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Este espaço é dedicado àqueles que, de alguma forma, contribuíram e me ajudaram a 

cumprir os objetivos e a realizar mais uma etapa da minha formação académica. Desta forma, 

deixo apenas algumas palavras, que seguramente não me permitem agradecer todo o apoio que 

me foi transmitido ao longo do Mestrado de Arquitetura Paisagista, mas são palavras sentidas e 

profundas que representam todo o meu agradecimento. 

 Em primeiro lugar aos meus orientadores de estágio, pois sem eles este percurso não 

tinha sido possível: Ao Prof. Doutor Nuno Lecoq, com quem tive a honra e o privilégio de 

trabalhar, a minha sincera gratidão pela extraordinária orientação, pela partilha de 

conhecimentos e pela permanente disponibilidade. Quero agradecer também por me ter 

proporcionado as condições necessárias para a elaboração do meu relatório e por permitir a 

minha integração total no estágio. Foi um privilégio ser sua orientanda. E à Prof.ª Doutora 

Isabel Ramos, pela orientação, empenho, sugestões, incentivo e dedicação manifestada para 

orientar este trabalho logo desde o inicio, mostrando sempre interesse e disponibilidade. 

À equipa da DCNFA (serviços territorialmente desconcentrados do ICNF) por terem feito 

parte deste agradável primeiro contacto com o mundo profissional, por me terem feito sentir 

integrada e acima de tudo por todo o conhecimento que me transmitiram um muito obrigada a 

todos: ao Arq. Pais. José Luís Faustino, à Eng.ª Fernanda Fernandes, à Eng.ª Helena 

Ramalho, ao chefe de divisão de gestão operacional e fiscalização, o Eng. Carlos Ramalho, ao 

Eng. João Artur, ao Eng. João Belchiorinho (pela paciência que teve em ensinar-me a trabalhar 

com o Qgis), ao Dr. João Claro, ao Eng. João Falcão e ao Eng. João Ribeiro. E um especial, 

obrigada ao Diretor Doutor Pedro Rocha e ao chefe de divisão de planeamento e avaliação de 

projetos, o Eng. Guilherme Santos, por terem aceite o meu estágio nesta divisão. Um grande 

obrigada também a todos os outros funcionários do DCNFA por me terem recebido tão bem e me 

terem tratado com respeito e carinho. 

A todos os professores que acompanharam o meu percurso académico na Universidade 

de Évora, sem eles o conhecimento adquirido ao longo da Licenciatura e Mestrado não seria 

possível.  

Àquelas que além de minhas colegas de curso hoje são amigas para a vida, pois sem elas o 

meu percurso académico não seria o mesmo: Paula Mendes, Ana Rita Lima, Mariana Marques 

e Lurdes Gonçalves.  



Às Minhas amigas e colegas de Casa: Coral, Laura, Mariana e Alexandra, pela forma 

como me acolheram e integraram em Évora. Pela amizade, companhia e afeto que me davam 

todos os dias que chegava a casa. Muito Obrigada.  

Ao meu namorado e melhor amigo Marco Castelhano, por o grande apoio que me deu ao 

longo destes anos todos de formação académica, e em especial na reta final da elaboração deste 

trabalho, e principalmente um grande obrigada por acreditar sempre em mim e dar-me forças 

para nunca desistir dos meus sonhos.  

 À Minha Família, em especial aos meus pais Isabel e Francisco, à minha avó Agostinha 

e à minha tia Nita, um enorme obrigada por acreditarem sempre em mim e naquilo que faço. 

Espero que esta etapa, que agora termino, possa, de alguma forma, retribuir e compensar todo o 

carinho, apoio e dedicação que, constantemente, me oferecem. 

 

 

 

 


