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Presidente - Eugénio Manuel Bilstein de Menezes de Sequeira 
Engenheiro agrónomo pelo Instituto Superior de Agronomia (1961), esteve ligado às 
universidades Lusófona, Vasco da Gama, Nova de Lisboa, do Algarve, entre outras. Entre 
vários outros cargos desempenhados, é desde 2000 membro do Conselho Nacional de Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável. Também tem duas passagens como autarca, tendo sido 
presidente da Assembleia Municipal de Cascais entre 1976 e 1979, e vereador no mesmo 
concelho, entre 1989 e 1993. Foi-lhe atribuído o Prémio Quercus 2013. Esteve ligado a vários 
mandatos, tendo ocupado por duas vezes ocupou a presidência da Liga para Protecção da 
Natureza (LPN), entre 1996 e 1999 e entre 2005 e 2009, tendo dado impulso a projetos-piloto 
emblemáticos da LPN, como o de compatibilização da agricultura com a proteção de aves em 
Castro Verde e da adaptação e mitigação da desertificação. Tem sido voz ativa em áreas como a 
sustentabilidade da agricultura, o ordenamento do território, o combate à desertificação e as 
florestas, promovendo incansavelmente a sementeira direta, uma forma de cultivar sem revolver a 
terra, evitando assim a perda de solo. 

 

Vice Presidente - Gonçalo Duarte Gomes 
Gonçalo Duarte Gomes é gestor de projeto licenciado em Arquitetura Paisagista pela 
Universidade do Algarve. Orador convidado e moderador em diversos eventos nacionais e 
internacionais, está ligado ao associativismo cultural e ambiental, tendo desempenhado cargos 
diretivos no Núcleo do Algarve da Liga para a Protecção da Natureza (entre 2002 e 2016) e 
sido conselheiro regional da CCDR-Algarve. Escreve regularmente para órgãos de comunicação 
social da imprensa regional do Algarve e é membro fundador do blog e think-tank algarvio “Lugar 
ao Sul”. 
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Vogal suplente Aldina Maria Franco 



 

Tesoureiro - Miguel José da Cunha Batista Geraldes 
Miguel Geraldes é geógrafo (Universidade de Lisboa) e jurista (Universidade de Coimbra), 
desenvolvendo presentemente o seu doutoramento no Instituto Superior de Agronomia, onde é 
investigador integrado da Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva (InBIO) no 
Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves. Foi Tesoureiro e Vice-presidente em direções 
anteriores da L.P.N. 

 

Vogal - Nuno - Nuno Joaquim Costa Cara de Anjo Lecoq 
Nascido em Lisboa a 08 de Julho de 1947, Licenciado em Engenharia Agronómica e Arquitetura 
Paisagista pelo ISA da Universidade de Lisboa; Mestre em Gestão e Políticas Ambientais pela 
Universidade Nova de Lisboa; Doutorado em Gestão Integrada da Paisagem pela Universidade 
de Évora. Exerceu funções de Técnico superior na DG Serviços Agrícolas e no 
SNPRPP/SNPRCN/ICN/ICNB/ICNF; Director da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, 
Coordenador da Reserva Natural do Paul do Boquilobo e da Reserva Natural da Berlenga, Diretor 
de Serviços das Áreas Protegidas e de Informação e Educação Ambiental, Diretor do Parque 
Natural da Ria Formosa e da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo 
António. Assistente e Professor Convidado durante 20 anos no curso de Arquitetura Paisagista do 
ISA. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

 

Vogal – Joaquim Manuel Sande da Silva 
Joaquim Sande Silva é licenciado em Engenharia Florestal pelo Instituto Superior de Agronomia, 
Mestre em Ambiente e Recursos Naturais pelo Mediterranean Agronomic Institute of Chania 
(Grécia) e Doutorado em Engenharia Florestal pelo Instituto Superior de Agronomia. Foi 
responsável pelo sector florestal da Companhia das Lezírias-SA entre 1988 e 1991. A partir de 
1991 passou a exercer funções como docente no Departamento Florestal da Escola Superior 
Agrária do Politécnico de Coimbra onde tem atualmente a categoria de Professor Coordenador. 
Nesta escola tem lecionado várias disciplinas sobretudo na área dos incêndios florestais em 
cursos de licenciatura e mestrado nomeadamente: Ecologia e Gestão do Fogo, Defesa da 
Floresta Contra Incêndios e Fogo Controlado. Foi coordenador do Mestrado em Recursos 
Florestais entre 2014 e 2016. Integra desde 2004 a equipa de investigação do Centro de Ecologia 
Aplicada “Prof. Baeta Neves” da Universidade de Lisboa, onde tem desenvolvido trabalhos de 
investigação, sobretudo em fire ecology e invasion ecology. É ainda investigador do Centro de 
Estudos em Recursos Naturais Ambiente e Sociedade. Foi coordenador de dois projetos de 
investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o primeiro sobre a 
regeneração das áreas queimadas e o segundo sobre a naturalização do eucalipto em Portugal. 
É o coordenador do Grupo Operacional “Fogo e Invasoras” no âmbito do PDR2020 e de um 
projeto de investigação associado a este Grupo. Desenvolveu vários trabalhos de voluntariado na 
Liga para a Protecção da Natureza (LPN) onde foi vogal da Direção. Coordenou através da LPN 
a produção da série de nove volumes Árvores e Florestas de Portugal, financiada pela Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento e publicada pelo jornal Público em 2007. É membro do 
grupo de trabalho para o Parque Ecológico do Funchal e foi membro da Comissão Técnica 
Independente nomeada pela Assembleia da República para investigar os incêndios de 
Pedrogão e Góis e, posteriormente, os incêndios de 15 de Outubro de 2017. É autor de 154 
publicações de carácter científico, técnico e de divulgação incluindo 27 artigos científicos em 
revistas internacionais e onze capítulos em livros de circulação internacional, tendo ainda 
participado na edição de cinco livros e de uma colectânea. 
 
Vogal Suplente - Helena Maria de Oliveira Freitas 
Helena Freitas é Bióloga e doutorou-se em Ecologia pela Universidade de Coimbra em 1993 e 
realizou um pós-doutoramento na Universidade de Stanford, EUA, em 1994/95. É atualmente 
Professora Catedrática do Departamento de Ciências da Vida (DCV) da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra, cujo Conselho Científico integra, e Diretora do Jardim 
Botânico. Foi membro do Conselho Geral e Vice-Reitora da Universidade de Coimbra. Foi 
Presidente da Direção Nacional da Liga para a Protecção da Natureza entre 1999 e 2002 e foi 
primeira Provedora do Ambiente e Qualidade de Vida de Coimbra (2002-2005). É Coordenadora 
do Centro de Ecologia Funcional. Foi Deputada da Assembleia da República entre 2015 e 
2016 e da Coordenação da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. 



 
Vogal Suplente - Inês Catry 
Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências de Lisboa e Doutorada pela Universidade 
de Cambridge, no Reino Unido, é atualmente Investigadora no InBIO - Rede de Investigação 
em Biodiversidade e Biologia Evolutiva - no Instituto Superior de Agronomia. Especialista em 
ecologia e conservação de aves estepárias, trabalha desde 2000 na região de Castro Verde, 
focando a sua investigação em duas espécies com estatuto de conservação desfavorável: o 
peneireiro-das-torres (Falco naumanni) e rolieiro (Coracias garrulus). A vasta produção científica 
sobre os ecossistemas e espécies estepárias tem como objectivo último contribuir para a 
identificação e implementação de medidas de conservação eficazes para a sua conservação. 
Entre 2003 e 2011, participou em dois projectos LIFE coordenados pela LPN. 

 
Vogal Suplente - Andreia Marisa Rodrigues Monteiro 
Concluiu em 2002 a Licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia, pela Faculdade de Ciências 
do Mar e do Ambiente da Universidade do Algarve e em 2008 adquiriu o Grau de mestre em 
Biologia e Geologia, especialização em Educação, pela mesma Faculdade sobre o registo 
paleontológico das alterações ambientais e a aplicação didática do uso de fósseis de 
foraminíferos na Lagoa dos Salgados no Sul de Portugal. Leciona, desde 2001 até ao presente, o 
3º ciclo do Básico e o Ensino Secundário em Escolas da Região do Algarve e do distrito de 
Lisboa. Tem estado envolvida no estímulo ao trabalho de campo nas escolas onde lecionou, 
destacando-se a participação em vários projetos “Ciência Viva”, tendo recebido por três vezes o 
Prémio de Desenvolvimento, no âmbito do Prémio “CIÊNCIA NA ESCOLA” da Fundação 
Ilídio Pinho pela coordenação de projetos em contexto educativo e foi formadora do projeto 
“Contos do Mago – Narrativas e Percursos Geológicos”, no âmbito do “Programa Regional de 
Educação Ambiental pela Arte” da Direção Regional de Educação do Algarve. 

 
Vogal Suplente - Aldina Maria Antunes Franco 
É ecologista especializada em conservação interessada em Ecologia de Migrações, Biogeografia 
e em respostas ecológicas à Mudança Global, nomeadamente os efeitos da perda de habitats e 
alterações climáticas. Doutorada pela Universidade de East Anglica, no Reino Unido, fez pós- 
doutoramentos nas Universidades de Leeds, York (Reino Unido) e Washington State nos E.U.A. 
Regressou à U.E.A. em 2009 por concurso académico. A ligação à L.P.N. começou em 1997, 
para trabalhar no âmbito do Programa Castro Verde Sustentável. Contribuiu para angariar fundos 
para construir o Centro do Vale Gonçalinho e ajudou a escrever e encontrar financiamento para o 
primeiro Projeto Life dos peneireiros-das-torres, que levou ao aparecimento das primeiras 
paredes. Trabalhou no processo da Autoestrada do Sul, tendo ajudado a conseguir que mudasse 
para o traçado atual. Trabalhou na revisão da Lei da Caça e na Reforma da PAC de 2000, em 
colaboração com o EEB. Em 1999, começou o doutoramento e continuou envolvida no Programa 
C.V.S. até 2003. Desde então continua a fazer investigação no Alentejo e particularmente em 
Castro Verde, com várias espécies estepárias e recentemente também com cegonhas. A 
investigação tem-na convencido que a investigação científica e a conservação ativa podem 
trabalhar em conjunto para conseguir melhores resultados. 

 
 

 


