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Possuo o grau de Doctor in Philosophy (PhD) pela Faculdade de Ciências da Universidade de 

Liverpool (1992).  

 

Sou Investigador Principal, Pró-Reitor para a Integração dos Assuntos do Mar da Universidade dos 

Açores e Presidente do IMAR- Instituto do Mar. Entre Fevereiro de 1997 e Dezembro de 2011 fui 

Diretor do Departamento de Oceanografia e Pesca da Universidade dos Açores. Tenho-me dedicado 

ao estudo da biodiversidade marinha e dos ecossistemas oceânicos. Tenho mais de 300 trabalhos 

publicados, dos quais cerca de 150 artigos científicos internacionais incluídos na base de dados da 

Web of Knowledge. 

 

Tenho tutelado vários estudantes de doutoramento (14 concluídos) e investigadores de Pós- 

Doutoramento. Tenho integrado e coordenado projetos de investigação nacionais e internacionais 

no âmbito das ciências do mar e áreas afins. Tenho participado em diversos cruzeiros científicos 

oceânicos incluindo e mergulhos de grande profundidade nos submersíveis tripulados Nautile da 

França e MIR da Rússia. 

 

Em 2007 coordenei a reunião de peritos científicos que definiu os critérios científicos para a 

seleção das EBSA (Ecological and Biological Significant Areas), adoptados pela Convenção da 

Diversidade Biológica. 

 

Os meus atuais interesses incluem, a conservação dos habitats e da biodiversidade dos 

ecossistemas litorais e mar profundo, principalmente, da região dos Açores e Nordeste Atlântico, a 

implementação de Áreas Marinhas Protegidas e a avaliação dos seus benefícios. 

 

Coordenei a investigação e as propostas de gestão para a rede Natura 2000 nos Açores e para os 

campos hidrotermais do mar profundo Lucky Strike, Menez Gwen, Rainbow e do monte submarino 

Sedlo, os quais foram propostos por Portugal para integrarem a Rede de Áreas Marinhas Protegidas 

(AMP) da OSPAR. Conduzi também, por parte de Portugal, os processos de classificação das AMP 

OSPAR dos montes submarinos Josephine, Altair e Antialtair e da a região da Dorsal Média Atlântica 

a Norte dos Açores. Sou membro do Conselho Científico das Ciências Naturais e do Ambiente (FCT-

MEC), coordeno o Painel de Ciências do Mar da FCT/MEC, sou co-delegado nacional no Marine 

Board da European Science Foundation. 

 

 

 

 

 

 



 Prémios e Reconhecimentos: 

 

-Gift to the Earth galardão atribuído pelo World Wildlife Fund (WWF), Junho de 2002. 

-Prémio Rotary International 2007/2008 na categoria de ensino. 

-Maritime Ambassador (Embaixador Marítimo) nomeação honorífica atribuída em Julho de 2007 

pelo Comissário Europeu Joe Borg. 

-Prémio “Seeds of Science”, na categoria de “Ciências da Terra, do Mar e da Atmosfera” atribuído 

pelo “Ciência Hoje”, 2009 (Portugal). 

-Medalha Dourada de Mérito outorgada pela Câmara Municipal da Horta. 

Nomeado, em 2008, membro da direção do “Fórum Permanente dos Assuntos do Mar” enquanto 

“personalidade de reconhecido mérito” 

-Membro do Conselho Científico do Instituto Oceanográfico de Paris (2010) 

 

 

 Membro Eleito das seguintes Academias: 

 

-Membro Efetivo da Academia de Marinha (Lisboa) desde 2008. 

-Membro Correspondente da Academia das Ciência de Lisboa [classe de Ciências, secção de 

Ciências Biológicas], desde 2009. 

 

 

 


