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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Lisboa, 28 de Novembro de 2016 
 

Filipe Duarte Santos, especialista em 

alterações climáticas, distinguido com o 

Prémio Nacional de Ambiente 

"Fernando Pereira" 
(imagens disponíveis no final do texto) 

 

A Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA) 

distinguiu o investigador Filipe Duarte Santos (cE3c - Centro de Ecologia, Evolução 

e Alterações Ambientais) com o Prémio Nacional de Ambiente Fernando Pereira 

2015/2016. A cerimónia teve lugar este sábado 26 de novembro, no Espaço 

Monsanto (Lisboa), inserida no ENADA'2016 - Encontro Anual de Associações de 

Defesa do Ambiente. 
 

Honrado e sensibilizado pelo prémio, Filipe Duarte Santos afirma: “Este prémio 

constitui um estímulo para continuar a exercer a minha atividade profissional no 

domínio da investigação sobre a adaptação às alterações climáticas e sobre os desafios 

do desenvolvimento sustentável”. 

 

Na cerimónia, Filipe Duarte Santos referiu ainda o trabalho pioneiro realizado pelas 

organizações não governamentais de ambiente (ONGA) através do mundo na defesa do 

ambiente: “O seu papel é cada vez mais importante para informar e mobilizar a 

sociedade civil para os desafios da proteção do ambiente e dos recursos naturais num 

mundo que apresenta sinais preocupantes de insustentabilidade do modelo de 

desenvolvimento”. 

 

O Prémio Nacional de Ambiente Fernando Pereira foi instituído em 1999 pela CPADA 

e tem como objetivo galardoar a pessoa instituição ou empresa que no ano anterior se 

tenha distinguido na sua ação como "amiga do ambiente". O nome escolhido é uma 

homenagem ao fotógrafo Fernando Pereira, morto a bordo do navio da Greenpeace 

Rainbow Warrior, que tentava impedir a realização de testes nucleares no atol de 

Muroroa, no Pacífico. 

 

 

http://www.cpada.pt/pt/
http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/filipe-duarte-santos
http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/
http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/
http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/filipe-duarte-santos
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Contactos: 
Filipe Duarte Santos 

fdsantos@fc.ul.pt 

cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais 

 

Marta Daniela Santos 

mddsantos@fc.ul.pt 

96 429 42 36 

Gabinete de Comunicação do cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações 

Ambientais 
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