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BIO

ANTÓNIO
MARQUES

Investigador no IPMA onde tem trabalhado na qualidade e segurança
de pescado (contaminantes químicos), metodologias de conservação
do pescado, e efeitos das alterações climáticas na qualidade do pescado.
É biólogo marinho, doutorado em Ciências Biológicas Aplicadas
pela Universidade de Gent. É autor de cerca de 140 artigos científicos
e coordenou vários projetos europeus de investigação. Nos tempos livres
gosta de pescar e passear.

BIO

CHEILA
ALMEIDA

investigadora do IPMA e trabalha no tema da sustentabilidade do pescado
numa perspetiva da cadeia de valor, desde a produção ao consumo.
É bióloga marinha, doutorada em Ciências do Mar pela Universidade
de Lisboa, e tem experiência em comunicação e gestão de ciência.
Participou em diversos projetos relacionados com pesca, biodiversidade
marinha, e consumo sustentável de pescado em Portugal. Nos tempos livres
gosta de correr, praticar yoga, e tricotar.

BIO

JARA LASO

Engenheira química e especializou-se em Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
e economia circular durante a sua tese de doutoramento.
Trabalha no Departamento de Engenharia Química e Biomolecular
da Universidade da Cantábria onde tem participado em projetos
de investigação relacionados com ACV, economia circular, sustentabilidade,
rotulagem ecológica e pegada de carbono. Publicou mais de 50 artigos
científicos, na sua maioria sobre a aplicação da ACV em alimentos.
Nos tempos livres pratica dança contemporânea e pilates,
e adora caminhar na praia.

BIO

MARIA TERESA
MOREIRA

Professora de Engenharia Química, especialista em tratamentos de águas
residuais e na aplicação da metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida.
Tem cerca de 340 artigos científicos, participou em 60 projetos de investigação
(25 europeus) e orientou 21 teses de doutoramento. Faz parte do grupo
de cientistas (2%) mais citados pelo Stanford Ranking. Foi galardoada
com a Medalha de Investigação Isidro Parga Pondal, em 2019,
pela Real Academia Galega de Ciências e é atualmente diretora científica
do centro de investigação CRETUS.
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VÍTOR LUCAS

Administrador executivo da Lugrade e gere desde 1996 a empresa
de processamento de bacalhau, sediada em Coimbra, com o seu irmão,
Joselito Lucas. É licenciado em economia pela Universidade de Coimbra
e desde 2019 que pertence ao conselho diretivo da Associação dos Industriais
de Bacalhau (AIB). Nos tempos livres gosta de caçar e pescar.

BIO
Licenciada em Biologia Marinha e Pescas e Mestre em Estudos Marinhos
e Costeiros pela Universidade do Algarve (UAlg). Trabalhou durante 14 anos
como investigadora em biologia dos recursos pesqueiros no Centro de Ciências
do Mar da UAlg e é atualmente diretora da Associação de Armadores de Pesca
da Fuzeta (AAPF), com a responsabilidade da gestão posto de vendagem
da Fuzeta e de dinamizar a associação.

SÓNIA OLIM

BIO
Licenciado em Ciências do Meio Aquático pelo ICBAS e mestre em Biologia
pela Universidade de Groningen, na Holanda, onde se dedicou à ecologia
e conservação animal. Assumiu desde abril de 2021 a posição de secretário-geral da Associação Portuguesa de Aquacultores (APA), representando desde
então a associação que luta pelos produtores de aquacultura portugueses.

FÁBIO BARROSO

