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Presidência do Governo

Despacho n.º 2145/2018 de 13 de dezembro de 2018

A “Fundação Rebikoff-Niggeler, FP”, com sede na Rocha Vermelha, freguesia da Praia do Almoxarife, 
concelho da Horta, Ilha do Faial, é uma pessoa coletiva de tipo fundacional constituída em 24 de outubro 
de 1994. 

A fundação em apreço, detém o estatuto de utilidade pública (EUP), concedido por despacho do 
Presidente do Governo Regional, de 17 de novembro de 2000, publicado no , II Série, n.º jornal Oficial
49, de 5 de dezembro de 2000, e confirmação do mesmo em 26 de junho de 2013, publicado no Jornal 

, II Série, n.º 147, de 1 de agosto de 2013. Oficial

Considerando que a “Fundação Rebikoff-Niggeler, FP” veio requerer, ao abrigo do n.º 7 do artigo 6.º 
da Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, já alterada pela Lei n.º 150/2015, de 10 de setembro, em conjugação 
com a alínea  do n.º 6 do artigo 25.º da Lei-Quadro das Fundações, a respetiva confirmação de b)
utilidade pública. 

Considerando que tem trabalhado em estreita parceria com a Administração Regional Autónoma dos 
Açores, designadamente, no mapeamento dos fundos marinhos, no inventário de espécies e habitats 
sensíveis, na documentação de impactos humanos nesses ecossistemas remotos e na descoberta e 
levantamento de património arqueológico submerso, através, inclusive, da utilização do submarino 
LULA1000.

Considerando o trabalho da “Fundação Rebikoff-Niggeler, FP”, e as suas capacidades instaladas são 
essenciais para a investigação científica sobre o oceano profundo, e são diversos os projetos que se 
têm estabelecido entre aquela entidade e os centros de ciência da Região, nomeadamente, com o IMAR 
e o DOP-Universidade dos Açores.

Considerando, finalmente, que a “Fundação Rebikoff-Niggeler, FP”, tem desenvolvido uma ação 
meritória, no sentido de expandir a Ciência e a Cultura no seio da sociedade, constituindo um 
instrumento fundamental para a promoção de fins de interesse geral;

Obtidos os pareceres favoráveis da Vice-Presidência do Governo e da Secretaria Regional do Mar, 
Ciência e Tecnologia, e tendo em conta que a “Fundação Rebikoff-Niggeler, FP”, se enquadra no 
disposto no n.º 1 do artigo 1.º, no artigo 2.º e no n.º 2 do artigo 4.º, todos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 
de novembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de 13 de dezembro;

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 24.º e 25.º da Lei n.º 24/2012, de 9 de junho - Lei Quadro 
das Fundações -, na redação introduzida pela Lei n.º 150/2015, de 10 de setembro, assim como, no 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, 
de 13 de dezembro, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 52/80, de 26 de março, conjugados com o 
preceituado no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro e 
na alínea  do n.º 2 do artigo 156.º do Código do Procedimento Administrativo, determino o seguinte:a)

1. Confirmar, por mais cinco anos, o Estatuto de Utilidade Pública concedido à “Fundação Rebikoff-
Niggeler, FP”, com sede na Rocha Vermelha, freguesia da Praia do Almoxarife, concelho da Horta, Ilha 
do Faial.

2. O presente despacho produz efeitos a 1 de agosto de 2018.

11 de dezembro de 2018. - O Presidente do Governo Regional, Vasco Ilídio Alves Cordeiro.


