
 
 
CCMAR recebe Prémio “Scientia Mare” 
 
O reconhecimento não poderia ter vindo em melhor altura. No ano em que assinala o seu 25.º 
aniversário o Centro de Ciências do Mar (CCMAR) acaba de ser distinguido pela 
Pricewatercoopers (PwC) Portugal com o prémio Scientia Mare 2016.  
 
A distinção insere-se nos Excellens Mare Awards, com periodicidade anual e a categoria na 
qual foram honrados reconhece precisamente a excelência e o mérito de pessoas ou entidades 
que produzem avanços significativos no conhecimento do meio aquático ou que promovam a 
inovação azul.  
 
Faro dá os parabéns a toda a equipa! 
 

 
Legenda: Prof. Doutor Adelino Canário, Presidente da Direção do CCMAR na Cerimónia de Entrega 
do Prémio 

 
CCMAR EM DISCURSO DIRETO 
 
Correio de Faro (CF): Que contributo pode o CCMAR dar ao concelho? 
 
Prof.º Doutor Adelino Canário – Presidente da Direção do CCMAR  
O CCMAR sendo um centro de investigação com uma dimensão razoável e desenvolvendo a 
sua atividade em áreas relevantes para o concelho contribui de forma significativa. Em 
primeiro lugar, sendo o braço direito da Universidade do Algarve, nele se formam dezenas de 
alunos com uma experiência prática sem igual. Muitos desses ex-alunos ficam no concelho e 
na região, em empresas e organismos públicos, dando uma importante contribuição para a 
afirmação do conselho de Faro. Por outro lado, o CCMAR atrai investigadores, uns por 
períodos curtos, outros mais longos, em cursos, conferências, reuniões de projetos ou para 
fazerem parte do seu pessoal. Com cerca de 250 pessoas e cerca de 4 milhões de euros de 



despesa atual o CCMAR é uma empresa de dimensão razoável com impacto na economia e nas 
qualificações do concelho de Faro. 
Por outro lado, o CCMAR pela enorme experiência é um parceiro preferencial de empresas 
locais que pretendam parcerias nacionais ou internacionais na área da investigação e inovação. 
Não só o CCMAR pode contribuir para a formação das empresas, mas também pode guiá-las 
na participação em programas nacionais e europeus. Por outro lado, o próprio CCMAR é um 
veículo de criação de empresas. Para isso, e para potenciar o seu papel no concelho, uma 
maior concertação e diálogo no estabelecimento de uma estratégia concelhia para a inovação 
seria desejável. O Algarve é a região do país que cronicamente recebe menos investimento em 
ciência e noutras áreas, pelo que o empenhamento concertado e a troca de informações é 
essencial para inverter este estado de coisas. 
Por fim, mas não menos importante, o CCMAR participa ativamente em atividades com e nas 
escolas de todos os níveis de ensino, contribuindo decisivamente para a qualidade do ensino e 
perspetivas dos jovens. 
 
 
CF - O que é que este prémio/distinção significa para vós? 
Prof.º Doutor  Adelino Canário – Presidente da Direção do CCMAR  - O prémio significa o 
reconhecimento pela atividade e estratégia desenvolvida pelo CCMAR. Trata-se do papel 
desempenhado por cada membro do CCMAR, desde os colaboradores administrativos aos 
técnicos e investigadores, ao longo de anos, que levaram o CCMAR de um pequeno grupo local 
a uma instituição de investigação respeitada a nível nacional e na Europa comunitária. A isto 
não será alheio a classificação de Excelente obtida na recente avaliação de centros de 
investigação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e o papel de liderança no European 
Marine Biological Resource Centre, uma infraestrutura de investigação europeia em 
implementação.  
 
CF - De uma forma sucinta com que objetivo surgiu o CCMAR? 
Prof.º Doutor Adelino Canário – Presidente da Direção do CCMAR  - A história do CCMAR é 
relativamente simples. Em 1991, o Programa Ciência para financiamento de infraestruturas, 
lançado pela Junta Nacional de Investigação Científica, obrigava a candidatura através de 
centros de investigação pelo que um grupo de investigadores da então Unidade de Ciências e 
Tecnologias da Universidade do Algarve juntaram-se para concorrer a esses financiamentos. O 
facto de ter sido bem sucedida, ditaram o nascimento formal do CCMAR e um futuro de 
sucesso, em crescendo. E não queremos ficar por aqui. 
  
 


