
SEMINÁRIO
CONHECER PARA RESPEITAR O ESTUÁRIO DO TEJO

14 março | 10h00

Auditório da Gare Marítima de Alcântara

PROGRAMA

RECEÇÃO

SESSÃO DE ABERTURA E DE BOAS-VINDAS
António Caracol | Vogal do Conselho de Administração do Porto de Lisboa (APL)

Ana Falcão | “A sensibilidade e a riqueza do estuário do Tejo” | ICNF–INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA
NATUREZA E DAS FLORESTAS

Susana Canteiro | “Oceanário de Lisboa – Educação para a conservação” | OCEANÁRIO DE LISBOA

PAUSA PARA CAFÉ

Sidónio Paes | SEAEO®TOURS

Marcos Batista | “Fábrica de água” | ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO

Mariana Carvalho | Bióloga | Exposição de fotografia “Tejo – Conhecer para proteger”

Espaço para perguntas e respostas

ENCERRAMENTO

Catarina Gonçalves | “Bandeira Azul para Embarcações de Ecoturismo” | ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA

Para mais informações e inscrição no Seminário:
nautica@portodelisboa.pt

ENTRADA LIVRE

10h00 – 10h15

10h20 – 10h40

10h40 – 11h00

11h00 – 11h20

11h20 – 11h40

11h40 – 12h00

12h00 – 12h20

12h20 – 12h30

12h30 – 12h40

12h40

9h30



Ana Falcão

Com Pós-Graduação em Engenharia Sanitária pela Universidade Nova de Lisboa-Faculdade de Ciências e Tecnologia e
Licenciatura em Engenharia Biofísica pela Universidade de Évora.

Atualmente, Chefe de Divisão das Áreas Classificadas e Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional da
Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo – ICNF.

Anteriormente, Técnica Superior da Divisão de Licenciamento e Avaliação de Projetos do Departamento da Conservação
da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo do ICNF, I.P.

Entre 2009 e 2012 exerceu cargo de Chefe de Divisão da Gestão das Utilizações do Litoral da Administração da Região
Hidrográfica do Alentejo, I.P.

Em 2008 exerci o cargo de Diretora-Adjunta do Departamento de Gestão de Áreas Classificadas do Litoral de Lisboa e
Oeste do ICNB, I.P.

Em 2005 ingressou na carreira técnica do ICNB e, até lá, esteve na CCDR LVT como Técnica Superior.

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 

Reserva Natural do Estuário do Tejo 

Susana Canteiro     

Responsável pela operação do programa de educação do Oceanário de Lisboa, desde 2009.

É mestre em etologia pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA) e licenciada em engenharia zootécnica pela

Universidade de Évora.

Tem desempenhado, desde 1998, diversas funções na área educação para a conservação, em contextos não formais,

nomeadamente em parques zoológicos e aquários.

Oceanário de Lisboa



Catarina Gonçalves

Licenciada em Sociologia com especialização na área da Medicina e da Saúde pela Universidade Autónoma de Lisboa, Catarina Gonçalves

desempenha desde 1998 as funções de Coordenadora Nacional do Programa Bandeira Azul na Associação Bandeira Azul da Europa, ABAE,

ONGA representante da FEE (Foundation for the Environmental Education). Na atividade de coordenação do Programa Bandeira Azul (PBA),

salientam-se, entre outras atividades: a representação de Portugal nas reuniões de Operadores Nacionais; a representação da FEE como

país mentor no desenvolvimento do PBA em países de expressão portuguesa; implementação anual do programa de vigilância de praias;

organização de Seminários e Conferências anuais e temáticas; organização de campanhas de educação e sensibilização ambiental para o

desenvolvimento sustentável; integra júris de campanhas e concursos nacionais; grupos de trabalho relacionados com critérios de qualidade

de praias, marinas e embarcações de recreio e outros projetos Formadora em Educação Ambiental leciona e continua a colaborar com várias

instituições no enriquecimento de cursos de especialização de Saúde Pública, Autoridade Marítima e Educação Ambiental, formação de

professores, técnicos de municípios, estabelecimentos de ensino superior entre outros. O trabalho é fundamentalmente interinstitucional

com outros organismos, governamentais, não governamentais, privados, outras associações e instituições de ensino.

Coordenadora Nacional do Programa Bandeira Azul

Sidónio Paes

Sidónio Paes, Biólogo Marinho, e sócio-gerente da SeaEO-Tours, com mestrado internacional em Biodiversidade e Conservação Marinha.

Desde 2008, que tem trabalhado no turismo náutico na Natureza com uma vasta experiência no mar, seja em Faro na estação experimental

da Ria Formosa, em Sagres com Cetáceos e aves marinhas, na Costa Rica com tartarugas marinhas, em Leuven, Bélgica com zooplâncton, em

Sesimbra com pesca acessória de Tubarões, em Loures com peixes marinhos tropicais ou mesmo em Política de Pescas pela LPN. Quis

aprofundar o conceito de Turismo de Natureza em 2018, no qual a qualidade dos vários programas turísticos na Natureza organizados são o

foco principal, dando prioridade à ligação com a biodiversidade em meios aquáticos, apelando para a importância dos ecossistemas marinhos

e estuarinos enquanto contribuindo para a satisfação e bem-estar dos cliente, mas sobretudo interferindo o mínimo possível com os

animais. Além de navegador há mais de 20 anos, está habilitado com o curso de STCW Segurança Básica a bordo e fluente em 5 idiomas.

Ornitólogo apaixonado e amante da Natureza, como gerente, assegura que os clientes aproveitam ao máximo, promovendo experiências na

Natureza ao longo do estuário do Tejo, assim como no Oceano Atlântico às portas de Lisboa.

SeaEO®tours – Sea Estuary Odyssey

https://seaeo-tours.pt/
https://seaeo-tours.pt/vida-selvagem/?lang=pt-pt
https://seaeo-tours.pt/passeios-de-barco-em-lisboa/passeio-observacao-de-aves/?lang=pt-pt


Marcos Batista

Diretor de Comunicação e Desenvolvimento da Águas do Tejo Atlântico e Assessor da Administração da Águas de

Portugal, SGPS, SA

Águas do Tejo Atlântico

Mariana Carvalho

Mariana Jardim Carvalho, 22 anos e licenciada em Biologia Marinha pela Universidade do Algarve. No seu último semestre

decidiu ir de Erasmus para o Ártico, para uma cidade chamada Tromsø na Noruega. Foi lá que escreveu a sua tese de

licenciatura focada nas vocalizações da baleia-comum e a sua relação com as marés. Sempre esteve relacionada com a

fotografia e com o impacto que esta pode fazer, tirou um curso de fotografia e acredita que muita consciencialização pode

ser passada através desta arte. Atualmente trabalha na Terra Incógnita como guia/bióloga marinha que acompanha as

viagens de observação de golfinhos o que a levou a ter mais vontade de passar o conhecimento do que temos no nosso rio

Tejo.

Terra Incógnita



OUTRAS AÇÕES

14 a 19 de março

PROGRAMA

Exposição de fotografia “Tejo – Conhecer para proteger” (Gare Marítima de Alcântara) – Mercedes-
Benz Oceanic Lounge, Oceanário de Lisboa, ABAE, Águas do Tejo Atlântico

Abertura da Gare Marítima de Alcântara ao público (Painéis Almada Negreiros) - APL

Visita à Fábrica de Água de Alcântara (limitado a 25 pessoas; - mediante inscrição prévia:

nautica@portodelisboa.pt) - Águas do Tejo Atlântico

Ação de limpeza na praia de Algés – APL e ABAE

Ação de sensibilização junto da comunidade náutica do Porto de Lisboa, para recurso ao serviço de

pump Out. (Oferta deste serviço mediante inscrição prévia: nautica@portodelisboa.pt) - APL

14 a 19 março, 14-18Horas

14 e 19 março, 14-18Horas

15 março, 15Horas

16 março,10–12Horas

16 e 17 março; manhãs

Passeio de barco no Tejo (Limitado a 16 pessoas – mediante inscrição prévia:
nautica@portodelisboa.pt) – Mercedes-Benz Oceanic Lounge

17 março, 10-13Horas

Remando no Tejo! - Aula experimental de iniciação ao remo, passando pelas vertentes remo indoor e
remo outdoor – (limitado a 12 pessoas – mediante inscrição prévia: anlremosec@netcabo.pt) na ANL -
Associação Naval de Lisboa (Doca de Santo Amaro)

16 março, 16Horas

Observatório de golfinhos no Tejo, Torre VTS em Algés, Grupo1: 14h30 15h00;  Grupo2: 15h30 16h00 
(limitado a 10 pessoas por sessão. Mediante inscrição prévia em: nautica@portodelisboa.pt,  ANP|WWF

16 março, à tarde
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OUTRAS AÇÕES

14 a 19 de março

PROGRAMA

Encontro Urban Sketchers Portugal (Gare Marítima de Alcântara e passeio na caravela Vera Cruz – USKP
e APORVELA

18 março

Iniciação ao remo em simulador computorizado – CNL - Clube Naval de Lisboa (mediante inscrição prévia:

cnl.jnunes@gmail.com)

18 março

RowIT! - Treino intervalado de alta intensidade em ergómetro – (limitado a 20 pessoas – mediante

inscrição prévia: anlremosec@netcabo.pt – ANL – Associação Naval de Lisboa (Doca de Santo Amaro)

17 março, 18Horas

Remando no Tejo! - Aula experimental de iniciação ao remo, passando pelas vertentes remo indoor e

remo outdoor – (limitado a 12 pessoas – mediante inscrição prévia: anlremosec@netcabo.pt) – ANL –

Associação Naval de Lisboa (Doca de Santo Amaro)

18 março, 16Horas

PARCEIROS INSTITUCIONAIS:

CONHECER PARA RESPEITAR O ESTUÁRIO DO TEJO
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