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Entrada livre

Nota biográfica da palestrante : A Manuela Raposo Magalhães é coordenadora da linha de investigação "Blue and
Green Infrastructures" do centro de investigação LEAF - Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, do
ISA da Universidade de Lisboa. Foi mais de duas décadas professora no ISA, UL, nos cursos de Arquitetura paisagista.
Tem publicado diversos livros e artigos científicos, de que são exemplo: Estrutura ecológica da paisagem : conceitos e
delimitação : escalas regional e municipal. Coordenação geral (2007), e Estrutura ecológica nacional : uma proposta de
delimitação e regulamentação. Coordenação geral (2013).

EPIC WebGIS - uma nova ferramenta no Ordenamento do Território
Manuela Raposo Magalhães (LEAF/ISA/ULisboa)

Resumo : "A espacialização da informação estatística concelhia sobre as principais produções agro-pecuárias de 
Portugal, permite uma hipótese de evolução da paisagem rural no Portugal Continental, abrindo-se uma discussão sobre 
as consequências dessa evolução na dinâmica das espécies selvagens.
Trata-se de um método simples de apoio à interpretação da paisagem, clarificando-se a existência de tendências opostas 
de evolução da paisagem nas duas metades do século XX - intensificação e abandono - bem como as diferenças de 
impacto regional nas paisagens daí resultantes"

Nota biográfica da palestrante : arquiteto paisagista (1994) pela Universidade de Évora, Henrique Pereira dos Santos 
é casado e pai de quatro filhos.
Trabalhou em áreas protegidas e conservação da natureza mais de trinta anos, incluindo no ordenamento e gestão de 
áreas protegidas e Rede Natura 2000.
Tem estudado a evolução da paisagem rural de Portugal continental no século XX e sua relação com a dinâmica da 
biodiversidade.
Publicou os livros “Do tempo e da paisagem”, “O gosto de Sicó” e “Portugal: paisagem rural

Outra mudança faz de mor espanto 
Henrique Pereira dos Santos 


