
 
 
 
 
 
 

Conferência de Imprensa 
 

Fórum FNAC C. C. Vasco da Gama 
5 de Junho, 2009, pelas 12h30 

 
Apresentação da Semana  

da Protecção do Tubarão em Portugal 
 
A FNAC, a Escola de Mergulho Homem ao Mar e a APECE 
(Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de 
Elasmobrânquios) convidam todos os jornalistas e órgãos de 
imprensa para a Conferência de Imprensa de apresentação 
do programa da Semana de Protecção do Tubarão em 
Portugal. 
 
Com a presença do Prof. Dr, João Correia, da APECE; Jorge 
Botelho, da Escola “Homem ao Mar”, e Fernando Reis, da 
empresa Vida Viva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Porque devemos proteger os tubarões? 
 
Porque vivemos num planeta azul preocupamo-nos muito com a vida 
nos mares. Os tubarões habitam os mares há mais de 400 milhões de 
anos, ou seja mais de 200 milhões de anos antes da época dos 
dinossauros. São, por isso, dos animais vivos mais evoluídos que 
podemos conhecer. Predadores de topo das cadeias alimentares de 
vida marinha, os tubarões desempenham um papel particularmente 
importante na regulação de vastos ecossistemas naturais. 
Todos os anos são mortos largas centenas de milhões de tubarões nos 
mares do planeta e que a natureza não consegue repor. A captura, 
frequentemente ilegal, de tubarões para fornecer os mercados de 
barbatanas de tubarão tem vindo a dizimar as espécies e não dá sinais 
de abrandar. 
 
São promotores da Semana da Protecção do Tubarão em Portugal: 
 
A Escola de Mergulho 'Homem ao Mar' (www.homemaomar.com) – 
empresa vocacionada para o ensino do mergulho recreativo e técnico 
que oferece formação certificada pelas agências de mergulho 
internacionais PADI, TDI e SDI. Classificada como '5 Stars – 
Professional Development Center', a Escola 'Homem ao Mar' agrega 
também uma vasta comunidade de mergulhadores com claras 
preocupações de sustentabilidade dos fundos marinhos. A ‘Homem ao 
Mar’ é, também, um membro activo do Project AWARE e do programa 
‘Protect the Sharks’. 
 
A APECE (www.apece.pt) – Associação Portuguesa para o Estudo e 
Conservação de Elasmobrânquios, é uma associação que agrega as 
pessoas (em especial das áreas de investigação científica) que, em 
Portugal, se interessam por conhecer melhor as raias e os tubarões e 
desenvolvem esforços pela sua conservação. 
 
 
 
 



 
 
João Correia – Co-fundador da APECE, biólogo marinho, investigador e 
docente universitário, empresário e gerente da Flying Sharks 
(www.flyingsharks.eu) , empresa dedicada à promoção da utilização 
sustentada dos oceanos, através da consultoria sobre conservação de 
animais nas instituições orientadas para a educação e pesquisa dos 
ambientes marinhos. 
 
Jorge Botelho – Responsável comercial pela empresa 'Homem ao Mar' 
e coordenador das ligações com organizações de parcerias 
estratégicas, é instrutor de mergulho SDI e Divemaster da PADI. 
 
Fernando Reis – Gerente de marketing da empresa Vida Viva 
(www.vidaviva.pt), consultor e formador nas áreas de marketing 
socialmente responsável e sustentabilidade para a rede RSOpt, é 
Divemaster da PADI e ‘White Shark Awareness Diver’ da PADI. 
Temos na base das nossas preocupações de responsabilidade social 
uma orientação muito forte para a sustentabilidade do nosso planeta 
e, por todas estas razões, uma posição ética de defesa dos tubarões 
dos nossos oceanos. 
 
Na próxima sexta-feira pelas12h30, no Fórum FNAC do Centro 
Comercial Vasco da Gama em Lisboa, contamos apresentar-lhe 
o que vai acontecer em Portugal, entre os dias 14 e 20 de Setembro  
 
Evento com o apoio de: 
 
- APECE 
- FNAC 
- Flying Sharks 
- Museu do Mar Rei D. Carlos, Cascais 
- Portugal Dive 
- Project AWARE – PADI 
- Sealife Centre, Porto 
- Shark Alliance 
- Sharkwater Productions 
- Vida Viva 


