como para os potenciais do Oceano e a 
necessidade de uma gestão efectiva para fins de um desenvolvimento sustentável em termos 
económico, social e ambiental. 

Neste contexto, é de notar o esforço realizado com vista a adquirir informações e dados essenciais 
para a proposta submetida às Nações Unidas com vista ao alargamento da plataforma continental 
portuguesa 

Face à actual crise económica/financeira e às medidas excepcionais adoptadas, haverá que 
salvaguardar a capacidade de investigação básica e aplicada conseguida, como garante da 
sustentabilidade de exploração e conservação ambiental dos recursos e espaços marinhos nacionais e 
a sua valorização, como património determinante para o futuro desenvolvimento do País. 



 

N/I Arquipélago A embarcação está no limite da sua utilização operacional pelo que 
deveria fazer-se um esforço para a sua substituição 

Pode dar-nos uma noção geral do de-senvolvimento dos estudos científicos nas zonas 
costeiras das ilhas dos Açores e de Portugal continental, bem como em relação aos 
ecossistemas oceânicos, incluindo os de grandes profundidades? E que importância 
atribui aos montes submarinos e campos hidrotermais, estruturas oceânicas onde, ao 
que se diz, existem compostos químicos e microrganismos que podem trazer grandes 
benefícios à humanidade?  

O progresso realizado nas últimas décadas na Região Autónoma dos Açores teve a significativa 
contribuição da Univer-sidade (UAç), nomeadamente através das actividades do Departamento de 
Oceano-grafia e Pescas (DOP), inicialmente centrada nas zonas costeiras e apoio às pescas, incluindo 
o estabelecimento de zonas especiais de conservação no âmbito da Rede Natura 2000. 

Os estudos realizados a bordo do navio “Arquipélago” vieram alargar o campo de investigação aos 
fundos marinhos, de particular relevância científica e prática quer para Portugal quer a nível 
internacional. 

A par deste processo haverá, consequentemente, que assegurar a adopção de eficazes medidas de 
conservação, reconhecendo que muitos dos recursos haliêuticos se encontram em estado de sobre-
pesca. De realçar a actualidade conferida aos Açores ao contribuir para a legislação europeia que 
regulamenta as pescas de arrasto profundo, tendo em conta a protecção e conservação nos montes e 
outros habitats submarinos, dado o reconhecido impacto sobre os ecossistemas, como está 
amplamente demonstrado em estudos recentes. 

Esta situação foi analisada em grande detalhe pelos investigadores do DOP em colaboração com uma 
plêiade de cientistas de outros países, dando origem à publicação, em 2007, de uma monografia 
sobre esta matéria (Seamounts: Ecology, Fisheries & Conservation) que constitui um panorama 
fundamentado do estado dos conhecimentos, incluindo sobre impactos de origem antropogénica que 
afectam a biodiversidade marinha. Este protagonismo, liderado pelo Professor Ricardo Serrão 



Santos, foi aliás reconhecido pela Comissão Europeia (2007), que incluiu o DOP entre as dez 
instituições de excelência europeia em Ciências e Tecnologias do Mar. 

De notar que os fundos marinhos satisfatoriamente estudados correspondem a cerca de 1% da sua 
vastíssima dimensão. É pois evidente que urge reforçar a capacidade das instituições nacionais, no 
sentido de mobilizar meios e competências requeridos para a realização de objectivos nacionais e 
internacionais. 

Face ao crescente interesse económico pelos fundos marinhos, agora com especial atenção aos 
microrganismos e outras espécies com património genético de interesse biotecnológico, importa que 
Portugal disponha de conhecimentos que permitam um desenvolvimento sustentável desses recursos 
e a defesa dos interesses nacionais nesta matéria. A criação recente de oito áreas marinhas 
protegidas no âmbito da rede OSPAR, uma das quais fora da ZEE (denominada “Raminbow”), 
permitirá no futuro a implementação de planos de gestão para as fontes hidrotermais nelas 
existentes. 

 

Mar  Está na ordem do dia a estruturação de uma rede de Observatórios do Ocean 

 



Recordo que, no 35º. Aniversário da Universidade dos Açores, no início deste ano, o Reitor, 
Professor Avelino Freitas de Menezes, colocou em evidência a insubstituível contribuição do 
Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP) que demonstra desempenhos de excelência e uma 
elevada internacionalização. 

Neste contexto é de recordar a intervenção, na mesma data, do Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior que, face ao potencial da região e à colaboração mantida com o Governo Regio-nal, 
em boa hora anunciou um Programa específico para a investigação do mar profundo, aberto e 
competitivo “para atrair investigadores de todo o mundo”. 

De certo modo, esta iniciativa, quando implementada, virá consolidar os progressos adquiridos no 
âmbito do PDCTM e relançar projectos com o devido apoio e continuidade. Se, tradicionalmente, se 
diz “Quem vai ao mar perde o lugar”, conviria actualizar este provérbio, face ao risco que decorre da 
carência de plataformas e navios de investigação acessíveis à nossa comunidade científica. Como tem 
sido referido em vários contextos, neste espírito, é de reconhecer quanto o navio de investigação 
“Arquipélago”, no limite da sua utilização operacional, contribuiu para a acção desenvolvida pelo 
DOP. Como tenho tido ocasião de assinalar, um esforço especial deverá ser levado a cabo para 
atribuição de um novo navio de investigação, apesar das reconhecidas dificuldades actuais de 
financiamento, como instrumento fundamental para um melhor conhecimento dos espaços 
marítimos da Região e do desenvolvimento de uma economia do mar no quadro de uma estratégia 
nacional.  

Nesta perspectiva, o ditado que citei deverá agora ser reformulado, para o ajustar à situação actual: 
“Quem não vai ao mar perde o lugar”!  

Dispondo Portugal da mais vasta Zona Económica Exclusiva (ZEE) e, bem assim, de 
uma “Plataforma Conti-nental”em vias de alargamento, como se explica que essas 
mais valias já não tenham sido aproveitadas, face ao avanço dos conhecimentos 
científicos e tecnológicos? 

É preciso ter em conta, nesta fase do relacionamento entre as sociedades humanas e o mar, que está 
em curso a ocupação tridimensional do Oceano, com base no conhecimento científico e tecnologias 
de ponta. Podemos dizer que Portugal tem procurado inserir-se neste processo. Deverá, porém, ter-
se em conta que a contribuição dos espaços marítimos para o desenvolvimento económico só 
marginalmente tem sido acompanhada de medidas concretas, para além de declarações de boas 
intenções. Se, no respeitante à Zona Costeira, o estado dos conhecimentos é razoável, na ZEE é ainda 
restrito a zonas pontuais, pelo que uma gestão integrada deste espaço marítimo continua a revelar 
fragilidades, nomeadamente quanto à monitorização ambiental em zonas sensíveis.  

A situação é, porém, consideravelmente diferente e agravada à Plataforma Continental, devido ao 
conhecimento ainda muito incipiente dos processos naturais que nela ocorrem e da carência de 
dados e informação sobre os ecossistemas profundos e seus recursos naturais, indispensável a uma 
exploração com vista a um desenvolvimento sustentável, reforçando e apoiando uma governação 
compatível com a conservação do meio marinho.  

Não nos esqueçamos que, quando nos referimos a Mar profundo estamos a falar do laboratório 
natural mais complexo do Planeta, pelo que é tempo de assegurar um sistema de observação e 
monitorização adequados. 

Está na ordem do dia a estruturação de uma rede de Observatórios do Oceano, incluindo projectos-
piloto para áreas particularmente significativas do mar profundo, incluindo a Dorsal Médio-
Atlântica. Neste contexto, o DOP tem vindo a tomar iniciativas para a instalação de um Observatório 
de mar profundo nos Açores, em articulação com institutos europeus de investigação. Trata-se de 
uma acção a médio prazo, que merece ser assumida na Estratégia Nacional para o Mar.  



 

Investigação Os fundos marinhos satisfatoriamente estudados,   correspondem a 1% da sua 
vastíssima dimensão 

Neste contexto, o Prof. Mário Ruivo já tem manifestado grande interesse num projecto 
mais ambicioso que consistiria em instalar na Horta, com base nas estruturas do DOP, 
um instituto europeu de estudos avançados em mar profundo, a par de um 
observatório internacional, no sentido de valorizar as actividades realizadas e redes já 
estabelecidas. Pode explicar, de um modo mais alargado, esta pretensão de âmbito 
científico? 

 Não se trata porém de uma pretensão exclusivamente de âmbito científico. Trata-se, sim, de criar 
condições para que o conhecimento científico assim adquirido, seja efectivamente integrado na 
realização de um desenvolvimento sustentável dos espaços marítimos nacionais. Ou seja, fornecendo 
bases adequadas para uma governação que inclua as componentes económicas, sociais, ambientais e 
institucionais. 

Recentes avaliações põem em evidência que a gestão das componentes sectoriais dos assuntos do 
mar, inicialmente estabelecidas numa perspectiva acentuadamente marcada pela experiência e 
modelos institucionais terrestres, está obsoleta e incapaz de responder satisfatoriamente a novos 
desafios. 

No âmbito do actual Governo estão em curso ajustes institucionais, tendo sido criada a Secretaria de 
Estado do Mar, cujas implicações para a futura governação dos Assuntos do Mar não são ainda 
possíveis de avaliar. 



 

DOP O Departamento tem vindo a tomar iniciativas para a instalação de um Observatório de mar 
profundo nos Açores 

Uma vez que o mar é considerado um dos principais activos nacionais, sobretudo pelos potenciais 
que apresenta, seria desejável um amplo debate público envolvendo todas as partes interessadas. 
Seria desejável que a Assembleia da República, que agora dispõe de uma Comissão Parlamentar 
“Agricultura e Mar” se debruçasse sobre esta matéria. 

Cabe aqui um papel relevante ao Governo Regional dos Açores, tendo em conta que a introdução à 
Estratégia Nacional para o Mar reconhece que: “As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores 
assumem (…) um papel de destaque pelo seu posicionamento central nos espaços marítimos sob 
soberania ou jurisdição nacional”.   

 


