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A Rede de Estudos Ambientais de Língua Portuguesa – REALP, foi criada em 1997, com 

o objetivo global de promover a cooperação científica na área do ambiente e do 

desenvolvimento sustentável, entre países de língua portuguesa 

(http://www.realp.uevora.pt/). 

Pelo lado português integram a REALP a Universidades de Aveiro (UA), a Universidade 

de Évora (UE), a Universidade dos Açores, a Universidade Nova de Lisboa, a 

Universidade de Lisboa (UL), o Instituto Politécnico de Tomar (IPT), o Ministério do 

Ambiente, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Pelo lado brasileiro, integram 

a REALP, a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade do Amazonas (UFPe), a 

Universidade Federa de Santa Catarina (UFSC), a Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), A Universidade Federal do Paraíba (UFP), o Ministério do Meio Ambiente, o 

CNPq e a CAPES. Integram a REALP ainda a Universidades Eduardo Mondlane de 

Moçambique; a Universidade de Cabo Verde; a Universidade Agostinho Neto de Angola 

e a Universidade de Timor Lorosae. 

No âmbito das atividades estruturais desta Rede, foi considerado prioritários: (1) 

contribuir para a preservação do ambiente e para a melhoria da qualidade de vida das 

populações, aspeto essencial para o desenvolvimento sustentável das nações e harmonia 

das relações internacionais; (2) promover a formação avançada de recursos humanos para 

a investigação, a análise, o planeamento e a decisão em questões ambientais; (3) promover 

a realização de investigação integrada entre instituições nacionais e internacionais, 

otimizando os recursos humanos e materiais; (4) reforçar instrumentos de cooperação no 



domínio do ambiente em linhas de ação prioritárias para os países signatários da 

declaração da 1ª Conferência Interministerial sobre Ambiente e Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa (Declaração de Lisboa de 1997); (5) contribuir para cooperação 

científica e tecnológica através do Convénio Bilateral (CNPq/JNICT, FCT); (6) promover 

o intercâmbio académico e profissional de recursos humanos de alto nível através do 

programa CAPES/JNICT, FCT); (7) possibilitar que outras universidades da Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa (CPLP) possam integrar esta rede. 

Globalmente, o trabalho desenvolvido pela REALP, tem permitido que ao longo dos anos, 

se venha consolidando uma rede de investigação e pós-graduação de abrangência 

nacional e internacional, através da realização de projetos de investigação partilhados, de 

seminários, de intercâmbios e investigação conjuntas, sobre temas relacionado com o 

ambiente, com a melhoria da qualidade de vida e da inclusão social, na perspetival global 

do desenvolvimento sustentável (consulte-se site:  http://www.realp.uevora.pt/ ).  

No âmbito das atividades desenvolvidas pela REALP são também efetuados encontros 

anuais, promove-se a discussão científica em temas e linhas de ação consideradas 

importantes pelos seus membros. No entanto em 2020 e 2021, a situação global provocada 

pelo Coronavírus (COVIID-19), impossibilitou a realização de Encontros científicos. 

Neste contexto decidiu a REALP efetuar um ciclo de Conferencias online sobre temas 

que considerou importante refletir em conjunto e de interesse para os alunos do Mestrado 

em Gestão e Políticas Ambientais, iniciativa conjunta da Uni-CV e da REALP a decorreu 

em Cabo Verde (Uni-CV). 

É neste âmbito que o primeiro WEBINAR se debruçará sobre o tema global da 

Conservação e biodiversidade, tendo com título Conservação nos Territórios; 

Territórios na Conservação.  

Temos assim o prazer de convidar especialista da área de diferentes países da REALP, 

para que possam fazer uma breve apresentação de 10 a 15 minutos seguida de debate, 

moderado pela Professora Cristina Branquinho da Universidade de Lisboa, com 

possibilidade de intervenção de todos os que assistem ao WEBINAR.  

➢ De Angola convidamos a Doutora Paula Francisco Coelho, Secretária de Estado 

para o Ambiente; 

➢ De Portugal convidamos, o Doutor João Carlos Farinha, Chefe de Divisão de 

Cogestão de Áreas Protegidas, Instituto da Conservação da Natureza e das 
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Florestas, I.P. Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do 

Alentejo; 

➢ Do Brasil convidamos o Professor Tenho Trindade Barreto Filho, 

Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília; 

➢ De Cabo Verde convidamos o Professor Adilson Semedo, Faculdade de Ciências 

Sociais, Humanas e Artes da Uni-CV. 

 

 

 


