


Médica veterinária e ativista. Coordenadora da Campanha Autarquias sem Glifosato/Herbicidas

e Vice-Presidente (em exercício) da Quercus ANCN.

Autora dos guias práticos “Ervas Silvestres Comestíveis” e “Frutos Silvestres Comestíveis” e

autora e apresentadora da série de vídeos “Natureza Comestível”. Membro do Movimento Slow

Food.



Licenciada em Biologia aplicada aos Recursos Animais e em Ensino de Biologia e Geologia,

ambas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e com pós-graduação em Gestão

e Conservação da Natureza, da Universidade dos Açores.

Atualmente exerce funções de Técnica Superior na Direção de Serviços da Conservação da

Natureza e Sensibilização Ambiental, da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas,

Governo Regional dos Açores, onde coordena alguns projetos de educação ambiental e de

conservação da natureza e acompanha a gestão nos Açores das áreas protegidas, áreas da

Rede Natura 2000, sítios Ramsar, Reservas da Biosfera, Património Mundial da Humanidade e

Geoparque Mundial da UNESCO.

É representante da DRAAC-Açores na comissão nacional dos programas da ABAE Eco-

Escolas, Jovens Repórteres para o Ambiente e ECOXXI.



9C - AÇÕES DE MITIGAÇÃO E/OU 

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 

C1 - Ações de mitigação e/ou 

adaptação presentes noutros 

indicadores desde junho de 2019 até 

ao momento da candidatura; Ações 

selecionadas nos outros indicadores 

ECOXXI

INDICADOR 12 – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (BIODIVERSIDADE E GEODIVERSIDADE)











http://www2.icnf.pt/portal/ap/rnap

INDICADOR 12 – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (BIODIVERSIDADE E GEODIVERSIDADE)

http://www2.icnf.pt/portal/ap/rnap






INDICADOR 12 – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (BIODIVERSIDADE E GEODIVERSIDADE)















EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS

Alexandra Azevedo
Quercus



Exemplos de boas práticas -
sinalética e comunicação...



Exemplos de boas práticas -
bermas e taludes



Exemplos de boas práticas -
juntas ...



Exemplos de boas práticas -
muros



Exemplos de boas práticas -
caldeiras de árvores



Exemplos de boas práticas -
relvados vs prados



Exemplos de boas práticas -
espaços ajardinados...



Exemplos de boas práticas -
cemitérios



Exemplos de boas práticas -
linhas de água

O que é um rio?



Exemplos de boas práticas -
linhas de água

O que é um rio?



Exemplos de boas práticas -
Biodiversidade, agrobiodiversidade, ecogastronomia...


