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Duas investigadoras
da academia açoriana
integram projeto que
visa contribuir com
soluções para a defesa
dos recursos marinhos
Duas investigadoras da Universi-
dade dos Açores (UAç) vão inte-
grar o projeto internacional I-
FADO que, comparticipado era
293.520 mil euros pelo Fundo Re-

gional de Ciência e Tecnologia
(FRCT), apresenta um orçamen-
to global de 3,6 milhões de euros.

Serão, no total, quinze os par-
ceiros a integrar esta investigação
que será coordenada pela Secção
de Ambiente e Energia do De-
partamento de Mecânica do Ins-
tituto Superior Técnico, visando
desenvolver, a uma escala regio-
nal, respostas e produtos inova-
dores que protejam e melhorem
os ambientes marinhos e orlas
costeiras do Atlântico Norte.

No fundo, enquadrado naque-

la que é a Diretiva-Quadro 'Es-

tratégia Marinha' definida pela
Comissão Europeia, o projeto I-
FADO pretende dar resposta ao
Plano de Ação Atlântico e, como

Projeto foi apoiado pelo
Fundo Regional da
Ciência e Tecnologia
com 293 520 euros e
está orçado em 3,6 ME
tal, prestar serviços para melho-
rar o desenvolvimento da econo-
mia azul; contribuir para a miti-
gação dos efeitos causados pelas



alterações climáticas e fornecer
ferramentas para a otimização de

estratégias de observação.
O foco dos parceiros do projeto

vai estar, assim, colocado na Re-
gião Atlântica Europeia (EAR),
uma zona que, segundo a União
Europeia, apresenta o maior po-
tencial de 'crescimento azul', dada
a sua dimensão e tradição maríti-
ma, e devido ao facto de deter vas-
tas áreas de mar profundo dispo-
níveis para exploração.

Assim, num esforço concerta-
do de quatro anos, a Universida-
de dos Açores, o Marine Institute
(da Irlanda), o Plymouth Mari-
ne Laboratory (do Reino Unido),
o Mercator Océan (de França) , o
Instituto Espanol de Oceanogra-
fia, o Instituto Português do Mar
e da Atmosfera e todos os restan-
tes parceiros de investigação vão

procurar soluções científicas que
reduzam a dependência do Co-
pernicus Marine Environment

Monitoring Service (CMEMS);
por agora, o serviço que desen-
volve uma série de produtos de

prevenção e monitorização dos
sistemas marinhos.

O que acontece é que o CMEMS
gera produtos à escala oceânica e

o que chega à comunidade cien-
tífica são dados e parâmetros de

análise globais. Ora, o que o pro-
jeto I-FADO vai permitir acres-
centar são informações científi-
cas "melhores, mais localizadas
e adequadas" às necessidades de
cada região, explicou a este jornal
uma das investigadoras da Uni-
versidade dos Açores que integra
a investigação..

Por cá, aprofundou a professo-
ra Ana Martins, o processo vai

passar por se proceder "à com-
pilação do máximo possível de da-
dos que existem para a Região" e
combiná-los com as informações
com as colhidas 'in situ'.

Se Ana Martins vai debruçar-
se sobre a componente dos saté-

lites e dos dados oceanográficos
ao nível observacional, a também
professora da UAç, Manuela Fra-

ga Juliano, vai trabalhar a com-
ponente da modelação numéri-
ca, em estreita colaboração com

parceiros do Instituto Superior
Técnico.

São, agora, vários os desafios

que as investigadoras têm de abra-

çar e começam, desde logo, pelos
fundos 'em caixa' para enfrentar
a envergadura do projeto. Apesar
de saudar o apoio do FRCT - que
sem o qual não seria possível po-
derem participar do I-FADO -já
houve que desistir da vontade de

alugar um navio para as investi-
gações, por ser demasiado dis-
pendioso.

Contudo, a docente está segura
que esta parceria científica irá per-
mitir "criar e standardizar novas

metodologias de trabalho" e es-

pera que, "acabado o projeto, ele

possa aplicar os seus resultados a
outras áreas do mundo".*



E o que é isto da economia
e do crescimento azul?
A 'economia azul' não é um
conceito novo e é difícil não ser
elencada quando se debate si-
multaneamente asustentabili-
dade e potencialidade dos re-
cursos marinhos e marítimos.

A Comissão Europeia já defi-
niu políticas para estratégia
marinha na União Europeia e

visam apoiar os esforços dos

respetivos Estados-Membros e

regiões a fornecer bases comuns

que garantam o êxito da econo-
mia azul: o projeto I-EADO é

uma das iniciativas em curso.

Basicamente, este modelo de
economia azul foi pensado pelo
belga Gúnter Pauli e assenta na
possibilidade de utilizar e fazer o

aproveitamento inteligente dos

recursos naturais do ecossistema.

O 'crescimento azul' é uma
estratégia da União Europeia
que se inspira nessa lógica de
economia sustentável e perse-
gue as potencialidades de gera-
ção de emprego e riqueza inex-
plorados nas águas europeias.

Em 2012, por exemplo, a
União Europeia apontava cinco
cadeias de valor como suscetí-
veis de gerar emprego e cresci-
mento sustentáveis na econo-
mia azul. As energia marinhas, a
aquicultura, o turismo marítimo
costeiro e de cruzeiros, o recurso
a minerais marinhos e a contri-
buição de organismos subaquá-

ticos para a evolução da biotec-

nologia, foram as potencialida-
des sublinhadas na comunica-

ção da Comissão Europeia ao
Parlamento Europeu, intitulada
Crescimento Azul: Oportunida-
des para um crescimento mari-
nho e marítimo sustentável.

Esta visão não deixou de es-
tar contemplada no apurar de
conclusões do Conselho da
União Europeia sobre o Cresci-
mento Azul, em junho de 2017,
que registou progressos ao ní-
vel de emprego, mas sublinhou
a importância dos Estados-
Membros contribuírem para
proteger a resiliência dos ecos-
sistemas marinhos.*


