VEGETAÇÃO RIBEIRINHA: O “FIO
CONDUTOR” DA PAISAGEM
Cristiana Vieira & João Honrado
FCUP & CIBIO, Universidade do Porto
Câmara Municipal de Vila do Conde

CIIMAR

CMIA

Horário: 2ª a 6ª das 10 às 18 horas

As marcações podem ser efectuadas através de:
Telefone: 252 637 002 (Eng.ª Mariana Cruz)
E-mail – cmia-viladconde@sapo.pt

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde
www.cmia-viladoconde.net
www.cmia-viladconde.blogspot.com
Av. Marquês Sá da Bandeira nº. 320
4480 – 916 Vila do Conde

Telefone: 252 637 002

6 de Setembro, 22h - CMIA

João Honrado
•

•

•

•

Professor Auxiliar de Ecologia e Biogeografia no
Departamento de Botânica da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto
Coordenador do grupo de investigação
Biodiversity & Conservation Ecology do CIBIOCentro de Investigação em Biodiversidade e
Recursos Genéticos, Universidade do Porto
Doutorado em Biologia pela Universidade do
Porto, por defesa da dissertação Flora e
Vegetação do Parque Nacional da Peneda-Gerês
Actualmente, dedica-se ao estudo da vegetação
e da sua relação espacial e dinâmica com as
actividades produtivas, com o objectivo de
contribuir para a conservação da diversidade
biológica e para o planeamento e gestão de
paisagens ecologicamente sustentáveis

Temas a abordar
1.

Cristiana Vieira
•

•

•

Aluna de doutoramento no Departamento de
Botânica da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto, com tese intitulada
Briófitas reófilas saxícolas dos cursos de
montanha do Noroeste de Portugal Continental
Investigadora
no
grupo
Biodiversity
&
Conservation Ecology do CIBIO-Centro de
Investigação em Biodiversidade e Recursos
Genéticos, Universidade do Porto

Actualmente, dedica-se ao estudo da flora
briofítica e do estado de conservação de
populações de espécies ameaçadas

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Os rios e a vegetação ribeirinha como
elementos estruturantes da paisagem
Gradientes ambientais em ambientes fluviais
Atributos estruturais e florísticos da vegetação
ribeirinha
Características da vegetação ribeirinha ao
longo do curso de um rio
Espécies e habitats de maior valor para
conservação
Serviços ambientais prestados pela vegetação
ribeirinha
Ameaças à conservação da vegetação ribeirinha
Alterações climáticas, energias renováveis e o
futuro dos nossos rios

