
  

NÚCLEO REGIONAL DE SETÚBAL 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2015 
 

 
O presente documento define, de forma sumária, as principais linhas de 
orientação e as actividades a desenvolver durante o ano de 2015. 
  
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 e 
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 
 
À semelhança do que se verificou nos anos anteriores, o Núcleo procurará 
realizar algumas saídas de campo, para observação de aves, desenho de 
campo, etc., estando prevista uma saída conjunta com a CACAV – Círculo 
de Animação Cultural de Alhos Vedros. 
 
 
Palestras e debates 
 
Vai ser dada continuidade ao ciclo de palestras "Península de Setúbal - 
Recursos endógenos, ambiente e economia", através da co-organização 
de um debate subordinado ao tema do Turismo, que decorrerá já no 
próximo dia 28 de Fevereiro na Escola Técnica e Profissional da Moita, 
onde se pretende envolver operadores e  agentes relevantes da região da 
Península de Setúbal. 
 
Propõe-se também realizar um ciclo de tertúlias, em parceria com a 
SEIES-Centro de Cidadania Activa, em Setúbal, a par com a dinamização 
de outro tipo de actividades. 
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Workshops 
 
Na sequência de inúmeras solicitações que nos têm chegado, de 
associados e de outras pessoas, para a realização de workshops sobre 
hortas urbanas, e tendo surgido recentemente  possibilidade de 
colaboração de um formador especializado, propõe-se realizar, ao longo 
do ano de 2015, um conjunto de workshops sobre criação de hortas em 
modo de agricultura biológica. 
 
 
Envolvimento em actividades da Associação a nível nacional 
 
O Núcleo de Setúbal vai continuar a participar em actividades que 
envolvem a Associação no seu todo, como é o caso da Campanha 
Autarquias sem Glifosato, que continuará a decorrer ao longo do ano de 
2015. 
 
 
3. SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Serão analisadas as várias possibilidades existentes, no sentido de se 
implementarem parcerias com entidades diversas e formadores para a 
realização de acções de formação. 
 
O Núcleo continuará a responder às solicitações da comunidade escolar e 
outras e continuará a marcar presença nos vários Conselhos Eco-Escolas a 
que pertence. 
 
 
4. ACOMPANHAMENTO DE DOSSIERS CRÍTICOS 
 
O Núcleo continuará a acompanhar as situações relativas a projectos 
críticos na Península de Setúbal, nomeadamente o projecto de instalação 
do Terminal de Contentores do Barreiro, bem como os projectos que irão 
ser lançados no âmbito do Programa Operacional Regional de Lisboa. 
 
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 e dos restantes Grupos de 
Trabalho 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 (os Conselhos Estratégicos 
das Áreas Protegidas — Parque Natural da Arrábida, Reserva Natural do 
Estuário do Tejo, Reserva Natural do Estuário do Sado e Paisagem 
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Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica, o Conselho Consultivo do 
PEDEPES, a implementação das estratégias DLBC na Península de Setúbal, 
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. Aguarda-se ainda confirmação da 
representação do Núcleo na Comissão de Acompanhamento do POR 
Lisboa. 
 
 
6. 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. 
 
A par com a crónica mensal no Setúbal na Rede, o Núcleo iniciou este ano 
uma colaboração, também com periodicidade mensal, com o Distrito On 
Line, pretendendo-se desta forma alargar a voz e influência da Quercus na 
região. 
 
 
7. ORÇAMENTO  
 
Tendo em conta o que tem sido o desempenho financeiro do Núcleo nos 
últimos anos, e não se prevendo grandes alterações no modo de 
funcionamento do mesmo no presente ano, apresenta-se uma estimativa 
de orçamento para 2015, na tabela abaixo. 
 
Receitas Despesas 
Quotas 1000€ Deslocações 800€ 
Venda de Material 100€ Telecomunicações 200€ 
Donativos 100€ CTT 20€ 
  Apartado 65€ 
  Consumíveis 70€ 
  Eventos e outras 

iniciativas 
120€ 

Total 1200€ Total 1270€ 
 
Setúbal, 14 de Fevereiro de 2015 
A Direcção do Núcleo Regional de Setúbal da Quercus-ANCN 


