LISBOA, 17 de Março de 2017

Sociedade Francisco Manuel dos Santos apresenta Fundação Oceano Azul






A Sociedade Francisco Manuel dos Santos apresenta a Fundação Oceano Azul
cumprindo a promessa feita ao Estado Português durante o processo de
candidatura à concessão do Oceanário de Lisboa.
A apresentação pública da Fundação Oceano Azul é o culminar de um processo
que começou há mais de três anos.
A Fundação Oceano Azul conta com uma dotação atribuída pela Sociedade
Francisco Manuel dos Santos de 30 milhões de euros.
O evento de apresentação conta com intervenção dos membros do conselho de
curadores da Fundação Oceano Azul, José Soares dos Santos, Sua Alteza Real
Princesa Laurentien van Oranje-Nassau, Jane Lubchenco e Nuno Vieira Matias, dos
Consultores Especiais deste Conselho, Julie Packard e Viriato Soromenho-Marques
e do Presidente da Comissão Executiva da Fundação, Tiago Pitta e Cunha.

A Sociedade Francisco Manuel dos Santos apresenta hoje a Fundação Oceano Azul, no
Convento do Beato, em Lisboa, às 9 horas. A Apresentação Pública é o culminar de um
processo que começou há cerca de três anos.
Instituída pela Sociedade Francisco Manuel dos Santos (SFMS), que lhe atribuiu uma
dotação de 30 milhões de euros ao longo de 10 anos, a Fundação Oceano Azul tem como
objetivo tornar-se num dos líderes mundiais da sustentabilidade dos oceanos.
A criação da Fundação Oceano Azul resulta da convicção de que em tempos de profunda
mudança, é necessário desenvolver políticas que permitam a coexistência do
desenvolvimento humano e a proteção dos oceanos. Assim, a Fundação nasce de uma
vontade de reaproximar Portugal do mar e de ajudar o país a exercer um papel de
liderança na agenda europeia e mundial dos temas ligados ao mar.
Sob o mote From the Ocean’s Point of View, a Fundação Oceano Azul irá basear a sua
atividade em três pilares: 1) Educação e Literacia, 2) Conservação e 3) Capacitação.
Contribuir para a criação de uma “geração azul” através de programas educativos nas
escolas, promover a proteção e valorização do capital natural azul, difundir boas práticas
que contribuam para uma exploração verdadeiramente sustentável do oceano, estas são
algumas das áreas de ação que serão desenvolvidas. O Oceanário de Lisboa, um dos
ativos fundamentais da Fundação, terá um papel central no cumprimento dos seus pilares
de Literacia e Conservação, e poderá consolidar a excelência do presente num ambicioso
projeto de futuro, essencial ao desenvolvimento do País.

Em setembro de 2016, em parceria com a Waitt Foundation, a Fundação organizou uma
expedição científica ao grupo Oriental do Arquipélago dos Açores com o objetivo de
promover um levantamento exaustivo dos valores naturais marinhos presentes na região e
documentar em filme os trabalhos realizados. Liderada pelo Prof. Emanuel Gonçalves da
Fundação Oceano Azul, uma equipa científica internacional estudou a vida marinha das
zonas costeiras e nos bancos de baixa profundidade das ilhas de São Miguel, Santa Maria
e ilhéus das Formigas, realizando mais de 350 mergulhos, que representam 880 horas de
trabalho subaquático. Esta expedição constitui um exemplo de iniciativas e de parcerias
que a Fundação pretende continuar a desenvolver.
A Fundação Oceano Azul conta com um Conselho de Curadores e um grupo de
colaboradores de reconhecido mérito internacional, que vão contribuir para a afirmação da
Fundação Oceano Azul como uma entidade de referência nos temas do mar e ajudar a
guiar a sua atividade. Integram o Conselho de Curadores José Soares dos Santos
(presidente), a princesa Laurentien van Oranje-Nassau, conselheira especial da
associação Rewilding Europe e membro da European Climate Foundation, Jane
Lubchenco, ex-enviada científica dos EUA para os oceanos do Presidente Barack Obama
e ex-administradora da NOAA, Kristian Parker, Presidente do Conselho de Curadores da
Oak Foundation, e o Almirante Nuno Vieira Martins, ex-chefe do Estado-Maior da Armada.

Oradores:
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República
José Soares dos Santos, Presidente do Conselho de Curados da Fundação Oceano Azul
Princesa Laurentien van Oranje-Nassau, conselheira especial da associação Rewilding
Europe, membro da European Climate Foundation e membro do Conselho de Curados da
Fundação Oceano Azul
Jane Lubchenco, ex-enviada científica dos EUA para os oceanos do Presidente Barack
Obama, ex-administradora da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e
membro do Conselho de Curados da Fundação Oceano Azul
Nuno Vieira Martins, ex-chefe do Estado-Maior da Armada e membro do Conselho de
Curados da Fundação Oceano Azul
Julie Packard. Directora executiva do Aquário de Monterey e Consultora Especial do
Conselho de Curadores da Fundação Oceano Azul
Viriato Soromenho-Marques. Professor catedrático de Filosofia na Universidade de Lisboa.
Ex-coordenador científico do Programa Gulbenkian Ambiente. Consultor Especial do
Conselho de Curadores da Fundação Oceano Azul.
Moderador: Tiago Pitta e Cunha, Presidente da Comissão Executiva da Fundação
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