
Para a Direção Nacional: 

PRESIDENTE: MARIA ALEXANDRA SANTOS AZEVEDO (Lisboa) – associada n.º 
6728. 

Natural de Vilar, concelho do Cadaval, onde 
reside, 54 anos, licenciada em Medicina 
Veterinária. Intervenção cívica em várias 
temáticas e organizações de defesa do 
ambiente desde 1999. A paixão pela natureza 
tem levado a opções na vida para uma 
dedicação cada vez maior à causa ambiental 
e ao conceito de desenvolvimento 
sustentável. 

Na Quercus, desempenhou funções 
na Direção Nacional, de 2005 a 2014; 1ª 
Secretária da Mesa da Assembleia Geral, 
entre 2015 e 2019; é formadora/facilitadora 
na temática da Eco-gastronomia (ou 
Alimentação Sustentável), voluntária do 
CRASM – Centro de Recuperação de 
Animais Selvagens de Montejunto, 
coordenadora da “Campanha Autarquias 
sem Glifosato/Herbicidas” e Vice-Presidente 
da Direção Nacional desde setembro de 
2020. 

Autora dos guias práticos “Ervas Silvestres Comestíveis” e “Frutos Silvestres 
Comestíveis”, autora e apresentadora da série de vídeos “Natureza Comestível” e 
membro do Movimento Slow Food. 

Galardoada com Menção Honrosa no Prémio Terre de Femmes 2021 da Yves 
Rocher. 
 
 
VICE-PRESIDENTE: MARTA LEANDRO (Lisboa) – associada n.º 1503 
 

Marta Leandro, residente em Lisboa, licenciada em 
Relações Internacionais, exerce funções de 
representação internacional no setor das 
telecomunicações. Antes foi professora, jornalista 
(especializou-se em jornalismo ambiental) e assessora 
de imprensa. É membro da ONGA Urtica e 
recentemente colaborou com diversas campanhas e 
colectivos, designadamente Aterra e “Poupem o 
Montijo”. 
Entre 1992-1994 integrou a direção nacional da 
Amnistia Internacional Portugal (com o pelouro da 
Educação para os Direitos Humanos) e mais 
recentemente o Grupo Local 19, de Sintra onde 

colaborou na programação da MOSTRA-ME – ciclo de documentários sobre Direitos 
Humanos. 
Não é, nem foi, filiada em nenhum partido político. O ambiente e os direitos humanos 
são as suas paixões, além da agricultura, que faz nos tempos livres. 
  
 
 



VICE-PRESIDENTE: RAUL RODRIGUES SILVA (Aveiro) – associado n.º 13652 
 

Licenciado em História pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, desenvolve a sua atividade 
profissional como professor e formador. 

É dirigente do Núcleo Regional de Aveiro 
desde 2006 e Presidente da Direção Regional desde 
2017. Entre 2015 e 2018 exerceu funções de Vogal 
Suplente da Direção Nacional. Entre 2017 e 2018 
colaborou com o jornal Quercus Ambiente.  

Sócio-fundador da Associação Cabeço Santo. 
É Past-Presidente do Lions Clube de Águeda. Vice-
Presidente do Banco de Leite de Águeda. Membro da 
Associação Cívica Transparência e Integridade. 

Não é filiado em nenhum partido político. 
 
 

 

TESOUREIRO: ABEL JOSÉ GUIMARÃES BARRETO (Aveiro) – associado nº 14057 

Nasci há 50 anos, sempre me senti apaixonado pela 
natureza e desde cedo as problemáticas ambientais 
me chamaram a atenção. mas o meu activismo 
limitou-se quase exclusivamente às minhas acções 
individuais. 

Licenciei-me em Engenharia do Ambiente 
porque era o percurso natural que na altura achei 
por bem seguir, mas não cheguei a trabalhar na 
área. 

Profissionalmente, desenvolvo a actividade 
de técnico superior de segurança no trabalho. 

Na Quercus tenho sido o tesoureiro da 
direcção do núcleo regional de Aveiro desde há 
vários anos. 
Milito em outras associações de defesa do 
ambiente, mas a nível local. 

 
SECRETÁRIA: MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA PIRES RODRIGUES (Portalegre) - 
associada n.º 14100 

 

 

Reside em Ponte de Sor, 61 anos, licenciada 

em Geografia pela Universidade de Coimbra, 

pós-graduada e Mestre em Estatística e Gestão 

de Informação pelo ISEGI (UNL). DEA em 

Território, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e 

Pós Graduação em Energia Solar pela SGS 

Academy Portugal. Nesta data é Doutoranda 

em Ambiente e Sustentabilidade na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa. 



Foi Chefe de Departamento na EDP – Eletricidade de Portugal, Assessora e 

posteriormente Administradora Delegada da AMNA - Associação de Municípios do 

Norte Alentejano (atual CIMAA), Diretora da AREANATejo. Agência Regional de 

Energia do Norte Alentejano e Tejo, Diretora da APDD – Associação para o 

Desenvolvimento de Portalegre Distrito Digital, Técnica Superior no Município de Avis, 

Professora, e atualmente exerce funções de Diretora Executiva na empresa Bemicro 

Lda – BeON Energy (Empresa do sector da energia fotovoltaica). 

Coordenou e liderou vários projetos no Norte Alentejano, como de encerramento 

das lixeiras, Limpeza da Paisagem da AMNA, da cartografia digital 1:10000 e 1:2000 

para o Norte Alentejano e a implementação dos Sistemas de Informação Geográfica. 

Iniciou e coordenou a criação da Agência de Energia no Norte Alentejano. Desenvolveu 

o processo de elaboração da Agenda 21 Local de Avis e a adesão aos compromissos 

da Carta de Aalborg. Foi responsável e liderou vários Projetos regionais, locais e de 

Cooperação Internacional na área da Cultura e do Ambiente. 

A proteção da natureza, a sustentabilidade ambiental e a energia solar são os 
seus interesses mais marcantes. A micologia é a sua paixão e é ao aprofundar do 
conhecimento sobre esta temática que dedica muito do seu tempo livre. 
 

PRIMEIRO VOGAL: CARLOS ARTUR FERREIRA DE MOURA (Lisboa) - associado n.º 
15007 

Tem 49 anos, Engenheiro do Ambiente. 
Foi Vice-Presidente da Direcção da "Voz do 
Operário", foi Presidente do Núcleo de Lisboa 
da QUERCUS-ANCN. Foi Presidente da 
ACOSOP- Associação de Cooperação e 
Solidariedade entre os Povos. Foi membro da 
direcção da ATM - Associação para a 
preservação da Tartarugas Marinhas, foi da 
Direcção da Associação dos Antigos Alunos 
do Ensino Secundário de Cabo Verde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO VOGAL: RUI CRISTÓVÃO CARVALHO DA CUNHA (Lisboa) - associado 
n.º 3442   

 
Curso de Formação Artística e Design da 
Sociedade Nacional de Belas Artes 
Curso Superior de Atores Encenadores do 
Conservatório Nacional de Lisboa. 
Frequência do Curso Superior de História e 
Arqueologia da Fac. de Letras da Univ. de 
Lisboa. Fotógrafo especializado em 
Património Natural, Cultural e Edificado, 
Director de Fotografia e Realizador de 
Vídeo @ RCL – Imagem e Comunicação 
desde 1987. 

Considerado pela revista Fórum 
Ambiente, em 2001, "uma das 100 
personalidades mais influentes na área do 
Ambiente em Portugal. 

Em 1982 inicia campanha para a conservação da Costa Sudoeste que 
conduziu à criação da Área de paisagem protegida do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina passando pouco depois a Parque Natural. 

Representante da LPN no Gabinete Europeu de Ambiente no EEB, onde cria o 
grupo de trabalho sobre políticas florestais. Desde 1987 que se tem dedicado ao 
estudo da problemática florestal, na vertente das políticas sectoriais e dos aspectos 
técnicos envolvidos. 

 

PRIMEIRA VOGAL SUPLENTE: PAULA CRISTINA COUTO LOPES DA SILVA 
(Setúbal) – associado n.º 12541 

 
 
Na Quercus tem desenvolvido diversos 
projetos e atividades, sobretudo relacionados 
com políticas europeias e biodiversidade, 
tendo anteriormente sido dirigente regional e 
nacional. Técnica de ambiente num município, 
com experiência em educação ambiental e 
ruído ambiente, entre outras 
áreas.  Licenciada em Biologia, ramo 
Recursos Faunísticos e Ambiente, com 
experiência em investigação em ecologia 
estuarina. Co-fundadora da Transparência e 
Integridade Associação Cívica. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



SEGUNDO VOGAL SUPLENTE:  JERÓNIMO MONTEIRO BARREIRA DUARTE 
(Lisboa) – associado n.º 17376 

 
  
Formação em engenharia eletrotécnica e 
engenharia mecânica, ambos do ramo da 
energia, concluídos no Instituto Superior 
Técnico. Conhecimentos e experiência nas 
áreas da agricultura, marketing digital, 
engenharia, biologia e ambiente em geral. 
Labora no ramo da construção civil como 
engenheiro de SST (saúde e segurança no 
trabalho). Entusiasta da natureza, do 
desporto e do empreendedorismo. Tem 
pequenas áreas de vinha e pomar criados 
em modo biológico. Atualmente a construir 
projeto ligado ao artesanato e à inclusão 

social. É sócio de duas associações ambientalistas, ativista de uma outra de cariz 
informal, e militante partidário com contributos na área da agricultura e do ambiente. 
 

 

TERCEIRO VOGAL SUPLENTE: JOANA CATARINA MARTINS PEREIRA TORRES 

(Aveiro) – associada nº 17431 

 
É gestora de informação, tem 42 anos, é 

natural de Viseu embora nunca tenha lá 

vivido, passou por várias zonas do do país 

até à adolescência, quando acabou por se 

fixar em Águeda. 

A educação ambiental e o respeito 

pelos seres vivos estiveram sempre 

presentes na sua vida. Desta forma, a sua 

vida pauta-se pela avaliação e mudança 

dos seus hábitos de forma a minimizar o 

seu impacto neste planeta. 

Está a colaborar/trabalhar, desde 

2014, num projecto de gestão sustentável 

de um bosque particular com 

aproximadamente 4 hectares, cuja 

primeira fase, já concluída, previa a 

erradicação de invasoras (mimosa e 

eucalipto), reflorestação autóctone e venda 

do excedente de material lenhoso. Numa segunda fase, estando terminadas as infra-

estruturas necessárias, serão criadas parcerias com vista à recolha de bolota para 

produção de farinha, produção de aguardente de medronho, produção de cogumelos e 

apicultura. 

Desde 2016 tem vindo a participar mais activamente nas questões ambientais 

relacionadas com a poluição terrestre/fluvial/marítima, mineração, impactos reais das 

chamadas “energias limpas”, gestão florestal, invasoras, PAC, TTIP e CETA, agro 



tóxicos e transgénicos, denunciando atentados ambientais, assinando petições, 

participando em acções de sensibilização sobre política florestal, plásticos e invasoras. 

 
 
Para a Mesa da Assembleia Geral: 
 
PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL GASPAR MARTINS (Aveiro) – associado n.º 1984 

 
 
Membro do Núcleo Regional de Aveiro e 
dirigente desde os anos 90, José Martins, de 
58 anos, reside em Aveiro e é Professor 
Auxiliar no Departamento de Ciências Sociais, 
Políticas e do Território da Universidade de 
Aveiro. É licenciado em Engenharia do 
Ambiente pela mesma universidade e tem uma 
pós-graduação em Dinâmica dos Fluidos 
Aplicada e do Ambiente. 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIMEIRA SECRETÁRIA: ANA CRISTINA FIGUEIREDO (Lisboa) – associada n.º 
4312 

Nascida em 1964 em Lisboa, é 
licenciada em Direito, 
desempenhando funções 
profissionais nos sectores público e 
privado há mais de 30 anos.  
Exerceu diversos cargos na Direcção 
Nacional e na Direcção do Núcleo 
Regional de Lisboa da Associação, 
entre 1995 e 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
SEGUNDO SECRETÁRIO: JOÃO MIGUEL VAZ RIBEIRO (Vila Real) – associado n.º 
2831 

 
Licenciado em Engenharia Florestal e 
Arquitectura Paisagista, pela UTAD. 
Trabalhou por conta própria até 2017, na área de 
formação académica, e na Quercus entre 2013 e 
2014, no âmbito do projecto Higro, Conservação 
de habitats de Montanha, financiado pelo 
programa Life.  
É professor certificado de Consciência pelo 
Movimento, do método Feldenkrais, participa 
pontualmente em produções de teatro como ator 
e funcionário ( técnico superior) do Ministério da 
Agricultura em Vila Real. 
Tem interesse nas áreas da educação e do 
ambiente, dedicando-se à leitura de poesia e 
contos para a infância em estabelecimentos de 
ensino. 
 
 
 
 

Para o Conselho Fiscal: 
 

PRESIDENTE: MARCO SEQUEIRA MACHADO (Lisboa) – associado n.º 17633 

Nasceu na Alemanha há 53 anos, é 
originário do Cadaval e divide o seu 
tempo entre 4-6 meses em Portugal e 
o restante em Moçambique. 
Economista e Agroempreendedor, 
desde cedo apaixonado pela 
Natureza esteve ligado ao Centro 
Ecológico em meados dos anos 80, 
com objetivo de criar o núcleo do 
Cadaval. Iniciou  carreira profissional 
em 1990 no sector bancário, seguiu-
se a consultoria de gestão em 
Portugal em Cabo Verde, foi 
Professor Universitário (COCITE e 
Instituto Superior de Novas 

Profissões) e fundou a sua primeira empresa em Portugal de contabilidade e 
fiscalidade no início dos anos 90. Foi Presidente do Conselho Fiscal da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cadaval. Desde 2001 trabalha na área do 
desenvolvimento rural, e em particular na agricultura, como consultor do governo de 
Moçambique, agências de cooperação internacionais, empresas privadas agrícolas e 
agro-indústrias e ONGs internacionais, quer como consultor individual, como diretor 
executivo de empresas de consultoria. Fundou o escritório da ONG internacional iDE e 
foi diretor país durante 5 anos,  tendo em 2016 voltado a ser consultor free lancer. 



 
PRIMEIRO VOGAL: VÍTOR MANUEL NEVES PEREIRA (Guarda) – associado nº 
17212 

Residente em Figueira da Foz e Trancoso, esteve 
ligado durante muitos anos ao sector industrial, foi 
operador turístico entre 2012 e 2018. Gestor de 
empresa e consultor sénior nas áreas da estratégia e 
planeamento, formação e desenvolvimento, 
mercados e promoção para Ecoturismo, Turismo em 
Espaço Rural e Turismo Sustentável. Membro da 
Ordem dos Economistas, é vogal da direçáo da 
Associação Portuguesa de Turismo em Espaços 
Rurais e Naturais. 

Frequentou a fase curricular de um Doutoramento em 
Sustentabilidade Social e Desenvolvimento. É 
Mestrado em Ecoturismo, Pós-graduado em Gestão 
de PME’s e Licenciado em Gestão. 

Autor e co-autor com publicações em edição digital e em papel, no âmbito da 
operacionalização da oferta ecoturística e da sua implementação territorial, sobre a 
temática dos fogos florestais e rurais pela perspetiva do operador turístico e sobre 
produção e consumo sustentáveis em turismo. Tem comunicações e apresentações 
sobre estas matérias em congressos de economia agrária e de estudos rurais, é orador 
em colóquios sobre Ecoturismo. 

Liderou um processo de oposição comunitária à instalação de uma refinaria de bagaço 
de azeitona, numa área ambientalmente sensível e de forte impacte na saúde pública, 
junto a aldeias do interior do país, faz parte de um movimento informal de cidadãos que 
defendem o património arbóreo e a sustentabilidade ambiental na Figueira da Foz. 

 

SEGUNDO VOGAL: ARTUR ANTÓNIO ALMEIDA ESTEVES (Lisboa) – associado n.º 
7518 

 
Tem 51 anos e nasceu e reside no 
concelho de Mafra 
É empresário nas áreas do material 
eléctrico e da agricultura biológica. 

Ambientalista desde sempre, 
amante da natureza em particular das 
árvores e das florestas. 

Total independência política e 
alguma experiência no associativismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Para a Comissão Arbitral: 
 
PRESIDENTE: JOSÉ ALBINO CAETANO DUARTE (Lisboa) – associado n.º 8995  

 
Reside em Lisboa e é juiz desembargador 
jubilado da Relação de Lisboa. 
Licenciado em Direito e com Curso de 
Direito do Ambiente organizado pelo Centro 
de Estudos Judiciários em cooperação com 
a Faculdade de Direito de Lisboa. 
Presidiu ao núcleo regional de Lisboa nos 
anos 90. Membro fundador do Cidamb,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMEIRO VOGAL: JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA GRILO (Portalegre) – associado n.º 
14045 

 

Natural de Valongo, 45 anos, licenciado em 
Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente, pela 
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (ESA-
IPCB). 

Foi presidente da junta de freguesia de 
Valongo nos mandatos de 2005 a 2013. Não é filiado 
em nenhum partido político.  

É técnico superior na Câmara municipal de 
Avis, onde executa trabalhos na área dos sistemas 
de informação geográfica e cartografia.  

O ambiente, os desportos de orientação, a 
prática de pedestrianismo e a fotografia são algumas 
das suas paixões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SEGUNDO VOGAL: RUI MANUEL FIDALGO GUERREIRO (Lisboa) – associado n.º 
7807 

 
Residente em Almada, 46 anos, licenciado em 
Direito pela Universidade Lusíada, e pós-graduado 
em Estudos Avançados de Gestão Pública, pelo 
Instituto Nacional de Administração. 

Actualmente exerce funções de Inspector 
de Ambiente, na Inspecção-Geral da Agricultura, 
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território. 

Membro de diversas associações, com 
destaque para o FAPAS, colaborou activamente 
com a Greenpeace, foi activista da Quercus nos 
anos 90, e é um dos co-fundadores da Associação 
Vegetariana Portuguesa, tendo exercido o cargo 
de tesoureiro na 1ª direcção. 

É activista pelos direitos dos animais e pelo 
ambiente, participa frequentemente em acções de 
plantação de árvores, limpeza de praias e matas, 
sendo vegetariano há quase 27 anos. 

 
 


