
  

NÚCLEO REGIONAL DE SETÚBAL 

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2013 

 

 
O presente documento define, de forma sumária, as principais linhas de 
orientação e as actividades a desenvolver durante o ano de 2013. 
  
O presente Plano de Actividades pugna por uma estratégia de continuidade, na 
linha do que tem sido conseguido nos mandatos anteriores, mas procurando um 
maior esforço no desenvolvimento de projectos ligados à Educação Ambiental e à 
Sustentabilidade e na realização de actividades dirigidas, por um lado aos 
associados, no sentido de estabelecer uma maior aproximação entre estes e a 
Associação, e por outro às populações da Península de Setúbal, procurando 
alertar para os riscos ambientais existentes ou iminentes e também apontar 
caminhos para um desenvolvimento equilibrado do território que valorize os 
recursos endógenos e a sua exploração sustentável. 
 
 
1. REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AOS ASSOCIADOS 
 
À semelhança de anos anteriores, o Núcleo procurará realizar um conjunto de 
actividades, dirigidas principalmente aos associados, mas também abertas ao 
público em geral, como saídas de campo (observação de aves, percursos 
pedestres, desenho de campo, apanha de sementes, etc.) e palestras e debates. 
 
Saídas de campo 
Estão previstas as seguintes saídas de campo: 
- passeio de observação de aves na Reserva Natural do Estuário do Sado, em 
Abril 
- passeio de barco no Sado, em Maio 
- rali fotográfico na Arrábida, em Setembro 
 
Palestras e debates 
 
Teve já início o ciclo de palestras "Península de Setúbal - Recursos endógenos, 
ambiente e economia", com uma palestra dedicada à Ostra-portuguesa, realizada 
no dia 2 de Fevereiro (Dia Internacional das Zonas Húmidas) na Freguesia de 
Gaio-Rosário, Moita. 
 
Propõe-se pois continuar o ciclo com mais duas palestras, a realizar em 8 de 
Junho e em data posterior a confirmar, dedicadas respectivamente aos temas dos 
serviços dos ecossistemas e turismo e hortas urbanas.  
 
 
2. SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
O Núcleo irá apresentar uma proposta para uma actividade a realizar no âmbito 
do Programa Ciência Viva, dedicada à biologia dos estuários. 
 
Procurar-se-á estender esta actividade para o ano lectivo 2013/2014, tendo como 
público-alvo os alunos dos 1º e 2º ciclos de escolas da região.  
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O Núcleo continuará ainda a dar resposta, na medida dos recursos humanos e 
logísticos disponíveis, às solicitações de alunos, agrupamentos escolares e outras 
entidades. 
 
 
3. INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS  
 
A disponibilização de informação sobre as actividades do Núcleo continuará a ser 
efectuada mediante a actualização do site (http://setúbal.quercus.pt) e através 
de lista electrónica própria, onde são divulgadas todas as actividades do Núcleo, 
desde saídas de campo e acções de sensibilização e educação ambiental a 
comunicados, pareceres e outras acções do Núcleo na sua área de intervenção.   
 
O Núcleo procurará também continuar a sua participação regular no Jornal 
Quercus Ambiente, através da publicação de artigos relacionados com os temas 
que considera relevantes na sua área de intervenção. Para além de ser uma 
forma de informação privilegiada junto dos associados, poderá ser também uma 
forma de angariar apoios ao nível do voluntariado. 
 
 
4. ACOMPANHAMENTO DE DOSSIERS CRÍTICOS 
 
O Núcleo continuará a acompanhar as situações relativas a projectos críticos na 
Península de Setúbal, de entre os quais assumem particular relevo  alguns 
projectos imobiliários, como o Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra, e 
também o recente projecto de instalação de um Terminal de Contentores na 
Trafaria. 
 
O Núcleo continuará também a acompanhar, sempre que possível, dados os 
recursos humanos e logísticos disponíveis, as muitas denúncias que recebe todos 
os meses, sendo de salientar que conta neste momento com o apoio do Gabinete 
Jurídico da Associação para as questões mais complexas. 
 
 
5. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
 
O Núcleo continuará, na medida dos recursos disponíveis, a acompanhar os 
processos de participação pública para os quais é solicitado, nomeadamente 
aqueles dos quais já faz parte (o Conselho Cinegético de Alcochete, o Conselho 
Cinegético de Setúbal, a Comissão de Acompanhamento da Setúbal Polis, a 
Comissão de Acompanhamento da Candidatura da Arrábida a Património Mundial 
e os vários Conselhos Eco-Escolas), bem como outros no âmbito dos 
procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e outros processos de 
consulta pública. 
 
 
 

Setúbal, 3 de Março de 2013 
A Direcção do Núcleo Regional de Setúbal da Quercus-ANCN 


