
SEIS UNIVERSIDADES INVESTIGAM O MAR
Seis universidades vão criar o MARÉ, centro de investigação
em ciências marinhas, reunindo "competências que vão das ba-
cias hidrográficas ao mar profundo". Integram as universidades
de Lisboa, Coimbra, Açores, Évora, Nova de Lisboa e ISPA.



Universidades criam
centro de investigação
CIÊNCIAS MARINHAS Seis instí-
tuições de todo o País junta-
ram-se para criar centro.
Numa primeira fase,
a sede vai ficar em Lisboa

Seis universidades vão criar o MA-
RÉ, um centro de investigação
em ciências marinhas, reunindo
"competências que vão das bacias

hidrográficas ao mar profundo", re-
velou ontem o diretor da nova ins-

tituição, Henrique Cabra. O profes-
sor catedrático da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lis-
boa e também coordenador cien-
tífico do MARÉ disse que o investi-
mento nesta área tem ficado aquém
da "prioridade no discurso políti-
co", mas mostrou- se confiante na
obtenção de financiamentos para
a investigação.

Num momento em que se tem
criticado a falta de apoios públicos,
o responsável disse que a nova ins-

tituição vai procurar financiamen-
tos europeus mas também a "liga-
ção à sociedade e às empresas".

Integram o MARÉ as universida-
des de Lisboa, Coimbra, Açores,
Évora, Nova de Lisboa e ISPA-Ins-
tituto Universitário (Instituto Su-

perior de Psicologia Aplicada) , reu-
nindo mais de 400 investigadores.

Numa fase inicial, de acordo com
Henrique Cabral, o MARÉ terá
sede em Lisboa.

O novo centro de investigação
começa a ser divulgado a partir de

domingo, data em que se assinala
o dia mundial das zonas húmidas,
que englobam grande diversidade
dos sistemas aquáticos. Portugal,
acrescentou o professor catedráti-
co, tem tido notoriedade na inves-

tigação ligada ao mar "mas muitas
vezes a passagem de conhecimen-
to para a sociedade e para as em-
presas não se tem visto muito",
uma lacuna que o MARÉ quer col-
matar. Lusa

Estuários vão ser estudados


