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Presidente – Pedro Bingre do Amaral 
Pedro Bingre é Engenheiro Florestal (Instituto Superior de Agronomia, Lisboa) e Mestre em 
Planeamento Regional e Urbano (Instituto Superior Técnico, Lisboa). É Docente no Instituto 
Politécnico de Coimbra desde 2001 e Investigador do Centro de Estudos de Recursos Naturais, 
Ambiente e Sociedade desde 2002. Foi consultor do Gabinete de Apoio Técnico da Reitoria da 
Universidade de Lisboa (1999-2013) e para a revisão da Lei de Bases Gerais da Política Pública 
de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo, Direcção-Geral de Ordenamento do Território 
(2010-2014). Foi Vereador da Câmara Municipal de Coimbra (2013-2016). É associado de 
diversas associações cívicas para a defesa do património natural, tendo feito parte dos corpos 
sociais da Liga para a Protecção da Natureza. 

 

Secretário - Isabel Pinto 
Isabel Pinto é Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências de Lisboa (1996). Até 2002 
Foi bolseira de investigação na Faculdade de Ciências de Lisboa e trabalhou em Projetos 
relacionados com a Minimização do Impacto da Barragem de Alqueva. Entre 2002 e 2004 
trabalhou no Desenvolvimento e Implementação de Estudos de Impacto Ambiental. Em 2004 
integra a LPN como assessora da Direção Nacional e assumindo a gestão do Programa Lince- 
que visa assegurar a conservação e gestão a longo prazo de áreas de habitat mediterrânico 
adequadas ao lince-ibérico em Portugal. Trabalha desde 2006 numa empresa de Consultoria 
Científica assumindo funções de gestão de equipas e projetos. 

 

Relator - Ricardo M. Nogueira Mendes 
Nascido em Tomar a 31 de março de 1973, é licenciado em Biologia Aplicada aos Recursos 
Animais (FCUL, 1996) e pós-graduado em Turismo de Natureza (ADEMINHO/Ordem dos 
Biólogos, 2002) com Diploma de Estudos Avançados em Geografia e Planeamento Territorial 
(FCSH-UNL, 2012). Desde 1996 que desenvolve atividades profissionais na área da formação, 
investigação e gestão de ciência e tecnologia no âmbito de vários projetos científicos em 
Portugal e África. Foi coordenador executivo da pós-graduação em Ecoturismo do ISLA/Ordem 
dos Biólogos 2004-2011, sendo atualmente investigador colaborador do CICS.NOVA/FCSH- 
UNL nas áreas dos usos balneares e recreativos de praias e áreas protegidas. É membro do 
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TAPAS Group - Tourism and Protected Areas Specialist Group da WCPA - World Commission 
on Protected Areas / IUCN. 

 

Suplente – Carlos Miguel Cruz 
Carlos Miguel Cruz é professor de ciências naturais, nascido e residente em Évora. Mestre em 
Gestão de Recursos Biológicos pela Universidade de Évora. Docente em mobilidade estatutária 
ao abrigo do protocolo entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ambiente para a 
coordenação de Projetos de Educação Ambiental. Associado da LPN desde 1984, onde foi co- 
fundador do Núcleo de Évora/Delegação Regional do Alentejo, associado da Quercus desde 
1985 e da SPEA desde 1993 tendo sido associado fundador também associado fundador 
da ZERO. 
 
Suplente – Ricardo Miguel da Costa Pinheiro 
Formado em Contabilidade e Finanças Públicas, foi assessor financeiro no Parque Nacional da 
Peneda Gerês e ICN nos inícios de 2000. Empresário na economia verde, com paixão pelo 
território, pelas gentes e pelo natural, radicado no Minho, cedo começou a fazer sensibilização 
do tecido empresarial para a necessidade da sustentabilidade. Para esse efeito, desenvolveu 
trabalho na mensuração da sustentabilidade a partir de informação não financeira, na 
contabilidade ambiental e no reforço do contributo das empresas para a valorização dos 
recursos naturais, o correto ordenamento florestal e a conservação da natureza, nomeadamente 
através do ciclo do carbono. 
 
Suplente – Catarina Valadas Vieira 
Catarina Valadas Vieira é licenciada em organização e gestão de empresas, pós graduada em 
Direção Comercial pelo ISCTE e pós graduada em Economia Social pelo ISCSP. Nascida e 
residente em Lisboa a 11 de Maio de 1974 é atualmente gerente de médias empresas na Caixa 
Económica Montepio Geral. Aceita com muito orgulho este convite, feito nos alvores da 
Primavera de 2018, porque a Natureza é muito mais do que cada um de nós sozinhos e muito 
mais do que todos nós juntos. 

 


