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Bruno Herlander Martins 

Mestre em Biologia da Conservação pela FCUL - Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, é atualmente doutorando em Biodiversidade, Genética e Evolução na FCUP - Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto e na ENV UEA - Faculdade de Ciências Ambientais da 
Universidade de East Anglia. É ainda investigador do CIBIO/InBIO - Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos, atualmente no projeto “Aves em movimento”, e onde 
tem desenvolvido vários outros projetos de investigação científica, de monitorização e 
conservação de vertebrados e dos seus ecossistemas, tendo sido o técnico responsável pelo 
desenvolvimento e execução dos trabalhos do projeto LIFE Trachemys. Entre 2014 e 2018, 
integrou ainda a equipa da LPN - Liga para a Protecção da Natureza como técnico do projeto 
LIFE Imperial. 
 

Carlos Pacheco 

Licenciado em Biologia pela Universidade de Coimbra, com Mestrado em Ecologia, pela mesma 
universidade. Especializou-se na ecologia, biologia e conservação de diversas espécies de 
avifauna ameaçadas, tendo como área de actividade principal a conservação de espécies 
ameaçadas e a gestão de sistemas biológicos. Trabalhou em diversos projetos de conservação 
de espécies ameaçadas (cegonha-preta, camão, abutres, grandes águias, aves estepárias). 
Trabalhou entre 2007 e 2017 para diversas empresas de consultadoria na área do ambiente 
em áreas no âmbito da biologia e ecologia, com destaque para as a conservação, gestão e 
exploração sustentável de sistemas biológicos e na avaliação e minimização de impactes, 
tendo prestado também regularmente colaborações com outras empresas e universidades em 
diversos projetos de conservação, investigação, certificação florestal e como guia de tours 
internacionais de birdwatching. Prestou serviços técnicos e colabora regularmente com o ICNF, 
tendo participado, entre outros trabalhos, na realização e coordenação de diversos censos 
nacionais de espécies ameaçadas, na elaboração do Livro Vermelho dos Vertebrados, no Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000, no Atlas das Aves que nidificam em Portugal e na Estratégia 

Nacional para a Conservação das Aves Necrófagas e é consultor do Grupo de Trabalho da 
águia-imperial-ibérica. Atualmente trabalha como coordenador de projetos na Associação 
Transumância e Natureza. 


