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CASINO Numa organização
da Price Waterhouse Coopers
decorre hoje no Casino Figuei -
ra, às 15h00, a entrega dos pré-
mios “Excellens Mare”, que vi-
sam reconhecer o mérito e a
excelência de entidades e per-
sonalidades com participação
marcante no desenvolvimento
económico sustentável das ac-
tividades marítimas e, entre os

premiados, está o Centro de
Reabilitação de Animais Mari-
nhos de Quiaios.  Prémios ain -
da para a Agência Europeia de
Segurança Marítima, Náutica
nas Escolas e Centro de Mar de
Viana do Castelo, os Portos de
Portugal, Ove Thorsheim, Fa-
culdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa e a Banda da
Armada.|

Prémios Excellens Mare
vão hoje ser entregues
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Faculdade de Ciências da UL ganha Prémio ´Scientia Mare 2015´
 

URL:
http://www.oinstalador.pt/index.php/noticias/noticias/1216-faculdade-de-ciencias-da-ul-
ganha-premio-scientia-mare-2015

 
Details Written by O Instalador Category: Notícias Published: 09 May 2015 A Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL) foi distinguida com o Prémio 'Scientia Mare 2015', no âmbito dos
'Prémios Excellens Mare'. A gala para entrega destes Prémios vai decorrer hoje, dia 9 de Maio, pelas
15h00, no Casino da Figueira da Foz. O INSTALADOR | 9:52 | Sábado, 9 de Maio de 2015 O prémio
atribuído à Faculdade de Ciências foi fundamentado nos seus contributos para a investigação,
formação e divulgação de ciência na área do mar, particularmente pelo excelente desempenho,
segundo os responsáveis, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), assim como do
Instituto Dom Luiz e do BiolSI (Biosystem and Integrative Sciences Institute). No comunicado que
anuncia a distinção, refere-se a FCUL como uma instituição de excelência na formação de cientistas e
investigadores das ciências ligadas ao mar nas áreas da Biologia, da Bioquímica e da Geologia, entre
outras ciências. O MARE 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. O Prémio
'Scientia Mare 2015' vai ser recebido pelo Professor Henrique Cabral, Director do MARE. Este
organismo tem actualmente oito pólos distribuídos por todo o país, incluindo ilhas, contando com
cerca de 500 investigadores.
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