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Helder Marques da Silva nasce em Lisboa a 5 de Setembro de 1957. 

Em 1979 conclui o bacharelato em biologia pela Faculdade de Ciências de Lisboa, concluindo 

em 1981 a licenciatura, ramo de especialização científica, pela mesma faculdade. 

Em Setembro de 1982 inicia a sua carreira como estagiário de investigação na Universidade 

dos Açores – Departamento de Oceanografia e Pescas. 

Em 1984-85 realiza um curso de pós-graduação em biologia pesqueira na Universidade de 

Bergen – Noruega. 

Entre 1989 e 1993 realiza o doutoramento (PhD) na University of Massachusetts at Amherst, 

num programa conjunto com o Woods Hole Laboratory (NMFS-NOAA), em Dinâmica de 

Recursos Pesqueiros, com a tese Population Dynamics of Spiny Dogfish, Squalus acanthias, in 

the NW Atlantic.  

Em 1994 foi-lhe concedido o grau de Doutor em Biologia, Especialidade de Ecologia Animal, 

pela Universidade dos Açores. 

Durante alguns anos foi responsável pela secção de Biologia Pesqueira do Departamento, 

tendo trabalhado com elasmobrânqueos, avaliação e biologia de diversas espécies demersais 

dos Açores e iniciando uma série de cruzeiros demersais, com o N/I Arquipélago, que hoje são 

a base da monitorização destes recursos pesqueiros nos Açores. 

Participou em cruzeiros científicos no Mar do Norte, costa leste americana e nos Açores. 

Coordenou diversas teses de licenciatura, mestrado e doutoramento nas Universidades dos 

Açores e do Algarve. 

Participou em inúmeras reuniões científicas tendo presidido ao Grupo de Estudo de Peixes 

Elasmobrânqueos do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES; 1995 e 1996), e 

ao Comité dos Atuns Tropicais da Comissão Internacional para a Conservação dos Atuns do 

Atlântico (ICCAT) durante os anos 1997-1999. 

Foi Diretor Regional das Pescas de 1996 a 2000. Durante este período organizou diversas 

edições da Semana das Pescas e iniciou a ExpoPescas. Lançou ainda o Programa de 

Observação para as Pescas dos Açores. 

Entre 2000 e 2004 foi Secretário Regional do Ambiente, destacando-se neste período a 

promoção da Candidatura da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico a Património da 

Humanidade que viria a ser escolhida a nível nacional em Janeiro de 2002, deferida na reunião 

anual do Comité do Património da Humanidade da UNESCO, que decorreu no seu quartel-

general de Paris, onde participou como presidente da delegação portuguesa e que viria a ser 



aprovada na reunião anual daquele Comité em Suzhou, China, em Julho de 2004, onde 

participou igualmente. 

Em 2005 inicia funções parlamentares como Deputado Regional na Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores, tendo entre Outubro de 2008 e Novembro de 2010 exercido o cargo de 

Presidente do Grupo Parlamentar do PS. 

É presentemente e desde 2003 Investigador Principal da Universidade dos Açores, assumindo 

desde Dezembro de 2011 o cargo de Diretor do Departamento de Oceanografia e Pescas. 


