
Unidos somos mais fortes! 

 

Quem somos? 

Somos um conjunto de associados da Quercus comprometidos com o futuro da Associação, 
na nossa quase totalidade dirigentes activos nos mais variados Núcleos Regionais. 
Apresentamos um grupo coeso e equilibrado de associados provenientes de uma ampla 
distribuição geográfica (incluindo distritos do litoral, e distritos do interior), de diferentes 
tendências e áreas temáticas e com uma experiência de gestão de assuntos nacionais e 
locais. Cumprimos dois anos de mandato e desempenhamos sempre as nossas funções com 
o máximo rigor, colocando sempre os interesses da associação e dos nossos associados em 
primeiro lugar! 

 

Porque nos recandidatamos? 

Porque consideramos que mais que tudo, é necessário que a Quercus se mantenha fiel aos 
seus princípios, como uma Associação inclusiva de todos os associados, bem implantada 
territorialmente e assente no trabalho voluntário. 

Porque consideramos que o trabalho que por nós foi desenvolvido permitiu um maior 
equilíbrio entre as várias estruturas da Associação e um envolvimento maior. 

Porque construímos uma Quercus mais equilibrada e coesa, onde todos assumiram as suas 
competências e responsabilidades, de acordo com o Regulamento Interno e os Estatutos. 

Porque todo o caminho que traçamos ao longo deste dois anos permitiu que a Quercus 
continuasse a ser uma referência na área do Ambiente, com uma imagem dinâmica, 
democrática e de acordo com o que a sociedade espera de nós. 

O que queremos? 

Queremos continuar o nosso trabalho com rigor! Queremos manter todos os esforços por 
parte dos dirigentes, associados, profissionais e apoiantes da Quercus e ser a voz activa dos 
cidadãos, por um bem comum precioso, que não tem voz: a nossa casa comum. 

Queremos reforçar o papel activo junto do poder local, nacional e – com ajuda dos nossos 
parceiros - também Europeu, nas políticas territoriais e sectoriais com impacte no Ambiente. 

Queremos ser capazes de analisar, refletir e trabalhar em conjunto, ser capazes de discutir 
opções para o futuro, perspectivar rotas, melhorar a nossa VISÃO E ATUAÇÃO 
ESTRATÉGICA enquanto Associação de âmbito e desígnio nacionais. 

Queremos mais associados para intervir e responder aos desafios que afligem grande parte 
do planeta: degradação do solo, perda de biodiversidade, danos provocados pela introdução 
de espécies exóticas, degradação da floresta, risco acrescido e propagação rápida de fogos, 
do ar, escoamento superficial de adubos e herbicidas de síntese, toxicidade associada a 
minas, resíduos tóxicos industriais, organismos geneticamente modificados, escassez e 
poluição da água, efeitos das alterações climáticas e aumento insustentável do consumo de 
recursos e da pegada ecológica. 



Queremos que a Quercus continue a ser uma escola de formação de novos dirigentes 
associativos, e que esta se faça essencialmente pela inclusão de novos voluntários nos 
trabalhos dos vários Núcleos Regionais, que possam posteriormente desempenhar outras 
funções na sociedade, mantendo sempre uma ligação à Associação, de aconselhamento e de 
formação. 

Queremos ser capazes de integrar eficazmente os contributos de voluntários, melhorando a 
nossa própria formação, capacidade de acolhimento e de gestão de VOLUNTÁRIOS. 

Queremos que a Quercus seja uma referência na EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO dos 
mais novos e que estes adquiram competências válidas de cidadania ativa e participação 
cívica na sociedade global. 

Queremos manter a obrigação ética e continuar a ser TRANSPARENTES,  claros, abertos e 
honestos.  

Queremos manter a continuidade do enorme trabalho que tem sido realizado por todos os 
associados nas diferentes estruturas regionais e nacionais.  

Queremos uma Quercus forte, com Grupos de Trabalho dinâmicos, abertos aos sócios, a 
trabalhar de acordo com as suas competências e tecnicamente bem preparados. 

Continuaremos a ter a CORAGEM e o COMPROMISSO em denunciar o que realmente de 
negativo está a ser feito em algumas empresas e autarquias, assim como no poder central, 
mesmo nos projetos que nos são apresentados como sustentáveis. 

Queremos que a Quercus continue a ter uma VOZ ATIVA e INTERVENTIVA na sociedade 
portuguesa, na denúncia da má administração pública, no desrespeito das leis e na 
impunidade dos poderosos, com ousadia, coragem e criatividade. Sabemos que o 
sensacionalismo não combina com o ambientalismo ético e de credível, mas por vezes 
precisamos de dar o alerta, sem desmobilizar os cidadãos. Iremos continuar a dar visibilidade 
e o nosso apoio às iniciativas, empresas e projetos que realmente fazem a diferença, mas 
não iremos apelidar de sustentável aquilo que não o é. 

Porque não estamos sozinhos, nem devemos atuar isolados, queremos que a Quercus se 
mantenha e aumente as PARCERIAS ACTIVAS com as principais ONGs nacionais e 
internacionais. 

Finalmente, e porque todos somos poucos, queremos trabalhar para que a QUERCUS na sua 
diversidade de indivíduos, de projetos, de áreas temáticas e de regiões abrangidas, se torne, 
mais do que uma Associação, uma COMUNIDADE forte, solidária e coesa. 

 

Que medidas iremos reforçar? 

Iremos dar maior destaque e fortalecer a divulgação das modalidades da quota familiar e do 
débito directo e de campanhas como a “Traz um amigo”, como forma de conseguir captar 
novos grupos de associados. 

 



Fazer um novo levantamento das principais carências sentidas por cada Núcleo Regional e 
encontrar formas eficazes de as suprir. 

Garantir dois responsáveis na Direcção Nacional pelo acompanhamento dos Núcleos 
Regionais. 

Garantir aos Núcleos Regionais uma verba mínima que lhes permita manter uma actividade 
regular, nomeadamente para a presença em reuniões do Conselho Representantes e 
organização de iniciativas. 

Aperfeiçoar as medidas estruturais já criadas, tais como o Fundo de Garantia Salarial; a 
melhoria das condições em Higiene e Segurança no Trabalho, e a organização e apoio do 
Secretariado da Direcção Nacional às necessidades das várias estruturas da Quercus. 

Manter a realização de reuniões periódicas dos Projectos Nacionais com a Direção Nacional, 
assim como a definição de regras e a criação de um equilíbrio de competências entre as 
diferentes estruturas da Quercus. 

Promover a definição de estratégias de acção dos diversos grupos de trabalho, que deverão 
ser discutidas no CR, com reporte regular (semestral ou anual) do seu andamento. 

Estabelecer objectivos de intervenção para os Grupos de Trabalho da Quercus e encetar 
esforços para que estes facultem os recursos necessários para apoiar a actuação das 
diversas estruturas da Associação (por exemplo, documentos enquadradores relativos à sua 
área temática; organização de respostas a pedidos de informação e denúncias). 

Continuar o processo de renovação de imagem do jornal Quercus Ambiente, mantendo a sua 
tiragem e periodicidade, de modo a que este seja um meio de excelência de comunicação da 
Quercus com os seus associados. 

Continuar a apostar na formação dos dirigentes, associados e funcionários, avançando com 
um programa de formação dirigido às áreas temáticas da Quercus, bem como às áreas de 
Higiene e Segurança no Trabalho, associativismo e cidadania.  

Manter a parceria institucional com diversas entidades do sector público e privado, no sentido 
de continuar a co-organização de algumas iniciativas relevantes tais como os “Green Project 
Awards Portugal” e o “Projecto 80”. 

 

Concluindo 

Pretendemos assumir o compromisso por mais dois anos, garantindo que tudo faremos para 
que a Quercus continue a ser a maior associação ambientalista de Portugal.  

Sabemos que nem sempre será fácil, mas manteremos a coragem de denunciar o que está 
errado apresentando saídas alternativas e bem fundamentadas. 

Estamos a construir uma associação mais forte, mais credível e mais capaz. 

"Sozinhos vamos mais rápido. Juntos vamos mais longe." 

@autor desconhecido 
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