
 

 

 
 
Relatório Anual, relativo às atividades realizadas em 2021 pelo Instituto 
Brasileiro de Direito do Mar, modificado e aprovado por unanimidade por 
sua Assembleia Geral em reunião extraordinária de 12 de novembro de 
2021 
 

Em 12 (doze) de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), André de Paiva 

Toledo, Secretário-Executivo do Instituto Brasileiro de Direito do Mar (IBDMAR), 

com base no disposto no artigo 24, inciso VI combinado com o artigo 15, inciso III 

do Estatuto do IBDMAR, de 27 de outubro de 2015, vem apresentar o Relatório 

Anual do IBDMAR de 2021 para aprovação da Assembleia Geral, reunida 

extraordinariamente, nesta data. 

 

1. Dos impactos da pandemia de COVID-19 nas atividades do IBDMAR 

Em virtude da persistência do contexto de pandemia de COVID-19, 

reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMC) em 11 de março de 2020, 

reconhecendo a situação sanitária particularmente grave do Brasil desde então, o 

IBDMAR manteve-se ativo, apesar das inúmeras dificuldades.  

No intuito de trabalhar em consonância com as melhores práticas de 

combate ao novo coronavírus, assim como já acontecera em 2020, o IBDMAR 

decidiu organizar, por videoconferência, os seus eventos de novembro, que 

compõem a “Semana do Direito do Mar”. Esta consiste na realização de Workshops 

sobre Direito do Mar, da ITLOS Moot Court Competition e do Congresso anual do 

IBDMAR. O propósito do IBDMAR foi manter, dentro do possível, o planejamento 

original das iniciativas de fomento da pesquisa e divulgação do Direito do Mar no 

Brasil, que é a razão de ser do IBDMAR desde a sua fundação. 

 

2. Do Programa de Estágio Voluntário 

Em 2021, manteve-se o Programa de Estágio Voluntário (PEV), coordenado 

por Luciano Vaz Ferreira, Diretor do IBDMAR, por meio do qual estudantes de 

graduação dos cursos de Direito, Relações Internacionais e áreas afins ao Direito 

do Mar, matriculados em Instituição de Ensino Superior brasileira, realizam 

pesquisa e atividades técnicas sob supervisão de um diretor do IBDMAR. 



 

 

Os Estagiários, cujo vínculo com o Instituto vai até 31 de dezembro de 

2021, têm tido um papel muito importante na manutenção e na atualização do site 

oficial (www.ibdmar.org), assim como no apoio à organização e à realização da 

Semana do Direito do Mar. São Estagiários do IBDMAR até 31 de dezembro de 

2021 os seguintes estudantes, em ordem alfabética: Augusto Guimarães Carrijo, 

Izabela Saralha Friguetto, Jessica Vieira de Carvalho, Laura Pinheiro Fortuna, Lillie 

Lima Vieira, Lorena Souza Carvalho Marinho, Marcelle Gonçalves de Andrade, 

Mário Emmanuel de Oliveira Moraes, Murilo Borges, Pablo Ruan Siqueira Lopes, 

Pedro José Galvão Nonato Alves Neto, Raphael Pereira da Silva, Raquel Luiza 

Borges Barbosa, Rayanne Reis Rêgo Cutrim. Os estagiários são selecionados a cada 

ano, após processo seletivo público, aberto por edital, sendo possível a 

recandidatura, desde que cumpridos os requisitos de titulação. 

Em razão do ótimo trabalho destacado feito no IBDMAR nos últimos anos, 

o ex-Estagiário, Mario Henrique da Rocha, tornou-se em 2021 Assessor Especial 

da Presidência do IBDMAR, nomeado por portaria, quem tem colaborado 

sobremaneira em diversos âmbitos de atuação do IBDMAR, especialmente no 

setor de comunicação social.  

 

3. Do podcast “Ao Mar!” 

No âmbito do Programa de Estágio Voluntário, o IBDMAR deu continuidade 

ao seu podcast oficial, “Ao Mar!”, que está no ar desde 15 de junho de 2020. 

Produzido pela Estagiária, Lillie Lima Vieira, o podcast foi criado para disseminar 

informações sobre o Direito do Mar, refletir sobre os desafios jurídico-marinhos e 

divulgar as atividades do IBDMAR, alcançando um número ainda maior de 

interessados. 

A cada quinze dias, mais ou menos, um especialista em Direito do Mar, 

Direito Marítimo ou áreas afins é entrevistado, quando se apresenta sua trajetória 

acadêmica e profissional, tendo como referência algum tema jurídico ou técnico 

específico. Até esta data, podem ser ouvidos, nas principais plataformas de 

podcast e no canal do IBDMAR no YouTube, todos os 28 (vinte e oito) episódios de 

“Ao Mar!”. No canal oficial do IBDMAR no YouTube, não apenas podem ser ouvidos 

os episódios de “Ao Mar!” mas também pode-se assistir a palestras e intervenções 

de outros eventos realizados, desde 2019, pelo IBDMAR. 



 

 

Nos últimos 17 (dezessete) meses, participaram de “Ao Mar!”, além dos 

nove Diretores do IBDMAR, quem sejam, em ordem alfabética, André Toledo, 

Carina Oliveira, Fabiana Piassi, Felipe Kern, Leonardo Subtil, Luciana Coelho, 

Luciano Vaz, Tiago Zanella e Thiago Borges, os seguintes convidados, em ordem 

alfabética: Ana Flávia Barros-Platiau, André Beirão, Andrei Polejack, Cecília 

Castro, Fábio Hazin, Fernanda Lana, Francisca Bentral, Gabriela Heckler, Leandra 

Gonçalves, Lillie Lima, Lucas Lima, Marta Chantal, Nelson Coelho, Newton Pereira, 

Solange Teles, Tarin Mont’Alverne, Thauan Santos e Victor Ventura. O episódio de 

15 de junho de 2021, para comemorar o primeiro aniversário de “Ao Mar!”, 

consistiu em uma compilação de depoimentos de diversas pessoas vinculadas 

diretamente ao IBDMAR, destacando-se a participação de Pierandrea Leucci, 

Representante da ASCOMARE (vide item 10 abaixo). 

 

4. Dos Colunistas do IBDMAR 

Com o intuito de manter e atualizar o site oficial do IBDMAR, oito mestres 

e doutores em Direito, Relações Internacionais e áreas afins ao Direito do Mar, sob 

coordenação de Soraya Fonteneles de Menezes, com o apoio direto e fundamental 

de Julia Cirne Lima Weston, publicaram como Colunistas, ao longo de 2021, textos 

de opinião sobre temas de Direito do Mar. 

Os Colunistas, cujo vínculo com o IBDMAR dura até 31 de dezembro de 

2021, trabalham sem supervisão dos Diretores do IBDMAR, o que lhes garante 

plena autonomia na escolha dos tópicos e abordagens. São Colunistas do IBDMAR 

em 2021 os seguintes mestres e doutores, em ordem alfabética: Bruno Gabriel 

Costelini, Carla Adriana Comitre Gibertoni Fregona, Carolina Vicente Cesetti, 

Felipe Eduardo Portela de Paulo, Gustavo Adolfo Menezes Vieira, Julia Cirne Lima 

Wetson, Milena Barbosa de Melo e Samira Scoton. Os Colunistas são selecionados 

a cada ano, após processo seletivo público, aberto por edital, sendo possível a 

recandidatura, desde que cumpridos os requisitos de titulação. 

 

5. Do Congresso do IBDMAR 

Após realizar o seu Congresso anual em Salvador (2017), Rio de Janeiro 

(2018), Belo Horizonte (2019) e por videoconferência (2020), o IBDMAR havia 

decidido organizar o seu V Congresso em Caxias do Sul, reforçando a importância 



 

 

do Direito do Mar no cotidiano das pessoas que vivem em todos os pontos do 

território brasileiro, de norte a sul, próximas do litoral ou no interior. Além do fato 

de ser o Brasil um Estado costeiro, cujos enormes espaços marítimos nacionais 

são ricos em recursos naturais – o que lhes valeu a alcunha de Amazônia Azul –, 

interessam a todos as questões relativas à navegação comercial, à defesa nacional 

e à proteção do meio ambiente marinho.  

Em Caxias do Sul, o V Congresso do IBDMAR seria sediado na Universidade 

de Caxias do Sul (UCS), instituição comunitária de ensino superior, com atuação 

na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, cuja finalidade consiste em 

produzir, sistematizar e socializar o conhecimento de qualidade e relevância em 

vista do desenvolvimento sustentável. Entretanto, em razão da necessidade de 

distanciamento social como única via de combate à pandemia, enquanto avança 

lentamente a vacinação, o IBDMAR decidiu realizar seu V Congresso, de novo, por 

videoconferência. Para tanto, tem sido fundamental o apoio da UCS, que será sede 

do VI Congresso, em 2022. 

No que concerne ao V Congresso, sob coordenação de Fabiana Ventura 

Piassi, Diretora do IBDMAR, o evento aconteceu virtualmente em 11 e 12 de 

novembro de 2021. Delineou-se como temática central “Contribuições à 

reformulação da política marítima brasileira”. Tal escolha foi motivada pela 

necessidade de diálogo sobre as atuais políticas públicas marinhas e marítimas do 

Brasil, nomeadamente sobre as iniciativas em curso no Poder Executivo Federal e 

no Poder Legislativo. Considerando que a atual Política Marítima Nacional (PMN), 

de 1994, encontra-se desatualizada, face a uma nova agenda internacional e 

interna, em questões relacionadas aos mares e oceanos, o momento para debates 

no V Congresso do IBDMAR é altamente oportuno. Foram considerados ainda 

como motivação para a escolha temática do Congresso a instituição do Grupo de 

Trabalho Interministerial em 2021, cuja finalidade é elaborar propostas para a 

reformulação da Política Marítima Nacional e as iniciativas do poder legislativo, 

como os projetos de lei, “PL 6969” e “PL da BR do Mar”, ambos em tramitação. 

O IBDMAR ainda considerou relevante o debate e a interlocução de ideias 

de questões que compreendem o mar nas suas diversas vertentes face ao direito 

nacional, comparado e ao direito internacional; a necessidade de alinhamento de 

uma nova Política Marítima Nacional com a Agenda 2030 das Nações Unidas, para 



 

 

além de outros instrumentos internacionais relacionados ao mar; bem como de 

parâmetros, indicadores e orientações de outros Estados que pudessem 

contribuir para a reformulação do modelo brasileiro. 

Inscreveram-se como ouvintes do V Congresso do IBDMAR 2.657 (dois mil, 

seiscentos e cinquenta e sete) pessoas, que tiveram a oportunidade de assistir à 

intervenção de diversos convidados, debatedores, moderadores e palestrantes. 

Nos dois dias do V Congresso, tiveram a palavra os seguintes especialistas 

de Direito do Mar e áreas afins, em ordem de apresentação: Dr. Tiago V. Zanella, 

Dr. Leonardo de Camargo Subtil, Ms. Fabiana Ventura Piassi, Dr. Thomas Law, Ms. 

Martin Dias, Contra-Almirante Marco Antônio Linhares Soares, Dr. André Panno 

Beirão, Dr. Marcelo David Gonçalves, Dr. Manuel Januário da Costa Gomes, Dr. 

Luciano Vaz Ferreira, Dr. Tiago Silva Benavente, Dra. Kiara Neri, Dr. Nelson F. 

Coelho, Dr. André de Paiva Toledo, Dr. Victor Alencar Mayer Feitosa Ventura, Dra. 

Frida María Armas-Pfirter, Dr. Washington Baliero, Ms. Luciana Fernandes Coelho, 

Dr. Harriet Harden-Davies, Dr. Aline Jaeckel, Dr. Hilde Woker, Dra. Carina Costa de 

Oliveira, Dr. Fausto Brito e Abreu, Dra. Solange Teles da Silva, Dra. Tarin Cristino 

Frota Mont’Alverne, Ms. Gabriela Heckler, Luciana Ferreira Kuzolitz, Dr. Osvaldo 

Agripino de Castro Junior, Dra. Samira Scoton, Dra. Milena Barbosa de Melo, Ms. 

Marcelo José das Neves e Juiz Tomas Heidar. 

Por fim, o IBDMAR pretendeu que seu V Congresso se consolidasse como 

importante foro de elaboração de propostas ou revisão de atos e de instrumentos 

normativos relacionados ao mar e necessários à implementação da nova Política 

Marítima Nacional, ao convidar a comunidade acadêmica e profissional, nacional 

e internacional, a participar de forma ativa no processo de construção desse novo 

quadro jurídico. 

5.1. Do livro “Direito do Mar: reflexões, tendências e perspectivas” 

Não se pode omitir que o V Congresso visou uma movimentação antecipada 

e participativa da comunidade acadêmica, no intuito de reunir em um documento 

final, após o evento, algumas contribuições para o delineamento dos objetivos 

estratégicos do Brasil para o mar. Neste contexto, o IBDMAR também fez o 

lançamento, durante o Congresso, do quinto volume do livro “Direito do Mar: 

reflexões, tendências e perspectivas”, que reúne os trabalhos selecionados para 



 

 

apresentação oral. A obra é publicada pela Editora D’Plácido, parceira do Instituto 

desde 2017 e principal editora, no Brasil, de obras sobre o Direito do Mar. 

São autores do quinto volume do livro “Direito do Mar: reflexões, 

tendências e perspectivas”, em ordem alfabética: André de Paiva Toledo, Antônio 

Teixeira Junqueira Neto, Augusto Guimarães Carrijo, Bianca Guimarães Silva, 

Bruna Agra de Medeiros, Daniel Urias Pereira Feitoza, Haiany Serraggio de Souza, 

Júlia Maria Ramalho Lisboa, Laisa Branco Coelho C. de Almeida, Leonardo de 

Camargo Subtil, Lillie Vieira Lima, Lucas Tabanez Murta de Souza, Mario Henrique 

da Rocha, Murilo Borges, Naomy Christiani Takara, Poliana Lovatto, Sara Leal, 

Tatiana de Almeida F. R. Cardoso Squeff, Thereza Raquel Lopes da Silva e Thiago 

Oliveira Moreira. 

5.2. Dos demais lançamentos de livros 

Em 25 de fevereiro de 2021, o IBDMAR realizou o “Seminário sobre os 25 

anos do Tribunal Internacional do Direito do Mar”, quando se lançou o livro 

intitulado “Tribunal Internacional do Direito do Mar – 25 anos de jurisdição” 

organizado por André de Paiva Toledo, Secretário-Executivo do IBDMAR, e Tiago 

V. Zanella, Presidente do IBDMAR, em memória do Professor Vicente Marotta 

Rangel, Juiz do Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) entre 1996 e 

2015, tendo como autor do prefácio José Luis Jesus, Juiz do TIDM. O Juiz Jesus é o 

único juiz do TIDM, na atual formação, cujo português é a língua materna. Durante 

o seminário, houve a participação de outros quatro Juízes do TIDM: Albert J. 

Hoffmann (Presidente), Elsa Kelly, María Teresa Infante Caffi e Óscar Cabello 

Sarubbi. 

Além do livro com os trabalhos apresentados durante o V Congresso, o 

IBDMAR também apoiou a publicação da obra “Comissões Internacionais de 

Pesca: em homenagem ao Professor Fábio Hazin”, organizado por André de Paiva 

Toledo, Secretário-Executivo do IBDMAR, e Tiago V. Zanella, Presidente do 

IBDMAR, a partir de textos produzidos por pesquisadores vinculados à Escola 

Superior Dom Helder Câmara, de Belo Horizonte. Neste livro, Tomas Heidar, Vice-

Presidente do TIDM, escreveu um texto de homenagem ao saudoso professor.  

Sobre o Professor Fábio Hazin, é necessário, neste relatório anual, lhe 

prestar mais uma justa homenagem. Falecido em 7 de junho último, em 

decorrência de complicações da COVID-19, o IBDMAR permanece de luto, 



 

 

lamentando profundamente o ocorrido e solidarizando-se permanentemente com 

amigos e familiares. Membro do Departamento de Pesca e Aquicultura da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o Professor Hazin 

participou ativamente de diversas negociações internacionais dedicadas à gestão 

sustentável dos recursos pesqueiros. Ele foi presidente da Comissão Internacional 

para a Conservação do Atum Atlântico (CICAA), entre 2007 e 2011, e também 

presidiu o Comitê de Pesca da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura (FAO), entre 2014 e 2016. No âmbito do IBDMAR, o Professor 

Hazin era – e ainda é postumamente – membro do Conselho Consultivo do 

Brazilian Yearbook of Law of the Sea (BYLOS). 

 

6. Do Brazilian Yearbook on Law of the Sea (BYLOS) 

Sobre o BYLOS, como elemento importante de sua estratégia de inserção 

internacional, o IBDMAR deu continuidade à organização, editoração e publicação 

do BYLOS. Trata-se de uma iniciativa editorial voltada para o fortalecimento do 

diálogo entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros de Direito do Mar e Direito 

Marítimo. A ser publicado a partir do primeiro semestre de 2022, espera-se que o 

BYLOS se torne rapidamente uma referência para acadêmicos, advogados e outros 

profissionais, fornecendo análises aprofundadas sobre temas relevantes de 

Direito do Mar e Direito Marítimo. Para tanto, constituiu-se o corpo de Editores-

Chefes, Editores-Assistentes e Assistentes-Editoriais, que já está em atividade, 

assim como está em formação o seu conselho consultivo. 

Até 30 de junho de 2022, são Editores-Chefes do BYLOS: André de Paiva 

Toledo, Tiago V. Zanella e Victor Alencar Mayer Feitosa Ventura. São Editores-

Assistentes do BYLOS: Felipe Kern Moreira, Leonardo de Camargo Subtil e Thiago 

Carvalho Borges. São Assistentes-Editoriais: Anna Katarina Ducros, Eduardo 

Cavalcanti de Mello Filho e Susanne Storgårds. 

Das 21 vagas, divididas regionalmente, para membros do conselho 

consultivo do BYLOS, 18 são ocupadas pelos seguintes especialistas: Aldo Chircop, 

Annick de Marffy-Mantuano, Carina Oliveira, Donald R. Rothwell, Edwin Egede, 

Elsa Kelly, Fábio Hazin (in memoriam), George Galindo, José Luis Jesus, Kathy-Ann 

Brown, María Teresa Infante Caffi, Marta Chantal Ribeiro, Maximo Q. Mejia Jr., Nele 

Matz-Lück, Nengye Liu, Óscar Cabello Sarubbi, Tomas Heidar e Yoshifumi Tanaka. 



 

 

Vislumbra-se, sobretudo, que tais publicações originem ações que 

contemplem o aumento do conhecimento científico, a prevenção e a redução 

significativa da poluição marítima de todos os tipos, a gestão de forma sustentável 

e a proteção da biodiversidade marinha, a conservação e o uso sustentável dos 

oceanos e seus recursos nos moldes previstos na Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, para além de outros assuntos. 

 

7. Da ITLOS Moot Court Competition  

No contexto de internacionalização do Instituto, realizou-se, de 8 a 10 de 

novembro de 2021, a terceira edição da competição de julgamento simulado do 

TIDM ou III ITLOS Moot Court Competition, sob coordenação de Thiago Carvalho 

Borges, Tesoureiro do IBDMAR, e Julia Cirne Lima Weston. Realizada 

exclusivamente em inglês, estudantes da graduação e pós-graduação, divididos 

em equipes, fizeram a defesa dos Estados envolvidos na controvérsia do caso 

hipotético. 

Em 2021, inscreveram-se 17 (dezessete) equipes do Brasil e do exterior. 

Deste grupo, 13 (treze) equipes apresentaram seu memorial e seu 

contramemorial acerca do caso relativo à poluição marinha no Oceano Plásifico 

(Case concerning marine pollution in the Plasific Ocean - Federal Republic of Macar 

vs. Gelder Islands), redigido pela Dra. Aleke Stöfen-O’Brien e Dra. Eva van der 

Marel. 

Durante a fase oral, que é a última etapa da competição, participaram 12 

(doze) equipes. Esta fase consiste na sustentação oral dos argumentos de defesa 

feita pelos oradores das equipes, que se realizou por videoconferência. Diante de 

banca com três juízes voluntários, realizaram-se muitas as audiências de 

classificação. Na audiência final da III ITLOS Moot Court Competition, a equipe da 

Universidade Federal de Uberlândia (Applicant) enfrentou a equipe da O.P. Jindal 

Global University (Respondent), sendo a equipe indiana declarada vencedora. 

 

8. Dos workshops sobre Direito do Mar e Direito Marítimo 

Instituída pelo IBDMAR em 2020, a “Semana do Direito do Mar” consiste 

não apenas do Congresso e da ITLOS Moot Court Competition, mas também e 

especialmente de workshops sobre Direito do Mar e Direito Marítimo. Trata-se de 



 

 

evento que abre a “Semana do Direito do Mar”, ocorrendo sempre na segunda-

feira.  

Em 2021, na segunda-feira, 8 de novembro, realizou-se o workshop 

“Noções Fundamentais de Direito Marítimo”, ministrado por Marcelo José das 

Neves, Advogado Maritimista e Mestre em Direito Ambiental pela Universidade 

Católica de Santos, que foi transmitido livremente por meio do canal oficial do 

IBDMAR no YouTube. 

 

9. Dos parceiros do IBDMAR 

Sobre as parcerias, o IBDMAR reforçou os laços com o Instituto 

Sociocultural Brasil-China (IBRACHINA), sediado em São Paulo e dedicado a 

promover a integração entre as culturas e os povos do Brasil, China e países 

lusófonos. Parceria que se iniciou em 2019, o IBDMAR permanece convicto da 

importância do intercâmbio de ideias com pesquisadores e instituições dedicadas 

ao Direito do Mar em todos os continentes.  Além de apoiar a realização do 

Congresso anual, o IBRACHINA tem participado de outras iniciativas do IBDMAR. 

Desde 2017, a Editora D’Plácido, sediada em Belo Horizonte, é a editora 

oficial do IBDMAR, tendo publicado não apenas todos os volumes do livro “Direito 

do Mar: reflexões, tendências e perspectivas”, o livro “Tribunal Internacional do 

Direito do Mar – 25 anos de jurisdição”, mas diversos outros títulos sobre esta 

temática, tornando-se assim a principal editora brasileira de obras dedicadas ao 

Direito do Mar. A partir de 2022, a Editora D’Plácido passará a publicar o BYLOS 

(vide item 6 supra). 

Em 2021, a Oceana, organização dedicada exclusivamente aos oceanos 

para a promoção de mudanças mensuráveis por meio de campanhas específicas 

com embasamento metodológico-científico, foi uma importante parceira do 

IBDMAR, comprometendo-se a garantir a tradução simultânea de todas as 

palestras em inglês, proferidas ao longo do V Congresso do IBDMAR. Espera-se 

que esta parceria possa florescer nos próximos anos, ultrapassando os limites do 

Congresso.  

 

 

 



 

 

10. Da cooperação internacional 

No âmbito de sua internacionalização, no último ano, o IBDMAR assinou 

três acordos de cooperação com instituições de ensino, pesquisa e consultoria do 

exterior. Em 7 e 8 de outubro de 2020, firmou-se por troca de cartas a cooperação, 

que foi reforçada por novo acordo de 23 de fevereiro de 2021, com a Associazione 

di Consulenza in Diritto Internazionale del Mare (ASCOMARE), associação italiana 

de promoção de pesquisa de alto nível sobre o direito do mar, tendo em vista a 

uniformização da implementação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar. Em razão da vigência dos acordos de cooperação com a ASCOMARE, seu 

presidente e conselheiro jurídico, Pierandrea Leucci, é consultor internacional do 

IBDMAR, em companhia, no conselho de consultores internacionais, de Aslıhan 

Erbaş Açıkel, Hakan Karan, Marta Chantal Ribeiro e Virginie Tassin Campanella. 

Em 24 de março de 2021, entrou em vigor o Protocolo de Cooperação 

relativo ao Direito do Mar entre o IBDMAR e o Centro de Direito do Mar e Marítimo 

da Universidade de Ancara (DEHUKAM), instituição de ensino superior da 

Turquia. Em razão da vigência do acordo de cooperação com o DEHUKAM, o 

presidente do conselho executivo, Hakan Karan, é consultor internacional do 

IBDMAR, em companhia, no conselho de consultores internacionais, de Aslıhan 

Erbaş Açıkel, Marta Chantal Ribeiro, Pierandrea Leucci e Virginie Tassin 

Campanella. 

Em 02 de setembro de 2021, entrou em vigor o Protocolo de Cooperação 

relativo ao Direito do Mar entre o IBDMAR e a Universidade Khadir Has (KHAS), 

instituição de ensino superior da Turquia. Em razão da vigência do acordo de 

cooperação com a KHAS, sua representante, Aslıhan Erbaş Açıkel, é consultora 

internacional do IBDMAR, em companhia, no conselho de consultores 

internacionais, de Hakan Karan, Marta Chantal Ribeiro, Pierandrea Leucci e 

Virginie Tassin Campanella. 

Importante informar que continua em vigor os vínculos cooperação do 

IBDMAR com o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 

(CIIMAR), que é uma instituição de pesquisa e formação de excelência hospedada 

pela Universidade do Porto, em Portugal. Sua missão é desenvolver pesquisas de 

qualidade excepcional, promover o desenvolvimento tecnológico e apoiar 

políticas públicas na área de Ciências Marinhas e Ambientais.  



 

 

Uma vez celebrados os acordos de parceria e cooperação com instituições 

do Brasil e do exterior, o acompanhamento de sua execução é de competência da 

Diretoria de Relações Interinstitucionais do IBDMAR, sob a responsabilidade de 

Luciana Fernandes Coelho, Diretora do IBDMAR. 

Apesar dos desafios e dificuldades, que se tornaram mais dramáticos 

durante a pandemia de COVID-19, o IBDMAR chega ao fim de mais um ano 

convicto de ter cumprido a contento sua finalidade. Ao agradecer a todas as 

pessoas e instituições mencionadas acima, envolvidas diretamente com as suas 

atividades, o IBDMAR dirige-se, por fim, aos seus associados: envolvam-se cada 

vez mais para colaborar diretamente na construção desta história! Mantenham-se 

associados ao IBDMAR! 

 

Salvador, 12 de novembro de 2021 

 

 

André de Paiva Toledo 
Secretário-Executivo do IBDMAR 

 


