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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E DE GESTÃO 

2012 

 
 
O presente relatório descreve, de forma sumária, as actividades do Núcleo 
Regional de Setúbal da Quercus-A.N.C.N., bem como um balanço da 
gestão e contabilidade do exercício de 2012. 
 
 
 
1. SECRETARIADO E RECURSOS HUMANOS 
 
Considerando que o Núcleo de Setúbal neste momento funciona sem sede, 
todas as solicitações têm sido recebidas via telefone e email.  
 
O Núcleo tem funcionado exclusivamente com recurso a voluntariado, 
recorrendo sobretudo aos seus dirigentes. 
 
O atendimento ao público, a recepção de denúncias e demais 
correspondência e o contacto com entidades externas tem sido 
assegurado pela Presidente do Núcleo. 
 
Os restantes dirigentes têm assegurado o acompanhamento de algumas 
questões, como a apreciação de Estudos de Impacte Ambiental, a 
assessoria informática e logística e a dinamização de actividades. 
 
 
 
2. ACOMPANHAMENTO DE DENÚNCIAS E OUTROS ASSUNTOS 
 
Deram entrada no Núcleo de Setúbal cerca de 200 solicitações de 
natureza diversa, incluindo pedidos de informação e denúncias, pedidos 
de apoio a projectos académicos e convites para participação em 
seminários e palestras. 
 
De entre as situações mais sensíveis acompanhadas pelo Núcleo, 
destacam-se neste ano alguns projectos e planos estruturantes bem como 
os muitos projectos turísticos planeados para a região, nomeadamente: 

§ Os empreendimentos turísticos planeados para a Mata de Sesimbra 
(Zona Norte e Zona Sul). 

§ O processo de deslocalização da empresa Carmona, S.A., de 
Azeitão para a Mitrena, que continuamos a acompanhar com o 
apoio do Centro de Informação de Resíduos (CIR). 
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3. PROJECTOS 
 
Não foram desenvolvidos os projectos de educação ambiental planeados 
para o ano lectivo 2012-2013, por indisponibilidade do Instituto de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, através quer da Reserva 
Natural do Estuário do Tejo, quer da Reserva Natural do Estuário do Sado, 
para se associarem aos projectos através da cedência das suas instalações 
no Sítio das Hortas e do Moinho de Maré das Mouriscas, respectivamente. 
 
 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
Apresenta-se de seguida uma listagem das principais actividades 
realizadas pelo Núcleo de Setúbal, agrupadas por categorias de 
intervenção: 
 
 
4.1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

§ Palestra na Biblioteca Municipal de Setúbal, para um público juvenil 
internacional, no âmbito do projecto internacional “Recycle Now”, 
dinamizado em Portugal pela Associação “Experimentáculo”, 
Setúbal, 23 de Janeiro. 

§ Escola Secundária de Alcochete, Conferência sobre 
Sustentabilidade, no âmbito dos cursos EFA, Alcochete,  15 de 
Março. 

§ Participação no vídeo sobre a “Nova Setúbal”, para projecto escolar, 
Setúbal, 30 de Maio. 

 
 
4.2. PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS/EXPOSIÇÕES 
 

§ Feira ObservaNatura, Herdade das Mouriscas, Setúbal, 13 e 14 de 
Outubro 

§ Feira de Outono, Herdade das Mouriscas, Setúbal, 11 de Novembro. 
 
 
4.3 . SAÍDAS DE CAMPO 
 

§ Encontro de Voluntários, Sarilhos Pequenos (Moita), 1 de Março. 
§ Passeio na Lagoa Pequena, 5 de Abril. 

 
 
5. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE CONSULTA PÚBLICA 
 
O Núcleo de Setúbal continua atento aos projectos de desenvolvimento 
planeados para a Península de Setúbal, bem como à publicitação da 
abertura de procedimentos de consulta pública, quer no site da APA, quer 
no site da CCDR-LVT. 
 
No entanto, ao longo do ano de 2012, não se verificaram aberturas de 
procedimentos de consulta pública de projectos considerados relevantes 
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ou críticos em termos ambientais para a região, pelo que não houve lugar 
à elaboração de pareceres. 
 
 
6. REPRESENTAÇÕES 
 
O Núcleo de Setúbal integra vários conselhos consultivos, representando 
ainda a Quercus junto de diversas entidades.  
 
 
6.1. ORGÃOS CONSULTIVOS 
 
O Núcleo de Setúbal integra os seguintes Conselhos Consultivos: 
 

§ Comissão de Acompanhamento da Setúbal Polis 
§ Concelho Cinegético e da Fauna Municipal de Alcochete 
§ Concelho Cinegético e da Fauna Municipal de Setúbal 
§ Comissão de Acompanhamento da Candidatura da Arrábida a 

Património Mundial 
§ Conselho Eco-Escolas da Escola Profissional de Setúbal 
§ Conselho Eco-Escolas Centro Infantil O Ninho, Setúbal 
§ Conselho Eco-Escolas da São Simão School, Azeitão 
§ Conselho Eco-Escolas Jardim de Infância Arco-Íris, Setúbal 

 
 
6.2. REUNIÕES COM ENTIDADES EXTERNAS E OUTRAS REPRESENTAÇÕES 
 

§ Reunião RNES, Setúbal, 20 de Janeiro. 
§ Reunião Carmona, S.A., Azeitão, 17 de Abril. 
§ Conselho Eco-escolas, Escola Profissional de Setúbal, Setúbal, 19 de 

Abril. 
§ Reunião Carmona, S.A., Azeitão, 17 de Maio. 
§ Reunião ICNB/RNES, Setúbal, 22 de Maio. 
§ Conselho Eco-escolas São Simão School, Azeitão, 5 de Junho. 
§ Reunião Fundação Salinas do Samouco, Alcochete, 10 de Outubro. 

 
 
6.3. REUNIÕES E OUTROS EVENTOS INTERNOS 
 
A Direcção do Núcleo de Setúbal reuniu algumas vezes ao longo do ano, 
embora não com tanta frequência como seria de desejar. 
 
O Núcleo de Setúbal participou ainda nas reuniões do Conselho de 
Representantes em: 

§ Porto, 14 de Janeiro 
§ Beja, 14 de Abril 
§ Viana do Castelo, 7 de Julho 

 
 
7. INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS 
 
A disponibilização de informação sobre as actividades do Núcleo é já 



Núcleo Regional de Setúbal da Quercus-ANC 
      Relatório de Actividades e de Gestão 2013 
  

 4 

efectuada mediante a actualização do site e através de uma lista 
electrónica, 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, bem como informação genérica sobre a Associação e outras 
informações relevantes na área geográfica de intervenção do Núcleo. 
 
De salientar no entanto que o site da Associação foi renovado, no final do 
ano de 2012, tendo sofrido alterações profundas ao nível do 
funcionamento do seu backoffice. Deste modo, ainda se encontram a ser 
actualizados os conteúdos relativos ao Núcleo de Setúbal, pelo que a 
informação constante no site ainda não se encontra totalmente completa. 
 
O Núcleo tem também prosseguido 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. 
 
 
 
8. COMUNICAÇÃO 
 
 
8.1. CRÓNICA NO PORTAL “SETÚBAL NA REDE” 
 
O Núcleo de Setúbal continua a manter uma participação regular no Portal 
“Setúbal na Rede”, através da publicação de uma crónica mensal, sobre 
diversas temáticas relacionadas com o ambiente, em particular na 
Península de Setúbal. 
 
 
8.2. COMUNICADOS/NOTAS DE IMPRENSA 
 
Não foram emitidos comunicados de imprensa durante o ano de 2012. 
 
 
8.3. REPORTAGENS/ENTREVISTAS 
 
Não foram solicitadas pelos media locais, regionais ou nacionais quaisquer 
intervenções ou entrevistas sobre temas relacionados com a região. Este 
facto dever-se-á à actual conjuntura económica, em que muitos dos 
grandes projectos preconizados para a região foram adiados ou 
abandonados pelo Governo, não se tendo verificado ao longo do ano de 
2012, pressões que justificassem o interesse dos media. 
 
 
9. GESTÃO E CONTABILIDADE 
 
 
De um modo geral, o Núcleo tem conseguido reduzir os seus custos 
operacionais, facto para o qual tem contribuído a não existência de uma 
sede própria, com os seus custos inerentes. 
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Assim, verifica-se que as principais despesas do Núcleo se referem a 
despesas de deslocações para actividades e representações.  
 
Este ano, e devido à presença do Núcleo em alguns eventos, 
nomeadamente na Feira ObservaNatura e na Feira de Outono, foram 
também adquiridos alguns materiais junto de outras estruturas da 
Quercus, grande parte dos quais foram escoados durante os eventos 
referidos. 
 
Relativamente às receitas, estas tiveram essencialmente origem nas 
quotas dos associados. 
 
Em baixo, apresentam-se os quadros e os gráficos relativos às receitas e 
despesas, efectuadas ao longo do ano de 2012. 
 

 
 

      
 

Receita Despesa 
 

SALDO INICIAL 4,036.57 
Janeiro 1.05 57.00 

 
SALDO FINAL 4,766.86 

Fevereiro 0.00 0.00 
 

NUMERARIO EM CAIXA 0 
Março 0.28 0.00 

   Abril 0.00 0.00 
   Maio 31.04 57.61 
   Junho 0.00 0.00 
   Julho 0.00 64.35 
   Agosto 1207.51 32.15 
   Setembro 0.00 0.00 
   Outubro 143.50 164.76 
   Novembro 130.54 407.76 
   Dezembro 0.00 30.75 
   TOTAL 1513.92 814.38 
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   Despesas Receitas 
Deslocações 294.9 Quotas 1207.51 
CTT 16.8 Venda de material 91.5 
Comunicações 50.85 Donativos 167 
Mat. de escritório 129.93 Educação Ambiental 27.5 
Apartado CTT 30.75 Juros Dep. Prazo 8.13 

Material Quercus 273.65 
Venda material 
Quercus 12 

Pagamentos ICNF 17.5 Imp. Selo  0.28 
TOTAL 814.38 TOTAL 1513.92 
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Verifica-se assim que o Núcleo de Setúbal tem conseguido manter os seus 
custos operacionais relativamente baixos, considerando-se que a sua 
situação financeira actual é relativamente confortável, face às despesas 
correntes actuais e previstas. 

 
 
 

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


