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  NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – A.N.C.N. 
 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS 2010 
 
 
O presente documento, Relatório de Actividades e Contas 2010, apresenta as principais 
actividades que o Núcleo Regional da Guarda da Quercus – Associação Nacional de 
Conservação da Natureza desenvolveu no distrito da Guarda (área geográfica de actuação do 
Núcleo) ao longo do ano de 2010. Apresenta-se no mesmo documento o balancete que reflecte a 
contabilidade do Núcleo em 2010. 
 
 
1.  Direcção do Núcleo 
Porque o Ambiente tem de ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis a direcção que nos 
ajudou a despertar para o que mais importa. 
 
   Presidente: 
 Ricardo José Teixeira Nabais   N.º Sócio 13301 
 
 Tesoureiro: 
 Bruno Miguel Lisboa de Almeida  N.º Sócio 14841 
 
 Secretária: 
 Regina Carvalho Babo Rodrigues  N.º Sócio ????? 
 
 Vogais: 
 Agostinho Fernando Duarte Ferreira  N.º Sócio 13412 
 Elsa Isabel do Carmo Nunes   N.º Sócio 14415 
 Sónia Nobre Sanchez    N.º Sócio 13595 
 Tiago Antunes Silva    N.º Sócio 15132 
 
 Vogal suplente: 
 André Filipe Mendes dos Santos  N.º Sócio 14066 
 
 
2.  Balanço de 2010 
No ano em que se assinalou o “Ano Internacional da Biodiversidade” muitas acções se 
desenvolveram (ver ponto 5. Actividades realizadas & Balancete) no entanto registe-se que 
outras ficaram por concretizar. Com um enorme esforço de recursos humanos conseguiu-se 
assinalar o Movimento PLP (Projecto Limpar Portugal) na Guarda. 
 
O ano de 2010 fica assim à semelhança do ano transacto marcado pela falta de recursos humanos 
e de uma massa crítica actuante. No entanto é de destacar o valoroso contributo, ao longo de 
2010, de 3 voluntárias indicadas pelo Banco de Voluntariado da Guarda. E foi nesse sentido que 
solicitamos novamente ao Banco um grupo de voluntários que manifestem interesse em 
desenvolver actividades na área do ambiente.  
 
De referir igualmente que continua a ser evidente uma fraca colaboração de associações e de 
outras entidades no distrito da Guarda com vista a potenciar as suas actividades e a diversificar 
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os seus públicos. Teima em sobrepor-se uma individualidade ao invés de uma cooperação. De 
pouco serve trabalharmos isoladamente quando as causas são comuns! 
 
Dizer ainda que é inaceitável entrar em contacto com diferentes entidades tanto por via de carta 
como por via de e-mail e não se obter qualquer tipo de resposta. Aconteceu isto com uma rádio 
local. Para quê ambicionar projectos elevados se depois não conseguem garantir os mínimos 
(responder a solicitações)?! 
 
 
3.  Actividade geral 
A actividade do Núcleo em 2010 foi diversificada por todo o distrito (ver Quadro 1). Das várias 
solicitações dirigidas ao Núcleo sobretudo por parte de escolas garantiu-se sempre uma resposta 
marcando igualmente presença nos eventos.  
 
Em 2010, ao contrário de 2009, não se conseguiu reunir com o mesmo número de entidades 
como a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a Associação Académica do Instituto 
Politécnico da Guarda, o Centro Comercial Vivaci. Apenas de assinalar a reunião com a Câmara 
Municipal da Guarda. 
 
A representação do Núcleo nos Conselhos Cinegéticos de Almeida, de Celorico da Beira, de 
Fornos de Algodres e de Pinhel manteve-se. Igualmente nos Conselhos Estratégicos da Reserva 
Natural da Serra da Malcata e do Parque Natural da Serra da Estrela e na Estrutura Local de 
Apoio de Intervenção Territorial Integrada do Douro Internacional. 
 
Novamente ao contrário de 2009 não se realizaram actividades em conjunto com outras 
associações como a Transcundânia1 (Associação para a Valorização do Património Histórico e 
Natural do Concelho do Sabugal), a PDSSE (Plataforma pelo Desenvolvimento Sustentável na 
Serra da Estrela), a Fundação Trepadeira Azul2, a ASTA3 (Associação Sócio-Terapêutica de 
Almeida) e/ou a Associação Cultural e Recreativa – Passagem Secreta4. Excepção feita à ATN5 
(Associação Transumância e Natureza) com o passeio pela Faia Brava a 18 de Abril. 
 
 
4.  Actividade interna 
Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2009 mantiveram-se as condições de trabalho 
dentro do Núcleo: a presença de um computador, a ligação à internet (tendo terminado nos fins 
do Verão o contrato), a existência de uma impressora e o empréstimo de um scanner por um 
elemento da direcção do Núcleo. Estas condições permitiram tanto aos dirigentes como às 3 
voluntárias melhor execução do seu trabalho. 
 
Com o esforço das referidas voluntárias acertou-se um horário semanal para a abertura da porta 
do Núcleo aos sócios da Quercus bem como à população em geral. Contudo e apesar de não se 
terem verificado grandes resultados por parte da população acreditamos que se deve manter esta 
ideia.  
 
Por considerarmos de extrema importância um relacionamento próximo com a Direcção 
Nacional da Quercus o Núcleo fez-se representar em 3 dos 4 Conselhos de Representantes (CR) 

                                                           
1 http://www.transcudania.com 
2 http://www.trepadeiraazul.com  
3 http://www.assterapeutica.com 
4 http://associacao-passagem-secreta.blogspot.com 
5 http://www.atnatureza.org 
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realizados (30 de Janeiro em Aveiro, 17 de Abril na Guarda, 10 de Julho em Setúbal e 25 de 
Setembro em Castelo Branco). Recordemos que segundo o 24.º artigo da Secção IV dos 
Estatutos da Associação o Conselho de Representantes é um órgão constituído por membros da 
Direcção Nacional e pelos presidentes das direcções dos núcleos ou seus representantes e tem 
por objectivo dinamizar a cooperação entre todas as estruturas da Associação. E foi nesse 
sentido que propusemos ao Presidente do CR a realização de um Conselho de Representantes na 
Guarda, onde com a colaboração da Quinta da Maúnça foi imprescindível para a realização do 
mesmo.  
 
Para garantirmos uma adequada divulgação da informação e aproximar os sócios às actividades 
do Núcleo garantimos sempre a publicação de notícias do Núcleo no jornal Quercus Ambiente 
assim como no blog recentemente criado http://quercusnrguarda.blogspot.com. Relativamente ao 
site http://guarda.quercus.pt uma vez mais não podemos dizer a mesma coisa, apenas 
pontualmente conseguimos publicar informação. Situação que deve ser melhorada. 
 
No âmbito financeiro praticou-se uma gestão rigorosa dos meios financeiros do Núcleo, 
apresentando mensalmente as contas à empresa responsável pela contabilidade da Quercus 
(Allsenox, Lda). Apesar de o Núcleo não ter marcado presença na formação de tesoureiros de 27 
de Novembro em Monsanto mantivemos sempre um relacionamento próximo com a tesoureira 
nacional esclarecendo todas as dúvidas de cada momento. À semelhança de 2009 a situação 
financeira do Núcleo apresentou prejuízo o que exige a procura de novos parceiros. 
 
 
5.  Actividades realizadas & Balancete 
As actividades realizadas em 2010 (ver Quadro 1) seguiram em grande parte o previsto no Plano 
de Actividades 2010. Juntou-se no mesmo Quadro 1 as actividades em que o Núcleo Regional da 
Guarda foi convidado a participar.  
 
No Quadro 2 apresenta-se o balancete que reflecte a contabilidade do Núcleo em 2010. Onde é 
possível verificar que são as deslocações, a correspondência e as comunicações que constituem a 
principal despesa do Núcleo. 
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Quadro 1: Actividades realizadas em 2010 

 
 

DESIGNAÇÃO DATA LOCAL DESTINATÁRIOS ENTIDADES 
PARCEIRAS 

Presença no Seminário sobre 
Gestão de recursos Hídricos e 
Florestais 

19 de Março 
Câmara 

Municipal da 
Guarda 

População em geral 
PSP 

- 

Projecto Limpar Portugal 20 de Março Guarda População em geral 
Câmara Municipal da 
Guarda (CMG) 

Formação sobre 
Sustentabilidade Ambiental  

10 de Abril Viseu Escuteiros Agrupamento de 
Escuteiros de Viseu 

Conselho de Representantes 17 de Abril 
Quinta da 
Maúnça 

Dirigentes dos Núcleos 
Regionais e DN da Quercus 
A.N.C.N. 

Câmara Municipal da 
Guarda (CMG) 
Quinta da Maúnça 

Passeio pela Reserva da Faia 
Brava 

18 de Abril 
Figueira de 

Castelo 
Rodrigo 

Dirigentes dos Núcleos 
Regionais e DN da Quercus 
A.N.C.N. 

Associação Transumância 
e Natureza (ATN) 

Educação Ambiental: O papel 
do animador para a 
sensibilização dos jovens 
sobre Ambiente 

28 de Abril 
Escola 

Profissional 
de Gouveia 

Estudantes da escola 
Escola Profissional de 
Gouveia 

Conferência Área Projecto 7 de Maio Vila Nova de 
Foz Côa 

Estudantes - 

I concurso de canteiros e 
floreiras 

21 a 23 de 
Maio 

Açores 
(concelho de 
Celorico da 

Beira) 

População em geral 
Associação Distrital dos 
Agricultores da Guarda 
(ADAG) 

Vamos Limpar o concelho da 
Guarda 

5 de Junho 

Porto da 
Carne 

(concelho da 
Guarda) 

População em geral CMG 

Palestra sobre compostagem 7 de Junho Vila Nova de 
Foz Côa 

Estudantes - 

Passeio pelo rio Noéme 13 de Junho 
Pelas 

margens do 
rio 

População em geral 
Juntas de freguesia do 
Rochoso e Casal de Cinza 

Actividades Ciência Viva (21 
passeios) 

Julho, 
Agosto e 
Setembro 

Distrito da 
Guarda 

População em geral - 

Presença no I Congresso da 
Associação Rio Vivo de S. 
Pedro de Rio Seco 

8 de Agosto 

S. Pedro de 
Rio Seco 

(concelho de 
Almeida) 

População em geral - 

Fim-de-semana de Observação 
de Aves 

2 de Outubro 

Almofala 
(concelho de 
Figueira de 

Castelo 
Rodrigo) 

População em geral 

Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves 
(SPEA) 
 

Palestra sobre 
“Biodiversidade” 

12 de 
Novembro 

Figueira de 
Castelo 
Rodrigo 

Estudantes Erva - Prata 
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Quadro 2: Contabilidade de 2010 
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6. Contactos do Núcleo 
Núcleo Regional da Guarda 
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 
Apartado 156 
Município Guarda 
6301-954 Guarda 
 
Tlm. 931 104 568 (rede da Vodafone) 
Fax. 271 388 232 
E-mail guarda@quercus.pt 
 
Ricardo Nabais (Presidente) Tlm. 963 270 140 
Bruno Almeida (Tesoureiro) Tlm. 969 737 196 
 


