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Eugénjo
Sequeira
É um dos maiores especialistas quando se

fala em solos e desertificaçáo, agricultura e

florestas, ordenamento do território e sus-

tenta bilidade.

Eugênio Sequeira tem um percurso notável.

Tomou-se Engenheiro Agrónomo do ISA, em

1961, tendo a sua tese obtido a classificação de

19 valores. Ingressou no Departamento de Pe-

dologia da Estação Agronómica Nacional onde

atingiu o grau de InvestigadarCoordenadar,

Curioso pelo meio envolvente, investigou inicial-

mente o comportamento dos mícro-elementos

no solo e nas plantas, em poluição e na distri-

buição das raízes das plantas. E desenvolveu

vários trabalhos sobre a conservação do solo e

da água e a sua qualidade.
Coordenou o Grupo de Trabalho Agricultura/
Ambiente do IN IAV, tenda participado na

preparação da reunião do Rio de Janeiro (Agen-

da 21) e posteriormente na elaboração
da Convenção de Combate á Desertificação

tendo sido um dos responsáveis peio Anexo IV

daquela Convenção. Assim corno coordenou o

Programa Integrado de Desenvolvimento do

Baixo Mondego - Sector de Investigação e De-

senvolvimento, íom projectos integrados em

Programas de Investigação da União Europeia

em que liderou a parte portuguesa.
Foi membro cooptada da Conselho Cientifico

da Escola Superior Agrária de Beja de 1999 a

2001, e do Conselho Técnico do IHERA também

desde 1999 a 2000. £ em Maio de 2000 tomou

posse do cargo de Conselheiro do Conselho Na-

cional do Ambiente e do Desenvolvimento Sus-

tentável, cargo em que ainda está empossado.
Está associado a diferentes entidadesdedefesa

do ambiente e dos animais e tem mais de 400 tí-

tulos em publicações de índole científica, de di-

vulgação e de formação. Já foi agraciado e con-

decorado diversas vezes pelo seu trabalho que

imprime, nas gerações presentes e vindouras,

de forma singular, uma sensibilização e cons-

ciencialização sobre o mundo que nos rodeia.


