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PRIZES 2015 – AZOREAN BIODIVERSITY GROUP – (IBBC and IERS - cE3c) 

 

In 2012, the Azorean Biodiversity Group (ABG) initiated the attribution of the “Azorean 

Biodiversity Group Prizes” that aim to highlight excellence in research. The annual prizes are 

awarded to members of the group, to collaborators or to other scientists in several categories.  

 

 

THOMAS MATTHEWS  

“The Most Productive Young Researcher – Ph.D. Student” Award - 2015 

(This prize is awarded every two years to the most productive young researcher of the ABG 

Group, a Post-Doc Fellow and Ph.D. student interchangeably; productivity analysis use the 

previous three years) 

 

In 2015 the “The Most Productive Young Researcher – Ph.D. Student 2015” Award goes to 

Thomas Matthews (http://gba.uac.pt/teams/user/?id=172). 

Thomas Matthews, is an English young researcher, studying the biology of fragmentation 

under the supervision of Prof. Robert Whittaker (University of Oxford, UK), and the 

collaboration of Prof. Paulo A. V. Borges (University of Azores, PT). In the period of 2013-2015 

he authored 14 publications, 12 of which in SCI Journals, and nine as leading author. He 

received his Ph.D. in 27th February 2015. 

 

 

FRANÇOIS RIGAL 



2 
 

“BALA –Biodiversity of Arthropods from Laurisilva of Azores” Award - 2015 

(This prize is awarded every year to the most influent researcher generating data or analyses in 

the BALA Project) 

 

 

In 2015 the “BALA –Biodiversity of Arthropods from Laurisilva of Azores 2015” Award goes to 

François Rigal (http://gba.uac.pt/teams/user/?id=163). 

François Rigal, is a French researcher, who came to the Azores as a Post-Doc in 2010, working 

within two FCT projects. In the last five years he was an influential researcher in the modelling 

of BALA databases, contributing also to the writing of the most recent FCT approved project 

MACDIV. He has published ca. 20 publications on SCI Journals for the GAB-CITA-A/cE3c. 

François Rigal is currently a researcher in the University of Pau (France). 

 

 

FERNANDO PEREIRA  

“The Azorean Biodiversity Group Engagement” Award - 2015 

(This prize is awarded to the person(s) that demonstrate the highest level of commitment to the 

Group, exceeding their appointed tasks) 

 

In 2015 “The Azorean Biodiversity Group Engagement 2015” Award goes to Fernando Pereira 

(http://gba.uac.pt/teams/user/?id=185). 

Fernando Pereira is an Azorean technician and an influential member of Azorean Biodiversity 

Group. He works in most of the projects coordinated by members of Terceira, dominating all 

the sampling methods for plants and invertebrates and helping in the management of our 
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natural collections, especially of vascular plants and arthropods. In the field, he is an invaluable 

collaborator and a precious guide to all the corners of the native vegetation in all the nine 

islands, or to the more that 200 lava tubes and volcanic pits. Since 2007 he is an author of 

more than 30 publications, eleven of which in SCI papers. With a unique personality, he is also 

a friend and a support in the most stressful field situations. 

 

 

LUÍS M. ARRUDA  

The Azorean Biodiversity Group “Science Outreach” Award - 2015  

(This prize is awarded to the person(s) that promote science communication and outreach) 

 

 

In 2015 “The Azorean Biodiversity Group Events/Outreach” Award goes to Luís M. Arruda. 

Luís M. Arruda is an Azorean scientist, who worked until his retirement in the Faculty of 

Sciences of the University of Lisbon. He receives this award due to his recent publication 

“Scientific Discovery of Azores [Descobrimento científico dos Açores]”. In this book the author 

presents a detailed description of all the scientific expeditions to the Azores before the 

Volcanic Eruption of Capelinhos. This book will be a fundamental work for long time since it 

compiles a large amount of information about the natural history studies and research in the 

Azores.  

Luis M. Arruda was born in Horta (Faial, Azores) in 1944. Doctor of Science with the title of 

Aggregate from the University of Lisbon, he taught at this University until his voluntary 

retirement in 2008. He was a researcher at the IMAR – Institute of Marine Research, and a 

guest researcher at Catholic University of Lisbon. He coordinated the edition of the Azorean 

Encyclopedia and edited the “Bulletin of the Horta Cultural Nucleus”. He lectured various 

disciplines and mentored internships, scientific monographs and doctoral projects. His 

scientific research focused on biology applied to fisheries management, and was later devoted 

to the study and dissemination of the Azores scientific discovery.  
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PRÉMIOS 2015 – GRUPO DA BIODIVERSIDADE DOS AÇORES –  

(IBBC & IERS - cE3c) 

Em 2012 o Grupo da Biodiversidade dos Açores (ABG) iniciou a atribuição dos “Prémios do 

Grupo da Biodiversidade dos Açores”, com o objectivo de celebrar a excelência na 

investigação. Os prémios anuais são atribuídos aos membros do grupo, aos colaboradores e a 

outros cientistas em várias categorias. Esta é a quarta edição da atribuição de prémios. 

 

THOMAS MATTHEWS  

Prémio “Jovem investigador mais produtivo – Doutorando” 2015 

Esta distinção é atribuída ao jovem investigador mais produtivo do ABG, alternadamente a 

alunos de doutoramento ou Pos-Docs); a análise de produtividade é feita tendo em conta os 

últimos três anos) 

 

Em 2015 o Prémio “Jovem investigador mais produtivo – Doutorando” foi atribuído a Thomas 

Matthews (http://gba.uac.pt/teams/user/?id=172). 

Thomas Matthews, é um investigador inglês, que estuda a biologia da fragmentação sob 

orientação do Prof. Robert Whittaker (Universidade de Oxford, Reino Unido) e co-orientação 

do Prof. Paulo A. V. Borges (Universidade dos Azores, Portugal). Durante o período de 2013-

2015, publicou 14 artigos científicos, 12 deles em Jornais SCI e nove como primeiro autor. 

Recebeu o seu doutoramento pela Universidade de Oxford em 27 de Fevereiro de 2015. 

 

 

FRANÇOIS RIGAL 

Prémio “BALA –Biodiversidade de Artrópodes da Laurisilva dos Açores” 2015  

(Esta distinção é atribuída anualmente ao investigador que gerou mais dados ou análises 

utilizando os dados obtidos no Projecto BALA) 
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Em 2015 o Prémio “BALA –Biodiversidade de Artrópodes da Laurisilva dos Açores” foi atribuído 

a François Rigal (http://gba.uac.pt/teams/user/?id=163). 

François Rigal, é um investigador francês, que veio para os Açores como pós-doc em 2010, 

tendo trabalhado em dois projectos FCT. Nos últimos cinco anos tornou-se um importante 

modelador dos dados obtidos através dos Projectos BALA I (1999-2000) e BALA II (2009-2010), 

tendo contribuído de modo fundamental para a escrita do Projecto MACDIV, recentemente 

aprovado pela FCT. Durante este período publicou cerca de 20 artigos em revistas do SCI. 

François Rigal é presentemente professor da Universidade de Pau (França). 

 

FERNANDO PEREIRA  

Prémio “Compromisso com o Grupo da Biodiversidade dos Açores” - 2015 

(Esta distinção é atribuída ao colaborador que tenha demonstrado o mais elevado grau de 

compromisso com o Grupo, excedendo o cumprimento das suas tarefas) 

 

 

Em 2015 o Prémio “Compromisso com o Grupo da Biodiversidade dos Açores” foi atribuído a 

Fernando Pereira (http://gba.uac.pt/teams/user/?id=185). 

Fernando Pereira é um técnico Açoriano e um dos elementos mais influents do Grupo da 

Biodiversidade dos Açores. Ele trabalha na maior parte dos projectos coordenados por 

membros da Terceira, dominando as técnicas de amostragem de plantas e invertebrados e 

auxiliando na gestão das colecções naturais, especialmente as de plantas vasculares e 

artrópodes. No campo, torna-se um valioso guia e colaborador, conhecendo todos os cantos 
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da vegetação natural das ilhas e os mais de 200 tubos de lava e algares dos Açores. Desde 2007 

participou em mais de 30 publicações, 11 das quais em revistas do SCI. Com a sua 

personalidade única, ele é também um amigo e um apoio nas situações mais difíceis do 

trabalho de campo. 

 

LUÍS M. ARRUDA  

Prémio “Comunicação de Ciência” 2015 

(Esta distinção é atribuída à pessoa/grupo que tenha promovido a comunicação e Divulgação 

de ciência) 

 

 

Em 2015, o Prémio “Comunicação de Ciência” foi atribuído a Luís M. Arruda. 

Luís M. Arruda é um cientista português, nascido na Horta, que trabalhou na Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa até à sua aposentação voluntária em 2008. Recebeu este 

prémio devido à sua publicação recente “Descobrimento científico dos Açores”, livro onde 

descreve detalhadamente as expedições científicas feitas aos arquipélago, desde o 

povoamento ao início da erupção dos Capelinhos. Trata-se de um trabalho fundamental que, 

apresenta por ordem cronológica, valiosa informação acerca de história natural e da 

investigação nos Açores. 

Luís M. Arruda nasceu na Horta, em 1944. Doutor em Ciências com o título de Agregado pela 

Universidade de Lisboa, foi professor nesta Universidade, investigador no IMAR – Instituto do 

Mar, investigador convidado na Universidade Católica, coordenador-geral da Enciclopédia 

Açoriana e editor do Boletim do Núcleo Cultural da Horta. Regeu diversas disciplinas e orientou 

estágios, monografias científicas e projetos de doutoramentos. Em 2008 pediu aposentação 

voluntária, não antecipada. Inicialmente desenvolveu a sua atividade científica na área da 

Biologia aplicada à gestão das pescas e, posteriormente dedicou-se ao estudo e à divulgação 

do descobrimento científico dos Açores. 

 

Angra do Heroísmo, December 2015 


