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ASSOCIAÇÃO
NATUREZA
PORTUGAL
A Associação Natureza Portugal (ANP) é uma ONG
portuguesa, sem fins lucrativos, que visa a conservação
da natureza e a proteção do planeta, estando
alinhada com a missão internacional da WWF – World Wide
Fund for Nature (anteriormente World Wildlife Fund).
Com atividade iniciada em 2018, esta associação
herda o trabalho desenvolvido em território nacional
sob o enquadramento da WWF Mediterrâneo
e está ativa na defesa da diversidade biológica
e dos processos ecológicos em Portugal.

ASSOCIAÇÃO
NATUREZA
PORTUGAL
A ANP está empenhada na conservação da fauna
e da flora, dos ecossistemas, das paisagens, das águas,
do solo, do ar puro, dos processos ecológicos
e dos sistemas de suporte da vida, dos serviços
prestados pelos ecossistemas e dos recursos naturais.
Promove o uso justo e sustentável destes recursos
e contribui para o bem-estar das gerações atuais
e futuras e para um futuro no qual as pessoas vivam
em harmonia com a natureza.
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WWF
Criada em 1961, a WWF tornou-se numa das mais
respeitadas organizações independentes de conservação
da natureza do mundo.
Com sede na Suíça, tem escritórios em mais de 100 países,
constituindo uma rede global com mais de 12.000 mil
projectos de conservação ativos e cinco milhões
de associados distribuídos pelos cinco continentes.
Hoje, a organização é reconhecida por ter um papel
crucial na evolução do movimento ambientalista mundial.

JUNTOS CHEGAMOS MAIS LONGE.
© Teo Lucas / Gigante Azul / WWF

ANP E WWF

A WWF, através do Programa Eco Regional
para o Mediterrâneo, legalmente estabelecido
em Itália, começou a trabalhar em Portugal no final
da década de 90, sem uma entidade jurídica
estabelecida, mas constituíndo uma equipa
multidisciplinar para trabalhar em conservação,
angariação de fundos e comunicação.
Na última década, devido a este trabalho, a WWF
adquiriu um forte perfil em Portugal na conservação
de importantes ecossistemas florestais, proteção
da vasta biodiversidade marinha portuguesa,
promoção da sustentabilidade das pescas,
conservação dos ecossistemas de água doce
e dos recursos hídricos que estes providenciam.
O seu trabalho e influência são reconhecidos por vários
setores da sociedade portuguesa.
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UM LEGADO
QUE É PARA
CONTINUAR.

A ANP continuará e ampliará o trabalho realizado
pela WWF Mediterrâneo no nosso país.
A ANP e a WWF trabalharão em conjunto para
prosseguir estes objetivos de conservação e criar
parcerias com todos os setores da economia
e da sociedade, que estão dispostos a participar
na transformação para um mundo mais sustentável.
A ANP está formalmente ligada à rede WWF
através de um acordo de cooperação.
Este acordo configura a ANP como representante
da WWF em Portugal, alinhando a sua missão
e atividade com a missão, valores, estratégia
de conservação, comunicação e marketing
da WWF Internacional.
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JUNTOS TEMOS UM OBJETIVO COMUM.
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ESTAMOS
ONDE O PLANETA
PRECISA.

O trabalho da ANP em associação com a WWF assenta
em três pilares fundamentais:
• conservação da floresta e da biodiversidade –
conhecer e proteger o capital natural e a biodiversidade;
reunir os atores económicos e sociais do sector florestal
para tornar Portugal líder em gestão florestal
sustentável e no planeamento à escala da paisagem
com base no valor dos serviços do ecossistema;
• conservação marinha – conhecer e proteger os recursos
marinhos portugueses e promover a pesca sustentável;
apoiar o desenvolvimento de uma rede de áreas
protegidas marinhas eficiente e inovar na gestão
das pescarias;
• mercados – promover o consumo responsável
de pescado e de produtos de base florestal,
influenciar os mercados para a sustentabilidade.
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A ANP EM ASSOCIAÇÃO COM A WWF
ESTÁ AINDA ATIVA NA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS PORTUGUESES, NA PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E NO COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.
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HÁ VALORES
QUE NOS
MOVEM.
A ANP ambiciona:
• ser um ator de conservação credível e influenciar
as políticas de proteção dos valores naturais
e da biodiversidade nacional;
• ser líder na implementação de metodologias inovadoras
de proteção dos recursos naturais;
• estar mais próxima da sociedade portuguesa,
catalisando uma ampla gama de parcerias e alianças;
• ligar o trabalho de conservação em Portugal
ao trabalho da rede WWF a nível internacional.
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Licenciada em Comunicação
Empresarial pela ESCS,
desde 2005 que trabalha
em comunicação, tanto
em Portugal como
no estrangeiro.
O percurso inclui agências
de comunicação
e de publicidade, onde
desenvolveu trabalho
na organização de eventos,
assessoria mediática
e gestão de projectos.
Ingressou a equipa da ANP
em 2018, como assistente
de comunicação.

Licenciada em Engenharia
do Território pelo IST,
concluiu uma PósGraduação em Gestão
e Tecnologias de Águas
e Resíduos no mesmo
Instituto. Trabalha desde
2005 nas áreas das energias
renováveis, transportes
e mobilidade. Em 2014
ingressou na WWF como
técnica de fundraising
e marketing, função que
agora desempenha na ANP.

Licenciado em Engenharia
Química pela Faculdade
de Engenharia da
Universidade do Porto.
Trabalha há mais de 10 anos
no setor da madeira e dos
mercados de madeira, tendo
começado como consultor
da WWF Mediterrâneo
em Portugal nesta área.
Em 2011 assumiu
a coordenação da equipa
de conservação terrestre e,
em 2016, de toda a equipa
de conservação, função que
agora desempenha na ANP.

Licenciada em Sociologia
pelo ISCTE – Universidade
de Lisboa - tem um
mestrado pelo mesmo
Instituto em Comunicação,
Cultura e Tecnologias
de Informação. Trabalha
há mais de 20 anos em
estratégia, comunicação,
marketing e angariação
de fundos e, desde 2005,
como consultora da WWF
Mediterrâneo. Em 2011
tornou-se coordenadora
do programa e da equipa
da WWF Mediterrâneo
em Portugal. É atualmente
Diretora Executiva da ANP.

Bióloga Marinha, com
especialização em Pescas,
Mestre em Ecologia
Aquática e Doutorada
em Ciências do Mar.
Trabalha há mais de 15
anos em Oceanos e Pescas,
com especialização em
processos participativos.
Em 2014 integrou a equipa
WWF, sendo responsável
pelos projetos sobre
Co-Gestão em Pescas,
Consumo Sustentável
de Pescado e Áreas
Marinhas Protegidas, função
que agora desempenha
na ANP.

Frequentou a licenciatura
em Ciências da
Comunicação pela UAL –
Universidade Autónoma
de Lisboa; Tem o curso
de Fotografia da ARCO
e o Curso de WebDesign
e Aperfeiçoamento
de Imprensa do Cenjor.
Trabalha há 20 anos
em comunicação, como
jornalista, produtora,
fotógrafa, Marketing
e Web Manager.
Trabalha na WWF desde
2011 como responsável
de comunicação, função
que agora desempenha
na ANP.

Licenciada em Gestão
e Administração de Empresas
pela Universidade Católica
Portuguesa. Tem mais de 23
anos de experiência em gestão
nos setores corporativo
e não-governamental,
em particular nas áreas
financeira, desenvolvimento
de negócios e coordenação
de projetos, parcerias
e programas. Trabalha
na WWF desde Outubro
de 2017, coordenando
a área administrativa,
financeira e de RH, função
que agora desempenha
na ANP.

CONSULTORES
ANP|WWF

EQUIPA ANP|WWF
Afonso do Ó
Água e Alimentação

EQUIPA ANP|WWF
Filipe Dias
Serviços do Ecossistema

Doutorado em Ambiente e Recursos Naturais
pela FCSH-UNLisboa e Pós-doc em Gestão de Secas
em Bacias Internacionais pelas Universidades do Algarve
e de Sevilha. Trabalha em gestão da água e desastres
climáticos no Mediterrâneo há quase 20 anos,
com forte experiência internacional que inclui
o NDMC (EUA), o WWF-Mediterrâneo, o World Water
Council, o World Bank e a Comissão Europeia.

Licenciado em Biologia Ambiental - Variante Terrestre,
Mestre em Biologia da Conservação e Doutorado
em Engenharia Florestal. É investigador de pósdoutoramento no Instituto Superior de Agronomia.
Colabora com a WWF desde 2010 na qualidade
de consultor para assuntos relacionados com análise
de dados, mapeamento de valores de conservação
e pagamento de serviços do ecossistema.

EQUIPA ANP|WWF
Miguel Bugalho
Florestas e Biodiversidade

EQUIPA ANP|WWF
Bárbara Horta e Costa
Áreas Marinhas Protegidas

É Investigador no Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves
(CEABN), do Instituto Superior de Agronomia (ISA), Universidade
de Lisboa. É doutorado em Zoologia pela Universidade
de Aberdeen e pelo Macaulay Land Use Research Institute,
mestre em Ecologia pela Universidade de Aberdeen no Reino
Unido e Engenheiro Florestal, ramo de Gestão de Recursos
Naturais, pelo Instituto Superior de Agronomia. Atualmente lidera
um grupo de investigação com 4 doutorandos e 6 investigadores
de pós-doutoramento. É desde 2008 consultor científico da WWF
para Florestas e Biodiversidade.

É licenciada em Biologia Marinha e Pescas,
com mestrado na mesma área e Doutoramento
em Ciências do Mar, vertente Conservação Marinha.
Trabalha em Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) desde
2006, com experiência a nível nacional e internacional
(EUA, Brasil, Cuba, França). É investigadora de pósdoutoramento no Centro de Ciências do Mar (CCMAR),
da Universidade do Algarve. Colabora com a WWF
em Portugal desde 2016, como consultora em AMPs.
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DIREÇÃO
Nuno Pina
Tesoureiro

CORPOS
SOCIAIS
DA ANP

É formado em Gestão, Administração
e Finanças pela Universidade Atlântica de Lisboa.
É o diretor financeiro da Fundação Hellen Keller.

CORPOS SOCIAIS DA ANP
DIREÇÃO
Francisco Rego
Presidente

CORPOS SOCIAIS DA ANP
ASSEMBLEIA GERAL
António Gonçalves Ferreira
Presidente

Coordenador do Centro de Ecologia Aplicada
Professor Baeta Neves (CEABN), do Instituto
Superior de Agronomia de Lisboa (ISA), Coordenador
e Vice-Diretor do Laboratório associado InBIO.
É formado em Silvicultura pelo ISA e doutorado
em Engenharia Florestal e Vida Selvagem pela
Universidade de Idaho (EUA).

É agricultor e diretor da Herdade da Machoqueira
do Grou, uma empresa agroflorestal familiar.
É o Presidente da UNAC - União da Floresta
Mediterrânica, membro da Direção da Associação
de Produtores de Cortiça APFC (Associação
de Produtores Florestais de Coruche) e membro do FSC
Portugal. É Vice-Presidente da Confederação Portuguesa
dos Agricultores (CAP). Formado em Agronomia pela
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD),
tem uma pós-graduação (M.S.) em Economia Agrícola
pela Universidade de Londres, Wye College.

CORPOS SOCIAIS DA ANP
DIREÇÃO
Catarina Grilo
Vice-Presidente

CORPOS SOCIAIS DA ANP
ASSEMBLEIA GERAL
Nuno Calado
Vice-Presidente

Bióloga, especializada em Conservação Marinha,
Pescas e Oceanos, trabalha na Fundação Gulbenkian.
Doutorada em Ciências Marinhas pela Universidade
de Lisboa e pela Universidade Dalhousie (Canadá).
Tem um Mestrado em Gestão Ambiental
pela Universidade Vrije (Holanda) e formou-se
em Biologia Marinha pela Universidade de Lisboa.

É o Secretário-Geral da UNAC - União da Floresta
Mediterrânica. Foi presidente do FSC Portugal
entre 2011-2014 e vice-presidente até setembro de 2014.
Engenheiro Florestal formado pela UTAD - Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, concluiu a
pós-graduação em Gestão de Organizações Florestais,
na Universidade Católica Portuguesa no Porto.
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CORPOS SOCIAIS DA ANP
ASSEMBLEIA GERAL
Alexandra Neves Silva
Secretária
Criadora do projeto Nheko, um website sobre
vida familiar e tendências ecológicas,
é um dos parceiros do mercado ecológico
da LX Factory de Lisboa. Tem vasta experiência
em Estudos Sociais e em Educação Artística.

CORPOS SOCIAIS DA ANP
CONSELHO FISCAL
Bernardo Augusto
Tem um Mestrado em Engenharia Ambiental (UNL)
com especialização em Gestão e Sistemas Ambientais.
Foi investigador no CEG-IST, Centro de Estudos
de Gestão do IST - Instituto Superior Técnico Universidade de Lisboa. Trabalhou para a WWF
em Portugal como Consultor.
Atualmente é responsável pelo departamento
de Alterações Climáticas e Sustentabilidade
da Ernst & Young Portugal.
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CONSELHO FISCAL
Paulo Caixeiro

CORPOS SOCIAIS DA ANP
CONSELHO FISCAL
Rui Hortelão

É formado em Marketing e Publicidade.
Foi Diretor de Clientes da agência de publicidade
Ogilvy & Mather Portugal por 20 anos; atualmente
é freelancer em publicidade e RP.

É formado pelo ISCTE, Universidade de Lisboa.
É jornalista com 20 anos de experiência, principalmente
em cargos de gestão liderando projetos inovadores
e trabalhando com stakeholders nacionais
e internacionais. Foi diretor do Diário de Noticias
e da revista semanal Sábado e vice-diretor
dos jornais Correio da Manha e Record.

VAMOSAO

FUNDO

DA

QUESTAO.
Proteger a diversidade marinha sempre fez parte de nós.
E assim vai continuar a ser.

NEM QUE SEJA
A

COISA

QUE

ULTIMA

FAZEMOS.

Defender espécies e habitats ameaçados sempre fez parte de nós.
E assim vai continuar a ser.

ESTA NA

NOSSA

RAIZ.

Apoiar a gestão florestal responsável e o planeamento à escala da paisagem sempre fez parte de nós.
E assim vai continuar a ser.

FACA

CHUVA

OU

FACA

SOL.

Ter um papel ativo no combate às alterações climáticas sempre fez parte de nós.
E assim vai continuar a ser.

