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Prémios Excellens Mare
Excellens Mare Awards
A PwC Portugal considera que o reconhecimento
da excelência e do mérito nas atividades do mar é
fundamental para o desenvolvimento da economia do
mar em Portugal e no Mundo.

PwC Portugal considers that the recognition of excellence
and merit in sea related activities is fundamental to the
development of the economy of the sea in Portugal and in
the World.

A sinalização e o reconhecimento de casos de sucesso e
de referência no âmbito das atividades do mar, para além
de serem um ato de justiça em relação a quem dedica
o seu talento ao crescimento azul, são fundamentais
para reforçar a motivação de pessoas e de equipas que
pretendam dar o seu continuado contributo para a
valorização sustentável dos recursos do mar.

Drawing attention to and recognising successful cases
and references in sea related activities, not only is right
for all that dedicate their talent to blue growth, but also
is fundamental to increase the motivation of people and
teams that want to give their permanent contribution to
the sustainable valorisation of sea resources.

Os Prémios Excellens Mare pretendem ser um
contributo de referência, em Portugal e no Mundo, no
reconhecimento da excelência e do mérito nas atividades
do Mar.

The Excellens Mare Awards aim to be a contribute of
reference, in Portugal and in the World, in terms of the
recognition of excellence and merit at sea.

Apenas com a promoção da excelência e a defesa
do mérito será possível avançar para patamares
mais elevados de crescimento e de desenvolvimento
sustentável num contexto de desafios cada vez mais
complexos à escala global!

Only with the promotion of excellence and the support
of merit are we able to progress to higher standards of
growth and sustainable development in a context of
increasingly complex global challenges!

José Manuel Bernardo
Territory Senior Partner
Miguel Marques
Economy of the Sea Partner
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Júri dos Prémios Excellens Mare
Jury for The Excellens Mare Awards

Presidente – Miguel Marques

Chairman – Miguel Marques

Membros – António Costa e Silva
António Isidoro
Helena Vieira
Isabel Gião de Andrade
João Pedro Azevedo
Maria Celeste Hagatong
Pedro Quintela
Sofia Galvão

Members – António Costa e Silva
António Isidoro
Helena Vieira
Isabel Gião de Andrade
João Pedro Azevedo
Maria Celeste Hagatong
Pedro Quintela
Sofia Galvão

Os Prémios Excellens Mare têm periodicidade anual e resultam das escolhas
efetuadas pelos membros do júri, após escuta de especialistas, associações
e atores relevantes ligados ao Mar.

The Excellens Mare Awards are annual and result from choices made by members
of the jury, after listening to experts, associations and relevant actors linked
to the Sea.

Este documento pretende apresentar os Prémios Excellens Mare.
É um documento de natureza geral e meramente informativa, não se destinando
a qualquer situação ou entidade em particular e não constitui uma opinião da
PwC, não vincula qualquer dos membros do júri, nem substitui aconselhamento
profissional adequado ao caso concreto. A PwC não se responsabilizará
por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base
na informação aqui descrita.

This document is intended to present the Excellens Mare Awards. It is a document
of a general and merely informational nature; it is not intended for any particular
situation or entity and does not constitute an opinion of PwC, it is not binding on
any of the members of the jury, nor should it substitute appropriate professional
advice for specific situations. PwC is not responsible for any damage or loss
resulting from any decision.
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Categorias dos Prémios Excellens Mare 2018
Categories for The Excellens Mare Awards 2018

Prémio Excellens Mare
Excellens Mare Award

Prémio Valoris Mare
Valoris Mare Award

Prémio Identitas Mare
Identitas Mare Award

Prémio Navigare Mare
Navigare Mare Award

Prémio Athletice Mare
Athletice Mare Award

Prémio Scientia Mare
Scientia Mare Award

Prémio Natura Mare
Natura Mare Award
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Prémios Excellens Mare – Âmbito de cada categoria
The Excellens Mare Awards – Scope of each category

Prémio Excellens Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito
de pessoas ou entidades que desempenhem ou tenham
desempenhado um papel fundamental (i) na implementação
de uma visão integrada de desenvolvimento económico
sustentável das atividades do Mar ou (ii) com impacto positivo
e transversal em setores importantes da economia do mar.

Excellens Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or
entities who have performed a remarkable role (i) in the
implementation of an integrated vision of sustainable
economic development of sea-related activities or (ii) with
positive and transversal impact in important sea industries.

Prémio Valoris Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência de pessoas,
empresários, empresas ou entidades que criam valor e geram
riqueza no âmbito da economia do Mar.

Valoris Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals,
entrepreneurs, companies or entities that create value and
generate wealth in the economy of the sea.

Prémio Identitas Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de
pessoas ou entidades que utilizam as temáticas do meio
aquático como recurso essencial e meio inspirador das suas
produções de arte e cultura, desde a música, escultura,
pintura, escrita, fotografia, cinema..., bem como outros
projetos que promovam a cultura marítima.

Identitas Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or
entities who use sea themes as an essential resource and
means of inspiring their productions for art, including music,
sculpture, painting, writing, photography, cinema,… as well as
other projects that promote marine culture.

Prémio Navigare Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de
pessoas ou entidades (i) com provas dadas na segurança
(“safety”) de pessoas que contactam com o meio aquático;
ou (ii) que tenham criado formas de cooperação relevantes
entre atores relacionados com o mar com o objetivo de
desenvolverem atividades conjuntas que acrescentem valor;
(ou) (iii) com muita experiência de trabalho em meio aquático,
nomeadamente que operem muitas horas em embarcações,
plataformas ou outras estruturas em contacto direto com o
meio aquático.

Navigare Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or
entities (i) with proven merit in safety of people in contact with
the sea; or (ii) who have created forms of cooperation between
relevant players related with the sea in order to develop joint
activities that add value; or (iii) with considerable experience
working at sea, including operating hours in vessels,
platforms or other structures in direct contact with the aquatic
environment.

Prémio Athletice Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de
pessoas ou entidades que utilizam e/ou promovem o meio
aquático como contexto de atividades físicas e desportivas.

Athletice Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or
entities that use and/or promoting the sea as the context for
physical activities and sports.

Prémio Scientia Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de
pessoas ou entidades que produzem avanços significativos no
conhecimento do meio aquático ou que promovam a inovação azul.

Scientia Mare Award
Aims to recognise excellence and merit of individuals or
entities that produce significant advances in the understanding
of the aquatic environment or that promote blue innovation.

Prémio Natura Mare
Tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de
pessoas ou entidades que atuem no sentido da preservação e
valorização do meio aquático.

Natura Mare Award
Aims to recognise excellence and the merit of individuals or
entities that are active in the valorization and preservation of
the aquatic environment.
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Premiados Excellens Mare 2018
Winners Excellens Mare 2018

Prémio Excellens Mare: Peter Heffernan
Excellens Mare Award: Peter Heffernan

Prémio Valoris Mare: Gelpeixe
Valoris Mare Award: Gelpeixe

Prémio Identitas Mare: Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios
Identitas Mare Award: Nacional Cultural Network for Seas and Rivers

Prémio Navigare Mare: Fundação Fernando Henrique Cardoso
Navigare Mare Award: Fernando Henrique Cardoso Foundation

Prémio Athletice Mare: Clube Naval de Cascais
Athletice Mare Award: Clube Naval de Cascais

Prémio Scientia Mare: Instituto Hidrográfico
Scientia Mare Award: Hydrographic Institute (Portugal)

Prémio Natura Mare: Fundação Rebikoff-Niggeler
Natura Mare Award: Rebikoff-Niggeler Foundation
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Prémio Excellens Mare 2018: Peter Heffernan

Excellens Mare Award 2018: Peter Heffernan

O Professor Doutor Peter Heffernan doutorou-se em Ciências
Marinhas, em Galway, na Universidade Nacional da Irlanda
e concluiu o Pós-Doutoramento, nos Estados Unidos, na
Universidade da Geórgia, onde se tornou investigador
assistente. Publicou mais de 40 artigos científicos e foi eleito
membro da Academia Real Irlandesa, tendo também recebido
o Prémio NUI Alumni Foundation, relativo a Ciências Naturais.
Em 2017 aceitou a responsabilidade de ser Conselheiro
Especial da Fundação Oceano Azul.

Dr. Peter Heffernan has a BSc and PhD in marine science from
the National University of Ireland, Galway and held postdoctoral and Associate Research Scientist positions at the
University of Georgia (USA). He has published more than 40
scientific papers and was elected a Member of the Royal Irish
Academy and received the NUI Galway Alumni Foundation
Award for Natural Sciences. In 2017 he accepted the role of
Special Advisor to the Fundação Oceano Azul.

Desde 1993, Peter Heffernan é o Diretor Executivo do
Marine Institute da Irlanda. Tem liderado o crescimento
deste Instituto, tem sido instrumental no estabelecimento do
Grupo de Coordenação Marítima do Governo da Irlanda e na
implementação do Plano Marítimo Integrado da Irlanda. Tem
agido de forma inspiradora e, como embaixador da Presidência
Irlandesa da União Europeia, contribuiu para a criação da
Aliança para a Pesquisa no Oceano Atlântico (AORA), que foi
constituída com a assinatura, na Sede do Marine Institute,
da Declaração de Galway sobre a Cooperação no Oceano
Atlântico, subscrita pelo Canadá, pela União Europeia e pelos
Estados Unidos da América.

Peter Heffernan is Chief Executive of the Marine Institute
since 1993. He has spearheaded the organisation’s expansion,
has been instrumental in the establishment of the Irish
Government’s Marine Coordination Group, the integrated
marine plan for Ireland and acted as an inspiration and Irish
EU Presidency ambassador for the creation of the Atlantic
Ocean Research Alliance (AORA) with the signing of the
Galway Statement on Atlantic Ocean Cooperation at the
Marine Institute headquarters, between Canada, the European
Union and the United States of America.

Desde há várias décadas que o Professor Doutor Peter
Heffernan tem sido um “Embaixador dos Oceanos” na Europa
e tem desempenhado um papel fundamental na diplomacia
científica entre a Europa, o Canadá e os Estados Unidos da
América. Os resultados do seu excelente trabalho estão a
influenciar significativamente a implementação da visão
integrada de desenvolvimento económico sustentável das
atividades relacionadas com o mar no Atlântico Norte, com
impacto nacional e internacional.

For decades, Dr. Peter Heffernan has been an ‘Ocean
Ambassador’ in Europe and has been playing a fundamental
role in scientific diplomacy between Europe, Canada and the
United States. The results of his excellent work are influencing
significantly the implementation of an integrated vision of
sustainable economic development of sea-related activities
in the North Atlantic Region, with national and international
relevance.
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Prémio Valoris Mare 2018: Gelpeixe

Valoris Mare Award 2018: Gelpeixe

A Gelpeixe é uma empresa que se dedica à transformação,
armazenamento, comercialização e distribuição de pescado
há mais de 40 anos. A excelência dos produtos que
comercializa e a qualidade dos processos produtivos, atestada
pelas certificações ISO 9001 e ISSO 22000, assim como
as parcerias que mantém com clientes e fornecedores têm
permitido à empresa apresentar sustentadamente, ao longo
dos anos, uma faturação acima dos 50 milhões de euros e uma
boa rentabilidade, gerando valor e emprego para o país.

Gelpeixe has been engaged in the processing, storage,
marketing and distribution of fish for more than 40 years.
The excellence of the products it trades and the quality of its
production processes, certified by ISO 9001 and ISO 22000
certifications, as well as the partnerships it maintains with its
customers and suppliers, has allowed the company to sustain
over the years a turnover of more than 50 million euros and
good profitability, adding value and employment for the
country.

Uma das marcas da gestão desta empresa de raiz familiar, que
tem na sua liderança o Senhor Comendador Manuel Tarré, é a
excelência das condições de trabalho que proporciona aos seus
180 trabalhadores, o que tem permitido reter o melhor talento
que existe no setor. Neste contexto, a Gelpeixe tem ganho
ao longo do tempo vários prémios relativos às condições de
trabalho.

One of the marks of the management of this family-owned
company, led by Comendador Manuel Tarré, is the excellence
of the working conditions that it provides to its 180 workers,
which has allowed to retain the best talent that exists in the
sector. In this context, Gelpeixe has gained several awards over
working conditions over time.

É de registar também a participação ativa da Gelpeixe em
várias atividades de promoção da Fileira do Pescado, em
Portugal e a nível internacional, contribuindo fortemente para
o reforço da cooperação na economia do mar.

There is also the active participation of Gelpeixe in several
activities to promote the Sea food Industry, in Portugal and
internationally, contributing strongly to the reinforcement of
cooperation in the economy of the sea.

A Gelpeixe tem sido fundamental na criação de valor para o
país o no desenvolvimento do crescimento azul nacional.

Gelpeixe has been instrumental in creating value for the
country in the development of national blue growth.
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Prémio Identitas Mare 2018: Rede Nacional da
Cultura dos Mares e dos Rios (RNCMR)

Identitas Mare Award 2018: Nacional Cultural
Network for Seas and Rivers

A Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios, que teve
a sua origem em maio de 2002 através de um manifesto
de um grupo de cidadãos portugueses preocupado com
a prioridade de salvaguarda e valorização do património
marítimo (Declaração da Nazaré), vem assumindo um papel
fundamental na promoção das culturas marítimas em Portugal.

The Nacional Cultural Network for Seas and Rivers, which
originated in May 2002 through a manifesto of a group
of Portuguese citizens concerned with the priority of
safeguarding and valuing the maritime heritage (Declaration
of Nazaré), has been assuming a role in promoting maritime
cultures in Portugal.

Começou por se chamar Rede de Cultura do Mar, evoluiu
para Rede Nacional de Cultura do Mar para acolher o
conceito de constelação de redes locais e a sua construção
ascendente e atualmente tem a denominação de Rede
Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios para atender à vasta
pluralidade ribeirinha. Desde a sua origem a Rede aposta
na singular diversidade patrimonial, cultural e identitária
das nossas comunidades locais, promovendo em favor deste
ativo a cooperação entre regiões, entre municípios, entre
entidades relacionadas com as culturas costeiras e entre
cidadãos, conducente a iniciativas integradas de origem local
associadas ao desenvolvimento azul, com alcance nacional. Os
encontros que tem realizado são sempre bastante participados
e vivos, produzindo importantes avanços na valorização,
preservação e divulgação da realidade local e do respetivo
contexto patrimonial, contribuindo o seu conhecimento para a
educação ambiental, o enriquecimento da cultura científica, a
consciencialização cívica e a criação de ambientes de literacia
ribeirinha; merecem destaque, como suas imagens de marca
identitárias, as embarcações tradicionais navegantes como
polos de escolas de mar, além das paisagens culturais costeiras,
como é o caso da cultura sargaceira.

It began by calling itself the Sea Cultural Network, has evolved
into the National Sea Cultural Network to welcome the concept
of constellation of local networks and its upward construction
and currently has the name of the National Network of
Culture of the Seas and Rivers to meet the wide plurality of
rivers and seas. Since its inception, the Network has focused
on the unique heritage, cultural and identity diversity of our
local communities, promoting cooperation between regions,
between municipalities, between entities related to coastal
cultures and between citizens, leading to integrated initiatives
of origin local development associated with blue development,
with national reach. The meetings that have been held are
always very participative and alive, producing important
advances in the valorization, preservation and diffusion of
the local reality and its patrimonial context, contributing its
knowledge to the environmental education, the enrichment
of the scientific culture, the civic awareness and the creation
of riverside literacy environments; as well as the coastal
cultural landscapes, such as the sargaceira culture, should be
emphasized, such as their identity images, the traditional boats
as poles of schools of the sea.

Sendo atualmente presidida pelo Município de Esposende,
o início da sua itinerância transcomunitária em 2011 muito
deve à decisiva iniciativa do Município da Póvoa de Varzim e,
no seu lançamento em 2004, esta Rede contou com entidades
de cidades como Nazaré, Olhão e Póvoa de Varzim e os seus
Municípios, Aveiro, Ericeira, Ílhavo, Lisboa, Peniche e Porto,
além de associações de defesa do património marítimo e
ribeirinho, museus, bibliotecas e outros organismos públicos,
investigadores, representantes de entidades associadas à fileira
das pescas e cidadãos. A Sociedade de Geografia de Lisboa,
representada pelo Senhor Contra-Almirante José Bastos
Saldanha, tem desempenhado um papel chave na dinamização
deste projeto de excelência que contribui para unir, de forma
exemplar, a sociedade Portuguesa em torno do seu património
marítimo e da respetiva preservação e salvaguarda.

Currently being chaired by the Municipality of Esposende,
the beginning of its cross-community itinerary in 2011 is
due to the decisive initiative of the Municipality of Póvoa de
Varzim and, in its launch in 2004, this network had entities
from cities such as Nazaré, Olhão and Póvoa de Varzim and its
Municipalities, Aveiro, Ericeira, Ílhavo, Lisbon, Peniche and
Porto, as well as maritime and riverside heritage associations,
museums, libraries and other public bodies, researchers,
representatives of entities associated with the fishing industry
and citizens. The Society of Geography of Lisbon, represented
by Mr. Admiral José Bastos Saldanha, has played a key role
in promoting this project of excellence that contributes to
unite, in an exemplary way, the Portuguese society around its
maritime heritage and its preservation and safeguard.
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Prémio Navigare Mare 2018: Fundação Fernando
Henrique Cardoso

Navigare Mare Award 2018: Fernando Henrique
Cardoso Foundation

A Fundação Fernando Henrique Cardoso, constituída em 2010,
é a herdeira do Instituto criado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso com o objetivo de organizar e disponibilizar
os seus arquivos públicos e ser um espaço de debate sobre
assuntos relevantes para o Brasil e para os seus parceiros
internacionais.

Founded in 2010, the Fernando Henrique Cardoso Foundation
is the heir of the Institute created by President Fernando
Henrique Cardoso in order to organize and make available its
public archives and to be a space for debate on issues relevant
to Brazil and its international partners.

Desde a sua constituição, a Fundação tem estado bastante
ativa e dinâmica na prossecução do seu propósito, realizando
debates e colóquios sobre diversos temas políticos, económicos
e sociais do Brasil, com impacto interno e externo. O reforço
da cooperação entre entidades brasileiras e de outros países,
particularmente, da Comunidade de Países de Língua Oficial
Portuguesa tem sido um desígnio no qual tem apostado.

Since its establishment, the Foundation has been very active
and dynamic in pursuing its purpose, holding debates and
discussions on various political, economic and social issues in
Brazil, with internal and external impact. The reinforcement
of cooperation between Brazilian entities and other countries,
particularly the Community of Portuguese Speaking Countries,
has been a design in which they have been betting.

A Fundação Fernando Henrique Cardoso foi uma das primeiras
entidades do Brasil a debater em profundidade e de forma
transversal os temas da economia do mar e do crescimento
azul. No ano de 2016, realizou a conferência “A Economia do
Mar: Desafios ao Desenvolvimento Sustentável do Brasil”,
reunindo os melhores especialistas em assuntos do mar de
todos os estados do Brasil, marcando de formar exemplar o
caminho de cooperação que é necessário fazer para ter sucesso
no crescimento azul. Dando sequência ao trabalho iniciado
em 2016, em 2017, a Fundação convida a Ministra do Mar de
Portugal para debater as estratégias dos dois países para o mar,
abrindo caminho para o reforço da cooperação e do diálogo
entre países da CPLP através da Economia do Mar.

The Fernando Henrique Cardoso Foundation was one of the
first entities in Brazil to discuss in depth and transversally the
themes of the economy of the sea and blue growth. In 2016,
it held the conference “The Economy of the Sea: Challenges
of the Sustainable Development in Brazil”, bringing together
the best experts in marine affairs from all Brazilian states,
setting the example of the path of cooperation that needs to be
done to succeed in blue growth. Following on from the work
begun in 2016, in 2017, the Foundation invites the Portuguese
Minister of the Sea to discuss the two countries’ strategies for
the sea, opening the way for strengthening cooperation and
dialogue between CPLP countries through the Sea Economy.

O excelente e inspirador exemplo de cooperação
protagonizado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, em
relação à Economia do Mar do Brasil, tem impacto no conjunto
dos estados do Brasil, mas também em todo o Atlântico Sul
e nos Países da Comunidade de Países de Língua Oficial
Portuguesa.

The excellent and inspiring example of cooperation carried out
by the Fernando Henrique Cardoso Foundation in relation to
the Economy of the Sea of Brazil has an impact on the Brazilian
states as a whole, but also on the entire South Atlantic and
in the Countries of the Community of Portuguese Speaking
Countries.
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Prémio Atheletice Mare 2018: Clube Naval de Cascais

Athletice Mare Award 2018: Clube Naval de Cascais

Fundado em 1938, o Clube Naval de Cascais está a celebrar o
seu 80º aniversário, cheio de motivos para festejar. Desde o seu
nascimento, assumiu um papel de relevo no desenvolvimento
dos desportos náuticos em Portugal, com especial destaque na
Vela, tornando-se num dos Clubes Náuticos mais prestigiados
em Portugal e na Europa. Na vela, o seu historial desportivo
é excecional, tendo conseguido gerar cerca de metade das
presenças de velejadores portugueses em Jogos Olímpicos.
Tem uma das maiores escolas de Vela do País, que forma cerca
de 600 velejadores por ano, com uma diversidade de níveis
de aprendizagem nas várias classes e com um elevado grau
de flexibilidade relativamente a faixas etárias. Para além da
excelente dinâmica na organização de vários campeonatos e
provas nacionais e internacionais, o Clube Naval de Cascais é
detentor de um projeto pioneiro “O Projecto Vela sem Limites”,
que possibilita às pessoas com deficiência a prática de uma
modalidade Náutica. A excelência do seu contributo para
o desenvolvimento dos desportos náuticos em Portugal foi
reconhecida, em 2013, por sua Excelência O Presidente da
República com a atribuição do título de Membro Honorário
da Ordem do Infante D. Henrique.

Founded in 1938, the Clube Naval de Cascais is celebrating its
80th anniversary, full of reasons to celebrate. Since its birth,
it has taken a leading role in the development of nautical
sports in Portugal, especially in sailing, becoming one of the
most prestigious Nautical Clubs in Portugal and Europe. In
sailing, its sporting history is exceptional, having managed to
generate about half of the Portuguese sailors’ presences at the
Olympic Games. It has one of the largest sailing schools in the
country, which makes up about 600 sailors per year, with a
diversity of levels of learning in the various classes and with a
high degree of flexibility regarding age groups. In addition to
the excellent dynamics in the organization of various national
and international championships and events, Clube Naval de
Cascais has a pioneering project “The Sailing Project Without
Limits”, which enables people with disabilities to practice
a Nautical sport. The excellence of its contribution to the
development of nautical sports in Portugal was recognized in
2013 by His Excellency The President of the Republic with the
attribution of the title of Honorary Member of the Order of
Prince Henry the Navigator.
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Prémio Scientia Mare 2018: Instituto Hidrográfico

Scientia Mare Award 2018: Hydrographic Institute
(Portugal)

O Instituto Hidrográfico tem como missão fundamental
assegurar atividades relacionadas com as ciências e técnicas
do mar, tendo em vista a sua aplicação na área militar, e
contribuir para o desenvolvimento do País nas áreas científica
e de defesa do ambiente marinho, de forma multidisciplinar.
Este Instituto é um órgão da Marinha Portuguesa, criado
em 1960, cujas fundações remontam ao tempo dos
descobrimentos, e tem-se afirmado pela qualidade das suas
investigações científicas, dos seus produtos e dos serviços que
disponibiliza. Esta afirmação suporta-se no reconhecimento
externo, dado através da certificação do Sistema de Gestão
da Qualidade, nas áreas chave para o exercício da sua
missão e no empenho diário que coloca na prossecução
da melhoria dos serviços. A hidrografia, a oceanografia, a
segurança da navegação, a geologia e a química marinhas
são, desde sempre, temas em que o Instituto Hidrográfico é
uma referência nacional e internacional. Utilizando meios
náuticos próprios e os quatro navios hidro-oceanográficos
da Marinha, equipados com diversos equipamentos
científicos, o Instituto Hidrográfico tem sido um ator chave
no conhecimento dos oceanos e em particular dos fundos
marinhos em Portugal, dando um importante contribuindo
para os trabalhos que sustentam a proposta nacional de
extensão da plataforma continental.

The Portuguese Hydrographic Institute has as its fundamental
mission to ensure activities related to the sciences and
techniques of the sea, with a view to their application in the
military area, and to contribute to the development of the
country in the scientific and defense areas of the marine
environment, in a multidisciplinary way. This Institute is
an organ of the Portuguese Navy, created in 1960, whose
foundations date back to the time of the discoveries, and it
has been affirmed by the quality of its scientific investigations,
its products and the services that it offers. This assertion
is supported by external recognition, given through the
certification of the Quality Management System, in the
key areas for the exercise of its mission and in the daily
commitment that it places in the pursuit of the improvement
of services. Hydrography, oceanography, navigation safety,
marine geology and chemistry have always been topics
in which the Hydrographic Institute is a national and
international reference. Using its own nautical means and
the four hydro-oceanographic vessels of the Navy, equipped
with several scientific equipment, the Hydrographic Institute
has been a key actor in the knowledge of the oceans and in
particular of the seabed in Portugal, giving an important
contribution to the works that sustain the national proposal
for the extension of the continental shelf.
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Prémio Natura Mare 2018: Fundação Rebikoff-Niggeler

Natura Mare Award 2018: Rebikoff-Niggeler
Foundation

A Fundação Rebikoff-Niggeler é uma Fundação sem fins
lucrativos que tem como missão principal a documentação
da fauna e habitas de elevada profundidade do mar dos
Açores, com o objetivo de os proteger, conhecer e valorizar.
Os diretores da Fundação, Kirsten Jakobsen e Joachim
Jakobsen, são também os realizadores de documentários
sobre a vida subaquática a grande profundidade e são
os tripulantes do submarino LULA1000. Este submarino
consegue levar três tripulantes em missões até 1000 metros
de profundidade, permitindo uma excelente capacidade
de observação in situ, devido à sua vigia esférica de grande
dimensão. O LULA 1000 é um veículo inovador e o único
submersível tripulado, de profundidade extrema, a operar
em Portugal. Em todo o mundo, apenas 10 submersíveis
tripulados científicos conseguem atingir os 1000 metros de
profundidade. As mais de 1000 horas de vídeo, sobre fauna
e habitats do mar profundo dos Açores, já gravadas, têm sido
um contributo fundamental para o registo e preservação dos
habitats marinhos de elevada profundidade.

The Rebikoff-Niggeler Foundation is a non-profit foundation
whose main mission is to document the deep-sea fauna and
habitats of the Azores, with the aim of protecting, knowing and
valuing it. The directors of the Foundation, Kirsten Jakobsen
and Joachim Jakobsen, are also the documentary filmmakers
about the underwater life at great depth and are the crew of
the LULA1000 submarine. This submarine can take three crew
on missions up to 1000 meters deep, allowing excellent in
situ observation capability due to its large spherical porthole.
The LULA 1000 is an innovative vehicle and the only manned
submersible, of extreme depth, to operate in Portugal. Around
the world, only 10 scientific manned submersibles can reach
1000 meters deep. The more than 1000 hours of video, about
recorded deep sea fauna and habitats of the Azores, have been
a key contribution to the recording and preservation of deepsea marine habitats.

Contribua para uma cultura de segurança no mar!
Em lazer ou em trabalho, cumpra com as regras de salvaguarda
da vida humana no mar.
Há mar e mar, há ir e voltar.

A preservação ambiental valoriza o mar!
Environmental preservation gives value to the sea!

Contribute to a culture of safety at sea!
In leisure or work, follow the safety rules for lives at sea.
Go to sea and return safely.
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Contactos
Contacts
Miguel Marques,
Economy of the Sea Partner
miguel.marques@pt.pwc.com

Lisboa
Lisbon
Palácio Sottomayor
Rua Sousa Martins, 1 – 2º
1069-316 Lisboa
Tel.: 213 599 000
Fax: 213 599 999

Porto
Oporto
o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 – 5º
4150-074 Porto
Tel.: 225 433 000
Fax: 225 433 499
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Praia
Praia
Edifício BAI Center, Piso 2 Direito
Avenida Cidade de Lisboa
C.P. 303 Cidade da Praia
República de Cabo Verde
Tel: (+238) 261 5934
Fax: (+238) 261 6028
Luanda
Luanda
Edifício Presidente
Largo 17 de Setembro n.º 3
1º andar – Sala 137
Luanda – República de Angola
Tel: (+244) 227 286 109
(+244) 227 286 111
Fax: (+244) 222 311 213
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