
Voto de Pesar pelo falecimento da Professora Doutora Ana Isabel de 

Melo Azevedo Neto 

 

Faleceu no passado dia 1 de maio, aos 57 anos, Ana Isabel de Melo Azevedo Neto, 

professora associada com agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade dos Açores.  

Natural da Ilha do Pico, nasceu a 11 de setembro de 1963, nas Lajes do Pico. A Professora 

Doutora Ana Neto licenciou-se em Biologia, em 1987, na Universidade de Lisboa; vindo 

a integrar, como Assistente, a Universidade dos Açores em 1991. Doutorou-se em 

Biologia, especialidade de Biologia Marinha, pela Universidade dos Açores, em 1997, 

com uma tese sobre as comunidades de algas na ilha de São Miguel. Em 2007, prestou 

Provas de Agregação e, em 2012, passou a Professora Associada com Agregação. 

Com formação em botânica marinha e ecologia costeira, firmou a sua experiência em 

macroalgas marinhas e na ecologia de habitats costeiros, resultante do 

desenvolvimento de mais de 30 anos de investigação em ecossistemas litorais em ilhas. 

Com uma vasta experiência na coordenação, gestão e execução de projetos e eventos 

científicos nacionais e internacionais, consolidou diversas colaborações com trabalhos 

em temas como a ecologia costeira, biogeografia e conservação. A sua qualidade como 

investigadora foi ainda reconhecida através do seu papel como revisora de várias 

revistas científicas e como membro de painéis de revisão para projetos e bolsas de 

investigação, nacionais e internacionais, e também em avaliações de pares no âmbito 

da carreira académica.  

Nos últimos anos, a Professora Doutora Ana Neto dedicou especial atenção à valorização 

da biodiversidade e dos recursos marinhos, à dinâmica, padrões e processos das 

comunidades costeiras e, também, às suas respostas a fatores adversos, como as 

alterações climáticas e a sobre-exploração. Deste notável percurso resultou a publicação 

de oito guias de divulgação, três capítulos de livros e cerca de 160 artigos em revistas 

especializadas na área da biologia marinha. 

Enquanto investigadora, evidenciou-se, ainda, pela colaboração com a sociedade civil 

por meio de atividades de prestação de serviços, consultoria, conscientização e 



educação ambiental. A sua visão e capacidade de inovação distinguiram-na ao efetivar 

a transferência de conhecimento, colaborando em projetos científicos em contexto 

empresarial, nomeadamente com a ALGICEL, empresa especializada no cultivo de 

microalgas, e a AQUAZOR, empresa dedicada à aquacultura de macroalgas e de peixes. 

A par do seu percurso como investigadora, a Professora Doutora Ana Neto, deixa uma 

marca indubitável na docência em cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento. 

Como docente será recordada pela sua habilidade pedagógica, revestida de um 

entusiamo e paixão que cativaram alunos ao longo de anos para o estudo da Biologia 

Marinha. O seu entusiamo e paixão por esta área científica continuarão vivos através de 

todos os que tiveram a honra de a ter como professora ou como colega. 

Enquanto açoriana orgulhosa da sua terra e picarota apaixonada pela sua montanha, ao 

fixar-se na ilha de São Miguel manteve viva a sua ligação à ilha mãe, quer a ela 

regressando sempre que possível quer como associada da Casa do Triângulo, 

participando e colaborando ativamente em variadíssimas atividades desta Associação, 

destacando-se o “Grupo da Chamarrita”, onde encontrava espaço para manifestar o seu 

gosto por “bailar”, contagiando todos com a alegria e força que tão bem a 

caracterizavam.  

A Professora Doutora Ana Neto deixou um legado valioso para a nossa região, tendo 

dignificado o nome dos Açores tanto a nível nacional como a nível internacional. 

Com este voto homenageamos a Mulher, dona de uma energia ímpar, a Docente e 

Investigadora com visão e ambição para ir sempre mais além! Partiu prematuramente, 

perdem todos os que a conheceram, perde a academia açoriana, perdem os Açores. 

Ao seu marido, José Azevedo, também docente da Universidade dos Açores, aos seus 

filhos, à sua família e amigos, demonstramos o nosso profundo pesar e consternação 

pelo falecimento da Professora Doutora Ana Neto. 

Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em 

sessão Plenária no período legislativo de maio de 2021, a aprovação de um Voto de 

Pesar pelo falecimento da Professora Doutora Ana Neto. 



Do presente Voto deve ser dado conhecimento à sua família, à Direção da Casa do 

Triângulo e à Universidade dos Açores. 

 

Horta, Sala das Sessões, 17 de maio de 2021 

 

Os Deputados 

 

 


