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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 refletir sobre um conjunto de temáticas consideradas 

pertinentes.   

O 1º Encontro, cuja duração prevista será de 3 horas (entre as 14:30h e as 17:30h) 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.  

A atitude face à conservação e proteção da natureza tem evoluído consideravelmente nos 

últimos anos, verificando-se uma mudança de paradigma em várias frentes. Por um lado, a visão 

unidisciplinar e o foco particular em espécies, populações ou comunidades ecológicas têm 

cedido lugar à compreensão da natureza em toda a sua complexidade, envolvendo perspetivas 

multidisciplinares e a perceção dos ecossistemas como interligados entre si. Por outro lado, a 

oposição entre homem e natureza tem vindo a ser substituída pela noção de que os seres 

humanos integram sistemas socio-ecológicos inextricavelmente dependentes dos ecossistemas 

e dos seus serviços, dos quais depende a sua sobrevivência. A ideia de natureza encarnada por 

paisagens com baixo nível de perturbação tem vindo a ser desafiada pela aceitação de valores 

naturais em paisagens altamente transformadas por processos antropogénicos, muitas vezes 

dependentes da ação humana para a sua manutenção.  

A necessidade de alicerçar em evidência científica, as estratégias e orientações para a 

conservação e gestão da biodiversidade tem também contribuído para o desenvolvimento de 

novas abordagens, bem como para o reconhecimento de que a comunicação efetiva com as 

comunidades locais é essencial para o sucesso destas iniciativas. 

Neste encontro discutir-se-ão estes novos paradigmas, apresentando-se exemplos de 

estratégias de comunicação e casos de estudo ilustrando novas formas de governança dos 

ecossistemas e da paisagem. 

 

 

 

 

 



1º Encontro de reflexão técnica 

NOVOS PARADIGMAS NA CONSERVAÇÃO E GESTÃO DA NATUREZA 

27 de junho | Auditório do Centro de Interpretação Ambiental - Área Protegida das Lagoas de 

Bertiandos e S. Pedro de Arcos 

 

Programa 

 

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) 

 

Nota biográfica sobre os oradores 

 

Paulo Alves | Diretor científico da empresa Floradata, com um extenso passado como 

investigador do InBIO/CIBIO. Licenciado em Biologia com trabalhos de investigação nos 

domínios da biodiversidade e conservação, ecologia da vegetação e da paisagem, 

monitorização ecológica e invasões biológicas. Possui uma larga experiência 

em estudos de carácter científico, projetos de ordenamento e planeamento sendo (co-) 

autor de aproximadamente meia centena de trabalhos publicados sob a forma de artigos 

científicos ou capítulos de livros. Trabalhou no Jardim Botânico do Porto, realizando 

trabalho de identificação de exemplares vegetais no jardim e herbário, sendo requisitado para 

colaborar em projetos de identificação e caracterização da flora ornamental, 

nomeadamente em espaços verdes públicos. 



Marisa Graça | Doutorada em Arquitetura Paisagista pela Universidade do Porto (2018), tendo 

obtido a licenciatura em Arquitetura Paisagista em 2004.  Entre 2004 e 2013 desenvolveu 

atividade profissional no sector público e em diversas empresas privadas, onde foi responsável 

pelo desenvolvimento e coordenação de diversos estudos e projetos de Arquitetura Paisagista. 

Cofundadora da empresa APLOAD, Lda. em 2010. Em 2013 iniciou o doutoramento na Faculdade 

de Ciências da Universidade do Porto, e integrou o InBIO/CIBIO - Centro de Investigação em 

Biodiversidade e Recursos Genéticos, da Universidade do Porto. O seu trabalho de investigação 

centra-se na avaliação e quantificação dos benefícios providenciados pelos ecossistemas, de 

forma a contribuir para a melhor gestão e planeamento da paisagem. Autora de diversos artigos 

científicos, e consultora da Floradata no âmbito do projeto “Estratégia Regional para a Paisagem 

do Alto Minho”. 

Joám Evans Pim | Vizinho da Área Conservada pela Comunidade de Frojám, reconhecida como 

Indigenous and Community Conserved Area (ICCA) desde 2017, antropólogo e doutorando em 

ciências sociais. Tem participado como avaliador de ICCAs candidatas para o Comité Nacional do 

Registo ICCA no Estado espanhol assim como no Seminário Permanente de Conservação 

Comunal organizado anualmente pelo CENEAM. Colabora no Grupo de Trabalho sobre 

Comunidades Rurais da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da 

Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) e foi redator do Plano de Gestão do Humidal de 

Campo de Lamas em Frojám, selecionado como um dos quatro projetos piloto de adaptação à 

mudança climática no Estado espanhol. 

Marta Pinto | Licenciada em Biologia pela Universidade do Porto. Desde 1995 desenvolve 

atividade na área da sustentabilidade – nas componentes da educação, comunicação, 

participação pública, planeamento, ação. Desde 2003 tem estado ligada à Universidade Católica 

Portuguesa (Centro Regional do Porto) onde trabalhou em inúmeros processos de Agenda 21 

Local e de planeamento regional. Coordena o Centro Regional de Excelência em Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do Porto e o FUTURO – projeto das 

100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto, que lhe valeu a atribuição do prémio “Terre 

des Femmes Portugal”, em 2013, e o reconhecimento pela CCDR-N como “Rosto do Novo Norte” 

em 2017. 

Milene Matos | Licenciada e doutorada em Biologia pela Universidade de Aveiro (UA), com 

formação complementar em ilustração científica, educação ambiental, ecologia florestal, planos 

de gestão florestal, gestão florestal sustentável (University of Wageningen), Comunicação de 

Ciência (University of the West of England), Ciências da Comunicação (University of Amsterdam) 

e Marketing (IMF International Business School). Tem mais de uma década de experiência em 

monitorização e gestão de vida selvagem, enquanto investigadora na Unidade de Vida 

Selvagem, no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, mas também em 

Comunicação de Ciência. É responsável por diversos projetos educativos para o grande público, 

tendo o seu trabalho de envolvimento social na conservação da natureza sido premiado nacional 

e internacionalmente. Fundadora e gestora da Associação BioLiving. Atualmente coordenadora 

do Setor de Conservação da Natureza e Educação Ambiental no Município de Lousada. 


