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Mensagem da Direção

Dois mil e vinte um foi um ano de elevada produção científica no CCMAR. Pela
primeira vez, ultrapassámos a barreira dos 300 artigos anuais, muitos dos
quais publicados em revistas científicas de alto impacto. E apesar de o número
de investigadores se ter mantido, o número de projectos a decorrer aumentou
também consideravelmente. Estamos de parabéns por todos os resultados
que conseguimos alcançar, especialmente tendo em conta que se mantiveram
muitas restrições, as quais condicionaram fortemente actividades presenciais
ligadas a projectos de investigação, bolsas, conferências e outras.
Apesar destes bons indicadores, o ano de 2021 trouxe grandes desafios
para a nossa comunidade. Os laboratórios associados estão de volta e a
aprovação da candidatura do CIMAR-LA coloca desafios de coordenação
e implementação, os quais requerem maior participação dos nossos
investigadores. Para além disso, as condicionantes resultantes da drástica
redução de financiamento pela FCT fizeram-se sentir. Contudo, a nossa forte
determinação, o complemento do CIMAR-LA, e ajuda da CCDR Algarve têm
permitido aos poucos equilibrar as contas. Aumentar o número de projectos,
em particular europeus, e a nossa prestação de serviços são duas medidas
essenciais que temos de promover nos próximos tempos.
A sustentabilidade futura do CCMAR é uma questão crítica. A solução passa
por uma estratégia mais ambiciosa que permita que o CCMAR atinja uma
dimensão crítica superior de excelência, com maior capacidade de angariação
de financiamentos públicos e privados, e para que possa responder aos
desafios de desenvolvimento da região do Algarve. Também aqui é necessário
que as entidades regionais sejam mais activas e cooperativas na defesa da
investigação científica e tecnológica da região com os piores indicadores de
ciência e inovação do país.
Encontramo-nos num momento em que grandes mudanças são necessárias
para elevar a capacidade científica do CCMAR e atingir uma situação
de maior estabilidade financeira. Tenho a certeza de que todos juntos o
conseguiremos fazer.

Prof. Doutor Adelino Canário
Presidente da Direção
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0.1 Factos e Números
Facts and Figures

Sobre o CCMAR
O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) é
uma organização de investigação independente e
sem fins lucrativos que visa promover a investigação
multidisciplinar e formação relacionadas ao meio
ambiente marinho, com ênfase nos processos de
mudança ambiental que afetam os ecossistemas
marinhos. Para levar a cabo os seus objetivos,
o CCMAR reúne uma equipa multidisciplinar de
investigadores científicos, instalações e laboratórios
bem equipados e acesso facilitado a importantes
ecossistemas marinhos e costeiros. As atividades
desenvolvidas no CCMAR dividem-se em cinco
áreas principais: Investigação, Formação, Indústria,
Sociedade e Cooperação.
Em Portugal, o CCMAR é um dos principais centros
de investigação em ciências marinhas. Encontrase inserido no sistema da Universidade do Algarve
(UAlg), tendo como um dos seus parceiros principais
o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Com o Centro Interdisciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental (CIIMAR), constitui o
Laboratório Associado CIMAR. A nível de colaboração
internacional, o CCMAR destaca-se como:
• Coordenador do EMBRC.PT, o nó nacional
da infraestrutura de investigação europeia
European Marine Biological Resource Centre
(EMBRC-ERIC);
• Parceiro dos nós portugueses das
infraestruturas de investigação europeias
European Marine Seafloor Obervatory (EMSOERIC), Biodata.PT/The European Life-Science
Infrastructure for Biological Information (ELIXIR);

Investigação
O nosso oceano, o nosso fuuro:
compreender, proteger e explorar

Formação
Treinar cientistas para dar resportas
aos desafios do presente e do futuro

Indústria
Desenvolver a Economia Azul
através da investigação e inovação

Sociedade
Desenvolver ciência para apoiar a
sociedade nas áreas da educação
da política e da conservação

Cooperação
Optimizar a investigação científica
através de parcerias e colaborações

• Representante nacional do Scientific
Committee for Antarctic Research (SCAR).
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Em 2021, o CCMAR continuou a afirmar-se como uma instituição líder no avanço da
investigação marinha, apoiando a sociedade com a sua ciência e contribuindo para o
desenvolvimento sustentável.

309

Membros

323

153

Investigadores doutorados (dos quais
130 são investigadores integrados)

79

Projetos científicos

51

Bolseiros

23

Seminários científicos

76

Estudantes de doutoramento

22

Membros da equipa de apoio à
investigação

6
107

Artigos científicos

Cursos de formação avançada
Serviços de investigação prestados

186

Mulheres (60%)

4

Spin-offs

123

Homens (40%)

1

Pedido de patentes

187

Visitantes

Em 2021, o CCMAR viu aumentar a sua atividade científica, destacando-se um maior
número de artigos científicos de alta qualidade publicados (323 em 2021, 290 em 2020) e
um maior número de projetos de investigação em execução (79 em 2021, 57 em 2020).
Abaixo revelamos a progressão das receitas e da despesa do CCMAR.

Figura 1 - Evolução das receitas e despesas do CCMAR entre 2017 e 2021.
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Missão e Visão
MISSÃO
Compreender, proteger e explorar o potencial dos recursos marinhos através de
investigação multidisciplinar, inovação e formação avançada.
VISÃO
Uma instituição líder no avanço da investigação marinha, que apoia a sociedade com a
sua ciência e contribui para o desenvolvimento sustentável.
Organizado por linhas temáticas, o CCMAR continua a dar respostas aos desafios
societais no âmbito das ciências marinhas, com ênfase nos processos de mudança
ambiental que afetam os ecossistemas marinhos.

Quais são as causas e consequências das mudanças
ambientais para os ecossistemas marinhos?

Como conservar e revelar o potencial dos recursos marinhos
vivos, à luz das mudanças ambientais esperadas?

ALTERAÇÕES
AMBIENTAIS GLOBAIS

GESTÃO E CONSERVAÇÃO
DOS OCEANOS

PRODUTOS E
RECURSOS MARINHOS

Compreender

Promover

Explorar

Processos Oceânicos
e Costeiros

Mapeamento de
Biodiversidade e Habitats

Bioprospecção e
Biotecnologia

Efeitos das Alterações
Ambientais no Oceano

Conservação e
Pesca Sustentável

Aquacultura Sustentável

Evolução em Ambientes
em Mudança

Recursos Novos
e Alternativos

Organismos Aquáticos: da
Molécula ao Ecossistema

Figura 2 – Organização científica em linhas e sub-linhas temáticas
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Órgãos Sociais e Organograma

Assembleia Geral
Presidente: Leonor Cancela
Secretário: sem nomeação Universidade do Algarve
Adelino Canário
Maria Teresa Dinis
Maria Margarida Castro
Karim Erzini
Rui Santos

João Varela
Pedro Rodrigues
Margarida Cristo
Jorge Gonçalves
Deborah Power

Conselho Fiscal
Presidente: Vitor Almeida
Vogal: Margarida Castro
Vogal: nomeado pela UALG

Direção

Comissão de Acompanhamento

8

© Barbara Pintar

0.1 Factos e Números
Facts and Figures

Serviços
Administrativos

Assembleia Geral

Central de Tecnologias
e Serviços
Direção

Conselho Científico

Unidade de Negócios

Departamento de
Comunicação

Comissão de
Acompanhamento

Steering Committee
(Líderes das Linhas Temáticas)

Linhas e Work Packages
(investigadores, estudantes)
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0.2 Actividades desenvolvidas em 2021
Activities developed in 2021

Investigação

A investigação científica é a atividade
nuclear do CCMAR e que simultaneamente
alimenta as outras quatros atividades
centrais: Formação, Indústria, Sociedade e
Cooperação.
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PUBLICAÇÕES
A exploração dos desafios científicos das diferentes linhas temáticas de investigação do CCMAR
resultaram em 323 artigos científicos (listados no Anexo 2).

Figura 3 - Número de artigos científicos (experimentais e de revisão) publicados anualmente desde 2005 a 2021, e a posição
relativa de fator de impacto dos jornais em que foram publicados na sua área científica.

PROJETOS
Durante o ano de 2021 estiveram em execução 79 projetos de investigação científica (em 2020: 57),
dos quais 49% financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 22% pela Comissão
Europeia (CE) e os restantes 29% por outras entidades nacionais (Fig. 4).

Figura 4- Fontes de Financiamento dos projetos de investigação do CCMAR entre 2017 e 2021
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Tabela 1 - Lista de projetos de investigação em execução durante 2021.

Data de
Inicio

Data de
Fim

Entidade
Financiadora

Exploring salt tolerant plants as sources of
innovative food additives.

15/03/2021

14/03/2024

FCT

OPTIMAR - Adelino
Canário

OPTical Imaging of Molecular and signalling Activity
in Real-time: application to flatfish metamorphosis

01/01/2021

31/12/2022

CE

LittleFish - Vânia
Batista

LittleFish-STP - São Tome and Príncipe little fish
threatened - a big opportunity to unravel this fishery
resource in tropical islands.

01/01/2021

31/12/2024

FCT

LuandaWaterFront Alexandra Teodósio

LuandaWaterFront – “Luanda Bay Ecological
Assessment: A waterfront based approach to reduce
environmental risks and increase quality of life

01/09/2018

30/09/2022

FCT

AMPIC - Bárbara
Horta e Costa

Comunicação e ciência para uma AMPIC (Área
Marinha Protegida de Interesse Comunitário)
Inovadora

01/02/2021

31/12/2022

IFAP I.P.

TransferMAR Direção

Contratação de Recursos Humanos Altamente
Qualificados (PME ou CoLAB).

01/07/2021

31/12/2023

CCDR
Algarve

ODORACID - Zélia
Velez

Odoracid.: Efeitos da acidificação dos oceanos no
sistema neuronal do Linguado, Solea senegalensis.

01/06/2018

30/11/2021

FCT

PARIS - Jorge Assis

The Paris Agreement and the global redistribution of
marine biodiversity

01/03/2021

29/02/2024

FCT

NanoReproTox - Elsa NanoReproTox.: Desvendando os impactos
ecológicos da toxicidade de nanopartículas na
Cabrita

29/09/2018

28/09/2022

FCT

FlameGRP - Carla
Viegas

Exploring the therapeutic application of Gla-rich
protein (GRP) in inflammation-related diseases
using natural bioengineered nanovesicles

01/12/2021

31/05/2023

FCT

AQUAEXCEL3.0 Adelino Canário

AQUAculture infrastructures for EXCELlence in
EUropean fish research 3.0

01/11/2020

31/10/2025

CE

EOSC-Life - Adelino
Canário

"Providing an open collaborative space for digital
biology in Europe — EOSC-Life"

01/03/2019

28/02/2023

CE

EMSO-PT - Paulo
Relvas

EMSO-PT .: Observatório Europeu Multidisciplinar do
Fundo do Mar e Coluna de Água - Portugal

01/07/2017

31/03/2022

FCT

PATHAA - Sofia
Engrola

Mitigation of global warming effects on fish viability
via nutritional programming.

01/06/2015

31/05/2021

FCT

FutureMARES Catarina Vinagre

Climate Change and Future Marine Ecosystem
Services and Biodiversity

01/09/2020

31/08/2024

CE

Spermantiox - Elsa
Cabrita

New approaches on the antioxidant diet-effect in
fish sperm traits: the role of sperm microRNAs on
transgenerational transmission

01/01/2021

31/12/2023

FCT

Time4Success - Juan
Fuentes

Improve Atlantic salmon robustness in freshwater
phase through training and feeding to a successfully
timed sea transfer.

01/06/2021

31/05/2024

RCN

Acrónimo

Titulo

GreenValue - Luísa
Custódio

reprodução de organismos marinhos
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BlueForests - Rui
Santos

Seaforests for blue carbon - natural capital from
nature-based solutions.

19/10/2021

31/01/2024

DGPM

LifeLines - Catarina
Vinagre

Vulnerabilidade das pescas e dos ecossistemas
costeiros às secas: hoje & amanhã

10/10/2018

09/10/2022

FCT

ExtremeAquaCrops Luísa Custódio

Implementation and optimization of an integrated
multi-trophic aquaculture (IMTA) system for
marine fish and hydroponic extremophile medicinal
halophytes production

01/09/2019

31/08/2022

DGPM

TRANSFISH - Pedro
Guerreiro

TRANSFISH .: Aclimatação transgeracional de
peixes temperados às alterações climáticas.

01/12/2018

30/11/2022

FCT

METALCHEMBIO Maria Clara Costa

METALCHEMBIO - Combinação inovadora
de estratégias químicas e biológicas para a
recuperação de metais de efluentes e de lixiviados.

01/09/2018

28/02/2022

FCT

SEAFOODQual - Liliana Aplicação de Tecnologias Inovadoras e Sustentáveis
Anjos
de Processamento e de Monitorização de Qualidade
de Produtos Alimentares do Mar

01/03/2020

31/12/2022

IFAP I.P.

FARFISH - Karim Erzini Responsive Results-Based Management and
capacity building for EU Sustainable Fisheries
Partnership Agreement- and international waters —
FarFish.

01/06/2017

30/11/2021

CE

CRYO-FISH - Elsa
Cabrita

Gamete and embryo cryobanking for the
preservation of threatened endemic fish.

01/07/2021

30/06/2023

CE

Participesca - Jorge
Gonçalves

Implementação da Cogestão para a Pesca do Polvo
no Algarve

01/10/2020

31/12/2022

IFAP I.P.

SourUnion - Deborah
Power

"SourUnion.: Análise da interacção entre o portaenxerto laranjeira azeda e a variedade enxertada
que provoca o declínio dos citrinos na presença do
Citrus tristeza virus"

12/11/2018

11/11/2022

FCT

SeaForest Portugal Ester Serrão

SeaForest Portugal

01/01/2020

24/05/2022

DGPM

Plastifish - Adelino
Canário

Methods, effects and risk analysis of microplastics
in fish production.

01/05/2021

30/04/2024

FCT

ValorMar - Sofia
Engrola

ValorMar - Valorização Integral dos Recursos
Marinhos: Potencial, Inovação Tecnológica e Novas
Aplicações.

01/10/2017

31/07/2021

ANI

ShellWIN - Sofia
Engrola

ShellWIN - Novel microdiets for the early
developmental stages of European lobster and
purple sea urchin.

01/04/2019

30/06/2022

DGPM

PerformFISH - Adelino
Canário

Consumer driven Production: Integrating Innovative
Approaches for Competitive and Sustainable
Performance across the Mediterranean Aquaculture
Value Chain - PerformFISH

01/05/2017

31/10/2022

CE

CAREFISH_CATCH

Reduction of animal suffering in fisheries

01/07/2021

30/06/2025

Fair-fish
International
Association

BlueForestsEducation
- Rui Santos

Boosting Blue Forests Education and Capacity
Building.

19/10/2021

31/01/2024

DGPM

FICA - Sofia Engrola

Ferramentas inovadoras para investigação
contratada em nutrição em aquacultura

01/07/2020

31/03/2023

AD&C
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SmartCell - Eduardo
Melo

SmartCell

01/02/2020

31/08/2022

AD&C

MarTECH-Algarve Direção

Transferência do Conhecimento Científico e
Tecnológico no Setor do Mar.

01/05/2021

30/06/2022

CCDR
Algarve

Size Matters - José
Paulo Silva

Size Matters - looking for invisible plastics

01/09/2019

28/02/2022

DGPM

CoralOx - Lélia Matos

Cold-water corals: archives of intermediate waters
oxygenation state?

01/07/2021

30/06/2022

FCT

BECORV - David
Abecasis

BECORV .: Bases ecológicas para uma gestão
sustentável da corvina.

14/06/2018

13/06/2022

FCT

ICHTHYS - Adelino
Canário

OptImization of novel value CHains for fish and
seafood by developing an integraTed sustainable
approacH for improved qualitY, safety and waSte
reduction.

01/01/2020

30/06/2025

CE

RHODOCAR - João
Silva

Global and local impacts on Atlantic RHODOlith
beds: Implications for estimates of blue CARbon
ecosystem services.

01/06/2019

30/11/2021

CE

GERMROS - Elvira
Fatsini

Características da capacidade antioxidante das
espermatogonias e o seu papel na tolerância ao
stress oxidativo.

17/01/2021

16/07/2023

FCT

Algae4IBD - Luísa
Barreira/ Dina Simes

ALGAE4IBD – From Nature to Bedsialgae based
Bio Compound for Prevention and Treatment od
Inflamation, Pain and IBD

01/06/2021

31/05/2025

CE

Wolfish - Elvira Fatsini

Improvement of sperm quality indicators in spotted
wolfish (Anarhichas minor)

02/03/2020

28/02/2022

SGPCM

ENVRI-FAIR - Paulo
Relvas

ENVironmental Research Infrastructures building
Fair services Accessible for society, Innovation and
Research

01/01/2019

30/06/2023

CE

Arraybida - David
Abecasis

Multi-dimensional dynamics of an elasmobranchassemblage in a marine park

20/11/2020

19/11/2023

Fundação
"La Caixa"

GreenVet - Luísa
Custódio

GreenVet .: Desvendando o potencial de plantas
marinhas halófitas como fontes inovadoras de
produtos para uso veterinário.

01/09/2018

31/08/2022

FCT

BiodivAMP - Ester
Serrão

Desenvolvimento de Ferramentas para a
Monitorização e Proteção de Biodiversidade em
Áreas Marinhas Protegidas ao longo da Costa
Portuguesa

09/12/2019

30/11/2022

DGPM

BIOEXTREMDEGRAD Jorge Carlier

Bioaugmentation and conjugative plasmid
transference using bacteria from extreme
environments to enhance biodegradation of
recalcitrant pollutants in WWTP granular sludge

01/09/2021

31/08/2024

FCT

GreenTreat - Luísa
Barreira

GreenTreat .: Integração de um método sustentável
utilizando microalgas para o tratamento terciário de
efluentes urbanos em Estações de Tratamento de
Águas Residuais no Algarve

28/09/2018

31/05/2022

FCT

EATFISH - Sofia
Engrola

European Aquaculture Training for improving
Seafood Husbandry.

01/12/2020

30/11/2024

CE

NOTO-IMMUNE Adelino Canário

Evolução da defesa do hospedeiro em peixes
notothenioideos no Oceano Antárctico

01/09/2017

31/08/2021

FCT
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Prolar - Sofia Engrola

PROLAR .: Programação metabólica precoce em
peixes mediante modulação nutricional.

01/07/2018

31/12/2021

FCT

ASSEMBLE PLUS Adelino Canário

Association of European Marine Biological
Laboratories Expanded.

01/10/2017

30/09/2022

CE

WarmWorld - Teresa
Rodrigues

WarmWorld .: Compreender os períodos climáticos
quentes do passado nos últimos 1.5 Ma

29/09/2018

28/09/2022

FCT

MAXIMUS - Sofia
Engrola

Investigação e desenvolvimento para a produção de
larvas e juvenis de pregado em maternidade

01/10/2020

31/03/2023

AD&C

EMBRC.PT - Adelino
Canário

European Marine Biological Resource Centre
Portugal (Centro Europeu de Recursos Biológicos
Marinhos Portugal)

01/05/2017

30/10/2021

FCT

CLIMFISH - Francisco
Leitão

CLIMFISH .: Análise da vulnerabilidade da pesca
costeira às mudanças climáticas na costa
Portuguesa.

01/07/2018

27/12/2021

FCT

HabWAVE - Teresa
Moita

HabWAVE.: Relevância da conjugação de processos
biológicos e físicos na iniciação de blooms de algas
nocivas na costa NW de Portugal

27/09/2018

26/06/2022

FCT

BreedFlat - Elsa
Cabrita

New approaches on the dietary-effects in broodfish:
the role ofnutrition on sustainable production of
flatfishin short.

09/11/2021

30/04/2024

DGPM

GenClim - Rita Castilho Biodiversidade em fuga: consequências evolutivas
e socioeconómicas das alterações dos intervalos
de distribuição geográfica em peixes marinhos
comerciais

14/04/2021

13/04/2024

FCT

BIOFISH - Francisco
Leitão

BIOFISH-QoL – Integrative approach for enhance
quality of live in fishing communities of the 'Bons
Sinais' estuary (Mozambique).

01/11/2018

31/12/2022

FCT

ExtremeOceans Catarina Vinagre

À descoberta dos panoramas de evolução
fisiológica de organismos marinhos face a
temperaturas extremas através de uma abordagem
de Biologia de Sistemas multi-camada

29/03/2021

28/03/2024

FCT

FRUALGAE - Deborah
Power Canário

Sustainable technologies and methodologies to
improve quality and extend product shelf life in the
Mediterranean agro-food supply chain.

01/06/2020

31/05/2023

FCT

BridgingALL - Rute
Martins

Bridging university to schools by ocean science.

19/10/2021

31/12/2023

DGPM

RI-VIS - Adelino
Canário

Expanding research infrastructure visibility to
strengthen strategic partnerships

01/02/2019

31/01/2022

CE

SaltyCrops - Luísa
Custódio

Explorando a Sarcocornia como um biofiltro halófito
para efluentes de maricultura e como fonte de
alimentos lucrativos e bioquímicos especializados.

15/06/2020

14/06/2022

FCT

Physpath-KS - Leonor
Cancela

Estudo da patologia e fisiologia da Síndrome de
Keutel: Implicações para a cura.

01/04/2020

31/03/2023

FCT

CromSeg - Marco
Campinho

CromSeg .: Mecanismos moleculares da segregação
cromossómica.

29/09/2018

28/09/2021

FCT

Biodata.pt - Adelino
Canário

Infraestrutura Portuguesa de Dados Biológicos.

19/06/2017

17/06/2021

FCT

HaloFarms - Luísa
Custódio

Development and Optimization of Halophyte-based
Farming systems in salt-affected Mediterranean
Soils.

01/10/2020

30/09/2023

FCT
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AquaVitae - Sofia
Engrola

New species, processes and products contributing
to increased production and improved sustainability
in emerging low trophic, and existing low and high
trophic aquaculture value chains in the Atlantic

01/06/2019

30/11/2023

CE

INFLAMMAA - Claudia
Aragão

INFLAMMAA: Desvendando o papel modulador
imune e neuro-endócrino do triptofano durante a
inflamação.

01/08/2018

31/01/2022

FCT

A-Fish-DNA-Scan Miguel Santos

Abordagens avançadas baseadas em ADN no apoio
à monitorização e gestão de recursos pesqueiros ao
longo da rota Atlântica de Magalhães-Elcano

24/08/2020

23/08/2023

FCT

ETOXPT - Adelino
Canário

Emergent toxins on the Portuguese coast:
occurrence, transfer kinetics and toxicity.

01/09/2021

31/08/2023

CE

SARDITEMP - Catarina
Vinagre

SARDITEMP.: Impacto das alterações climáticas na
ecologia e dinâmica de pequenos peixes pelágicos.

01/07/2018

31/05/2022

FCT

MedAID - Sofia Engrola Mediterranean Aquaculture Integrated Development
- MedAID

01/05/2017

31/10/2021

CE

SEAGHORSE - Rui
Santos

17/05/2021

16/05/2023

FBA

Restoration of seagrass habitat and seahorse
populations of ria formosa lagoon.
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EVENTOS CIENTÍFICOS
Todos os anos, o CCMAR acolhe reuniões de projetos científicos nacionais e
internacionais e organiza diversos tipos de eventos científicos. Em 2021, contudo, e
à semelhança do que se passou em 2020, o estado de pandemia global obrigou ao
cancelamento e adiamento de inúmeros eventos presenciais, ou à sua adaptação às
condições de prevenção COVID em vigor através de formatos online/virtuais e um
reforço da comunicação digital. Desta forma, e apesar de todas as condicionantes, foram
organizados vários eventos em 2021, dos quais se destacam:
• 13rd Conference for the Iberian Association of Comparative Endocrinologists
Em parceria com a Iberian Association of Comparative Endocrinology, o
CCMAR organizou a AIEC 2021 - 13rd Conference for the Iberian Association of
Comparative Endocrinologists, entre 16 e 17 de setembro. Pela primeira vez, esta
conferência foi realizada on-line, tendo contado com mais de 200 participantes
que via Zoom assistiram às mais de trinta apresentações orais e ficar a
conhecer os 30 posters submetidos.
• Workshop Espécies Invasoras Aquáticas Life-Invasaqua
No âmbito do projeto LIFE-INVASAQUA - Espécies exóticas invasoras de
água doce e sistemas estuarinos, o CCMAR organizou um workshop online
direcionado às entidades públicas e privadas com responsabilidades sobre a
gestão do território, do ambiente e dos recursos hídricos, no qual participaram
mais de 100 especialistas. Foram apresentados vários panoramas das espécies
exóticas invasoras aquáticas, a sua ocorrência e distribuição, a evolução da
sua disseminação e impactos sobre a biodiversidade e sobre as infraestruturas
e atividades económicas, assim como casos de gestão, contenção ou
erradicação, e como o conhecimento precoce e a prevenção são essenciais para
o sucesso das medidas de controlo.

Figura 5 - Workshop Life-Invasaqua (foto de grupo).
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Apresentamos abaixo um resumo dos eventos científicos que foram organizados pelo
CCMAR ou que contaram com membros do CCMAR na sua organização em 2021:

Data

Evento

Grupo de investigação

4 março

Farhish International Conference On Sustainable Fisheries In
Sw Atlantic: A Scientific Approach. (Virtual Meeting)

Fisheries, Biodiversity and
Conservation

29-31
março

14º Encontro Nacional de Química-Fisica e 3º Simpósio de
Química Computacional

Marine Molecular
Bioengineering

7-9 abril

Workshop on Reproductive Biotechnology and cryobanking in
aquatic species

Aquaculture Research
Group

15-20
maio

CMR from theory to practice

Comparative
Endocrinology and
Integrative Biology

20 maio

Working Group on Non Mammalian Models. Basic Science
Session, European Calcified tissue Society Digital Congress

Comparative, Adaptive and
Functional Skeletal Biology

1-2 junho

Farfish International Conference On The External Dimension Of
The Common Fisheries Policy: Present Challenges And Future
Opportunities. (Virtual Meeting)

Fisheries, Biodiversity and
Conservation

16 junho

Conversas em Biomed: meeting of alumni of the PhD programs
of the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University
of Algarve

Comparative, Adaptive and
Functional Skeletal Biology

16-17
junho

1st Iberian Chapter of International Society for Magnetic
Resonance in Medicine annual meeting.

Comparative
Endocrinology and
Integrative Biology

16-17
junho

7th International Iberian Biophysics Congress

Marine Molecular
Bioengineering

18 junho

Fish Bone international workshop. Satellite Meeting of the
European Calcified tissue Society Digital Congress

Comparative, Adaptive and
Functional Skeletal Biology

24-25
junho

Chemistry and Biotechnology International Conference.
Wroclaw University of Sciences and Technology, Poland, online

Comparative, Adaptive and
Functional Skeletal Biology

29 junho

FarFish Workshop on Small pelagics and climate change in the
CECAF area

Fisheries, Biodiversity and
Conservation

28 junho-8 Society for Experimental Biology Annual Main Meeting, Virtual
julho
Conference

Comparative
Endocrinology and
Integrative Biology

1-2 julho

II International Meeting of the Portuguese Society of Genetics,
online

Comparative, Adaptive and
Functional Skeletal Biology

8 julho

Cabfisman - European Maritime Day’s #EMDInMyCountry
(Webinar)

Fisheries, Biodiversity and
Conservation
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Digital summer school: From Bones to Oceans and Space: the
untold stories of Biomineralization

Comparative, Adaptive and
Functional Skeletal Biology

9 julho

Workshop Espécies Invasoras Aquáticas Life-Invasaqua

Comparative
Endocrinology and
Integrative Biology

8-10
setembro

Oceans4Biotech (COST action 18238) training school: Zebrafish Comparative, Adaptive and
tools for the screening of osteogenic compounds, Faro
Functional Skeletal Biology

16-17
setembro

13rd Conference for the Iberian Association of Comparative
Endocrinologists

Comparative
Endocrinology and
Integrative Biology

4-7
outubro

Aquaculture Europe 21 - Oceans of Opportunity

Aquaculture Research
Group

14-16
outubro

XXI National Congress of Biochemistry Tunning Biochemistry
with Life and Society, Évora, Portugal

Comparative, Adaptive and
Functional Skeletal Biology

14-16
outubro

XXI National Congress of Biochemistry, Évora 14-16 de Outubro
2021.

Organic Reactivity and
Medicinal Chemistry

29
outubro

1º Encontro Anual dos doutorandos da Universidade do Algarve, Comparative, Adaptive and
Convento do Espírito Santo, Loulé, Portugal
Functional Skeletal Biology

7-9 julho

10
FarFish Project Final Conference (Virtual meeting)
novembro

Fisheries, Biodiversity and
Conservation

11-12
Fisheries, Biodiversity and
Workshop Participesca e Ciclo de Vida do Polvo - Faro/Portimão
novembro
Conservation
22-26
BIOMEDAQU (Marie S Curie ETN) training school: Using in vitro
novembro models in skeletal research, Faro

Comparative, Adaptive and
Functional Skeletal Biology

Foresight Euromarine Workshop MODEL-EDC: Threats of
22-23
endocrine-disrupting compounds and environmental pollutants
novembro
to the marine biosphere: translating models to real life

Comparative
Endocrinology and
Integrative Biology

14-15
dezembro

Jornada Anual dos Doutorandos do Programa Doutoral em
Ciências Biomédicas. University of Algarve

Comparative, Adaptive and
Functional Skeletal Biology

13-14
dezembro

Workshop Mar2020 – Sustainable Aquaculture of Emerging
Species

Aquaculture Research
Group

PRÉMIOS E DISTINÇÕES:
•

Investigadores do CCMAR ganham prémio de melhor comunicação oral em
conferência na China (30 de junho)
Rita Castilho, Jorge Palma, Miguel Correia e José Pedro Andrade, investigadores
do CCMAR, em colaboração com Rupert Stacy (IMBrsea) e Anthony B. Wilson
(Brooklyn College, CUNY), ganharam o prémio de Melhor Comunicação Oral atribuído
na conferência SyngBio2021, na China. A equipa venceu o prémio da melhor
apresentação com o trabalho “The enigma of Hippocampus guttulatus from Ria
Formosa: genetic diversity and demographic bottleneck do not go hand in hand”.
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•

Investigadoras do CCMAR vencem 1º prémio no concurso “Ideias em caixa” (13 de agosto)
As investigadoras Joana Leal, Maria de Lurdes Cristiano e Patrícia Amado venceram
o primeiro prémio no concurso “Ideias em Caixa”. A equipa pretende desenvolver
ferramentas eficazes e seguras para mitigar o impacto de problemas que
comprometem a produção de espécies de peixe e bivalves destinadas ao consumo
humano, nomeadamente os relacionados com infeções parasitárias ou decorrentes da
presença de biotoxinas.

•

Fátima Abrantes distinguida pela American Geophysical Union’s (15 de setembro)
Fátima Abrantes, investigadora do CCMAR e do IPMA, foi distinguida com o “Ambassador
Award – Union Award” pela American Geophysical Union’s (AGU). A investigadora é
reconhecida pela comunidade das ciências da Terra e do Espaço pela sua excelência em
investigação científica, educação, comunicação e atividades de outreach.

•

Sociedade para a Criobiologia distingue Victor Gallego com prémio pela sua carreira
de investigação (29 de setembro)
O Victor Gallego é um jovem investigador que se destaca, com uma carreira de
investigação que foi agora premiada com o prémio Dayong Gao Young Investigator
Award, atribuído pela Sociedade para a Criobiologia.

•

Patrícia Amado ganhou o prémio de melhor poster no ESOR2021 (6 de outubro)
Patrícia Amado, estudante de Doutoramento no CCMAR/UAlg, recebeu o prémio
de melhor poster no decurso do 18th European Symposium on Organic Reactivity
(ESOR2021). O trabalho descreve o desenvolvimento de um processo catalítico mais
eficaz para a síntese de compostos com propriedades antiparasitárias, que poderão ser
úteis no tratamento de doenças infeciosas, como por exemplo a malária e a leishmaniose.

•

Investigadores do CCMAR distinguidos com prémio de melhor poster pela Sociedade
Europeia de Aquacultura (21 de outubro)
Paulo Gavaia, Elsa Cabrita e Catarina Oliveira, investigadores do CCMAR, venceram o
prémio de melhor poster, entre os mais de 800 trabalhos submetidos, na conferência
anual da Sociedade Europeia de Aquacultura. Neste estudo, os nossos investigadores
demonstraram que as alterações no fenótipo da espécie têm como consequência mais
frequente as deformidades cranianas.

•

Direcção-Geral do Ensino Superior distingue dois estudantes pelas suas teses de
mestrado (23 de novembro)
Leonor Ferrão e Diogo Dias, estudantes de mestrado que realizaram a sua tese no grupo
de investigação AQUAGROUP do CCMAR, ganharam o prémio “Bolsa de estudo por mérito
do ano letivo 2019/2020”, atribuída pela Direcção-Geral do Ensino Superior. Atualmente,
ambos os alunos estão a desenvolver as suas teses de doutoramento, através de uma
bolsa de doutoramento que também venceram.
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Formação

preparamos

cientistas para enfrentar
OS DESAFIOS DO PRESENTE E DO FUTURO

A formação avançada é uma das áreas em que o CCMAR aposta com vista a possibilitar
o crescimento profissional de jovens investigadores. Em 2021, o CCMAR acolheu 76
estudantes de doutoramento nos seus grupos de investigação, um aumento significativo
em relação a anos anteriores em que este valor rondou os 45-50 estudantes, e que reflecte
a abertura de 15 bolsas de investigação de doutoramento 2020 - CCMAR-FCT Doctoral
Research Fellowships, ao abrigo da Escola Doutoral do CCMAR.

ACTIVITIES
• Welcome on board
• Meet your team
• Get togethers

ACTIVITIES
• Going international
• Partnering with
business and industry
• Interacting with different
research fields
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ACTIVITIES
• High-quality supervision
• Coaching
• PhD planning

ACTIVITIES
• Critical thinking and
scientific understanding
• Basic and soft skills
• Advanced technical training
• Career management
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Teses de Doutoramento

Orientadores

L. Schueler. "Improvement of microalgal biomass using physiological and
genetic approaches". PhD in Earth, Sea and Environmental Sciences

J. Varela, L. Barreira

A. Barany. "Osmoregulatory role of the intestine in fish physiology.
Evolutionary, environmental, and toxicant implications."

J. Fuentes, J.M.
Mancera

Enoque Canganjo Vasco, "Hidrologia e Dinâmica das águas da Zona
Económica Exclusiva Angolana"

Jesus Dubert, Paulo
Relvas

Xavier, M.J. 2021. "Improving growth performance of fish larvae through
early nutrition". PhD Thesis. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar,
Universidade do Porto, Portugal.

Sofia Engrola, Luis E.C.
Conceição, Luisa M.P.
Valente

F. Guerreiro. "Konjac glucomannan microcarriers: an application in the
treatment of pulmonary tuberculosis"

A Grenha, ML Faleiro

Teses de Mestrado

Orientadores

Y. Rodriguez - “Socio-economic impact of marine litter for remote oceanic
islands: The Azores archipelago”. Marine Biology (MSc)

K. Nicastro

C. Barker - “Decadal stability in genetic variation and structure in the intertidal
G. Zardi
mussel Perna perna along South African shores”. Marine Biology (MSc).
J, Silva -“In vitro protein thiol oxidation by endoplasmic reticulum enzymatic
pathways”, University of Algarve, Portugal

E. P. Melo

C. Dimas - "Otimização do Tratamento Terciário de Águas Residuais Urbanas
através da utilização de Microalgas”. Mestrado do Ciclo Urbano da Água

L. Barreira

J. Marques - “Tratamento Terciário de Águas Residuais Urbanas por
Microalgas: Efeito do Tempo de Retenção Hidráulico e Suplementação com
CO2”. Mestrado do Ciclo Urbano da Água

L. Barreira

L.V. Calvinho - "Effect of phytate and phytase on the protein degradation
systems and growth performance of meagre (Argyrosomus regius) juveniles"

C. Aragão

I.M.C. Vital - "Development of sustainable diets for community-based
aquaculture", Master in Aquaculture and Fisheries.

C. Aragão & S. Engrola

A. Rebotim - " Community-based aquaculture: using local ingredients for
tilapia diets"

S. Engrola & C. Aragão

A.T. Viegas - "The problem of fatty acids in fish diets during fish meal
replacment: nutritional trials in meagre juveniles (Argyrosomus regius, Asso,
1801), Master in Aquaculture and Fisheries.

S. Engrola

P. Loureiro -" Effect of two inert diets on the growth and gonadal development
of sea urchin, Paracentrotus lividus, in aquaculture".

S. Engrola
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S. von Sachsen-Coburg und Gotha - "Seagrass dominance over seaweeds in
oligotrophic coasta ecosystems". IMBRSea (MSc)

A. Alexandre, C.B. de los
Santos, R. Santos

G. Bombo - "Isolation of two novel Chlorella vulgaris and Tetraselmis chui
mutants with improved protein contents and pigments for food applications"
Master in Marine Biology

J. Varela & H. Pereira

A. Galatoulas - “Origin of stranded loggerhead marine turtles (Caretta caretta) R. Castilho & R. L.
along the Portuguese coast” Master in Marine Biology
Cunha
I. Coelho - "Habitat preference of the sperm whales (Physeter macrocephalus) D. Abecasis & L.
off S. Miguel Island, Azores". Master in Marine Biology
Gonzalez
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M.A. Ernesto - "Fin whale (Balaenoptera physalus) identification and
distribution around S. Miguel Island (Azores) and inferences on the
movements towards other areas". Master in Marine Biology

D. Abecasis & L.
Gonzalez

S. Gunasekara - "Meagre fish migration patterns along the south Portuguese
coast based on coupled ADCP and fish detection records". Erasmus Mundus
Joint Masters degree on Water and Coastal Management

D. Abecasis & E. Garel

B. Saraiva - "Influence of the sound scattering layer on the vertical behaviour
of two mesopelagic Shark species". Master in Marine Biology

D. Abecasis & N. Queiroz

D. Costa - "Feature following influence on the foraging patterns of blue and
mako sharks in the North-east Atlantic using satellite tagging – the case of
oxygen fronts and mesoscale tracked eddies". Master in Marine Biology

D. Abecasis & N. Queiroz

C. Bastos - "Industrial production of diatoms Skeletonema costatum and
Chaetoceros calcitrans" Master in Marine Biology

J. Varela & H. Pereira

B. Pinto - "Treatment of swine wastewater with locally isolated microalgal
strains" Master in Biotechnology

H. Pereira

P. Sorigué - "The impact of ocean acidification in shell regulation of
aquaculture marine bivalves: A comparative study"

Joao Cardoso &
Deborah Power

D van Wijk - "Caulerpa and seagrass microbiomes of StEustatia." Master in
Limnology & Oceanography

Muyzer & Engelen

S. Rautenbach - "Biodegradable textiles for seagrass restoration" Master
Marine & Coastal Systems

Engelen & de Troch

A. H. Fernández - "Blue Carbon and Nitrogen sequestration of restored
Zostera marina meadows in the Arrábida Natural Park". MSc Marine Biology.
University of Algarve.

R. Santos, C.B. de los
Santos

S. Pérez de la Rosa - "Ecosystem services of saltpans: ornithological
biodiversity support and carbon sequestration". MSc Marine Biology.
University of Algarve.

R. Santos, C.B. de los
Santos

A. I. Marques - " Determination of antiviral, anti- quorum sensing and
antibiofilm action of polyoxometalates (POM´S) and gold (Au) complexes".

Leonor Faleiro, M.
Aureliano Alves
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L. Corona - "Shifts in the European Shag diet". Master in Marine Biology

E. Serrão & K. Erzini

F. Abrunhosa - "Microplastic ingestion and diet composition of three fish
species (Diplodus vulgaris, Gobius niger and Atherina presbyter) from the Ria
Formosa". Master in Marine Biology.

K. Erzini & Carolin Muller
(Leibniz-Zentrum für
Marine Tropenforschung
(ZMT))

B. M. Alsina - "Using image analysis to study structure, population size
and connectivity patterns of whale shark Rhincodon typus in the Azores
archipelago". Master in Marine Biology

K. Erzini & J. Fontes
(DOP, Açores)

K. Erzini & W. Ekau
C. Müller - "Impact of Microplastic on Early Life-History Stages of Seabream in (Leibniz Centre
the Atlantic Ocean"
forTropical Marine
Research (ZMT)
N. Compain - "Biodiversity and community assemblage of shallow habitats of
the National Park of Banc d'Arguin (Mauritania): influence of habitat, season
and site". Master in Marine Biology

E. Serrão & K. Erzini

Z. Sadat - "Quantifying coastal fisheries enhancement by the Ria Formosa lagoon
K. Erzini
(Portugal)". MSc. in Science, Conservation and Valorization of Marine resources
M. Barrocas - "Avaliação dos marcadores Orgânicos em sedimentos marinhos
como indicadores para reconstruções das variáveis ambientais". Mestrado
Rodrigues, T.
em Engenharia Química e Biológica, ISEL
R. Santos - “Hydroclimate reconstruction of Western Iberia over the last 3600
years - insights from lipid biomarker and specific isotope signal”. Mestrado
em Geologia, FCUL

Rodrigues, T.

F.E. Strasser - "Laminaria ochroleuca: intraspecific variation in adaptive traits to N. Martins (Promotors:
temperature and light stress". Master of Science in Marine Biological Resources E. Serrão, G. Pearson)
P. Liboureau. "Effects of thermal history on intra- and transgenerational plasticity N. Martins (promotor: G.
in Laminaria pallida". Master of Science in Marine Biological Resources
Pearson)
D. T. Castro - "Development of a commercial microalgae enrichment for
optimizing zebrafish reproduction". Master in Aquaculture and Fisheries,
University of Algarve

Paulo Gavaia and Hugo
Pereira

J. Mourato - "Characterization of 5’ and 3’ UTRs from Bone morphogenetic
protein receptor type 1A (Bmpr1A) transcripts under the context of bone
metabolism". Master in Molecular Biology and Microbiology. University of
Algarve

Marcio Simão and
Leonor Cancela

I. Borges - "Caracterização de duas linhas de peixe-zebra mutantes para a
elastina no estudo da síndrome de Keutel". Master in Biomedical Sciences,
University of Algarve

Leonor Cancela and
Paulo Gavaia

M. J. Lima - "Phytoplankton dynamics off southern Portugal: a physicalbiological approach"

A. Barbosa, P. Relvas

P. Machado - "Microbiome impacts of high-pressure processing in sea bass
fillets". MSc in Biotechnology, University of Algarve

P. Pinto and D. Power
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A. Deguette - "The Effects of Marine Heatwaves on the Seagrasses Zostera
marina and Cymodocea nodosa". M.Sc Marine Biology.

Isabel Barrote

N. F. de Villalobos - "Degradation of conventional and biodegradable
microplastics by a consortium of marine bacteria". International Master of
Science in Marine Biological Resources (IMBRSea)

I. Marín-Beltrán and
M.C. Costa

J. Valentine - "Biodegradation potential of paracetamol by marine bacteria
consortia" (IMBRSea).

M.C.Costa and T.C.
Palma

D. Rodrigues - “Optimization of reproductive management techniques for
artificial reproduction in sea urchin (Paracentrotus lividus)”.

Elsa Cabrita

M. Igiddi - “Metabolic fingerprinting of Recirculating Aquaculture Systems: a
pilot application of untargeted metabolomics to describe biological rectors".

Elsa Cabrita

S.Vasconcelos - “Farmacogenómica do Mieloma Múltiplo”. Mestrado
Integrado em Ciências Farmacêuticas, Universidade do Algarve.

Vera Marques

C. J. Sales - “Fatores de suscetibilidade genética para a hipertensão arterial:
a via de sinalização pelo recetor de hidrocarbonetos aromáticos”. Mestrado
Integrado em Ciências Farmacêuticas, Universidade do Algarve.

Vera Marques

A. Printz - "Evolutionary history of the fucus spiralis / fucus guiryi complex large-scale analysis of the distribution range and genetic structure across the
northern hemisphere"

João Neiva & Ester
Serrão

A. Carneiro - "Diversity and distribution of patellid limpets along the
Southwestern African coast (Benguela current)"

João Neiva & Ester
Serrão

P. Letras - "3D printed gluten-free cereal snack with incorporation of Spirulina
(Arthrospira platensis) and/or Chlorella vulgaris",

Anabela Raimundo & J.
Varela

B. Schmid - "Assessment of microalgal biomass as potential feedstock for
sustainable, eco-friendly biostimulants and biopesticides in plant production"

M. Reis & J. Varela

M.S. Leal - "Sei whales (Balaenoptera borealis): Photo identification and
habitat preferences of a migrant ocean traveller in São Miguel, Azores".
Mestrado em Biologia Marinha, Univsersidade do Algarve.

L. Gonzalez & V.
Baptista

M. Ponzi - "Evaluation and effective use of artificial structures in seahorse
habitat recovery"

Jorge Palma & Miguel
Correia

N. A. Fernandes – "Effect of different live feed lipid enrichments on rearing
performance of the Short-snouted Seahorse, Hippocampus hippocampus"

Jorge Palma & Miguel
Correia
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SEMINÁRIOS CIENTÍFICOS
Em 2021 foram realizados 23 seminários científicos, na sua grande maioria em formato
online, organizados pelo Comité de Estudantes de Doutoramento da Escola Doutoral do
CCMAR. Estes seminários científicos incluíram, como oradores, 6 investigadores CCMAR
e 19 investigadores externos de instituições de um total de 10 países.

Data

Título do Seminário

Oradores

Afiliação

3 fevereiro

Special Edition: The Soundscape as Potential
Source For Artistic Inspiration & Social
Intervention

Jaime Reis

Lisbon College of
Music and head of
program EcoESML

19 fevereiro

Special Edition: Temperature, Torrents & Turtles

Jeanette
Wyneken

Florida Atlantic
University

17 março

Zebrafish In Vivo Systems and Image Analysis
Tools To Assess Osteotoxicity

Marco Tarasco

CCMAR

24 março

Phytoestrogens Effects In Fish Adipose Tissue
And Musculoskeletal Development

Sara Balbuena

University of
Barcelona

21 abril

How Can I Manage My Time More Effectively?

Carlos Gomes

Spark Agency

28 abril

Seagrass Trait Database (Seagrasstraitdb)

João Machado &
CCMAR
Carmen Santos

5 maio

Greencolab: Building Bridges Between Academia
and Industry In Algal Biotechnology

Hugo Pereira

12 maio

ALGAESOLUTIONS: Technologies for Algae
Industries

Peter Schulze

19 maio

Hunting For Stem Cells Involved In Bone Healing

Brya Matthews

University of
Auckland

2 junho

Fish Cell Lines: Current Status and Future
Challenges

Vincent Laizé

CCMAR

4 junho

Insights Into Trace Gas Biogeochemistry
Research

Guanlin Li & Riel
Carlo Ingeniero

GEOMAR
Helmholtz Center
for Ocean

16 junho

Biodiversity and Potential Toxic Elements (Ptes)

Camilla Roveta

University of
Marche

23 junho

Size Matters - Looking for Invisible Plastics

José Paulo Da
Silva

CCMAR

Alicia L. Bruzos

Research in
Molecular
Medicine and
Chronic Diseases
(CiMUS)

30 junho

Contagious Cancers: Sequencing Reveals A
Pandemic Affecting Clams In Our Seas

CCMAR
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7 julho

Fundamental Pathways In Metazoans:
Unexplored Pathways In Diatoms. New Frontiers

Valeria Di Dato

Stazione
Zoologica Anton
Dohrn Napoli

14 julho

Microplastic Ingestions In Marine Organisms Looking For The Invisible

Felicitas ten
Brink

University of Hull

26 julho

Untangling The Ecology and Evolution Of
Nudibranch Mimicry Systems

Kara Layton

University of
Aberdeen

Rodrigo
Oyanedel

University of
Oxford

17 novembro Tackling Non-Compliance In Small-Scale Fisheries
24 novembro

Liquid Biopsies for Lung Cancer Detection Using
Blood-Platelets

Mafalda
Amsterdam UMC
Antunes Ferreira

29 novembro

Oral Drug Delivery Using Nanocomposite to
Increase Intestinal Residence Time

Giovanna Lollo

Faculty of
Pharmacy-ISPB,
University Claude
Bernard Lyon 1

2 dezembro

Designing And Implementing California's Marine
Protected Area Network

Chenchen Shen

Oregon State
University

7 dezembro

Changing Smells? - How Ph Can Impact Signaling
Molecules In Marine Systems

Christina C.
Roggatz

University of Hull

9 dezembro

Effects Of Fishing on A Coral Reef Fish
Assemblage In Northeastern Brazil

Felipe de
Moraes Carvalho

FORMAÇÃO AVANÇADA
Em 2021 realizaram-se 6 cursos de formação avançada:
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Data

Título da Formação Avançada

1-4 fevereiro

Fish Welfare Online Course

18 março

Basic Training For Cybio Felix - Pipetting Robots (Analytik Jena)

22 março

Basic And Safety Handling Of Beckman Coulter Rotors And Centrifuges

7-9 abril

Workshop On Reproductive Biotechnology And Cryobanking In Aquatic Species

24 maio

Marine Biogeochemistry Short Course 2021 On Application Of Isotopes In Ocean,
Earth, And Environmental Research

22-23 novembro

MODEL-EDC: Threat And Tools For Endocine-Disrupting Pollutant In Marine
Organisms

Relatório de Atividades e Contas 2021
Annual Report 2021

CURSOS DE MERGULHO CIENTÍFICO
O CCMAR Scientific Dive Center oferece certificação internacional de mergulho, desde
o nível de iniciante a mergulho avançado e mergulho científico, de modo a formar
mergulhadores em procedimentos de segurança de mergulho científico e protocolos
de amostragem. Todas as certificações internacionais obedecem a certificado ISO e
às normas nacionais,. Em 2021, a escola de mergulho CCMAR ensinou 116 alunos, Em
2021, a escola de mergulho CCMAR formou 116 pessoas, desde nível 1 - mergulhador
básico, nível 2 - mergulhador avançado, mergulhador científico europeu, outros
cursos especializados (ex. scouter subaquático, fotografia, fato seco, garrafas duplas,
descompressão). Houve um incremento de formandos de 47% de alunos em relação a
2020. O centro de mergulho forma aproximadamente 108±22 pessoas por ano.
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Indústria

desenvolver

a Economia Azul
ATRAVÉS DA INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

O CCMAR desenvolve investigação marinha com uma vasta gama de aplicações
comerciais e industriais. Como resultado, tem parcerias bem estabelecidas com o meio
industrial, incluindo a liderança no laboratório colaborativo GreenCoLab, a participação no
novo laboratório colaborativo S2AQUAcoLab, várias patentes e quatro spin-offs.
LABORATÓRIOS COLABORATIVOS
O Laboratório Colaborativo GreenCoLab (Laboratório Colaborativo para o
Desenvolvimento de Tecnologias e Produtos Verdes do Oceano - https://www.greencolab.
com/), um consórcio de laboratórios e empresas, iniciou em 2020 a sua implementação.
Em 2021, concluiu o processo de contratação de recursos humanos previsto no seu plano
de negócios e participou em 6 projectos de investigação.
2021 foi ainda o ano de arranque de um novo laboratório colaborativo dedicado à I&D
para uma aquacultura sustentável e inteligente: o S2AQUAcoLAB. Este laboratório
colaborativo, cuja candidatura foi liderada pelo IPMA, conta com a participação do
CCMAR e de várias instituições do sistema de I&D, empresas e uma cooperativa do setor
da aquacultura. Para além da sua constituição formal, deu-se ainda inicio ao processo de
contratação de recursos humanos e de submissão de candidaturas para angariação de
financiamento para projetos de I&D em aquacultura.
CENTRAL DE TECNOLOGIAS E SERVIÇOS
Através da sua Central de Tecnologias e Serviços, o CCMAR oferece serviços
tecnológicos e científicos em várias áreas, disponibilizando instalações e uma equipa
de técnicos e investigadores de excelência na vanguarda da investigação nas ciências
marinhas, biodiversidade e conservação, aquacultura, pescas, biotecnologia e áreas
relacionadas. Desta forma, o CCMAR desempenha um papel catalisador na bioeconomia,
oferecendo tecnologias e serviços para soluções individualizadas em diversas
competências, assegurando o suporte técnico, com o principal objetivo de satisfazer as
necessidades dos seus utilizadores – quer sejam universidades, laboratórios ou outras
instituições, públicas ou privadas.
Em 2021, o CCMAR prestou um total de 107 serviços (84 nacionais e 23 internacionais),
resultando em 869 mil € de receita (692 mil € nacional, 177 mil € internacional). Verificou-se
um decréscimo na receita das prestações de serviço (Figura 6), os quais foram prestados a
instituições públicas (42%), instituições privadas sem fins lucrativas (30%) e a empresas (28%)
(Figura 7). Nos últimos 5 anos foram prestados serviços a nível nacional (72%) e internacional
(28%) (Estados Unidos América, Noruega, Alemanha, Espanha, Reino Unido, África do Sul,
França, Bélgica, Áustria, Senegal, Dinamarca, Brasil, Grécia, Canadá, Holanda, Islândia,
Austrália) (Figura 6). As áreas da Ecologia, Aquacultura, Biologia Molecular e Fisiologia
continuam a ser as áreas mais relevantes em termos de procura e execução (Figura 8).
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Figura 6 –Central de Tecnologias e Serviços do CCMAR: Faturação de serviços I&D (não inclui
formação) entre 2017 e 2021, com indicação da origem do requerente (nacional ou internacional).

Figura 7 – Central de Tecnologias e Serviços do CCMAR: Percentagem relativa de serviços
I&D prestados a diferentes tipos de entidades entre 2017 e 2021 (não inclui formação).

Figura 8 – Central de Tecnologias e Serviços do CCMAR: áreas científicas das prestações
de serviços I&D (não inclui formação) prestados entre 2017 e 2021.
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Destacam-se de seguida as novas valências adquiridas e serviços realizados em 2021
pelo CCMAR através da Central de Tecnologias e Serviços.
•

Química estrutural e analítica
Esta unidade disponibiliza técnicas analíticas como análise elementar, MP-AES,
HPLC, GC-MS, LC-MS, RMN e micro-FTIR. Com os métodos implementados, o CCMAR
disponibilizou em 2021 serviços de análise da composição química e de diversos
compostos como FAME, óleos essênciais, fenólicos, pigmentos e biotoxinas marinhas
reguladas. Foram ainda disponibilizados serviços de análise metabolómica e também
de diversos materiais como macroplásticos e microplásticos. Em 2021, procedeu-se
ainda à instalação de dois equipamentos, um espetrofotómetro de ultravioleta-visível e
um sistema de cromatografia preparativa.

•

Biologia Molecular
Esta unidade Laboratorial prestou serviços em análise de fragmentos de ADN,
sequenciação de ADN, PCR em tempo real e identificação molecular de ostras,
maioritariamente a grupos de investigação do CCMAR, colaborando externamente com
uma instituição de ensino superior, duas entidades sem fins lucrativos e uma empresa.

•

Proteínas Recombinantes de Origem Marinha e Biosensores (PROTMAR)
Em 2021, a plataforma PROTMAR deu continuidade a atividades colaborativas
com empresas (aquicultura, processamento e distribuição de alimentos do mar,
cosmecêuticos) e infraestruturas de investigação, para desenvolver ou testar novos
bioprodutos marinhos. Neste contexto, apoiou 6 projetos de biotecnologia marinha
que coletivamente contribuem para o avanço do estado da arte no desbloqueio do
potencial de proteínas de organismos marinhos e de outras origens, nomeadamente:
ICTHYS, PerformFISH, SOURUNION, SEAFOODQual, FRUALGAE ePLASTIFISH.
A PROTMAR desenvolveu procedimentos operacionais padrão (SOP) integrados nas
diversas atividades e serviços que oferece e explorando as tecnologias de ponta
adquiridas através do projeto EMBRC.PT. Em particular, otimizaram-se abordagens de
nanotecnologia utilizando biossensores, métodos de extração de proteínas análise e
deteção de alergénios em alimentos do mar. Foram ainda mapeados vários proteomas
para desenvolvimento de biomarcadores e avaliou-se o efeito da contaminação de
nanoplásticos no meio marinho.
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•

Bioinformática
A infraestrutura computacional institucional do CCMAR (ceta.ualg.pt) financiada pelos
EMBRC.PT e BioData.pt está instalada no Centro de Dados da UALG e consiste em 15
máquinas físicas com 392 CPUs e 52 TB de armazenamento de dados redundantes.
Atualmente, um cluster de computação de alto desempenho de 320 vCPUs está
configurado com um sistema de SLURM queuing e uma única máquina com 1 TB de
memória de acesso aleatório. 30 pessoas possuem contas de usuário e executam
análises no cluster HPC. Em 2021, 3 VMs que executam serviços de administração
e 5 serviços da web foram implementados incluindo um SeaGrassTrait Database e
o Portal de Genômica Marinha EOSC-Life. A nível nacional e europeu, a infrastrutura
contribui para os objetivos do BioData.pt e participação nacional nas infraestruturas
ELIXIR, EMBRC e EOSC-Life ESFRI. Em 2021, a política de dados institucionais do
CCMAR foi revista e atualizada (ccmar.ualg.pt/pt/page/open-science).

•

Centro de Mergulho Científico
O Centro de Mergulho Científico do CCMAR - CCMAR Scientific Dive Centre – presta
serviços de mergulho científico tais como monitorização subtidal, implementação de
experiências em meio subaquático, recolha de organismos, consultoria em mergulho
científico, treino, acesso a equipamento de mergulho e estação de enchimento de
gases. Em 2021, prestou serviços internos no âmbito de 10 projetos de investigação
do CCMAR, e prestou oito serviços externos.
RESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA
No quadro da liderança do CCMAR do nó EMBRC-Portugal e da restruturação
tecnológica em curso, foram desenvolvidas tarefas que deverão permitir a captação
de parceiros estratégicos e apoiar a Indústria. Em estreita colaboração com a equipa
das várias unidades da Central de Tecnologias e Serviços do CCMAR, investigadores e
serviços técnicos da UALG, concretizaram-se diversas adaptações de espaços com vista
a 1) cumprir a legislação de segurança no trabalho e 2) promover o desenvolvimento
tecnológico e de recursos da Central de Tecnologias e Serviços de forma a potenciar
a capacidade e oferta de serviços. Entre estas, destacam-se as Empreitadas para
adaptação e extensão do edifício LEOA e parque de fotobiorreatores. Em 2021, decorreu
ainda o processo de seleção e aquisição e instalação de equipamentos nas Unidades de
Experimentação em ambiente aquático, laboratórios e Plataformas tecnológicas.
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Sociedade

desenvolver

ciência para apoiar nas áreas da
EDUCAÇÃO, POLÍTICA E DA CONSERVAÇÃO

O CCMAR desenvolve atividades para sensibilizar para a importância dos ecossistemas
marinhos, promover comportamentos ambientalmente corretos e proporcionar apoio
científico a órgãos de decisão. Seguindo o lema “O nosso Oceano, O nosso Futuro”, os
nossos investigadores contribuem ativamente para a resolução dos desafios societais que
enfrentamos atualmente. Neste contexto, 2021 continuou a ser um ano de grandes desafios,
devido à situação de pandemia que limitou, adiou ou impossibilitou a realização de eventos
presenciais, tendo-se optado por uma maior diversificação de formatos de atividades.
ATIVIDADES E INICIATIVAS DIRIGIDAS À COMUNIDADE ESCOLAR
•

“3 minutos debaixo de água” - parceria com a
associação Tempos Brilhantes
Durante a semana de 17 a 21 de maio o CCMAR, em
parceria com a Tempos Brilhantes, apresentou cinco
vídeos de curta duração intitulados “3 minutos debaixo de
água” e duas palestras a alunos do ensino básico, através
do zoom. Com este evento, chegamos a alunos de norte a
sul do país, nomeadamente: Faro, Olhão, Loulé, Portimão,
Barreiro, Chamusca, Santarém, Benedita, Caldas da Rainha,
Cadaval, Leiria, Marrazes, Ferreira do Zêzere, Albergariaa-Velha e Braga. As sessões de vídeo tiveram 251
participantes, a palestra “À conversa com uma cientista
polar” contou com 212 alunos e a sessão “À conversa
Figura 9 - Carmen B de los Santos
na conversa sobre ervas marinhas
sobre ervas marinhas na Ria Formosa” com 266 alunos.
na Ria Formosa.

•

“Criar Futuro” – estágios de verão do Ciência
Viva (Ocupação Científica de Jovens)
Em parceria com o Ciência Viva, o CCMAR
realizou sete estágios de verão, durante
os meses de julho e agosto. Os 13 alunos
do ensino secundário, vindos de vários
pontos do país, foram integrados nas
equipas de investigação de diferentes áreas,
onde puderam aprender novas técnicas e
desempenhar várias tarefas com os nossos
investigadores.

Figura 10 - Jovens desenvolvem atividades
científicas durante o seu estágio OCJ no CCMAR.
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•

“Noite Europeia dos Investigadores 2021”
Esta edição foi realizada no Marshopping Algarve e
organizada pelo CCVIVA Tavira, entre as 10h00 e as
22h00, e contou com 16 investigadores e técnicos
do CCMAR. Foram realizadas várias atividades
experimentais e demonstrações para alunos do ensino
secundário e centenas de pessoas. Os investigadores
do CCMAR/IPMA também participaram na NEI2021 que
decorreu na Marina de Oeiras, onde mostraram como
os Oceanos são uma importante fonte da história do
Clima na Terra.

•

“Semana da Ciência e Tecnologia 2021”

Figura 11 - Público participa nas
atividades oferecidas pelo CCMAR na
Noite Europeia dos Investigadores.

O CIMA e o CCMAR organizaram a Feira das Ciências Marinhas da Universidade do
Algarve para a comunidade escolar do Algarve. Para além da apresentação de pequenas
experiências e atividades demonstrativas, foram realizadas duas atividades online: À
conversa com uma cientista polar com a Carmen Santos e João Cardoso e a atividade
“Como transformares o teu smartphone num microscópio 3D?” com Teresa Correia.

Figura 12 - Grupo de alunos que participou na Feira das Ciências Marinhas.

•

“Os cavalos-marinhos da Ria Formosa”
Em 2021, o nosso investigador Jorge Palma foi às
escolas falar sobre os cavalos-marinhos da Ria
Formosa e os perigos que enfrentam. Ao todo,
estas atividades chegaram a mais de 20 turmas do
primeiro ciclo e a 3 turmas do ensino secundário.
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Figura 12 - Jorge Palma fala sobre os
cavalos-marinhos a alunos do 2º ano.
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•

Parcerias com agrupamentos de escolas e os seus Clubes Ciência Viva
Dando continuidade a protocolos de colaboração com agrupamentos de escolas da
região, a nossa investigadora Rute Martins realizou várias atividades de comunicação
de ciência a estudantes de diferentes idades, desde o primeiro ciclo ao secundário. Ao
todo, mais de 240 crianças participaram em palestras e atividades práticas que focaram
questões como o ambiente e as alterações climáticas, considerando o contexto específico
do Algarve. Estas atividades, assim como a participação do CCMAR no 1.º Fórum
Nacional de Clubes Ciência Viva na Escola, permitiram avançar com o estabelecimento de
protocolos de colaboração entre o CCMAR e vários Clubes Ciência Viva da região.

•

Capacitação de professores
Em 2021, foram várias as ações de capacitação de professores levadas a cabo
por investigadores do CCMAR. Ao todo, a nossa investigadora Rute Martins foi
responsável por 3 ações de formação certificada que incluíram a participação de 145
professores e o nosso investigador Jorge Palma realizou 2 ações que incluíram a
participação de 130 professores.

•

Parceria com o Lab-it – Laboratório Itinerante da Universidade do Algarve
Os nossos investigadores Márcio Simão, Natércia Conceição e Leonor Cancela
desenvolveram 33 sessões práticas de Biologia Molecular em escolas secundárias do
Algarve, nas quais participaram 379 alunos.
Para além destas iniciativas de comunicação de ciência dirigidas à comunidade
escolar, foram ainda realizadas as seguintes atividades no ano de 2021:
Atividades pontuais

Datas

Investigadores/grupos
responsáveis

Palestra online para a escola secundária Anselmo Andrade
no Dia Mundial da Terra

22 abril

Lélia Matos, OC2

Celebração do “Dia do Oceano” na Escola do Primeiro Ciclo
do Bom João, através de 3 sessões zoom (71 crianças)

8 junho

Patrícia Pinto, CEIB

Participação nos Cursos de Verão da Universidade do
Algarve, através de um módulo dedicado à aquacultura

14 julho

Elvira Fatsini, Cláudia Aragão e
Catarina Oliveira (Aquagroup)

Participação na iniciativa “Reciclar é a nossa praia” na
Praia de Faro em parceira com a Novo Verde e Sailors for
the Sea – Portugal

23 julho

Zélia Velez, João Cardoso,
Sandra Silva

“À descoberta da Ria Formosa em caiaque”, uma atividade
inserida no programa “Ciência Viva no Verão”

3-10
setembro

ALGAE
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Dinamização de atividades e palestras live no âmbito
do programa europeu “Science is Wonderful!” sobre
imagiologia biomédica

10-26
novembro

Teresa Correia, CEIB

"Skype_a_scientist" – palestras online sobre biotelemetria
a mais de 40 alunos do 3º e 8º ano de escolas nos Estados
Unidos da América

David Abecasis, FCB

Palestra sobre os corais de portugal no âmbito da iniciativa
“Mar Azul: comunicar para envolver e educar”, organizada
pelo Centro Ciência Viva de Lagos (30 crianças)

Marcio Coelho, BEE

Figura 13 - A investigadora Lélia Matos faz uma palestra online aos alunos da
Escola Secundária Anselmo Andrade.

Figura 14 - Jovens participam nas atividades oferecidas pelo CCMAR na iniciativa
Reciclar é a nossa praia.
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ATIVIDADES DIRIGIDAS AO PÚBLICO GERAL
• Limpezas de praia
No mês de maio, o CCMAR participou numa ação de recolha de lixo e limpeza da
Ria Formosa, organizada pelo MAR Shopping Algarve. Esta ação contou com a
colaboração de 155 voluntários das entidades envolvidas. A segunda limpeza de
praia foi em outubro e aberta ao público em geral para recolher lixo na Ria Formosa
e na Praia de Faro. O CCMAR organizou ainda um workshop sobre os impactos dos
microplásticos nos ecossistemas marinhos.
• Parceria com a Câmara Municipal de Albufeira
O CCMAR em parceira com o Município de Albufeira, a Bandeira Azul e o Clube Pesca
e Náutica Desportiva de Albufeira realizou um Ciclo de três webinários “MAR CON(S)
CIÊNCIA” para proporcionar um aumento da literacia sobre o oceano. Os webinários
foram dados por sete investigadores do CCMAR.
• Colaboração com o programa Ciência com Impacto
O CCMAR é parceiro do Ciência com Impacto, uma iniciativa de divulgação e promoção
do Conhecimento Científico. Em 2021 foram gravados seis podcasts com os nossos
investigadores, indicados na tabela abaixo, assim como o alcance que obtiveram nas
redes sociais do CCMAR. De salientar que nas redes de parceiros institucionais e de
imprensa, o alcance destes podcasts ultrapassou as dezenas de milhar de visualizações.
Datas

Tópico

Alcance no
Facebook

Impressões
no LinkedIn

Impressões
no Twitter

21/01/2021

Fátima Abrantes

1185

-

700

30/04/2021

Deborah Power

1064

709

496

29/07/2021

Luísa Custódio

733

354

-

23/08/2021

Karim Erzini

1368

1054

319

10/09/2021

Ana Grenha

600

883

214

30/09/2021

Lurdes Cristiano

951

402

217

• Promoção do Parque Marinho Prof Luiz Saldanha, na Arrábida
No âmbito do programa BIOMARES, o CCMAR e o seu parceiro ISPA/MARE têm vindo
a desenvolver, desde 2007, várias atividades científicas e ações de conservação para
apoiar a gestão do Parque Marinho. Incluído neste programa, o projeto INFORBIOMARES,
coordenado pelos investigadores Ester Serrão e Karim Erzini, desenvolveu materiais de
comunicação dirigidos aos visitantes do Parque e às comunidades locais de Sesimbra
e Setúbal, incluído a exposição permanente do Museu Oceanográfico do Portinho da
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Arrábida, o website do Parque Marinho e o livro “Este Mar é Especial – Parque Marinho
Professor Luiz Saldanha”. O lançamento oficial destes materiais decorreu a 6 de junho
de 2021 e contou com a presença do Ministro do Mar Ricardo Serrão Santos.
• Promoção do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
Ao longo das últimas três décadas, o CCMAR em parceria com os polos da
Universidade de Évora e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa do MARE,
tem contribuído para o estudo e proteção da grande riqueza de espécies e habitats
marinhos do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Através do
projeto MARSW, coordenado pelo investigador Jorge Gonçalves, foram desenvolvidos
vários materiais de comunicação sobre esta área marinha protegida para o público
destacando-se uma exposição itinerante, o livro “Áreas Protegidas da Costa Sudoeste”,
vídeos informativos e um site na internet com um geoportal associado.
•

Semestre Português no JRC – Joint Research Centre | European Commission:
participação nas actividades online “Semana da água”
Para assinalar o Dia Mundial da Água a 22 de março, e em pleno período de confinamento,
o JRC dinamizou um programa online que incluiu um “showcase” do CCMAR e de várias
actividades que desenvolve no âmbito das alterações climáticas e conservação marinha.
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Outras atividades de comunicação de ciência e/ou
sensibilização ambiental

Datas

Investigadores/grupos
responsáveis

“À conversa com… David Abecasis” – evento online
organizado por centros de mergulho de Sesimbra

25 fevereiro David Abecasis/FCB

Carmen Santos foi cientista convidada do CiênSeries - "Um
Conteúdo, Um Cientista, Uma Visão"

17 abril

Carmen Santos/ALGAE

Participação na tertúlia online "Lixo marinho: Soluções ao
alcance de todos" organizada pelo Centro de Ciência Viva

20 maio

Isabel Beltran/EcoReach

Apresentação no evento online “Descobrir o nosso Mar”
organizado pelo IPMA no âmbito do Dia Europeu do Mar e da
celebração do Dia Internacional do Mar

8 junho

Fátima Abrantes/OC2

Exposição “Aos Olhos do CCMAR – 4ª Edição” no Centro de
Ciência Viva de Tavira

Junho a
dezembro

Dept. Comunicação

Participação do CCMAR na GLEX Summit 2021 & Exposição
“Naus do Futuro”

6-10 julho

Dept. Comunicação

Webinar: “Tubarões e Raias de mar profundo em Portugal”
organizado pelo Sharks Educational Institute Portugal

9 agosto

Sofia Graça Aranha/
EcoReach

Participação na 5ª edição da Nova Escola de Sagres

1-2 outubro

Ana Marçalo, Jorge
Gonçalves, Alexandra
Teodósio, Ester Serrão
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Participação na primeira “Ocean Talk” organizada pela STOP
Shark Finning, sobre o tema “Áreas Marinhas Protegidas”

15 outubro

David Abecasis/FCB

Webinar: “Efeito das alterações climáticas na pesca em
Portugal”, organizado pela SCIAENA

7 dezembro

Francisco Leitão/
EcoReach

PARTICIPAÇÃO EM DOCUMENTÁRIOS E PROGRAMAS DE TELEVISÃO
• Documentário “THE BLUE FOREST”
A nossa investigadora Ester
Serrão junta-se a especialistas em
florestas marinhas de todo o mundo
para alertar para a importância
destes ecossistemas marinhos, no
documentário “The Blue Forest”,
produzido pela Ocean Souls Films.

• MARSW no BIOSFERA

Figura 15 - Ester Serrão featuring in “The Blue Forest”
documentary.

A equipa do projeto MARSW, liderada pelo investigador Jorge Gonçalves, participou
num episódio do programa da RTP2 BIOSFERA, o qual focou as atividades de
mapeamento e monitorização do Parque Marinho do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina (Documentário TV BIOSFERA/RTP Ep. 3223 Out. 2021 | temporada 19).
• BIOSFERA | RTP2
O CCMAR participou, em 2021, em 3 episódios do programa documentário TV BIOSFERA.
Em Setembro, a criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC),
uma iniciativa liderada pela equipa do investigador Jorge Gonçalves, foi o tema de um
episódio do programa da RTP2 BIOSFERA (Reportagem/Entrevista TV BIOSFERA/RTP
Ep. 2718 Set. 2021 | temporada 19). Em Outubro, foi a vez da equipa do projeto MARSW,
liderada pelo investigador Jorge Gonçalves, participar num episódio do programa da RTP2
BIOSFERA, o qual focou as atividades de mapeamento e monitorização do Parque Marinho
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Documentário TV BIOSFERA/RTP Ep. 3223 Out.
2021 | temporada 19). Por último, o trabalho desenvolvido pela estudante de doutoramento
Sofia Graça Aranha foi o foco do episódio “Tubarões: predadores ou presas?”.
• Investigação sobre ecologia de peixes no SOCIEDADE CIVIL
O nosso investigador David Abecasis participou no episódio “Peixe” do programa
“Sociedade Civil” da RTP2 (9 março).
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• Minidocumentário “Seagrass meadows: Fields of potential”
Os nossos investigadores Carmen Barrera de los Santos, João Silva, Marcio Martins
e Jorge Palma falam sobre o potencial das pradarias marinhas, a sua conservação
e a sua contribuição para mitigar as alterações climáticas num minidocumentário
produzido pela Eco India.

ATIVIDADES DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS
• AMPIC - Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário no Algarve
A 7 de maio, e em parceria com a Fundação Oceano Azul, o CCMAR entregou ao Governo
português uma proposta com vista à criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse
Comunitário no Algarve: o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado.
Esta proposta inédita foi construída através de um processo participativo, ao longo de quase
3 anos e envolvendo mais de 70 entidades e baseado numa sólida fundamentação científica.
• Geocatálogo de apoio à gestão de áreas marinhas protegidas
No âmbito dos projectos MARSW e INFORBIOMARES, foram desenvolvidos geocatálogos
de dados e metadados referentes, respectivamente, aos ecossistemas marinhos
associados ao Parque Natural da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano e ao Parque
Marinho Professor Luiz Saldanha, na Arrábida. Tratam-se de importantes ferramentas de
apoio à gestão destas duas áreas marinhas protegidas, as quais podem ser consultadas
em https://marsw.ualg.pt/ e https://inforbiomares.ualg.pt/.

Outras atividades de apoio a políticas públicas

Datas

Investigadores/
grupos responsáveis

“Os ecossistemas vegetados da Ria Formosa: uma cornucópia
de benefícios”. Webinar “Águas, Zonas Húmidas e Vida” Dia
2 fevereiro ALGAE
Mundial das Zonas Húmidas”, organizado pelo Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
“As alterações climáticas e a Pesca em Portugal.” Sessão
subordinada às alterações climáticas e a pesca em Portugal,
durante o “Dia do Pescador: Olhão”
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CIÊNCIA CIDADÃ
Durante o ano 2021, o CCMAR promoveu várias actividades de ciência cidadã, apelando
à participação do público nos trabalhos de investigação científica desenvolvidos por
investigadores do CCMAR.
• NEMA
Durante todo o ano, a NEMA – Novas Espécies Marinhas do Algarve realizou campanhas
de sensibilização, apelando ao público para registar observações de espécies invasoras
na costa do Algarve na sua plataforma https://www.nemalgarve.com/ ou em https://
www.biodiversity4all.org/projects/nemalgarve.

• Algas na Praia
Em parceria com a Universidade do Algarve, o CCMAR lançou esta iniciativa no verão de 2021
com o objetivo de identificar quando e onde ocorrem acumulações excessivas de algas, e quais
as espécies que as compõe. A iniciativa apelou ao envolvimento de cidadãos, em particular
quem frequenta ou trabalha em praias, através de uma campanha de comunicação que recebeu
ampla cobertura por parte da imprensa (87 artigos num mês). Os investigadores pediram que
os cidadãos contribuíssem para este estudo, enviando informação sobre acumulações (data,
local, fotografias) através da aplicação “Algas na Praia” (https://www.ualg.pt/algas-na-praia).
Em agosto e setembro, os investigadores receberam cerca de 150 contribuições de todo o país,
especialmente da costa sul do Algarve, onde identificaram três zonas de acumulação distintas
e caracterizadas por três espécies diferentes – duas delas invasoras.

© Diogo Paulo
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MEDIA
Em 2021, o CCMAR foi presença constante na imprensa nacional e regional, tendo
constado num total de 448 notícias. Os temas que suscitaram maior interesse, tendo sido
publicados num maior número de jornais e revistas foram:
•
•
•

Conservação marinha: apresentação da AMPIC ao Governo de Portugal (maio);
Alterações climáticas: estudo sobre benefícios do Acordo de Paris no sector das
pescas (junho);
Ciência cidadã: Lançamento da iniciativa “Algas na Praia” (agosto).

Ao todo, foram lançados 9 press releases ao longo do ano, sobre diversos temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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28 jan - Pesca comercial pode reduzir diferenciação genética em espécies de
peixes marinhos
7 mai - Fundação Oceano Azul e Centro de Ciências do Mar da Universidade do
Algarve apresentam ao Governo a proposta de criação da primeira Área Marinha
Protegida de Interesse Comunitário em Portugal
12 jun - FCT-UAlg, CCMAR-Algarve e AEJD juntam-se numa nova iniciativa para
acabar com o trabalho infantil no Algarve
21 jun - Acordo de Paris pode beneficiar o sector das pescas
01 jul - CCMAR associa-se ao dia mundial sobre transparência na experimentação
com animais
29 jul - CCMAR integra projeto estratégico europeu para o combate à COVID-19
nov - COP26: 95 especialistas em ciências marinhas pedem ação climática
baseada no Oceano
16 nov - Libertação de cavalos-marinhos na Ria Formosa
14 dez - Cientistas alertam para os impactos do desperdício
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REDES SOCIAIS* E WEBSITE

LINKEDIN

*dados retirados em dezembro de 2021 (em
parêntesis, comparação com dados de 2020)

Nº seguidores: 12600 (+2467)

FACEBOOK
Seguidores: 10 241 (+590)

Mês com mais impressões: novembro
(29.212)
Mês com maior engajamento: março
(5.89%)

“Likes” na página do CCMAR: 9475 (+448)
WEBSITE
INSTAGRAM
Nº de seguidores: 2101 (+504)
123 posts

Percentagem de novos visitantes: 88,39%
(+4.39%)
Percentagem de visitantes que retornam:
11,61% (-3.39%)

120 stories
Origem do Tráfego
TWITTER
Followers: 1637 (+433)
Mês com mais impressões: julho (27.5k)
Mês com maior engajamento: outubro
(2.5%)

Orgânica: 34,62% (-5.38%)
•

Direta: 49,57% (+12%)

•

Referência: 5,31% (-1.69%)

•

Redes sociais: 10,50% (-5.5%)
- Facebook: 75,67% (-4.33%
- Instagram: 2,01% (+1.01%)
- Twitter: 6,78% (-2.22%)
- LinkedIn: 13,60% (+4.6%)
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Colaboração

otimizar

a investigação científica
ATRAVÉS DE PARCERIAS E COLABORAÇÕES

Nos últimos anos, o CCMAR tem apostado na sua internacionalização, com o intuito de
alcançar melhores resultados e expandir a sua investigação. Para o efeito, tem estabelecido
e reforçado colaborações importantes com a sua ampla rede de parceiros, que inclui
diferentes instituições e organizações, empresas e decisores políticos. Neste contexto,
destaca-se a participação ativa do CCMAR em infraestruturas de investigação europeias.
INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGAÇÃO
O CCMAR é o coordenador do EMBRC.PT, que por sua vez é o nó nacional do EMBRC
– European Marine Biological Research Centre. Em 2021, o diretor do CCMAR mantevese como vice-presidente desta infraestrutura de investigação europeia, reforçando a
participação do CCMAR na mesma. Em colaboração com o EMBRC, o CCMAR participou
no projeto europeu RI-VIS, dedicado à visibilidade das Infraestruturas Europeias, tendo
liderado o desenvolvimento de atividades de formação dirigidas a profissionais de
comunicação e participado no desenvolvimento de documentos estratégicos para a
comunicação das infraestruturas de investigação Europeias em Africa e na América Latina.

Como parte do consórcio EMBRC, o CCMAR foi bem sucedido na aquisição de
financiamento através do primeiro programa EOSC-Life Open Call para o desenvolvimento
de fluxos de trabalho de gestão de dados, obtidos através do projeto European Marine
Omics Biodiversity Observation Network (EMO BON). Através de uma parceria semelhante
à do EMBRC, o CCMAR foi designado beneficiário de uma candidatura bem sucedida
no âmbito do programa Horizon Europe intitulado Enabling an Operational, Open, and
FAIR EOSC Ecosystem (2021). O programa de 4 anos, com início em 2022, pretende
explorar os serviços distribuídos e integrados na observação e modelação do sistema
terrestre, do ambiente e da biodiversidade, no qual o CCMAR irá contribuir com dados
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para uma plataforma de ciência aberta de observação metagenómica marinha europeia,
em colaboração com os parceiros do EMBRC. Tanto a nível nacional através do BioData.
pt|ELIXIR.pt, como internacional através do consórcio EMBRC e EOSC-L, o CCMAR continua
a contribuir para a promoção da Ciência Aberta de acordo com os princípios de dados FAIR.
Em 2021, o CCMAR participou em dois projetos europeus de suporte a infraestruturas
de investigação: Aquaexcel 3.0 e Assemble Plus. No âmbito do projeto Aquaexcel 3.0,
destaca-se a organização da sua General Assembly por parte do CCMAR, a qual decorreu
no Campus da Penha entre 6 e 8 de dezembro. Relativamente ao projeto Assemble Plus,
foram realizados 9 projetos de investigação no âmbito dos acessos transnacionais, tendo
o CCMAR recebido 12 visitantes internacionais nos seus laboratórios e plataformas
tecnológicas. Ainda no âmbito deste projeto e em estreita colaboração com o EMBRC, o
CCMAR organizou a conferência “ASSEMBLE Plus Conference 2021 - Marine biological
research at the frontier”. A conferência decorreu em formato online, de 18 a 29 de janeiro,
e contou com mais de 600 participantes que puderam assistir a demonstrações dos
mais recentes avanços em termos de biologia marinha e de tecnologias state-of-the-art
disponíveis nas estações marinhas e institutos. Esta conferência foi também uma forma
de dar a conhecer as melhores formas de aceder a recursos biológicos e infraestruturas
marinhas, de melhorar os serviços prestados por estas infraestruturas e de discutir o
impacto dos serviços prestados na indústria e sociedade.
VISITANTES INTERNACIONAIS
Nos últimos 6 anos (2016-2021), o CCMAR recebeu cerca de 1041 pessoas (excluindo
alunos de graduação ou estagiários) provenientes de 5 continentes (80,5% Europa, 10,2%
Ásia, 7% América, 2% África e 0,3 % Oceânia) e 48 países (Figura 1). O CCMAR recebe em
média 173,5 ± 44 visitantes por ano.
Em 2021, o CCMAR acolheu 187 visitantes na sua maioria Europeus (89%) mais 85%
do que em 2020. Metade dos visitantes vêm de instituições portuguesas (50%), 8% de
Espanha, 6% de China, 4% dos Países baixos, Itália e Brasil, 3% de França e Alemanha, 2%
Japão e Bélgica, 1% do Reino Unido, Canadá, Grécia, Marrocos, Estados Unidos américa,
Roménia, Polónia.

Figura 16 - Visitantes acolhidos no CCMAR provenientes de cinco continentes, entre 2016 e 2021.
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