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Auditório do Centro de Interpretação Ambiental - Área Protegida das Lagoas de 

Bertiandos e S. Pedro de Arcos  

Dia 27 de junho, 14:30h-17:30h (3h) 

 

 

 
ENQUADRAMENTO 
Este evento surge no contexto do desenvolvimento de uma "Estratégia Regional para a Paisagem do 
Alto Minho" (projeto em curso), e faz parte de um conjunto previsto de quatro encontros 
direcionados para as entidades integradas na Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, bem como 
para a comunidade em geral. Estas sessões servirão para apresentar os resultados do projeto, bem 
como para refletir sobre um conjunto de temáticas consideradas pertinentes.   

O 1º Encontro destina-se à apresentação pública do projeto, pretendendo-se ainda lançar a discussão 
sobre novas formas de encarar a conservação e gestão da natureza que se pretendem estimular na 
região do Alto Minho. Neste encontro técnico discutir-se-ão novos paradigmas de atuação, 
apresentando-se exemplos de estratégias de comunicação e casos de estudo ilustrando novas formas 
de governança dos ecossistemas e da paisagem. 

 
PROGRAMA DA SESSÃO TÉCNICA 
14:30h – Abertura | Bruno Caldas (CIM Alto Minho) e Paulo Alves (Floradata) 

14:45h – Apresentação do projeto “Estratégia Regional para a Paisagem do Alto Minho”: novos 
paradigmas em ação | Marisa Graça (Floradata) 

15:00h – Microreservas de flora: uma solução de conservação para territórios fortemente 
humanizados | Paulo Alves (Floradata) 

15:15h – Áreas Conservadas por Povos Indígenas e Comunidades Locais (ICCAs): uma mudança de 
paradigma | Joám Evans Pim 

15:45h – O FUTURO - Projeto das 100 000 árvores na Área Metropolitana do Porto: exemplo de um 
projeto de gestão colaborativa | Marta Pinto 

16:15h – Conservação da natureza: soluções locais para desafios globais - uma missão coletiva | 
Milene Matos 

16:45h – Debate 

17:15h – Encerramento | Júlio Pereira (CIM Alto Minho) 

 

1º ENCONTRO TÉCNICO DE REFLEXÃO:  
NOVOS PARADIGMAS NA CONSERVAÇÃO E 

GESTÃO DA NATUREZA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
DESTINATÁRIOS 
Técnicos superiores pertencentes aos parceiros internos da CIM Alto Minho; outros técnicos e outras 
entidades, públicas ou privadas; associações e empresas com competências / responsabilidade na 
gestão e conservação da natureza 

 

INSCRIÇÕES 
Inscrição através do formulário online disponibilizado aos parceiros internos, até 25 de junho (limite 
de 50 inscrições, por ordem de registo) 

 

CONTACTO 
CIM ALTO MINHO – Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima 

Rua Bernardo Abrunhosa, nº 105 -4900-309 Viana do Castelo 
Tel: +351 258 800 200; Fax: +351 258 800 220; e-mail: geral@cim-altominho.pt 
 
 
COFINANCIAMENTO 


