Apresentação
Com este ciclo de conferências pretende‐se aprofundar o conhecimento da montanha portuguesa e dos
desafios que, num quadro de profunda mudança, esta actualmente enfrenta. Pretende‐se também
oferecer uma oportunidade para a discussão de conceitos e perspectivas de sustentabilidade em sistemas
de montanha, dos modelos de desenvolvimento subjacentes e do papel que a montanha pode assumir no
desenvolvimento das regiões e do país. Para tal, convidaram‐se cientistas especialistas em temas de
montanha que irão ao longo do ano lectivo apresentar e discutir a sua visão integrada ou de especialidade
da montanha portuguesa. O primeiro ciclo de conferências do CIMO constitui assim uma oportunidade
excepcional para investigadores, docentes, alunos e membros da sociedade em geral participarem na
partilha de conhecimento e no debate de ideias em torno dos espaços de montanha.

Programa
Próximas conferências
29 de Junho
“Marcadores químicos da origem dos produtos dos pequenos ruminantes”
José Santos Silva, Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, Santarém
&
“Recursos genéticos animais e desenvolvimento sustentável”
Luís lavadinho Telo da Gama, Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, Santarém
16:00, Auditório B, ESAB
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Conferências já realizadas

21 de Maio
“Sistemas florestais e agroflorestais e conservação do solo em áreas de montanha”
Agustín Merino, Universidade de Santiago de Compostela, Espanha
16:00, Auditório Pequeno, ESAB

19 de Maio
“A floresta, a montanha, a sustentabilidade”
Maria do Loreto Monteiro, Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais e CIMO ‐ ESA/IPB, Bragança
16:00, Auditório B, ESAB

7 de Maio
“Sustentabilidade de sistemas de agricultura em Portugal “
Tiago Domingos, Instituto Superior Técnico, Lisboa
16:00, Auditório Pequeno, ESAB

27 de Janeiro 2010
“Processos hidrológicos em montanhas e alterações climáticas”
João Pedro Nunes, Universidade de Aveiro

16 de Dezembro de 2009
“A geografia e o clima das montanhas ibéricas”
Dionísio Gonçalves, CIMO ‐ ESA/IPB

18 de Novembro de 2009
“A montanha na avaliação portuguesa do Millennium Ecosystem Assessment”
Carlos Aguiar & Orlando Rodrigues, CIMO ‐ ESA/IPB
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