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PROTEÇÃO DINÂMICA
DA FLORESTA

O Fórum de Sustentabilidade da The Navigator Company é uma iniciativa lançada em 2015 
que visa promover o diálogo e a cooperação com os principais stakeholders da Companhia 
nos temas relevantes de sustentabilidade.

A 12ª sessão do Fórum de Sustentabilidade realiza-se em Torres Vedras, no dia 19 de outubro 
de 2021, dando sequência a um novo ciclo iniciado em 2020 com a adoção de um modelo 
regional potenciador de uma maior proximidade da Companhia às comunidades locais 
(envolvente industrial e florestal da Navigator). 

O evento é dedicado ao tema da “Proteção Dinâmica da Floresta”. Sendo a floresta um 
recurso crucial para o desenvolvimento sustentável de Portugal, a nível social, ambiental e 
económico, é importante refletir sobre a forma como uma ocupação equilibrada e diversa do 
território pode ser a melhor forma para proteger os espaços florestais e agrícolas, bem como 
os espaços naturais, nomeadamente as áreas de paisagem protegida.

A realização desta sessão do Fórum de Sustentabilidade Navigator em Torres Vedras 
enquadra-se na interligação existente entre a Companhia e a autarquia, nomeadamente no 
domínio da defesa da floresta contra incêndios e na gestão da área da Paisagem Protegida 
Local das Serras do Socorro e Archeira. 

Este evento procurará abordar os benefícios da conciliação de diferentes usos do solo, com 
enfase na importância da gestão equilibrada dos mosaicos agro-florestais para o 
desenvolvimento da comunidade e para a fruição da Natureza, e estimular um debate 
participado e construtivo sobre o papel das várias entidades, públicas e privadas, na gestão 
responsável do território e da paisagem, bem como na geração de bem-estar e 
desenvolvimento para as comunidades.

Fórum de Sustentabilidade Navigator

19 de outubro de 2021, Teatro-Cine de Torres Vedras

Apoio institucional



PROGRAMA

13:45 | RECEÇÃO E REGISTO DE PARTICIPANTES

14:15 | BOAS VINDAS
Laura Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras

14:25 | ABERTURA 
João Paulo Catarino, Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas 
e do Ordenamento do Território

14:40 | KEY TRANSFORMATIONAL ROLE OF FORESTS
Marc Palahí, Diretor do European Forest Institute 

15:00 | CO-GESTÃO NA PAISAGEM PROTEGIDA LOCAL DAS SERRAS DO SOCORRO E ARCHEIRA
Rosário Oliveira, Investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa | Coordenadora 
do Observatório da Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira

15:15 | MESA-REDONDA: BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO INTEGRADA DA PAISAGEM

José Vasques, Coordenador da Região Vale do Tejo da The Navigator Company  |  António Colaço, 
Técnico Florestal da The Navigator Company

José Veloso, Coordenador da Marcha dos Fortes® / Rota das Linhas de Torres no CAAL - Clube de 
Actividades de Ar Livre (ONGA – Organização Não Governamental de Ambiente)

Marta Rodrigues, Chefe da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal 
de Torres Vedras

Miguel Guisado, Diretor da FLOREST - Associação dos Produtores Agrícolas e Florestais da Estremadura

Moderador: Luís Ribeiro, Jornalista da revista Visão

16:00 | DEBATE

16:20 | COFFEE-BREAK

16:40 | GESTÃO DA PAISAGEM 
Henrique Pereira dos Santos, Técnico do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

16:55 | MESA-REDONDA: VALOR ECONÓMICO COMO PILAR DA PROTEÇÃO DA FLORESTA

Carlos Lobo, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | Sócio da Lobo, Vasques & 
Associados, Sociedade de Advogados

Francisco Gomes da Silva, Diretor Geral da CELPA - Associação da Indústria Papeleira

Margarida Tomé, Professora Catedrática do ISA - Instituto Superior de Agronomia

Pedro Reis, Investigador do INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 

Moderadora: Teresa Silveira, Jornalista

17:40 | DEBATE

18:00 | ENCERRAMENTO
António Redondo, CEO da The Navigator Company e Presidente do Fórum de Sustentabilidade



ROSÁRIO OLIVEIRA

Rosário Oliveira é arquiteta paisagista, doutorada. Tem conciliado a 
docência e a investigação em 6 universidades. É investigadora do Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no Grupo de Investigação 
‘Ambiente, Território e Sociedade’. A sua investigação procura responder 
aos desafios societais, nomeadamente a emergência climática, o 
planeamento alimentar e a perda de biodiversidade, através de processos 
transformativos e soluções de base natural que integrem a ciência, as 
políticas públicas e a ação, com impacto positivo no bem-estar humano, na 
economia, na qualidade ambiental e da paisagem.

LAURA RODRIGUES

Laura Rodrigues é mestre em Proteção Integrada e licenciada em Engenharia 
Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia. Dedicou 26 anos da sua 
vida profissional ao ensino, para o que se qualificou, nomeadamente em 
Ciências da Educação e em Administração Escolar.

Lecionou em escolas públicas, no Externato de Penafirme e na Escola 
Profissional Agrícola Fernando Barros Leal. Exerceu o cargo de Diretora 
Pedagógica da Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal durante 
cerca de 13 anos.

Em maio de 2021 assumiu a presidência da Câmara Municipal de Torres 
Vedras e do Conselho de Administração dos SMAS.

JOÃO PAULO CATARINO

João Paulo Catarino, atual Secretário de Estado da Conservação da 
Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, nasceu em 
Proença-a-Nova em 1969. Tem uma licenciatura em Engenharia Agronómica 
e bacharelato em Engenharia de Produção Florestal.

Iniciou a sua carreira profissional em 1992, tendo coordenado o trabalho de 
Foto Interpretação para a Carta de Ocupação do Solo de Portugal 
Continental. Integrou os quadros da ex-Delegação Florestal da Beira Interior, 
tendo transitado para o atual ICNF, I. P.

Foi adjunto do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das 
Florestas; Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova; Coordenador 
da Unidade de Missão para a Valorização do Interior e Secretário de Estado 
da Valorização do Interior no XXI Governo Constitucional.

ORADORES



MARC PALAHÍ

Marc Palahí é Diretor do European Forest Institute (Instituto Europeu da 
Floresta). É um especialista de referência na área das florestas e mudança 
global, com uma nova visão sobre o papel transformacional que as florestas 
podem desempenhar no combate às alterações climáticas e no 
desenvolvimento de uma bioeconomia circular.

É Diretor deste Instituto desde 2015, tendo impulsionado o seu 
desenvolvimento enquanto plataforma pan-europeia para a política 
científica, com o objetivo de criar uma ligação entre o conhecimento e a ação 
na interface entre a ciência, a política e a economia. 

Marc doutorou-se em Estudos Florestais e Economia e os seus trabalhos de 
investigação, publicados na Nature e outras revistas científicas de elevado 
prestígio, centram-se no desenvolvimento de uma bioeconomia circular e 
sustentável em harmonia com a Natureza. Marc é diretor da Circular 
Bioeconomy Alliance (Aliança para uma Bioeconomia Circular) fundada por 
Sua Alteza, o Príncipe de Gales, no âmbito da iniciativa “Mercados 
Sustentáveis”.

JOSÉ VASQUES

José Vasques é Coordenador da Região Vale do Tejo na The Navigator 
Company. No âmbito das suas funções tem responsabilidades no 
planeamento operacional das atividades de reflorestação, silvicultura e 
exploração florestal, e no domínio da prevenção e combate a fogos florestais, 
numa área que ascende aos 20.500 hectares. 

Licenciado em Engenharia Florestal pela UTAD – Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, é pós-graduado em Gestão pela Nova SBE e 
Gestão de Projetos pela Católica LSBE. Iniciou a atividade profissional em 
2002 no RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, na área de 
Consultoria Florestal.

ANTÓNIO COLAÇO

António Colaço iniciou as suas funções de Técnico Florestal na The Navigator 
Company em 1984. Profundo conhecedor do meio florestal da região Oeste, 
estabeleceu ao longo da carreira uma relação de proximidade com os 
agentes locais, promovendo sinergias, partilhando conhecimento técnico e 
colaborando na defesa do património florestal e natural.   

A sua dedicação à defesa da floresta, a par do envolvimento com os agentes 
locais, foi reconhecida com a atribuição, em 2016, da medalha de Serviços 
Distintos, grau ouro, pela Liga de Bombeiros Portugueses.

António Colaço frequentou o curso de Engenharia Agronómica na Escola 
Superior Agrária de Santarém.



MARTA RODRIGUES

Marta Rodrigues é Mestre em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Com cerca de 20 anos de experiência profissional, iniciou a carreira de 
Técnica Superior em 2000 desempenhando funções na Divisão de 
Exploração da Água e Saneamento dos SMAS de Torres Vedras. Em 2011 
assumiu funções de coordenação na Divisão de Planeamento Estratégico 
para a Sustentabilidade da C.M. de Torres Vedras, tendo posteriormente 
sido designada como Chefe da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade. 
No âmbito das funções que exerce até à presente data assegura a direção, 
coordenação e orientação das atividades da respetiva Divisão atendendo 
às suas atribuições e competências.

JOSÉ VELOSO

José Veloso é Coordenador da Marcha dos Fortes®, uma iniciativa do CAAL 
- Clube de Actividades de Ar Livre, ONGA que desenvolve atividades de 
pedestrianismo, escalada, alpinismo e orientação tendo como lema 
“Conhecer, Respeitar e Proteger a Natureza”. Coordena a Marcha, um evento 
anual que, desde a sua criação em 2005, levou milhares de participantes a 
visitar os 6 concelhos onde se situam os Fortes das Linhas de Torres, obras 
concebidas pela engenharia militar portuguesa e fruto do trabalho heroico 
da população da região.  

Foi VP, Presidente da Direção e Presidente da AG do CAAL. Atualmente é VP 
da Direção da FPME - Federação Promotora de Montanhismo e Escalada e 
VP da ASE - Associação dos Amigos da Serra da Estrela.

Com uma licenciatura em Engenharia Mecânica pelo IST, dedicou a sua vida 
profissional à área da Manutenção, com especialidade em Transportes. Foi 
consultor reconhecido pelo Banco Mundial com trabalhos na Madeira, Guiné 
Bissau, Cabo Verde e S. Tomé.



MIGUEL GUISADO

Miguel Vasconcellos Guisado reside na Quinta da Póvoa, Aldeia da Serra no 
Turcifal. É Engenheiro Agrónomo e Pós Graduado em Gestão Logística e 
Distribuição. 

Miguel é produtor agrícola e florestal em Torres Vedras, sendo produtor do 
destilado premium de pera-rocha, Old Nosey (Prémio Nacional Produtos 
transformados Intermarché 2019 e Menção Honrosa do Prémio Nacional 
Agricultura BPI/Cofina 2020/2021).

Exerce ainda os cargos de Presidente da AFLOESTE – Associação 
Interprofissional da Floresta do Oeste, Diretor da FLOREST – Associação 
dos Produtores Florestais da Estremadura, Técnico da Confederação dos 
Agricultores de Portugal e Presidente da organização do Raid Hípico das 
Linhas de Torres Vedras.

HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

Henrique Pereira dos Santos é licenciado em Arquitetura Paisagista, com 
uma carreira profissional ligada ao ordenamento e gestão em conservação 
da natureza.

Dirigente do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
(atual ICNF) vários anos, durante uma década trabalhou como consultor 
independente na área da gestão da biodiversidade.

Publicou os livros “Do tempo e da paisagem”, “O gosto de Sicó” e “Portugal: 
Paisagem Rural”.

CARLOS LOBO

Carlos Lobo tem um percurso marcado por uma carreira longa e variada na 
administração pública, no mundo académico, na política e no setor privado.
 
A sua experiência de 27 anos no domínio da Política Fiscal inclui a docência da 
cadeira de Direito Fiscal, na Universidade de Lisboa (desde 1994), e do 
Mestrado em Fiscalidade na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. Foi 
assessor no gabinete do Ministro das Finanças (1995-2003), Sócio Fundador 
do escritório de advogados Sousa Franco, Paz Ferreira, (2003-2008, 
2010-2011), Vice-Reitor da Universidade de Lisboa (2009-2015), tendo 
ocupado várias posições de chefia e cargos relevantes, incluindo o de 
Secretário de Estado para Assuntos Fiscais (2008-2009) e Coordenador para 
a Introdução do Euro na Administração Pública (1997-2001). Liderou, desde 
2011, a Política Fiscal da EY na região mediterrânica (incluindo Portugal, 
Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste), com 
vários projetos no domínio da Política Fiscal em Portugal, e nos países 
lusófonos, em 2020. É atualmente Sócio Fundador do Lobo, Vasques & 
Associados, escritório de advogados especializado em Política Fiscal.



MARGARIDA TOMÉ

Margarida Tomé é Professora Catedrática do Instituto Superior de Agronomia, 
Universidade de Lisboa e Coordenadora da linha de investigação ForChange 
(Modelação de ecossistemas florestais num contexto de alterações globais) 
do Centro de Estudos Florestais.

Tem larga experiência em investigação nas áreas de inventário de recursos 
florestais, monitorização da sustentabilidade da gestão florestal, 
modelação do crescimento da floresta sob um cenário de alterações 
globais, produtos florestais não lenhosos e serviços do ecossistema. 
Coordenou diversos projetos de investigação nacionais e internacionais, 
assim como consórcios para resposta a projetos da Administração Pública.

FRANCISCO GOMES DA SILVA

Francisco Gomes da Silva é doutorado em Agronomia (Instituto Superior de 
Agronomia - ISA), pós-graduado em Ciências Empresariais (Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - ISCTE) e licenciado em 
Engenharia Agronómica (ISA).

Desempenha as funções de Diretor Geral da CELPA – Associação da Indústria 
Papeleira. É Professor do ISA desde 1987 (atualmente com contrato 
suspenso para o exercício das funções de DG da CELPA).

É sócio fundador da AGROGES (1989), membro do conselho de Gerência 
da Casa Agrícola da Quinta da Foz e Administrador da Sociedade Agrícola 
do Faiel.

Foi Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural do XIX Governo 
(2013-2014), e Assessor do gabinete da Ministra da Agricultura (2011-2012). 
Entre outras funções foi membro do Conselho de Administração da Agromais 
Plus (2008-2011) e Diretor Agrícola da DAI – Sociedade de Desenvolvimento 
Agroindustrial (1999-2022). Participou como orador em diversas conferências e 
publicou vários artigos, nos domínios da Economia Agrária e Florestal.



PEDRO REIS

Pedro Reis tem um doutoramento em Engenharia Agronómica pela 
Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia (ISA).

É investigador do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 
(INIAV), com atividade em análise de sistemas agrários, dinâmicas dos 
espaços rurais, conhecimento e inovação agrícola, e políticas públicas de 
desenvolvimento rural, com trabalhos sobre a racionalidade dos proprietários 
florestais. Técnico especialista do Gabinete da Ministra da Agricultura.

Pedro foi professor auxiliar convidado do ISA, em Economia e Análise 
Sociológica, presidente do Conselho Científico do INIAV e assessor do 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas.

ANTÓNIO REDONDO

António Redondo é CEO da The Navigator Company, desde 2020, e 
membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva desde 
abril de 2007.

Ingressou na Soporcel em 1987, tendo liderado a Direção de Marketing entre 
janeiro de 1998 e dezembro de 2002. Em janeiro de 2003, assumiu o cargo 
de Diretor Comercial do Grupo Navigator (então designado Grupo Portucel 
Soporcel), que desempenhou até março de 2007, altura em que passou a 
integrar a Comissão Executiva.

Até 2019, enquanto Chief Commercial O�cer, teve sob sua responsabilidade 
as áreas de Marketing, Vendas, Revenue Management, Supply Chain, 
Logística e Desenvolvimento de Produto.

António Redondo é licenciado em Engenharia Química pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (1987), frequentou o 4.º 
ano de Gestão de Empresas na Universidade Internacional e detém um 
MBA com especialização em Marketing pela Universidade Católica 
Portuguesa (1998).



LUÍS RIBEIRO

Luís Ribeiro é jornalista da revista Visão desde 1999. Especializou-se em 
ambiente, com particular ênfase nas alterações climáticas, tendo assinado o 
seu primeiro grande trabalho sobre o tema – os efeitos do aquecimento 
global em Portugal – há 18 anos. Tem assistido às consequências das 
mudanças no clima em reportagens um pouco por todo o mundo: da 
destruição da Grande Barreira de Coral, na Austrália, ao degelo dos glaciares 
na Gronelândia e em Svalbard, passando pelas cheias do Zambeze em 
Moçambique e pelos incêndios em Portugal.

TERESA SILVEIRA 

Teresa Silveira nasceu em França, mas é oriunda de Amarante, onde tem as 
suas raízes e concluiu o ensino secundário. Ingressou no ISCAP – Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração do Porto e tirou um bacharelato 
em Línguas e Secretariado. Tem uma pós-graduação em Direito do Trabalho 
pela Universidade Católica do Porto e um MBA pelo ISAG – Instituto Superior 
de Administração e Gestão. É jornalista há mais de 25 anos. Colabora 
atualmente com o jornal “Público”, onde escreve sobre Florestas e 
Agroalimentar, e com o semanário “Vida Económica”. Neste último, criou e é 
editora do suplemento mensal “AgroVida”, dedicado ao setor agrícola e 
agroalimentar.
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