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“Conferência sobre a sustentabilidade dos oceanos nos 20 anos do
CIIMAR”
Integrada nas comemorações do seu vigésimo aniversário a 29 de fevereiro de 2020, o Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental organiza a conferência internacional SOS “Sustainable Ocean Strategies” no
CIIMAR, Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, com a participação de várias referências mundiais da
conservação dos Oceanos.
20 anos após a sua fundação, o CIIMAR é hoje uma referência nacional e internacional na investigação na área do mar e
ambiental, trabalhando na fronteira do conhecimento, inovação e sustentabilidade dos Oceanos. Ultrapassando já os 500
investigadores, o CIIMAR destaca-se pela interdisciplinaridade na sua missão científica e abrange hoje áreas de
desenvolvimento científico, tecnológico, económico, empresarial e de apoio às políticas públicas e governamentais, assumindo
ainda um importante compromisso com a literacia ambiental e do Oceano.
Com o intuito de acompanhar a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável proclamada pelas Nações
Unidas (2021-2030), o CIIMAR festeja o seu 20º aniversário com a organização da Conferência SOS prometendo focar-se nas
estratégias de sustentabilidade dos Oceanos de forma acessível a todos.
A imagem Nacional
Sendo Portugal um país com história e cultura fortemente ligadas o mar, são incontornáveis algumas presenças nacionais,
como do Sr. Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel
Heitor, e de Miguel Marques, sócio da Price Waterhouse Coopers, responsável pelos assuntos da economia do mar, que irão
focar o papel do Mar no contexto Nacional e o seu potencial como recurso de investigação.
Contributo Internacional
A conferência SOS conta ainda com a presença de grandes nomes internacionais. Entre eles está Tanya Houppermans, a
reconhecida fotógrafa subaquática e uma apaixonada conservacionista que desmistificou a imagem dos tubarões junto do
público, mostrando ao mundo o poder da imagem na mudança de atitudes, comportamento e compromissos da sociedade para
com a biodiversidade marinha. As imagens de Tanya são hoje reconhecidas em todo o mundo e premiadas em inúmeras
competições internacionais de fotografia.
A data ficará ainda marcada pela presença de Nancy Knowlton, Cátedra das Ciências Marinhas do incontornável Museu
Nacional de História Natural do Smithsonian e líder científica nos Censos da Vida Marinha. Especializada em biologia de
recifes de coral, fundou o Centro de Biodiversidade Marinha e Conservação, no Scripps Institution of Oceanography, na
Califórnia, EUA, tendo publicado o livro “Cidadão do Mar” editado pelo National Geographic em 2010.
O evento contará ainda com a presença de Peter Heffernan, o mais recente membro da missão da Comissão Europeia para os
oceanos, mares e águas costeiras e interiores saudáveis do novo programa Horizonte Europa (2021-2027). Foi durante 26 anos
(entre 1993 e 2019) diretor do Marine Institute na Irlanda, a agência estatal irlandesa responsável pelo aconselhamento e
implementação da investigação marinha, tecnologia, política de desenvolvimento e inovação e serviços.
A Conferência SOS decorre no dia 29 de fevereiro pelas 14h30 n 3º piso do Edifício do Terminal do Porto de Leixões. O
acesso é gratuito, mas sujeito a inscrições. Anexa-se o programa do dia.
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