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NÚCLEO REGIONAL DE SETÚBAL 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E DE GESTÃO DE 2014 

 
 
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 2014. 
 
 
1. SECRETARIADO E RECURSOS HUMANOS 
 
A maioria das solicitações têm sido recebidas via telefone e email, 
registando-se ainda algum, muito pouco, correio que chega via Apartado.  
 
O Núcleo tem funcionado exclusivamente com recurso a voluntariado, 
recorrendo sobretudo aos seus dirigentes e a algum apoio de voluntários 
para acções pontuais. 
 
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 algumas actividades. 
 
 
2. ACOMPANHAMENTO DE DENÚNCIAS E OUTROS ASSUNTOS 
 
Deram entrada no Núcleo de Setúbal cerca de 150 solicitações de 
natureza diversa, incluindo pedidos de informação e denúncias, pedidos 
de apoio a projectos académicos para integração de Conselhos Eco-
Escolas e ainda convites para participação em seminários e palestras. 
 
Dado o abrandamento no desenvolvimento de projectos para a Região, 
fruto da desistência de alguns dos projectos de infraestruturas como o 
Novo Aeroporto de Lisboa e a Terceira Travessia do Tejo, não se têm 
verificado grandes pressões para a região. 
 
A excepção a esta situação prende-se com a transferência do Terminal de 
Contentores do Porto de Lisboa da Margem Norte para a Margem Sul, 
inicialmente planeado para a Trafaria e agora, mais recentemente, para o 
Barreiro, situação que o Núcleo tem vindo a acompanhar desde o início. 
Assim, o Núcleo participou nas conferências promovidas pela Ordem dos 
Engenheiros sobre este tema nos dias 30 de Abril e 4 de Novembro, e 
ainda numa outra Conferência promovida pelo Porto de Setúbal no dia 4 
de Dezembro, tendo ainda elaborado um parecer no âmbito da consulta 
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pública da Definição do Âmbito do EIA do Terminal de Contentores do 
Barreiro. 
 
O Núcleo acompanhou ainda o desenvolvimento do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento da Península de Setúbal (PEDEPES), tendo participado 
na reunião do Conselho Consultivo e emitido um parecer sobre a proposta 
do PEDEPES apresentada. 

 
 
3. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
Apresenta-se de seguida uma listagem das principais actividades 
realizadas pelo Núcleo de Setúbal, agrupadas por categorias de 
intervenção. 
 
 
3.1. CONFERÊNCIAS E DEBATES 
 
O Núcleo participou na Acção de Formação “Planeta Horta”, promovida 
pelo Município da Moita e pelo Centro de Formação de Escolas Barreiro-
Moita, dirigida sobretudo a docentes, com uma intervenção sobre a 
temática da Água. 
 
O Núcleo participou numa mesa redonda de uma Conferência sobre 
conservação do património natural e cultural no Tejo, promovida pela 
associação CACAV - Círculo de Animação Cultural de Alhos Vedros, em 
Junho. 
 
Na sequência do ciclo de palestras "Península de Setúbal - Recursos 
endógenos, ambiente e economia", a que se pretende dar continuidade, 
iniciou-se a preparação de um Encontro/Workshop dedicado ao Turismo, a 
ter lugar em 2015 na Moita, onde se pretende envolver operadores e 
agentes relevantes da região da Península de Setúbal. 
 
 
3.2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

§ Escola Profissional Agostinho Roseta, Sesimbra, 17 de Fevereiro. 
§ Sessão sobre Água, no âmbito da formação “Planeta Horta”, Moita, 

7 de Maio. 
§ Escola Secundária da Amora, 28 de Abril. 
§ LATI de Setúbal, 11 de Setembro. 
§ EB 1 da Torre da Marinha, 2 de Dezembro. 

 
 
3.3. PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS/EXPOSIÇÕES 
 

§ Feira ObservaNatura (6a edição), Herdade das Mouriscas, Setúbal, 
11 e 12 de Outubro, com a participação de vários voluntários. 
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3.4. SAÍDAS DE CAMPO 
 

§ Observação de Aves, Marinhas da Moita, 7 de Maio. 
§ Salinas do Samouco, no âmbito do Festival Europeu de Observação 

de Aves, 5 de Outubro, em conjunto com o Núcleo de Lisboa. 
 

 
3.4. OUTRAS ACTIVIDADES 
 
O Núcleo de Setúbal participou também numa acção da Quercus, realizada 
a nível nacional, e coordenada pelo Grupo de Trabalho da Energia e 
Alterações Climáticas, no dia 26 de Fevereiro, acção essa que visou alertar 
a sociedade civil para os riscos decorrentes das alterações climáticas, 
nomeadamente a subida do nível do mar e consequentes efeitos ma 
erosão costeira. O Núcleo marcou presença na Costa de Caparica, onde 
fez soar o alarme às 8h30 e às 9h, em sincronização com os restantes 
colegas da Quercus ao longo da costa portuguesa. 
 
O Núcleo participou ainda na Campanha Nacional Autarquias sem 
Glifosato, uma campanha de sensibilização junto dos Municípios para o 
abandono do uso de herbicidas em meio urbano e para a adopção de 
práticas mais sustentáveis e mais seguras do ponto de vista da saúde 
pública. 
 
O Núcleo elaborou uma proposta que apresentou ao Município da Moita, 
para promoção do Birwatching na zona ribeirinha desse concelho, a título 
gracioso (não tendo obtido resposta até ao momento). 
 
 
4. 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. 
 
Foram emitidos os seguintes pareceres e contributos: 

§ Parecer sobre o EIA do projecto “SOVENA XXI”, em Abril. 
§ Parecer sobre o EIA para a relocalização e ampliação da fábrica de 

enxofres SAPEC-Agro, S.A, em Maio. 
§ Contributos para a Matriz Estratégica do PEDEPES-Plano Estratégico 

de Desenvolvimento da Península de Setúbal, em Maio. 
§ Parecer sobre o Plano Estratégico para o Turismo na Região de 

Lisboa 2015-19, em Outubro. 
§ Parecer sobre a Proposta de Definição do Âmbito do EIA do 

Terminal de Contentores do Barreiro, em Dezembro. 
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5. REPRESENTAÇÕES 
 
O Núcleo de Setúbal integra vários conselhos consultivos, nomeadamente 
os Conselhos Estratégicos das Áreas Protegidas da sua área de 
intervenção, representando ainda a Quercus junto de diversas entidades.  
 
 
5.1. ORGÃOS CONSULTIVOS 
 
O Núcleo de Setúbal integra os seguintes Conselhos Consultivos: 
 

§ Conselho Estratégico do Parque Natural da Arrábida 
§ Conselho Estratégico da Reserva Natural do Estuário do Tejo 
§ Conselho Estratégico da Reserva Natural do Estuário do Sado 
§ Conselho Estratégico da Área de Paisagem Protegida da Arriba 

Fóssil da Costa de Caparica, em regime de rotatividade com o 
Grupo Flamingo. 

§ Conselho Consultivo do PEDEPES. 
§ Comissão de Acompanhamento da Candidatura da Arrábida a 

Património Mundial 
§ Conselho Eco-Escolas da Escola Profissional de Setúbal 
§ Conselho Eco-Escolas da Escola de Hotelaria de Setúbal 
§ Conselho Eco-Escolas da Escola Básica e Secundária Ordem de 

Sant’Iago (Bela Vista, Setúbal). 
 
Foi ainda efectuada uma candidatura à Comissão de Acompanhamento do 
Programa Operacional de Lisboa, da qual se aguarda ainda o resultado. 
 
 
5.2. REUNIÕES COM ENTIDADES EXTERNAS E OUTRAS REPRESENTAÇÕES 
 

§ Reunião com o Executivo da Junta de Freguesia da Quinta do 
Conde, 26 de Fevereiro. 

§ Reunião PEDEPES- Plano de Desenvolvimento Regional da Península 
de Setúbal, Biblioteca da Moita, 28 de Abril. 

§ Reunião com o Grupo Flamingo, 13 de Maio. 
§ Encontro “Reserva Natural do Estuário do Tejo e região envolvente 

- potencialidades para o desenvolvimento local sustentável”, em 
Alcochete, 15 de Maio. 

§ Conselho Estratégico do Parque Natural da Arrábida, Setúbal, 4 de 
Junho. 

§ Conferência CACAV, sobre o Património Natural do Tejo, em Alhos 
Vedros, 14 de Junho. 

§ Conselho Estratégico da Reserva Natural do Estuário do Tejo, 
Alcochete, 30 de Junho. 

§ Workshop “Serviços dos Ecossistemas do Parque Natural da 
Arrábida”, Setúbal, 18 de Julho. 

§ Conselho Estratégico da Reserva Natural do Estuário do Sado, 
Herdade das Mouriscas, Setúbal, 31 de Outubro. 

§ Seminário “Parque Natural da Arrábida”, Sesimbra, 14 de Outubro. 
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§ Reunião do Conselho Eco-Escolas da Escola de Hotelaria de Setúbal, 
12 de Dezembro. 

 
O Núcleo solicitou ainda, por escrito, à ADREPES – Associação para o 
Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal, para ser integrado e 
poder participar no processo de elaboração da Estratégia de 
Desenvolvimento da região, não tendo obtido resposta.  
 
 
5.3. REUNIÕES E OUTROS EVENTOS INTERNOS 
 
A Direcção do Núcleo de Setúbal reuniu algumas vezes ao longo do ano, 
em: 

§ 15 de Fevereiro 
§ 3 de Maio 
§ 19 de Outubro. 

 
O Núcleo de Setúbal participou ainda nas seguintes reuniões do Conselho 
de Representantes: 

§ na Guarda, a 12 de Julho 
§ em Alcochete, no dia 1 de Novembro, tendo este CR sido 

organizado pelo Núcleo de Setúbal. 
 
 
6. INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS 
 
A disponibilização de informação sobre as actividades do Núcleo é já 
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. 
 
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. 
 
 
7. COMUNICAÇÃO 
 
7.1. 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. 
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7.2. COMUNICADOS/NOTAS DE IMPRENSA 
 
O Núcleo de Setúbal colaborou com a Direcção Nacional na avaliação da 
classificação das Áreas Protegidas da sua área de intervenção, ao longo do 
ano, tendo sido emitidos quatro comunicados, aquando do aniversário de 
cada uma das Áreas Protegidas. 
 
Foram emitidos os seguintes comunicados: 

§ Área de Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica, 
22 de Maio. 

§ Reserva Natural do Estuário do Tejo, 19 de Julho. 
§ Parque Natural da Arrábida, 29 de Julho. 
§ Reserva Natural do Estuário do Sado, 2 de Outubro. 

 
 
7.3. REPORTAGENS/ENTREVISTAS 
 

§ Entrevistas à Rádio Renascença e ao Jornal i, a 4 de Junho, sobre a 
desistência da Candidatura da Arrábida a Património Mundial. 

§ Entrevista SetúbalTV, 16 de Julho, sobre a qualidade das praias de 
Setúbal e outras questões ambientais de Setúbal. 

 
 
 
8. RELATÓRIO DE GESTÃO  
 
Apresenta-se de seguida uma breve descrição dos principais movimentos 
financeiros do Núcleo de Setúbal. 
 
Em Janeiro, venceu o depósito a prazo que o Núcleo detinha, no valor de 
2000€, tendo sido imediatamente efectuado um novo depósito a prazo, no 
valor de 4500€. 
 
O valor a haver das quotas de 2012 foi recebido em Janeiro, no valor 
1034,12€, e o das quotas de 2013 foi recebido em Setembro, no valor de 
857,42€, tendo-se portanto verificado um decréscimo de cerca de 20%. 
 
Foi ainda recebido um valor muito diminuto, resultado da venda de 
materiais na Feira ObservaNatura 2015, que não chegou para compensar 
os gastos com a presença no evento. No entanto, considera-se que o 
relacionamento institucional com o iCNF, bem como a divulgação das 
actividades da Quercus e do Núcleo junto de um público interessado e 
motivado, é motivo suficiente para continuar a marcar presença regular 
neste evento. 
 
As principais despesas do Núcleo de Setúbal referem a despesas de 
deslocações para actividades e representações, bem como a 
comunicações e aquisição de material de escritório. 
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Em baixo, apresentam-se os quadros e os gráficos relativos às receitas e 
despesas, efectuadas ao longo do ano de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

  
 

Despesa Receita 
 

SALDO INICIAL 4239.02 
Janeiro 56.74 1034.12 

 
SALDO FINAL 2773.22 

Fevereiro 68.05 40 
 

NUMERARIO EM 
CAIXA 0 

Março 1.45 0 
   Abril 27.55 0 
   Maio 130.1 0 
   Junho 55.2 0 
   Julho 0 0 
   Agosto 61.1 0 
   Setembro 56.05 857.42 
   Outubro 240.4 31.8 
   Novembro 203.2 0 
   Dezembro 30.75 0 
   TOTAL 930.59 1963.34 
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    Despesas Receitas 
Deslocações 650.95 Quotas 1891.54 

CTT 11.85 
Venda de 
material 31.8 

Supermercado 20.02 Depósito Prazo 0 
Comunicações 138.72 Donativos 40 
Office Center 47.55 

 
0 

Apartado 61.5 
 

0 
Depósito Prazo 0 

  
 

0 
  

 
0 

  
 

0 
  

 
0 
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Verifica-se que as contas do Núcleo continuam equilibradas, sem 
défice, sendo no entanto necessário encontrar formas de dinamizar 
actividades várias, no sentido de uma maior estabilidade financeira do 
Núcleo para um melhor desempenho da sua missão. 
 
 
 

Setúbal, 14 de Fevereiro de 2015 
A Direcção do Núcleo Regional de Setúbal da Quercus-ANCN 


