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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 success
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 Alves
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
Pedro Quintela
Sofia Galvão

Members – António Costa e Silva
António Isidoro
Helena Vieira
Isabel Gião de Andrade
João Pedro Azevedo
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
Categories for The Excellens Mare Awards

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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Prémio Excellens Mare 2015: Ove Thorsheim
Ove Thorsheim é um dos diplomatas noruegueses mais
experientes. Sendo licenciado em Letras, há mais de
30 anos que exerce atividade na área da diplomacia.
Desde sempre, a sua ação diplomática esteve ligada a
grandes nações de mar, destacando-se as funções como
embaixador da Noruega, na Austrália, em África do Sul
e, mais recentemente, em Portugal. São reconhecidas por
muitos, excelentes qualidades no que respeita à forma
serena e elegante como trata cada uma das situações
que enfrenta, sendo sempre eficaz no que respeita a
resultados. São exemplos paradigmáticos da excelência
e brilhantismo da sua ação transversal nos assuntos de
mar, a forma como apoiou sete países da África Ocidental
na questão da extensão da plataforma continental, a
forma como geriu o dossier delicado de 435 refugiados
resgatados por um navio Norueguês em águas territoriais
da Austrália e a forma como, em Portugal, incentiva
a aplicação de uma visão integrada das atividades
do mar e a cooperação entre nações marítimas, no
âmbito das relações entre empresas da economia do
mar, universidades, centros de investigação científica e
comércio bilateral. O seu primeiro trabalho foi num navio
de cruzeiro e, antes de ser recrutado para o Ministério
dos Negócios Estrangeiros da Noruega, trabalhava numa
plataforma petrolífera no Mar do Norte. Ter nascido numa
pequena ilha da costa ocidental da Noruega (Bømlo) e ser
filho de um marinheiro, são factos que em muito explicam
a sua paixão pelo mar!
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Excellens Mare Award 2015: Ove Thorsheim
Ove Thorsheim is one of the most experienced Norwegian
diplomats. He graduated in Letters (cand.philol.) and,
for over 30 years, has acted in the field of diplomacy. His
diplomatic missions have always been linked to important
sea nations, most notably as Ambassador of Norway in
Australia, South Africa and, more recently, in Portugal. His
excellent qualities are recognised by many, notably with
regard to the serene and elegant way in which he treats
each situation he faces, always with effective results.
Paradigmatic examples of his excellence and the brilliance
of his action related with Sea include his assistance of
seven West African countries with the extension of their
continental shelves, the way he managed the delicate
dossier of 435 refugees rescued by a Norwegian ship in the
territorial waters of Australia and, in Portugal, the way he
encourages the implementation of an integrated view of
sea activities and cooperation between maritime nations,
in the context of relations between companies of the
maritime economy, universities, scientific research centres
and bilateral trade. His first job was on a cruise ship and,
before being recruited by the Ministry of Foreign Affairs
of Norway, he worked on an oil rig in the North Sea. He
was born on a small island of the west coast of Norway
(Bømlo) and is the son of a sailor - facts which also help to
explain his passion for the sea!
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Prémio Valoris Mare 2015: Portos de Portugal
Há vários anos que os Portos de Portugal, no Continente,
nos Açores e na Madeira, encetaram uma dinâmica
de modernização e sofisticação. De uma forma geral
as várias Administrações Portuárias têm tido uma
visão de médio e longo prazo e integrada nas regiões e
comunidades onde operam. São exemplos de excelência
a evolução da carga em Portos como Sines e Leixões,
assim como o desenvolvimento dos cruzeiros em Lisboa
e na Madeira. Também a importância das exportações
que partem via Setúbal e Aveiro deve ser registada,
bem como a importância fundamental dos Portos dos
Açores, de Viana, da Figueira e do Algarve, para o
desenvolvimento das regiões onde estão situados. Tendo
uma ação preponderante na dinamização de projetos de
referência internacional como a Janela Única Portuária
e Janela Única Logística, tendo uma prática virada para
a sustentabilidade financeira e ambiental e um papel
importante como polos de desenvolvimento económico
e de criação de emprego, os Portos de Portugal têm dado
um contributo fundamental para o desenvolvimento
do país. O espírito de boa cooperação em que operam
materializa-se na APP – Associação de Portos de Portugal,
responsável pelo reforço das relações e interações
entre portos, assim como pelo desenvolvimento de
parcerias com entidades internacionais, onde se destaca
o excelente contributo para o desenvolvimento da
APLOP – Associação dos Portos de Língua Portuguesa.
A consistência das visões de médio e longo prazo das
Administrações Portuárias, tem contribuído para o
excelente desempenho dos Portos, mesmo no cenário
complexo de instabilidade económica em que o país
tem vivido.
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Valoris Mare Award 2015: Ports of Portugal
For several years, the ports of Portugal, on the mainland,
on the Azores and on Madeira, have embarked on a
path of modernization and increased sophistication. In
general, the various Port Administrations have had a
medium and long term vision and a path of integration
in the regions and communities where they operate. The
evolution of activity of ports as Sines and Leixões, as well
as the development of cruises in Lisbon and Madeira,
are examples of excellence. Also, the importance of
exports leaving from Setúbal and Aveiro should be noted,
as well as the fundamental importance of the Azores,
Viana, Figueira and Algarve ports for the development
of the regions where they are situated. The ports of
Portugal have given a fundamental contribution to the
development of the country by their important action
in fostering international reference projects, such as the
Port Single Window and the Logistics Single Window,
by their conscious of both financial and environmental
sustainability, as well as their important role as centres
of economic development and job creation. The spirit
of cooperation under which they operate materializes
in the APP - Associação de Portos de Portugal (Ports of
Portugal Association), responsible for the strengthening
of relations and interactions between ports, as well as for
developing international partnerships with entities, not
least the outstanding contribution to the development
of APLOP - Associação dos Portos de Língua Portuguesa
(Association of Portuguese Speaking Countries Ports).
The consistency of the medium and long term views of
the Port Administrations has contributed to the excellent
performance of ports, even in the complex scenario of
economic instability that the country is experiencing.
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Prémio Identitas Mare 2015: Banda da Armada
O início das atividades musicais da Marinha Portuguesa
que conduziram à existência da Banda da Armada
remonta ao século XVIII. Tendo como missão principal
a responsabilidade dos cerimoniais militares e respetivo
protocolo, pela sua ação ao longo do tempo, percorrendo o
país e representando Portugal em eventos internacionais,
a Banda da Armada é muito mais do que uma banda de
interpretação de temas marciais. Ao longo dos tempos
a Banda da Armada tem desenvolvido um trabalho de
grande interesse público de âmbito cultural e de inspiração
e divulgação da cultura marítima portuguesa. A sua ação
tem-se pautado por uma constante evolução e inovação, na
escolha dos seus repertórios. Através das suas apresentações,
não só apresentando a inovação própria de quem aplica
a modernidade artística aliada à tradição castrense,
sensibilizando o vasto auditório para a causa e coisas do
mar, divulgando a cultura naval própria da organização que
representa e que projeta na sociedade civil, contribuindo
desta forma para uma melhor compreensão, sensibilização
e divulgação, não só da maritimidade dos portugueses
enquanto povo e nação, mas também para o trabalho
realizado todos os dias pela Marinha de Guerra Portuguesa.
Fazem parte dos seus quadros alguns dos melhores
instrumentistas da atualidade portuguesa e ao longo da sua
história viu nascer nas suas fileiras, excelentes compositores.
Pela Banda da Armada passaram maestros de reconhecido
mérito de diversas nacionalidades, sendo que na atualidade
é orientada pelo Maestro Délio Gonçalves. A Banda da
Armada, pela excelência da sua ação, foi distinguida em 1999
pelo Senhor Almirante Chefe de Estado Maior da Armada
com a Medalha de Ouro de Serviços Distintos.
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Identitas Mare Award 2015: Navy Band
The beginnings of the musical activities of the Portuguese
Navy that led to the existence of the Navy Band date back
to the XVIII century. With its principal mission to ensure
military and ceremonial protocol, the Navy Band has, over
time, travelled the country and has represented Portugal
in international events, playing much more than military
themes. Over time, the Navy Band has developed a great
repertoire in terms of cultural and public interest and of
inspiration and dissemination of the Portuguese maritime
culture. Its action has been guided by a constant evolution
and innovation in the choice of its pieces. Through its
performances, not only presenting the innovation of those
who apply artistic modernity combined with “Castrense”
tradition, it has reached out to a vast audience through
its performances for the cause of the sea, spreading the
naval culture of organisation that it represents and that
it projects in civil society, thereby contributing to a better
understanding, awareness and dissemination, not only
of the Portuguese maritime dimension as a people and
a nation, but also for the work done every day by the
Portuguese Navy. Among its members are some of today’s
best Portuguese musicians; throughout its history, great
composers have been produced from its ranks. A number
of maestros of recognised merit and various nationalities
have led the Band, and today it is guided by Maestro Délio
Gonçalves. The Navy Band, for its distinguished services
was honoured in 1999, by the Chief of the Navy Staff with
the Distinguished Services Gold Medal.
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Prémio Navigare Mare 2015: EMSA – European
Maritime Safety Agency (Agência Europeia para a
Segurança Marítima)
A EMSA – European Maritime Safety Agency (Agência
Europeia para a Segurança Marítima) foi criada em
2002, pela União Europeia, com a missão de garantir
um elevado padrão de eficácia e uniformização de
procedimentos na resposta a dar às questões relacionadas
com a segurança marítima e prevenção da poluição
causada por acidentes marítimos, em particular
envolvendo hidrocarbonetos. A sua missão foi entretanto
alargada por forma a dar resposta à poluição marítima
causada por plataformas petrolíferas e de gás. As suas
ações de excelência no âmbito da assistência técnica
aos Estados Membros e à Comissão Europeia no que se
refere à implementação de legislação relacionada com
a prevenção da poluição e com a segurança marítima,
a promoção da cooperação entre Estados Membros e as
ações de verificação de prontidão operacional na deteção
e resposta à poluição e segurança marítima, em muito
têm contribuído para uma cultura de segurança (safety)
marítima na União Europeia e mesmo em países terceiros.
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Navigare Mare Award 2015: EMSA – European
Maritime Safety Agency
The EMSA - European Maritime Safety Agency was
established in 2002 by the European Union with the
task of ensuring a high, uniform, and effective level of
maritime safety, prevention of, and response to, pollution
caused by ships, maritime accidents, as well as response to
marine pollution caused by oil and gas installations. Their
actions of excellence regarding the technical assistance
to Member States and to the European Commission with
regard to the implementation of legislation relating to the
prevention of pollution and maritime safety, promoting
cooperation between Member States and verification
actions about the operational readiness in the detection
and response to pollution and maritime safety, have
contributed greatly to a culture of maritime safety in the
EU and even in third countries.
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Prémio Athletice Mare 2015: Náutica nas Escolas e
Centro de Mar de Viana do Castelo
Aproveitando as excecionais condições naturais de rio
e mar, Viana do Castelo investiu na implementação de
iniciativas que aproveitem todo o potencial marítimo
desta cidade. Sob a liderança da Câmara Municipal,
Clubes ligados aos desportos aquáticos, os diretores e
professores de educação física das escolas do concelho,
alunos e encarregados de educação, criaram um
extraordinário projeto de educação e de desportos de
água, de escala internacional, que está a transformar a
prática de desportos aquáticos no concelho e no país.
Neste momento, mais de 1.000 alunos das escolas
secundárias do concelho de Viana do Castelo, têm aulas
de duas modalidades náuticas por ano, de quatro opções
possíveis, remo, canoagem, vela ou surf, após terem
tido aulas de natação. Esta prática desportiva inserida
no plano curricular da disciplina de educação física,
acontece nas novas instalações do Centro de Remo, do
Centro de Canoagem, do Centro de Vela e do Centro de
Alto Rendimento de Surf, com o apoio da Câmara, dos
Clubes e das Escolas. A excelência deste projeto é uma
realidade do presente que nos inspira e prepara a todos
para um futuro de crescimento azul.
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Athletice Mare Award 2015: Sea Sports in Schools and
Sea Centre of Viana do Castelo
Taking advantage of the exceptional natural conditions
of river and sea, Viana do Castelo has invested in the
implementation of initiatives that take best advantage
of all the maritime potential of this city. Under the
leadership of the City Council, clubs linked to water
sports, as well as the principals and physical education
teachers of the municipality schools, students and
parents, have created an extraordinary education and
water sports project, with international reach, which is
transforming the practice of water sports in the city and
in the country. At this time, more than 1,000 students
from secondary schools in the municipality of Viana
do Castelo are taking classes in two nautical activities
each year, from four possible options (rowing, canoeing,
sailing or surfing), after first taking swimming lessons.
The practice of sports is included in the curriculum
plan for physical education and takes place in the new
installations of the Rowing, Canoeing, Sailing and High
Performance Surf Centres, with the support of the City
Council, the clubs and the schools. The excellence of
this project is a current reality that inspires and prepares
us all for a future of blue growth.
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Prémio Scientia Mare 2015: Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa
Desde sempre, a Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa tem sido uma instituição de excelência na
formação de cientistas e investigadores das ciências
ligadas ao mar nas áreas da biologia, da química, da
bioquímica e da geologia, entre outras ciências. A
missão da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa é expandir os limites do conhecimento científico
e da tecnologia, transferir esse conhecimento para a
sociedade e promover a educação dos seus estudantes
através da prática da investigação. A Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa conta com sete
centros de investigação de alguma forma ligados ao
mar, de excelente qualidade, nomeadamente o MARE,
o Instituto Dom Luiz e o BioISI, entre outros. No
curriculum dos centros de investigação da Faculdade
constam mais de 2000 projetos executados ou em
curso, relacionados com o mar. Com sede na Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa, o MARE, é um
centro de investigação com 8 polos distribuídos por
todo o país, Continente, Açores e Madeira, com cerca de
500 investigadores, dos quais 200 são doutorados, é a
unidade de investigação com a classificação mais elevada
nas Ciências e Tecnologias do Mar, bem como em todo
o domínio das Ciências Naturais e do Ambiente. Num
esforço permanente de criação de valor, a Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa tem sido um viveiro
de start ups da economia do mar.
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Scientia Mare Award 2015: Science Faculty of the
University of Lisbon
Since its beginning, the Science Faculty of the University
of Lisbon has been an institution of excellence in the
training of scientists and researchers in sciences related
to the sea in the areas of biology, chemistry, biochemistry
and geology, among other sciences. The mission of the
Science Faculty of the University of Lisbon is pushing the
limits of scientific knowledge and technology, transfer that
knowledge to society and promote the education of their
students through the practice of research. The Science
Faculty of the University of Lisbon has seven research
centres linked to the sea, of excellent quality, in particular
MARE, Dom Luiz Institute and the BioISI, among others.
In the curriculum of the Faculty’s research centres are
more than 2,000 projects executed or in progress, related
to the sea. Headquartered in the Science Faculty of the
University of Lisbon, MARE is a research centre with
eight branches across the country, including the Azores
and Madeira, with around 500 researchers, of which
around 200 have a PhD. It is in the highest classification
of centres for Sciences and Technologies related with the
Sea, as well as Natural Sciences and the Environment. In
a continuing effort to create value, the Science Faculty of
the University of Lisbon has been a centre of start-ups of
the maritime economy.
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Prémio Natura Mare 2015: CRAM-Q (Centro de
Reabilitação de Animais Marinhos de Quiaios)
Desde a sua abertura, o Centro de Reabilitação de
Animais Marinhos de Quiaios já prestou cuidados
de saúde a mais de 1.500 animais marinhos (aves,
tartarugas, focas e cetáceos). Nos últimos anos as
principais causas de ingresso no centro têm sido
traumatismo, intoxicação por biotoxinas e debilidade/
exaustão. A taxa média de reabilitação ronda os 50%,
sendo considerada acima da média, aplicando standards
internacionais. No caso das focas e das tartarugas, a
taxa média de reabilitação tem sido superior a 70%. A
excelência destes resultados deve-se à elevada qualidade
das equipas multidisciplinares (médicos, enfermeiros,
veterinários, biólogos e tratadores) que trabalham no
centro e à forte cooperação entre a Sociedade Portuguesa
de Vida Selvagem (ONG de ciência da qual o centro faz
parte) e o Departamento de Biologia da Universidade
de Aveiro. Dispondo de uma ambulância de emergência
para animais marinhos arrojados, propriedade do
Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro,
o Centro está disponível 24 horas por dia, para acudir a
qualquer eventualidade (em média são efetuadas 200
intervenções por ano). Para além de um passado e de
um presente extraordinários, o Centro tem excelentes
perspetivas de desenvolvimento futuro, na medida em
que fará parte do ECOMARE, uma infraestrutura da
Universidade de Aveiro, em parceria com a Sociedade
Portuguesa de Vida Selvagem, Câmara Municipal de
Ílhavo e o Porto de Aveiro, a primeira infraestrutura
Portuguesa e Europeia em que se integram três conceitos:
a investigação, a visitação e a reabilitação. Neste contexto,
o Centro contará com um Banco de Tecidos de Animais
Marinhos, em rede internacional, uma Unidade de
Cuidados Intensivos, um Hospital Veterinário e Salas de
Quarentena para o tratamento e reabilitação de animais
marinhos, constituindo uma unidade de resposta em caso
de derrames.

Premiados Excellens Mare | Excellens Mare Winners
2015

Natura Mare Award 2015: CRAM-Q (Rehabilitation
Centre of Marine Animals of Quiaios)
Since its opening, the Rehabilitation Centre of Marine
Animals of Quiaios has provided health care to more than
1,500 marine animals (birds, turtles, seals and cetaceans).
In recent years, the major causes of admission in the
centre have been trauma, intoxication by bio toxins and
weakness/ exhaustion. The average rate of rehabilitation
is around 50% and it is considered above average by
international standards. In the case of seals and turtles,
the average rate of rehabilitation has been above 70%.
The excellence of these results is due to the high quality
of multidisciplinary teams (doctors, nurses, veterinarians,
biologists and keepers), who work in the Centre, and
the strong cooperation between the Portuguese Wildlife
Society (a scientific NGO which the Centre is part of) and
the Biology Department from the University of Aveiro.
Featuring an emergency ambulance for beached marine
animals, belonging to the Biology Department from the
University of Aveiro, the Centre is available 24 hours per
day to respond to any eventuality (on average there are
200 interventions per year). Besides its extraordinary
past and present, the Centre has excellent prospects for
future development, in that it will be part of EcoMare, an
infrastructure of the University of Aveiro, in partnership
with the Portuguese Wildlife Society, Municipality of
Aveiro and the Port of Aveiro, the first Portuguese and
European infrastructure that integrate three concepts:
research, visiting and rehabilitation. In this context, the
Centre will have a Bank of Marine Animal Tissues in
international network, Intensive Care Unit, a Veterinary
Hospital and Quarantine Facilities for the treatment and
rehabilitation of marine animals, constituting a response
unit to spills.
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Contactos
Contacts
Miguel Marques,
Economy of the Sea Partner
miguel.marques@pt.pwc.com

Lisboa
Lisbon

Praia
Praia

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

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

Porto
Oporto

Luanda
Luanda

o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 – 5º
4150-074 Porto
Tel.: 225 433 000
Fax: 225 433 499

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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