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CORPOS GERENTES PARA O MANDATO 

Junho 2022/Junho 2026 

 
A submeter à 35ª sessão da Assembleia Geral da FAPA, em 04/06/2022 

 
 
 

APRESENTAÇÃO DA LISTA A PARA 2020/2026 

 
Depois de dois anos de profunda reorganização da FAPAS, ainda que muito prejudicada 
pela pandemia, a LISTA A, apresenta-se a sufrágio dos associados da FAPAS em nome do 
rejuvenescimento e do futuro associativo, propondo a continuação do trabalho já 
realizado. 
 
Apresentamo-nos com o objetivo essencial de prosseguir a “reviravolta” no modo de 
funcionamento da associação, na altura em que acabou de completar 30 anos, 
assumindo o compromisso de promover a entrada de novos associados e a sua plena 
integração e mobilização, tendo em vista o rejuvenescimento da FAPAS. É que, se não 
houver associados e dirigentes de uma nova geração, o futuro da associação fica 
comprometido! 
 
O Programa, que apresentamos sucintamente em baixo, é a continuação do Programa 
de Atividades aprovado por unanimidade na 28ª sessão da Assembleia Geral, de 
16/03/2019, e que, ainda que ambicioso, julgamos ter condições para concretizar. 
Destacam-se as seguintes linhas de ação: 
 

1) Desenvolver atividades na Quinta de Chão de Carvalhos abertas ao público; 
2) Instalar uma horta na Quinta de Chão de Carvalhos, com eventual financiamento 

por crowdfunding; 
3) Continuar os ensaios com milhos antigos, no âmbito do protocolo com o Centro 

de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto; 
4) Prosseguir a apresentação de candidaturas ao Fundo Ambiental, ao REACT-EU e 

explorar outras oportunidades de financiamento; 
5) Assegurar a sustentabilidade financeira do FAPAS, garantindo receitas próprias 

suficientes para cobrir as despesas regulares; 



6) Insistir com o Ministério do Ambiente para que volte a existir um programa 
financeiro regular de apoio às ONGAs, a exemplo do que sucede com outras 
áreas de atividade associativa; 

7) Concretizar a fusão por integração do NPEPVS (Núcleo Português de Estudo e 
Proteção da Vida Selvagem, associação criada no Porto em 1974) na FAPAS, com 
instalação do seu património na Quinta de Chão de Carvalhos, como aprovado 
em 2019; 

8) Editar de um livro comemorativo dos 50 anos do NPEPVS, em 2024; 
9) Desenvolver, no âmbito do Centro de Formação da FAPAS, com a participação 

da professora destacada, das habituais ações de Educação Ambiental, com 
integração da Ética Ambiental; 

10) Prosseguir as ações de sensibilização para a biodiversidade nas escolas, através 
do Centro de Formação; 

11) Continuar a garantir o envio regular da circular “Notícias Biodiversas”; 
12) Apelar ao Mecenato Ambiental através de bird sunsets em áreas de interesse 

natural, entre outras iniciativas; 
13) Desenvolver o Núcleo do Mindelo, mantendo a disponibilidade de aquisição de 

espaço na Reserva Ornitológica do Mindelo para instalação de um polo de 
Educação Ambiental; 

14) Desenvolver outros Núcleos Regionais e Temáticos; 
15) Realizar visitas de estudo a lugares de interesse natural, com oferta de lugares a 

jornalistas e bloggers que pretendam acompanhá-las para realização de 
reportagens; 

16) Propor protocolo com a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere para a gestão 
do terreno da FAPAS em Cumes, destinado à conservação de orquídeas 
selvagens; 

17) Manter e reforçar o empenho na coligação associativa C6 (FAPAS, QUERCUS, 
LPN; GEOTA, WWF/ANP e SPEA) e na CPADA (Confederação Portuguesa das 
Associações de Defesa do Ambiente); 

18) Assegurar a participação ativa no processo de cogestão das áreas protegidas; 
19) Intervir sistematicamente em causas relacionadas com a conservação da 

natureza, isoladamente ou em articulação com outras organizações e 
personalidades; 

20) Lançar uma campanha para a criação da Reserva Natural da Barrinha de Esmoriz; 
21) Lançar a campanha "Mais prados, menos relvados", centrada na sensibilização 

para a importância de criação, com flora autóctone, de espaços suscetíveis de 
contribuir para a conservação dos insetos polinizadores, dirigida aos municípios 
e a particulares, eventualmente em articulação com outras ONGA; 

22) Lançar uma campanha para a criação, conservação e valorização de logradouros 
urbanos que possam apoiar a conservação da fauna urbana, designadamente 
das aves, dirigida a municípios, freguesias e particulares; 

23) Desenvolver programas de voluntariado, nomeadamente do programa em curso 
“Uma tarde por semana para a FAPAS”; 

24) Acompanhar a conclusão dos projetos judiciais em curso e manter um “Fundo 
para despesas judiciais”. 

25) Organizar os parcelários para os artigos rústicos da Quinta de Chão de Carvalhos 
e posterior pedido de subsídio; 



26) Implementação das medidas de Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho na 
sede; 

 
 

COMPOSIÇÃO DA LISTA 

 
 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Presidente: José Alberto Rio Fernandes – Associado nº 2168 
Geógrafo, Professor Catedrático na Universidade do Porto, Diretor do Departamento de 
Geografia da FLUP. Coordenador do Grupo Cidades e Desenvolvimento do Território do 
CEGOT (Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território). Colaborador do 
JN e Porto Canal. 
 
Vogal: Joaquim Marques - Associado nº 2531 
Técnico de Gestão de Redes e Sistemas Informáticos, Formando do Curso CET – Técnico 
Especialista em Desenvolvimento de Produtos Multimédia, ex Bancário. Co-
Coordenador do Alvorecer Florestal. 
 
Vogal: Ernesto Brochado – Associado nº 2139 
Ilustrador, desenhador, colaborador da Revista Parques e Vida Selvagem, organizador 
há 30 anos de eventos turísticos e desportivos, nacionais e internacionais, speaker. 
 

CONSELHO FISCAL 
Presidente: Raul Ribeiro – Associado nº 2422 
Arquitecto em regime liberal desde 1994. Integrou Corpos Directivos da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos. 2010/2014. Preside a Associação 
- Carvalhos VIVO. Defensor da cidadania, intervenção cívica e causas ambientais. 
 
Vogal: Carlos Evaristo – Associado nº 2152 
Assistente operacional de Direção. Voluntário e ativista ambiental. Dirigente de 
Associação Recreativa e Cultural; voluntário e um dos coordenadores nacionais do 
projeto “Mãos à Obra! Limpar Portugal; voluntário, coordenador local e dirigente da 
AMO Portugal – Associação Mãos à Obra Portugal (associação de voluntariado herdeira 
do Limpar Portugal); e dirigente da Confraria Ibérica da Bolota. 
 
Vogal: Victor Manuel Santos Pereira - Associado nº 2446 
Gestão operacional e administrativa das equipas; - Desenvolvimento RH; - Formação 
Inicial; - Avaliação de Desempenho e Gestão de Competências; - Gestão pró-activa e 
personalizada das contas do cliente, focada na satisfação do cliente. Especialista em 
Direito do Trabalho (2020) ISVOUGA; Pós-graduação em Políticas Comunitárias e 
Cooperação Territorial (2013) UNIVERSIDADE DO MINHO; Certificado de Competências 
Pedagógicas (2012) VIVERAPRENDER - ESCOLA DE NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO, LDA.; 
Licenciatura Gestão de Recursos Humanos (2011) ISCET-INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIÊNCIA EMPRESARIAIS E DO TURISMO. INTERESSES Leitura e escrita, Caminhada e vela 
Voluntariado e Intervenção Cívica 



 
DIREÇÃO 

 
Presidente: Nuno Gomes Oliveira– Associado nº 2165 
Doutorado em Biologia pela Univ. de Coimbra, licenciado em Biologia pela Univ. de 
Bordéus e diplomado em Ecologia Humana pela mesma Universidade. Foi fundador, em 
1974, do Núcleo Português de Estudo e Proteção da Vida Selvagem e autor dos projetos 
“Parque Biológico de Gaia”, equipamento pelo qual foi responsável desde 1983 a 2016, 
“Parque Biológico de Vinhais”, da Reserva Natural Local do Estuário do Douro e de 
muitos outros.  
 
Vice-presidente: Jorge Moreira– Associado nº 2173 
Jorge Domingos Bastos Moreira, ambientalista e investigador do Centre for Functional 
Ecology, Science for People & the Planet da Universidade de Coimbra. Licenciado em 
Ciências do Ambiente, Minor em Conservação do Património Natural, Mestre em 
Cidadania Ambiental e Participação e Doutorando em Sociologia na Universidade de 
Coimbra. Tem desenvolvido investigação nas áreas da sustentabilidade, sociologia, ética 
e educação ambiental e é cocoordenador de movimentos cívicos de proteção da floresta 
autóctone. 
 
Vogal: Vítor Gonçalves – Associado nº. 2330 
Iniciou a atividade profissional muito cedo (9 anos), em paralelo com a escola, sendo 
atualmente chefe de secção numa empresa com implementação em todo o território 
nacional, cuja principal atividade é a prestação de serviços a empresas na área da 
reciclagem. Recentemente a questão ambiental ressurgiu e resolveu agir em prol da 
defesa da Reserva Ornitológica do Mindelo criando o Núcleo de Mindelo do FAPAS, em 
Julho de 2019. 
 
Vogal: Daniela Santos Soares – Associado nº 2162 
Professora de biologia e geologia; mestre em Bioenergia e em Microbiologia avançada, 
membro da direção da Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas (APCS) e 
diretora do Curso com Planos Próprios de Tecnologias da Saúde do Colégio de Gaia. 

 
Vogal: Pedro Manuel Augusto - Associado nº 2430  
Assessor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, depois de 14 anos como 
Professor Auxiliar com Agregação (em Física) na Universidade da Madeira, onde 
desenvolveu a sua área de especialização, a Astronomia (doutorado pela Universidade 
de Manchester), incluindo a vertente de divulgação científica. É formador acreditado na 
área (CCPFC). Foi sócio da Sociedade Portuguesa para Estudo das Aves durante 20 anos, 
uma boa parte dos quais dedicado ao Censo de Aves comuns (uma quadrícula em Porto 
Santo e outra na Madeira), entre outros (Censo de Mantas; Arenaria). É ativista contra 
a poluição luminosa. Empreendedor na área do turismo natural pedestre, tendo sido 
membro de várias associações afins. É músico. 
 
Vogal: Vanessa Margarida Matos Ferreira – Associado nº 2230 



Bacharel em Engenharia de Manutenção Industrial (ISEP), licenciada em Engenharia 
Mecânica (ISEP), especializada em Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (RFA 
ACADEMY). Voluntária e ativista ambiental: Grupo Cívico BIOPORTO; 
 
Vogal: Francisco Tártaro – Associado nº 2158 
Ex Diretor no NPEPVS (na Direção que aprovou o projeto do Parque Biológico). Vogal 
com o pelouro do Ambiente do Executivo da Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro - 
Porto, de 2005 - 2013. 
 
Vogal: Fátima Gonçalves, Associado nº 2147 
Administrativa como profissão. Amante da natureza e com grande respeito e admiração 
pelo nosso planeta. 
 
Vogal: Carlos Luís Dias Monteiro - Associado n.º 2489  
Reformado, ex-membro da Direção do NPEPVS. 
 
 
 

SUPLENTES 
 

Álvaro Reis – Associado nº 2045 
Licenciado em Engenharia Química (FEUP) e Mestre em Ciências das Zonas Costeiras (U. 
Aveiro). Professor e formador na área da Educação Ambiental tem como polos principais 
de estudo a Ria de Aveiro e a Orla Costeira norte/centro. 
 
Jorge Pedro Almeida Silva e Sousa– Associado nº 2179 
Antigo jornalista, é, atualmente, professor catedrático da Universidade Fernando 
Pessoa e investigador integrado do ICNOVA - Instituto de Comunicação da NOVA. Foi 
coordenador dos GT de Jornalismo e Sociedade e de História da Comunicação da 
SOPCOM - Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, associação a cujo 
Conselho Fiscal preside. É membro de várias sociedades científicas internacionais do 
campo dos estudos sobre Comunicação e Jornalismo. Investiga sobre media e 
jornalismo, tendo-se dedicado, em anos mais recentes, sobretudo à investigação sobre 
a história do jornalismo em Portugal. 
 
Maria Manuela Carvalho - Associado nº 2164 
Aposentada, tendo sido, ao longo da sua vida ativa, correspondente em línguas 
estrangeiras, secretária e adjunta de direção em várias empresas, tradutora, e mais 
tarde dedicou-se ao apoio à indústria têxtil, com o intuito, conseguido, de minimizar 
desperdícios e poluição, principalmente dos cursos de água. 
 
Manuel Brandão – Associado nº 2185 
Licenciado em Biologia, ramo educacional, pela FCUP. Professor do grupo disciplinar de 
Biologia e Geologia, no Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo (Olival - Vila Nova de 
Gaia)  
 
Isabel Maria R. S. M. Fernandes – Associado nº 2462 



Doutorada em Ciências, especialidade Geologia pela UM., Mestre em Geologia para o 
Ensino, pela FCP e Licenciada em Ensino de Biologia e Geologia, pela UM. Professora do 
quadro na Escola Secundária de São Pedro da Cova, do grupo de recrutamento 520 
(Biologia e Geologia). Formadora nas áreas A36 Geologia e C05 Didáticas Específicas 
(Ciências), com estatuto concedido pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua, com o nº de registo CCPFC/RFO-25980/09. 
 
Susana Montenegro – Associado nº 2225 
Mestre em Conservação de Vida Selvagem pela Universidade Anglia Ruskin em 
Cambridge e licenciada em Biologia pela Universidade de Aveiro. Experiência em 
prospecção e monitorização de populações de mamíferos tanto em Portugal como em 
Inglaterra. 
 
Paulo Jorge Neto Margalho – Associado nº 2348 
Jornalista, com formação complementar em logística e abastecimento, marketing 
avançado e social media. Ambientalista envolvido na dinâmica do desenvolvimento local 
e regional nas áreas do turismo na natureza, ambiente e desenvolvimento sustentável. 
Fundador do CEAI - Centro Estudos da Avifauna Ibérica e do GUEA - Grupo Universitário 
de Évora de Estudos do Ambiente. 
 


