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PLANO DE ACTIVIDADES 2014 
QUERCUS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA 

 
ENQUADRAMENTO 
A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza é uma organização que ao longo da 
sua história conseguiu o apoio e reconhecimento públicos devido à sua versatilidade e adaptação às 
necessidades ambientais que surgiram, bem como à sua forma de resposta aos novos temas e 
preocupações que foram emergindo. 

A sua capacidade de resposta, bem como a sua presença activa no terreno, muito assente na 
estrutura descentralizada que desde cedo assumiu através da figura dos Núcleos Regionais, permitiu-
lhe construir uma imagem de capacidade de intervenção com rapidez e eficácia, que importa 
preservar e desenvolver. 

O espaço conquistado junto dos meios de comunicação social, fruto de um longo e laborioso trabalho 
de melhoria na capacidade de comunicação, mas sempre assente numa progressiva procura de 
fundamento técnico de suporte às tomadas de posição, é outra das grandes conquistas da 
Associação. 

Juntando todos estes elementos, cuja estruturação e manutenção se deve a centenas de dirigentes 
voluntários e técnicos remunerados que ao longo dos 28 anos da Associação contribuíram para a sua 
construção, chegamos a um património comum que deve ser salvaguardado e reforçado. 

Contudo, o progressivo alargamento das áreas de intervenção, associado a um fortalecimento da 
capacidade de angariar recursos financeiros para a concretização de projectos e linhas de acção, não 
resultou apenas em aspectos positivos para a Associação. O aumento em complexidade e 
diversidade interna nem sempre foi acompanhado por um aumento da robustez da estrutura 
organizativa e de comunicação interna, bem como do estabelecimento de regras claras que possam 
conduzir a uma sã convivência entre as diversas áreas e sensibilidades que uma associação de 
defesa do ambiente da dimensão da Quercus alberga. 

Neste plano de actividades que se apresenta para o ano de 2014 procurou-se começar por um 
diagnóstico dos principais problemas que foram surgindo durante os últimos anos, sem descurar 
aspectos que já há mais tempo são debatidos internamente. Este diagnóstico foi feito tendo em vista 
uma mais clara definição do melhor e do pior no seio da Associação com o intuito de servir de base 
para um trabalho mais aprofundado de reflexão por parte de toda a Associação. A cada componente 
do diagnóstico foi associado o respectivo conjunto de propostas apresentadas. 

As linhas de actuação aqui propostas devem ser vistas como orientações que visam enquadrar a 
acção da Associação até que se concretizem as oportunidades de debate mais alargado sobre as 
mesmas, mas também como um primeiro estímulo à reflexão de todos, tendo como objectivo 
fomentar o debate alargado que muitos sentem faltar na Associação. Assim, não se trata de nenhum 
documento finalizado, mas de uma primeira proposta que, a seu tempo, deverá ser debatida, alterada 
e complementada nas suas diversas dimensões em consonância com aquelas que forem as 
deliberações da Associação. 
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ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO INTERNOS 
 

1. Potenciar das estruturas regionais 
Este continua a ser um dos principais problemas que marcam o dia-a-dia da Quercus, não se tendo 
verificado grandes alterações nos últimos anos. Alguns Núcleos surgiram de novo após um longo 
interregno de actividade, fruto do empenho de alguns dirigentes regionais, mas vários outros Núcleos 
mantêm uma estrutura frágil que dificulta a sua intervenção. Os problemas mais frequentemente 
apontados pelos dirigentes regionais são: 

 

• Dificuldade em conseguir responder às solicitações que vão chegando a cada dia e que 
assumem características muito variadas: encaminhamento de denúncias, resposta a pedidos 
de informação, análise de documentos técnicos (por exemplo estudos de impacte ambiental), 
representação em órgãos vários, resposta a pedidos para participar em palestras e/ou acções 
de sensibilização sobre temas muito diferentes e alguns de carácter bastante técnico. 

• Dificuldades em angariar fundos para o funcionamento básico de cada Núcleo: material 
informático, deslocações dos dirigentes, comunicações, etc. 

• Dificuldade em angariar voluntários, colaboradores regulares, sócios e dirigentes para o 
Núcleo. 

• Dificuldade para responder às progressivas exigências de procedimentos internos, 
nomeadamente na área da contabilidade. 

 

Todas estas situações podem levar ao desenvolvimento de um sentimento de abandono e de 
isolamento face à realidade da Associação, nada consentâneo com o espírito de união e a 
necessidade de fortalecer a coesão interna da Quercus. No sentido de procurar uma abordagem que 
possa ter um bom grau de eficácia, a Direcção Nacional entende que deve continuar a manter a 
estratégia definida para esta área, realizando algumas adaptações que se revelem necessárias. Essa 
estratégia passará por: 

 

• Fazer uma reflexão contínua sobre o actual estatuto, constrangimentos à sua actividade e 
potencialidades das estruturas regionais. 

• Fazer um levantamento das principais carências sentidas por cada Núcleo e encontrar formas 
eficazes de as suprir. 

• Procurar desenvolver uma melhor coordenação dos Núcleos entre si, e dos Núcleos com as 
restantes estruturas da Associação, promovendo a partilha de recursos, o acerto 
de agendas, e uma melhor sintonia. 

• Garantir dois/três responsáveis na Direcção Nacional pelo acompanhamento dos Núcleos 
Regionais. 

• Intervir no sentido de garantir que os Núcleos Regionais têm acesso a apoio por parte das 
diferentes estruturas da Quercus, de modo a que possam responder de forma mais rápida e 
simples às diferentes solicitações com as quais têm que lidar, quer interna (por exemplo a 
tesouraria), quer externamente (participação em palestras, resposta a pedidos de informação 
e denúncias, etc.).  

• Incentivar o desenvolvimento de um programa de formação aos dirigentes, associado ou não 
às reuniões do Conselho de Representantes (CR). 
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2. Comunicação entre as diversas estruturas 
Em certas ocasiões, as dificuldades de comunicação entre estruturas têm sido fonte de 
desentendimentos internos. As dificuldades de comunicação estão ancoradas em vários factores, 
mas não são alheias ao facto de quer a DN quer os Núcleos estarem, na sua larga maioria, assentes 
em trabalho voluntário. Tendo a Quercus crescido em termos de complexidade e abrangência de 
actuação, nem sempre é fácil garantir que as diversas estruturas se sintam acompanhadas no 
desempenho das suas funções ou consideradas, aquando da tomada de algumas decisões. Mesmo 
no caso de estruturas profissionalizadas persistem lacunas em termos de comunicação que deverão 
ser ultrapassadas. A ausência de práticas instituídas de partilha de informação regular entre as 
diversas estruturas, seja referente às decisões tomadas e posições assumidas pela DN, seja 
referente às opções estratégicas e resultados alcançados pelas diferentes estruturas, tendem a 
dificultar o estabelecimento de canais de comunicação e a sua utilização regular. 

Perante este contexto, revela-se urgente: 

• Reforçar a participação dos dirigentes (membros e não-membros) e coordenadores de 
projectos nas reuniões do Conselho de Representantes, estimulando a apresentação e debate 
sobre os diversos projectos e linhas estratégicas de actuação da Associação. 

• Promover uma metodologia clara de reporte às estruturas de decisão da Quercus – Direcção 
Nacional e Conselho de Representantes. 

• Organizar um novo Congresso durante o período do mandato desta Direcção Nacional, tendo 
em vista debater e avaliar as opções estratégicas, gerais e temáticas, da Associação para os 
próximos anos. O objectivo será que se promova a partilha de informação e se potencie a 
actuação da Associação com um envolvimento mais alargado de dirigentes e sócios. 

• Melhorar o organigrama existente e manter um quadro de RH actualizado e visível para todos 
os colaboradores e dirigentes, no sentido de facilitar a comunicação interna e o conhecimento 
da organização. 

• Esclarecer toda a estrutura acerca de pelouros e funções específicas dos membros dos 
órgãos da Associação, bem como das restantes estruturas através da actualização da lista de 
contactos, valências e áreas de actuação dos dirigentes e colaboradores. 

• Promover a definição de estratégias de acção dos diversos grupos de trabalho, que deverão 
ser discutidas no CR, com reporte regular (semestral ou anual) do seu andamento. 

• Dinamizar a intranet enquanto ferramenta de disponibilização de informação e de facilitadora 
da comunicação interna. 

• Melhorar a estrutura e os conteúdos do novo site, de modo a que este se constitua como um 
espelho da actividade da Quercus. 

 

3. Abertura da Associação à participação de sócios e dirigentes não directamente 
representados nos órgãos  
A relativa incapacidade de integrar sócios que se aproximam da Associação para participar mais 
activamente nas suas iniciativas é outro dos problemas recorrentemente apontados. A inexistência de 
espaços de discussão específicos para esse fim tem sido apontada como uma das principais razões 
para este sentimento. 

Também alguns colaboradores não dirigentes, nomeadamente pessoas associadas a projectos ou a 
grupos de trabalho, sublinham a necessidade das decisões da Associação poderem contar com o seu 
contributo. 

Este contexto parece apontar para a necessidade de serem aplicadas algumas das medidas 
preconizadas no ponto 2 deste Plano, nomeadamente no que diz respeito à plena aplicação das 
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potencialidades e regras instituídas pelos documentos que regulamentam a acção da Associação – 
Estatutos e Regulamento Interno – bem como, pelo desenvolvimento de novos espaços de encontro 
e debate de ideias, como por exemplo através da realização de um novo Congresso. 

 

4. Processo de decisão 
A definição dos objectivos de cada órgão da Associação, bem como a sua constituição e principais 
incumbências ficou definida aquando da alteração dos Estatutos em 2007. Esta nova versão implicou 
alterações significativas na forma de decidir sobre os diversos assuntos da Associação, remetendo 
para a DN as decisões de carácter executivo e de gestão geral e para o Conselho de Representantes 
a função de assegurar a discussão e definição das opções estratégicas.  

Tendo em atenção que as dúvidas muitas vezes levantadas sobre o processo de decisão também 
ancoram em alguma dificuldade de comunicação atempada das decisões tomadas, essa deverá ser 
uma área que deverá ser melhorada. Por exemplo, promover a divulgação de um resumo das 
principais decisões da DN ou do CR a todos os dirigentes num espaço de tempo curto após cada 
reunião poderá ser uma medida eficaz na minimização de equívocos que, numa Associação com uma 
estrutura tão ampla e diversificada como a Quercus, sempre acabam por surgir. 

 

5. Participação dos sócios nos actos eleitorais 
Foi recentemente aberta, depois das alterações aos Estatutos e ao Regulamento Interno, a 
possibilidade dos sócios poderem votar por correspondência no âmbito das eleições nacionais. No 
sentido de promover uma participação mais ampla dos sócios no órgão por excelência da Associação 
– a Assembleia-geral – deverão ser recolhidas experiências de outras Associações que já apliquem o 
sistema de voto por correspondência dos seus sócios para perceber como se pode conciliar da 
melhor forma a votação por correspondência com um aumento da presença de sócios na referida 
Assembleia-geral. 

Apresenta-se ainda a proposta de promover a elaboração de um Regulamento Eleitoral, uma vez que 
os actos eleitorais são uma das áreas que mais dúvidas têm suscitado. A elaboração de um 
documento desta natureza, para além de permitir clarificar inúmeros aspectos que têm levantado 
muitas dúvidas (no âmbito de eleições nacionais e regionais), permitirá ainda canalizar para este 
documento as alterações necessárias nesta matéria, resguardando os estatutos de constantes 
acrescentos ou alterações. 

 

6. Planos de acção ou linhas estratégicas de actuação em áreas específicas 
Ao longo da história da Quercus foram surgindo projectos e iniciativas decorrentes da vontade e 
empenho de alguns dirigentes, que com o passar do tempo assumiram uma relevância cada vez 
maior no seio da Associação. O facto de estarmos perante iniciativas que surgem, muitas vezes, de 
forma algo isolada face ao global da Associação aumenta o risco de se desenhar uma sensação da 
Quercus estar a agir em diferentes áreas, por vezes com diferentes iniciativas numa dada área 
temática, mas sem que tal se associe a uma estratégia de base identificável por todos. 

A definição de planos ou linhas de orientação estratégica para cada área temática surge como uma 
lacuna que urge colmatar.  

O alargamento das áreas e abrangência de actuação da Associação torna ainda mais relevante este 
debate e definição de linhas estratégicas e respectivos objectivos, metas e definição dos recursos 
necessários para os alcançar. Assim, será solicitada às diferentes estruturas com actividade em 
áreas temáticas nevrálgicas (Conservação da Natureza, Energia e Clima, Resíduos, Água, 
Sustentabilidade, entre outros) a elaboração de propostas que respondam a esta necessidade, 
devendo a sua apresentação, debate e aprovação decorrer em Conselho de Representantes. 
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7. Cumprimento de regras de base em termos organizacionais 
A Quercus conheceu um significativo alargamento da sua actividade, bem como do montante de 
recursos geridos (humanos, materiais, financeiros). Ao mesmo tempo, o próprio enquadramento 
social evoluiu, exigindo-se hoje a organizações como a Quercus um rigor exemplar, por exemplo ao 
nível das suas contas, que coloca grandes desafios a uma estrutura regionalizada e ainda muito 
assente em trabalho voluntário. 

Por outro lado, a abrangência das áreas de actuação implica uma necessidade cada vez maior de 
articulação entre as diferentes estruturas da Quercus, o que nem sempre tem sido fácil. 

O cumprimento dos procedimentos descritos no Regulamento Interno e demais decisões relativas a 
esta área nem sempre são cumpridos, o que apresenta o potencial de criar tensões internas que 
dificultam o bom andamento do trabalho da Associação. 

Tendo em atenção que o cumprimento destas regras organizacionais e regulamentares é 
fundamental para a coerência, transparência e bom funcionamento da Associação, as propostas 
nesta área apontam no sentido de: 

• Repensar a forma como a parte contabilística da Associação está organizada, procurando 
aliviar as estruturas com menores recursos do peso do cumprimento das obrigações nesta 
área. 

• Implementar as medidas preconizadas com a revisão do Regulamento Interno (Março de 2012) 
na sua adaptação às mais recentes alterações dos Estatutos (Outubro de 2010). 

 

VERTENTE EXTERNA 
8. Despesas associadas aos processos judiciais 
Uma componente fundamental da intervenção da Quercus está relacionada com a sua capacidade de 
desafiar, através do recurso aos tribunais, determinadas decisões que são tomadas (normalmente por 
decisores políticos) e que, no entender da Associação, vão contra a defesa dos interesses comuns de 
defesa do Ambiente. 

Não obstante a sua centralidade, esta área acaba por conhecer algumas dificuldades de 
financiamento o que implica optar por determinados processos, em detrimento de outras causas de 
idêntica relevância. 

Lidar com as potenciais incongruências sentidas a nível interno e externo, bem como a crónica 
dificuldade de angariação de fundos aplicáveis a esta área, são dois grandes desafios que se 
colocam à Quercus para o futuro. 

Sendo uma área onde o financiamento directo é escasso, a única forma mais imediata de conseguir 
garantir uma actuação mínima, mas eficaz e pedagógica por parte da Quercus, passa pelo reforço da 
angariação geral, mas criteriosa, de fundos por parte da Associação e respectiva canalização de uma 
parte dos overheads cobrados para este fim. 

 
9. Angariação e fidelização dos sócios da Associação 
Desde sempre a Quercus teve alguma capacidade de angariar sócios. Contudo, a sua capacidade de 
os manter revela-se ainda algo débil. Tal poderá resultar de algum afastamento sentido por parte dos 
sócios, associado muitas vezes a uma redução das actividades a nível regional e nacional que os 
possam envolver, às dificuldades sentidas na participação na própria Associação, mas também às 
dificuldades financeiras dos sócios ou à inexistência de um sistema simples de pagamento da própria 
quota. 
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Muito embora o trabalho ao nível da melhoria dos processos de gestão e das condições de 
pagamento seja um aspecto de grande relevância, o desenvolvimento de campanhas de angariação 
e recuperação de sócios, bem como o delinear de estratégias de fidelização são aspectos sobre os 
quais urge agir. 

É importante sublinhar que os sócios representam a base de legitimação social da Associação, 
asseguram a sua renovação, são uma fonte de receitas, apoiam as actividades dos Núcleos, a 
dinamização de actividades, a participação em diferentes projectos e participam na divulgação dos 
princípios e missão da Quercus. 

Em termos reais, no momento actual do país, e para o ano de 2014, o grande desafio passa 
essencialmente por conseguir manter a massa associativa actual, eventualmente aumentando um 
pouco o seu número, sem traçar grandes metas ao nível de se conseguir aumentar muito 
significativamente o número actual de associados. 
 
 A este nível terá que ser aplicada uma estratégia assente nos seguintes pontos:  

 
• Centralização de pagamentos de quotas na Gestão de Sócios, facto que se continua a revelar 

fundamental para a redução de problemas de registo de diversa ordem que ocorriam quando a 
recepção e a emissão de recibos também passava pelos Núcleos Regionais. 

• Avaliar a satisfação dos associados para identificar possíveis causas de afastamento, 
aproveitando ainda para auscultar áreas potenciais de envolvimento e recolher informação 
sobre o seu perfil social. 

• Comunicar de forma mais clara os resultados atingidos pela Quercus. 

• Remodelar alguns procedimentos actualmente usados na gestão de sócios no sentido de 
reduzir a burocracia e libertar os recursos humanos afectos a esta área de trabalho para a 
realização de outras tarefas ou desenvolvimento de iniciativas de envolvimento e motivação 
dos sócios, por exemplo, fazendo uso das potencialidades das novas tecnologias para 
estimular acções de cidadania via Internet. 

• Modernização dos procedimentos existentes, em particular do relacionamento com os 
Associados, de forma a conhecê-los melhor, indo ao encontro das suas expectativas e 
promovendo de forma activa, a adesão a formas de pagamento que permitam uma maior 
fidelização.  

• Procurar alargar o leque de associados e desenvolver a ideia de angariação junto de 
empresas nossas parceiras (colocação de uma banca temporária nas sedes das empresas 
para angariação de sócios que adiram ao pagamento por débito directo – preferencialmente). 

• Desenvolver uma campanha que procure trazer de novo para a Associação sócios que 
deixaram de pagar as suas quotas, criando mecanismos que possibilitem um contacto directo 
e incentivem a sua participação.   

• Implementar um sistema de pagamento de quota familiar, que consiga fidelizar os diversos 
membros do agregado familiar à Quercus, em condições mais vantajosas para estes. 

• Avaliar a possibilidade de promover uma versão digital do Jornal Quercus Ambiente que seria 
distribuído junto daqueles que optassem por esta versão em detrimento da versão em papel. 

 

10. Acompanhamento da diversidade de temáticas  
Hoje em dia a Quercus é assediada para opinar, emitir parecer ou acompanhar temáticas muito 
diferentes, sendo que algumas implicam um grau de conhecimento técnico muito aprofundado. Uma 
intervenção superficial já não faz qualquer sentido no contexto actual da Associação, onde o que nos 
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é pedido assume, na generalidade dos casos, um carácter de grande responsabilidade e 
profundidade. 

Infelizmente persistem áreas temáticas onde tem sido difícil formar grupos de trabalho, como é o caso 
por exemplo, do ordenamento do território ou da agricultura sustentável, áreas onde é urgente 
continuar a fomentar o estabelecimento de uma estrutura mínima que possa dar apoio à Associação 
como um todo. 

Para que tal seja possível é fundamental contar com dirigentes que possam proporcionar algum 
enquadramento ao tema, mas o enfoque principal deverá apontar para a captação de novos 
colaboradores (vulgo voluntários especialistas). Continuar com a reestruturação do grupo de trabalho 
da Água, dotando-o de um quadro técnico mais reforçado, é um dos objectivos propostos, deixando 
em aberto a possibilidade de potenciar a formação de outros grupos relativos a outras áreas 
temáticas. 

 

11. Intervenção pública sobre as várias áreas 
Não obstante a melhoria contínua que se tem verificado em muitas áreas, o facto é que persistem 
áreas temáticas onde a capacidade de intervenção pública da Associação (reuniões com decisores 
políticos e empresariais; acompanhamento de dossiers específicos; tomadas de posição) não 
apresenta ainda os resultados desejados. 

Mesmo quando existem grupos de trabalho já formados e alguns com uma estrutura tendencialmente 
profissionalizada, existem muitas vezes dificuldades em conseguir responder a todas as solicitações 
ou em apoiar as estruturas regionais sempre que estas são confrontadas com a necessidade de agir 
sobre um assunto da alçada de um qualquer grupo de trabalho. 

É importante considerar a intervenção de uma forma alargada, onde para além da intervenção política, 
se procura garantir intervenções como: resposta a denúncias; resposta a pedidos de informação; 
participação em debates; apoio a outras estruturas da Quercus que necessitem de apoio na sua área 
temática. 

Para que tal seja possível é muito importante que cada grupo de trabalho: 

• Estabeleça objectivos de intervenção nestas diversas vertentes e faculte os recursos 
necessários para apoiar a actuação das diversas estruturas da Associação (por exemplo, 
produzindo documentos enquadradores que possam servir de base a intervenções públicas 
sobre temas associados à sua área temática; organização de respostas a pedidos de 
informação e denúncias). 

• Integre a componente de intervenção (expressa em termos de apoio interno e em trabalho 
político a nível nacional e comunitário) em qualquer projecto, cativando uma parte das verbas 
angariadas para suportar os custos associados a este trabalho. 

Estes deverão ser indicadores a avaliar (entre outros) no momento de definição e aprovação da 
estratégia para cada área, bem como ao longo do processo de reporte regular aos órgãos da 
Associação. 

 

ACTIVIDADE GERAL 
A actividade da Quercus deverá manter-se diversificada, garantindo a cobertura geográfica e temática 
que lhe é reconhecida pela sociedade portuguesa. Os vários projectos e estruturas da Associação 
continuarão a possibilitar uma permanente intervenção que responda às constantes solicitações que 
nos são dirigidas. 

A Associação deverá continuar a demonstrar uma grande capacidade para colocar em debate público 
várias questões de grande importância para a qualidade ambiental em Portugal. Ao longo do ano de 
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2014, a Associação deverá apresentar inúmeras posições públicas no decorrer das acções que vier a 
organizar e através de solicitações directas da comunicação social, emissão de notas e realização de 
conferências de imprensa. 

A Quercus deverá continuar a integrar várias plataformas de intervenção, privilegiando uma actuação 
concertada com outras Associações de Defesa do Ambiente de modo a melhor alcançar os objectivos 
comuns. Assim, nesta óptica de cooperação, a Quercus manterá a integração em algumas 
plataformas como “Sabor Livre”, “Não ao Nuclear”, “Salvar o Tua”, “Transgénicos Fora”, “Movimento 
Urânio em Nisa Não”, “Cerrar Almaraz”, “ProTejo – Movimento pelo Tejo”, entre outras. Será ainda 
assegurado, através do Núcleo de Castelo Branco, a coordenação nacional do “Programa Antídoto”. 

Será garantida e estimulada a presença da Associação em colóquios, conferências, exposições, 
feiras e debates em todo o país, transmitindo as posições da organização relativamente a várias 
questões ambientais. Far-se-á também um esforço para garantir a análise dos Estudos de Impacte 
Ambiental que estarão em discussão pública e manter a representação da Quercus em vários 
conselhos cinegéticos, comissões consultivas, comissões de acompanhamento e outros. Continuarão 
a ser desenvolvidos ainda alguns cursos e acções de formação.  

A Quercus irá privilegiar uma política de diálogo e de crítica construtiva, reunindo com Ministros, 
Secretários de Estado, autarcas e outros responsáveis pela gestão pública. Manter-se-ão os 
contactos com entidades privadas de forma a promover o seu contributo na resolução de inúmeros 
problemas ambientais. Serão estabelecidos novos protocolos de cooperação com várias 
organizações e dado cumprimento aos anteriormente existentes. A Quercus continuará a dinamizar 
alguns intercâmbios com outras organizações nacionais e internacionais. 

A Quercus apoiará os cidadãos, particularmente os sócios da Associação, no encaminhamento de 
centenas de queixas sobre atentados ambientais e irá intervir publicamente para garantir a correcção 
de inúmeras situações de atropelo ao ambiente e à respectiva legislação. 

Será dada continuidade ao esforço de diversificação das fontes de financiamento da Associação, 
como forma de manter a independência em relação a determinados sectores e poder alargar a 
diversidade de projectos e áreas temáticas a desenvolver. A Quercus continuará a ter um carácter 
eminentemente interventivo sobre a agenda ambiental nacional e internacional, mobilizando os seus 
esforços e recursos, e acompanhando de perto temas centrais como a Reserva Ecológica Nacional, a 
Lei do Solo ou a Lei de Bases do Ambiente. Será importante alargar o número de pessoas que 
possam dar apoio à realização de acções mais directas, sendo de equacionar a ampliação do grupo 
para trabalhar nesta área. 

 

Trabalho a nível interno 
Para além das iniciativas apresentadas anteriormente no âmbito do diagnóstico feito aos principais 
problemas que afectam a Associação, são ainda de sublinhar algumas actividades e iniciativas que 
serão desenvolvidas em continuidade com o que tem vindo a acontecer em anos anteriores. 

Procurar-se-á melhorar o desempenho do Secretariado da Direcção Nacional, que não obstante ter 
melhorado muito na sua capacidade de resposta e no apoio à estrutura geral da Quercus, é afectado 
por um problema crónico de excesso de solicitações que dificultam uma boa progressão do trabalho. 
A este nível procurar-se-á aplicar medidas que permitam uma optimização do trabalho. 

Ao nível da Gestão de Sócios serão aplicadas as medidas já explicitadas anteriormente, o mesmo 
acontecendo com o relacionamento e apoio aos Núcleos Regionais. 

Serão ainda mantidos os três Centros de Educação Ambiental (Monsanto, Ourém, Quinta da Gruta-
Maia), os três Centros de Recuperação de Animais Selvagens (Castelo Branco, Montejunto e Santo 
André), o Centro de Informação de Resíduos e os vários grupos de trabalho.  



 10 

A divulgação de informação ao nível interno da Associação continuará a fazer-se em grande medida 
via correio electrónico visto que praticamente todas as estruturas e a maioria dos dirigentes locais 
têm hoje acesso a este meio de comunicação. 

Para garantir uma adequada divulgação da informação e aproximar os sócios às actividades da 
Associação será garantida a publicação de seis números anuais do Jornal “Quercus Ambiente”.  

A Quercus manterá a sua página na Internet, actualizando-a permanentemente, especialmente com a 
colocação dos comunicados emitidos pela Associação, e colocando mais informação nos espaços 
temáticos. Deverá ainda ser reforçada a componente de dinamização do ciberactivismo, até como 
forma de atrair mais voluntários para a Quercus. Manter-se-á a publicação semanal do boletim 
electrónico da Quercus, que abrange um público bastante vasto e diversificado e a Quercus TV 
continuará a ser enriquecida com mais vídeos, devendo haver um reforço da produção interna, como 
forma de promover as mensagens da Associação. 

A Quercus manterá a sua contabilidade auditada de forma a possibilitar o acesso a determinadas 
fontes de financiamento e a comprovar o cumprimento de todas as regras previstas ao nível da 
gestão financeira da Associação. Nesse sentido, a Tesouraria Nacional da Quercus continuará a 
desenvolver contactos com as várias estruturas da organização no sentido de acompanhar e apoiar o 
desenvolvimento dos procedimentos previstos na área da gestão financeira.   

A Quercus continuará a garantir o acolhimento de estagiários de estabelecimentos de ensino de 
diferentes graus de escolaridade os quais possibilitarão uma maior disponibilidade de recursos 
humanos no desenvolvimento das habituais iniciativas da Associação. 

 

Actividade temática 
 
Continuará a ser dada uma particular atenção ao desenvolvimento das seguintes temáticas, numa 
perspectiva transversal, e de acordo com a actividade realizada pelos Grupos de Trabalho e os 
objectivos específicos definidos até à Assembleia-Geral: 

 
1. Conservação da Natureza 

2. Gestão de Resíduos 

3. Recursos Hídricos 

4. Energia, Poluição Atmosférica e Mobilidade 

5. Ordenamento do Território 

6. Educação Ambiental 

7. Floresta 

 

8.Actividade internacional 

As questões ambientais estão hoje cada vez mais associadas a contextos internacionais de 
enquadramento que é fundamental que a Quercus consiga acompanhar. 

O facto da Associação fazer parte de várias organizações internacionais que promovem 
especificamente o contacto entre ONG de toda a Europa (e mesmo do mundo) tem facilitado o 
acesso a informação de grande valor para o trabalho quotidiano, mas também tem fomentado a 
realização de trabalho de lobie junto dos políticos (quer os que representam Portugal no Parlamento 
Europeu, quer os nossos representantes no Conselho). 
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Neste contexto, a ligação e a participação em organizações como o T&E - Federação Europeia de 
Transportes e Ambiente, o EEB – Confederação Europeia de Associações de Ambiente, a Climate 
Network Europe, a GE-NET – Rede Europeia Sobre Transgénicos, a Pesticides Action Network e a 
UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza, serão mantidas, podendo ainda ser 
reforçadas em algumas áreas, onde a Quercus não tem ainda uma intervenção tão marcada. 
Também a intervenção em temáticas ambientais em território espanhol será mantida, sobretudo 
naquelas em que os impactos ambientais se podem fazer sentir de forma muito directa em território 
nacional.  
 

9. Outras actividades 

Será ainda assegurado um conjunto de iniciativas já habituais no quotidiano da Quercus, 
nomadamente: 

• As Jornadas do Ambiente da Quercus organizadas em pelo Núcleo do Ribatejo e Estremadura. 

• A comemoração do 29º Aniversário da Quercus conjugada com a atribuição do Prémio 
QUERCUS 2014 que procurará identificar uma personalidade ou organização que se tenha 
distinguido na protecção do Ambiente. 

• A participação na iniciativa internacional “Fim-de-semana Europeu de Observação de Aves”, 
através da organização descentralizada de várias actividades pelo país. 

• A organização do Encontro Quercus Anima, encontro de sócios da Quercus, que teve a sua 
primeira edição em 2012 e ao qual se pretende dar seguimento durante o ano de 2014.  

• A co-organização dos “Green Project Awards Portugal” e do “Projecto 80”. 

 

 

Direcção Nacional da Quercus 2013/2015 

 

Lisboa, 13 de Março de 2014 
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Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Núcleo	  regional	  do	  Algarve	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  4	  
Número	  de	  reuniões:	  12	  (1	  por	  mês)	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  indefinido	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  mais	  de	  7	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  mais	  de	  5	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

	  
	  
	  
	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
	  

 

-Reunião com o grupo da Escola cavalinha de Olhão, com participação em 

atividade sobre “As mudanças de estado físico da água” numa sala da pré-

escolar. 

 

- Actividades de Educação Ambiental, abordando diversas temáticas 

ambientais, na escola da Cavalinha em Olhão. 

 

- Percurso por Cacela Velha, com almoço na mata de Santa Rita, aproveitando 

para ver a fauna envolvente. 

 

- Ação de limpeza da ria de Cacela Velha. 

 



- Participação no Mercadinho de Cacela Velha, dia 23 de Março de 2014, 

organizado pela ADRIP. 

 

 - Percurso pelo Sapal de castro Marim, Pretende-se além da parte ambiental, a 

consciencialização para os problemas inerentes relacionados com a poluição 

dos locais, mais concretamente proceder à recolha de resíduos encontrados na 

zona. Recolha essa que irá ser repartida e separada para posterior entrega nos 

devidos ecopontos. 

 

- Actividades de Educação Ambiental nas Escolas da zona de Olhão e Faro, ou 

outras escolas que contactem e seja possível ir. 

 

- Reencaminhamento as diversas denúncias recebidas no Núcleo. 

 

- Realização de um percurso pelo Ludo e adjacentes. 

 

- Atividades lúsico-pedagógicas na Escola da Cavalinha em Olhão nos dias 

alusivos à Floresta e Ambiente. 

 
- Continuar a reabilitação da Sede do Núcleo nomeadamente, recuperação dos 
arquivos existentes, melhorar a zona de material editado pela Quercus, terminar a 
decoração exterior. 

- Acções Lúdico-pedagógicas a realizar na Sede do Núcleo de 2 em 2 meses com 
escolas da região. 

- Elaborar um plano para concretizar saídas de campo de 2 em 2 meses. 

- Elaborar actividades ou estabelecer parcerias para os dias comemorativos ligados 
ao ambiente. 

(Lista para analisar na reunião e escolher que dias se poderão garantir) 

Dia Mundial das Zonas Húmidas - 02 de Fevereiro 

Dia Mundial da Floresta - 21 de Março 



Dia Mundial da Água - 22 de Março 

Dia Mundial da Meteorologia - 23 de Março 

Dia Internacional das Aves - 1 de Abril 

Dia Mundial da Terra - 22 de Abril 

Dia Internacional do Sol (Programa das NU para o Ambiente) - 3 de Maio 

Dia Mundial para a Diversidade Biológica - 22 de Maio 

Dia Europeu dos Parques Naturais - 24 de Maio 

Dia Mundial da Energia - 29 de Maio 

Dia Nacional do Sobreiro e da Cortiça - 1 de Junho 

Dia Mundial do Ambiente - 05 de Junho 

Dia Mundial dos Oceanos - 08 de Junho 

Dia Mundial de luta contra a Desertificação e a Seca - 17 de Junho 

Dia Nacional da Conservação da Natureza - 28 de Julho 

Dia Mundial do Controlo e do Combate à Poluição - 14 de Agosto 

Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozono - 16 de Setembro 

Dia Europeu sem Carros - 22 de Setembro 

Dia Marítimo Mundial - Última semana de Setembro 

Dia Nacional da Água - 1 de Outubro 

Dia Mundial do Habitat - Primeira Segunda-Feira de Outubro 

Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais - 2ª Quarta-Feira do Mês de 

Outubro 

Dia Mundial da Alimentação - 16 de Outubro 

Dia Mundial da Monitorização da Água - 18 de Outubro 

Dia Nacional do Mar - 16 de Novembro 

Dia da Floresta Autóctone - 23 de Novembro 

Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Económico e Social - 05 de 

Dezembro 

Dia Internacional das Montanhas - 11 de Dezembro 

- Participação no projecto "Censo Internacional da Cegonha Branca" nos concelhos 
de Faro, Olhão, Vila Real Sº António e Portimão. 

- Marcar pelo menos, uma reunião mensal no Núcleo para uma resposta mais 



rápida aos trabalhos que decorrem. 

- Presença, pelo menos, em uma reunião nacional da Quercus por um dirigente do 
Núcleo do Algarve durante o ano de 2014 (Se necessário pagar gastos com 
deslocação - a decidir na reunião). 

- Continuar com a campanha de angariação de novos Voluntários. 

- Aumentar o contacto com os sócios, enviando regularmente informação sobre as 
actividades do Núcleo do Algarve para publicação no Jornal da Quercus. 

- Apresentar alternativas à proposta de "Criação de um Apartado", rejeitada pela 
direcção devido aos custos que acarretava, de momento insuportáveis na actual 
situação financeira do Núcleo. (Alterar a morada da Sede do Núcleo para o 
Quiosque em Faro? - A decidir na reunião). 

- Criar um espaço "Biblioteca" para consulta de livros e documentos (usando parte 
do Arquivo) para informar e divulgar as actividades da associação estreitando uma 
maior proximidade com o público em geral e ao mesmo tempo apelar a uma 
consciencialização ambiental. 

- Participação já confirmada no evento "Limpar a Ria Formosa 2014" a realizar pela 
Câmara Municipal de Faro no dia 29 de Março no qual somos parceiros. 

- Parceria com a "Rádio Rua - Universidade do Algarve" para criar uma rubrica 
"Minuto Quercus Algarve/Rádio Rua" a emitir semanalmente nesta Rádio pela 
Quercus - Núcleo do Algarve, com a finalidade de divulgar as actividades do Núcleo 
e dar conselhos ao cidadão sobre o meio ambiente. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus	  -‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Núcleo	  de	  Braga	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  4	  
Número	  de	  reuniões:	  38	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  0	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  16	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  6	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  Formações	  24	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

Terminar	  a	  elaboração	  do	  Mapa	  Verde	  do	  Concelho	  de	  Braga;	  organizar	  formações;	  redigir	  textos	  para	  2	  
jornais	  locais;	  dar	  apoio	  a	  escolas	  e	  cidadãos	  sempre	  que	  possível.	  
	  
	  
	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2013:	  
Continuar	  a	  tentar	  captar	  mais	  gente	  para	  colaborar	  na	  associação	  e	  renovar	  os	  dirigentes.	  
	  
	  
	  
	  
	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
Formações:	  2	  de	  poda	  de	  fruteiras	  e	  1	  de	  arboricultura	  e	  poda	  de	  árvores	  e	  arbustos	  ornamentais,	  3	  de	  
agricultura	  biológica,	  1	  de	  apicultura,	  1	  orientação,	  2	  de	  cosméticos,	  1	  de	  remédios	  naturais,	  1	  de	  
biocontroladores,	  1	  de	  1	  de	  plantas	  aromáticas	  e	  medicinais,	  1	  de	  flores	  comestíveis	  e	  germinados,	  1	  de	  
óleos	  essenciais,	  1	  de	  hortas	  verticais,	  1	  de	  frutos	  do	  bosque,	  1	  de	  enxertia,	  1	  de	  fornos	  solares,	  1	  de	  
vermicompostores,	  1	  de	  controlo	  de	  plantas	  invasoras,	  1	  de	  cogumelos	  em	  borras	  de	  café,	  	  1	  de	  micologia	  
Saídas:	  Limpar	  Portugal,	  Clean	  up	  the	  world,	  2	  +	  2	  Projecto	  rios,	  2	  Controlo	  de	  mimosas,	  2	  observação	  de	  
aves,	  1	  observação	  borboletas,	  1	  observação	  pirilampos	  e	  morcegos,	  1	  caminhada	  
Colaboração	  em	  2	  jornais	  locais:	  1	  quinzenalmente	  e	  outro	  mensalmente	  
Sessões	  de	  educação	  ambiental	  e	  consultoria	  ambiental:	  conforme	  as	  solicitações	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



 

Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Núcleo	  Regional	  de	  Bragança	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  20	  
Número	  de	  reuniões:	  Reuniões	  mensais	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  	  	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ATUAÇÃO:	  
	  
• Envolvimento	  em	  parcerias	   com	  entidades	  do	  Distrito,	  perspetivando	  ações	  de	  Conservação	  da	  

Natureza	  
• Envolvimento	   com	   as	   comunidades	   do	   Distrito,	   fornecendo	   informação	   e	   medidas	  

ambientalmente	  corretas	  
• Investigação	  e	  estudo,	  no	  âmbito	  de	  eventuais	  problemas	  ambientais	  do	  Distrito	  
	  

	  
OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
	  
• Consolidação	  do	  grupo	  de	  trabalhos	  e	  dinamização	  do	  Núcleo	  Regional	  de	  Bragança	  
• Maior	  proximidade	  com	  a	  comunidade,	  Escolas	  e	  demais	  entidades	  do	  Distrito	  
• Ponto	  de	  situação	  do	  Distrito	  do	  ponto	  de	  vista	  Ambiental	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ATIVIDADES	  PREVISTAS:	  

	  
• Presença	  no	  6º	  Encontro	  de	  Educação	  Ambiental,	  realizado	  no	  Instituto	  Politécnico	  de	  Bragança	  	  
• Realização	  de	  eco	  feira	  e	  troca	  de	  materiais/objetos	  usados	  –	  “Toma	  lá!...Dá	  cá!...”	  
• Estudo	  e	  logística	  objetivando	  a	  criação	  de	  um	  Centro	  de	  Recuperação	  de	  Fauna	  Silvestre	  em	  

Bragança.	  
• Curso	  de	  Monitores	  do	  Projecto	  Rio	  
• Teatro	  de	  Fantoches	  para	  sensibilização	  dirigida	  a	  alunos	  de	  ensino	  básico	  e	  a	  crianças	  em	  geral	  

para	  diversos	  temas	  da	  Natureza	  e	  ambiente	  
• Recolha	  de	  Contos	  e	  Historias	  das	  vivências	  naturais	  das	  populações	  
• Percursos	  interpretativos.	  
• Realização	  de	  hortas	  Urbanas	  
• Parcerias	  com	  IPB,	  IPDJ,	  CIBIO,	  Camara	  Municipal	  Bragança,	  Juntas	  de	  Freguesia	  e	  demais	  

instituições	  
• Tertúlias	  -‐	  Ciclo	  de	  projeção	  de	  filmes	  e	  respetivos	  debates.	  
• Resposta	  a	  pedidos	  de	  informações	  e	  denúncias	  dirigidas	  a	  este	  Núcleo.	  
	  

	  
	  



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Núcleo	  regional	  de	  Castelo	  Branco	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  5	  
Número	  de	  reuniões:	  90	  (externas)	  42	  (internas)	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  21	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  	  50	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  	  70	  (censos	  e	  actividades)	  +60	  (	  projectos)=	  130	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

	  

Consolidar a equipa de trabalho, de forma a melhorar a resposta às solicitações crescentes que 
são feitas a este núcleo regional. Intensificar o funcionamento do CERAS (Centro de Estudos e 
Recuperação de Animais Selvagens de Castelo Branco) e continuar a promover os projectos em 
curso na área da conservação da Natureza, são algumas das linhas orientadoras do trabalho que 
a actual direcção pretende consolidar e desenvolver. 

	  
	  
	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
	  

Para	  2013	  esperamos	  manter	  algumas	  das	  actividades	  e	  projectos	  mais	  importantes	  desenvolvidos	  em	  
anos	  anteriores,	  nomeadamente:	  o	  CERAS,	  o	  Eco	  Festival	  Salvaterra	  (edição	  2015),	  o	  Projeto	  Life	  “Inovação	  
contra	  Envenenamentos”	  Portugal,	  Projeto	  Linhas	  Eléctricas	  e	  Aves	  e	  o	  acolhimento	  de	  bolseiros,	  
voluntários	  e	  estagiários.	  Mudar	  para	  as	  novas	  instalações	  do	  núcleo	  regional	  e	  promover	  eventos	  e	  editar	  
2	  publicações	  no	  âmbito	  do	  15º	  aniversario	  do	  CERAS.	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
Observação	  de	  biodiversidade	  no	  Tejo	  Internacional	  (aves,	  anfíbios	  e	  cogumelos)-‐18	  de	  Janeiro	  
Comemoração	  15	  aniversario	  do	  CERAS	  –libertações	  e	  edição	  de	  livro	  de	  banda	  desenhada	  -‐Fevereiro	  
Workshop	  de	  Identificação	  de	  Aves	  e	  Anilhagem	  	  -‐8	  de	  Março	  
Inauguração	  do	  Alimentador	  de	  aves	  necrófagas	  	  em	  Vila	  Velha	  de	  Ródão	  -‐17	  de	  Março	  
Construção	  de	  caixas	  ninhos	  e	  abrigos	  para	  fauna	  -‐	  	   22	  de	  Março	  
Workshop	  de	  Recuperação	  de	  Animais	  Selvagens	   -‐29	  de	  Março	  
Passeio	  Fotográfico	  no	  PNTI	  "Vamos	  fotografar	  a	  Primavera"-‐	   26	  de	  Abril	  
Fim	  de	  Semana	  dos	  Insectos	  -‐	   Abril	  
Curso	  de	  Formação	  Pós	  Laboral	  "conhecer	  as	  nossas	  libélulas"-‐	   Março/Abril	  -‐20	  horas	  
Plantar	  uma	  Horta	  BIO	  no	  CERAS	  -‐	  Dia	  Mundial	  do	  Planeta	  Terra	  -‐22	  de	  Abril	  
Dia	  da	  Biodiversidade	  -‐	  Libertação	  de	  um	  animal	  do	  CERAS	  com	  escolas	   -‐22	  de	  Maio	  
Percurso	  Interpretativo	  do	  Ocreza	  +	  Actividade	  de	  Canoagem	  comemoração	  “Fish	  day”	  -‐24	  Maio	  
Workshop	  de	  Identificação	  de	  Aves	  e	  Anilhagem	  	  	  	  -‐21	  de	  Junho	  
Formação	  sobre	  Identificação,	  Contenção,	  Manipulação	  de	  Fauna	  para	  o	  Sepna	  do	  Distrito	  de	  Castelo	  
Branco	  e	  Protocolo	  PAP	  -‐	  Junho	  



Dia	  Mundial	  do	  Ambiente	  -‐	  Libertação	  de	  animal	  do	  CERAS	   5	  de	  Junho	  
Dia	  Nacional	  da	  Conservação	  da	  Natureza	  -‐	  Libertatação	  de	  um	  animal	  do	  CERAS	  28	  de	  Julho	  
	   	  
Percurso	  Pedestre	  PR1	  	  Gardunha	  "A	  Geomorfologia	  	  e	  a	  Biodiversidade	  da	  Serra	  da	  Gardunha"	  	   27	  de	  
Setembro	  
A	  Brama	  dos	  Veados	  no	  Monte	  Barata	  	   13	  de	  Setembro	  
Workshop	  de	  Identificação	  de	  Aves	  e	  Anilhagem	  	  -‐4	  de	  Outubro	  
Curso	  de	  Cirurgia	  de	  Árvores-‐	   11	  de	  Outubro	  
III	  Jornadas	  Ibéricas	  da	  Conservação	  da	  Natureza	   -‐25	  e	  26	  de	  Outubro	  
Voluntariado	  de	  Recolha	  de	  Sementes	  de	  Árvores	  Autóctones-‐	   8	  de	  Novembro	  
Dia	  da	  Floresta	  Autóctene	  -‐	  Plantação	  de	  Árvores	  Autóctones	  no	  Monte	  Barata	   23	  de	  Novembro	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Plano	  de	  Atividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Núcleo	  Regional	  de	  Coimbra	  

	  
Indicadores	  de	  atividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  8	  
Número	  de	  reuniões:	  12	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  6	  
Número	  de	  ações	  de	  sensibilização:	  12	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  6	  
Outros	  indicadores	  (discriminar):	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ATUAÇÃO:	  

1	  –	  Gestão	  corrente	  dos	  assuntos	  relacionados	  com	  a	  Associação;	  
	  
2	  –	  Manutenção	  dos	  bens	  pertencentes	  ao	  Núcleo;	  
	  
3	  –	  Melhorar	  e	  diversificar	  a	  ligação	  dos	  associados	  à	  QUERCUS;	  
	  
4	  –	  Divulgar	  a	  Associação	  e	  as	  suas	  atividades.	  
	  
	  

OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
Pretendemos	  reuniões	  e	  contatos	  regulares	  da	  Direção	  bem	  como	  promover	  saídas	  de	  campo.	  
Pretende-‐se,	  também,	  continuar	  a	  dar	  apoio	  às	  pessoas	  que	  contactam	  o	  Núcleo	  com	  denúncias	  
ou	  pedidos	  de	  esclarecimento.	  
Integração	  de	  uma	  pessoa	  em	  Estágio	  Profissional	  para	  apoio	  e	  prosseguimento	  das	  atividades	  do	  
Núcleo.	  
Continuaremos	  a	  trabalhar	  sobre	  as	  questões	  da	  mobilidade	  sustentável,	  das	  alterações	  
climáticas,	  das	  energias	  renováveis,	  da	  biodiversidade,	  da	  permacultura,	  do	  ecoturismo,	  da	  
educação	  ambiental	  e	  do	  consumo	  responsável.	  
Criar	  condições	  para	  a	  instalação	  de	  um	  novo	  grupo	  de	  trabalho	  sobre	  a	  qualidade	  da	  água	  com	  
algum	  apoio	  do	  Núcleo.	  
Temos	  como	  objetivo	  o	  de	  realizar	  atividades	  o	  mais	  próximo	  possível	  do	  custo	  zero.	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ATIVIDADES	  PREVISTAS:	  
Pretendemos	  reuniões	  na	  sede	  e	  noutros	  locais,	  abrir	  a	  sede	  a	  contatos	  com	  o	  exterior	  bem	  como	  
saídas	  de	  campo	  nomeadamente	  relacionadas	  com	  projetos	  variados	  da	  Quercus.	  	  
Realizaremos	  várias	  ações	  de	  sensibilização	  em	  escolas	  e	  outras	  instituições.	  

	  
	  
	  
 



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Núcleo	  Regional	  da	  Guarda	  	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  13	  (5	  direcção	  +	  1	  estagiária	  +	  7	  voluntários	  mais	  assíduos)	  	  
Número	  de	  reuniões:	  40	  (2	  reuniões	  de	  direcção	  mensais	  +	  reuniões	  com	  entidades)	  	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  12	  	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  24	  	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  12	  	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  Nada	  a	  acrescentar	  	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

	  
	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
Em	  2014	  iremos	  continuar	  a	  acompanhar	  o	  eterno	  problema	  das	  descargas	  poluentes	  no	  troço	  final	  do	  

rio	  Diz,	  afluente	  do	  rio	  Noéme.	  Após	  a	  conclusão	  da	  construção	  de	  uma	  estação	  elevatória	  entre	  a	  fábrica	  
Tavares	  e	  a	  ETAR	  de	  S.	  Miguel	  não	  compreendemos	  a	  razão	  por	  esta	  ainda	  não	  estar	  a	  receber	  funcionar.	  	  
	  
	  
	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
Em	  2014	  estamos	  a	  acompanhar	  o	  projecto	  “Carvalhinho	  da	  Estrela”	  que	  tem	  como	  principal	  objectivo	  

reflorestar	  áreas	  ardidas.	  Prevê-‐se	  que	  ao	  longo	  de	  2014	  fique	  definido	  o	  papel	  das	  várias	  entidades	  que	  
irão	  apoiar	  este	  projecto.	  	  

	  
Outra	  iniciativa	  que	  pretendemos	  realizar	  este	  ano	  é	  o	  que	  chamamos	  de	  “Quercus	  à	  conversa”.	  O	  

objectivo	  desta	  iniciativa	  é	  criar	  um	  espaço	  de	  discussão,	  partilha	  e	  apresentação	  de	  temas	  relacionados	  
com	  o	  ambiente	  e	  assim	  cativar	  as	  pessoas	  que	  não	  costumam	  falar	  de	  ambiente	  e/ou	  interessar-‐se	  pelo	  
ambiente.	  	  

	  
Pretendemos	  ainda	  realizar	  as	  2.as	  edições	  das	  iniciativas	  “Caminhadas	  pela	  Quercus”	  e	  “Itinerário	  das	  

renováveis”	  e	  realizar	  inúmeras	  saídas	  de	  campo	  para	  observação	  e	  interpretação	  da	  fauna	  e	  flora	  do	  
distrito	  da	  Guarda.	  	  

	  
É	  também	  nosso	  objectivo	  assinalar	  os	  dias	  temáticos	  de	  ambiente	  (dia	  da	  água,	  dia	  da	  árvore,	  dia	  do	  

ambiente)	  e	  marcar	  presença	  em	  diversas	  feiras	  e	  certames	  a	  realizar	  pelo	  distrito	  da	  Guarda.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  

ESTRUTURA:	  NÚCLEO	  REGIONAL	  DE	  LISBOA	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  20	  +	  10	  
Número	  de	  reuniões:	  100	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  5	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  20	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  8	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  Continuação	  da	  recepção	  e	  acompanhamento	  de	  denúncias	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

O	  Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa	  apresenta	  particular	  importância	  ao	  nível	  da	  Quercus	  -‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  
da	  Natureza,	  tanto	  pela	  sua	  localização	  geográfica	  –	  dado	  que	  se	  encontra	  no	  palco	  dos	  principais	  espaços	  de	  tomada	  de	  
decisões	  do	  país	  –	  como	  pelo	  conjunto	  de	  temáticas	  ambientais	  que	  tradicionalmente	  sempre	  acompanhou	  no	  âmbito	  de	  
uma	  estrutura	  com	  características	  fortemente	  urbanas,	  sendo	  o	  Núcleo	  da	  associação	  com	  maior	  número	  de	  associados.	  
Para	   garantir	   ao	   Núcleo	   Regional	   de	   Lisboa	   uma	   maior	   capacidade	   de	   intervenção	   e	   actuação,	   para	   permitir	   o	  
acompanhamento	  das	  muitas	  situações	  que	  chegam	  diariamente	  à	  Quercus	  nesta	  área	  geográfica	  e	  poder	  acompanhar	  
diversas	   áreas	   temáticas,	   junto	   às	   respectivas	   entidades,	   é	   essencial	   dar	   continuidade	   a	   um	   conjunto	   de	   linhas	   de	  
orientação	  que	  têm	  servido	  de	  base	  à	  sua	  reorganização,	  e	  que	  vêm	  no	  seguimento	  do	  que	  já	  foi	  iniciado	  no	  último	  ano.	  
Neste	   contexto,	   esta	   estratégia	   passa	   por	   aumentar	   ainda	  mais	   a	   capacidade	   do	  Núcleo	   Regional	   de	   Lisboa,	   em	   áreas	  
como	  o	  apoio	  técnico	  e	  dinamização	  de	  actividades	  e	  promover	  outras,	  como	  a	  conservação	  da	  natureza	  e	  promoção	  da	  
biodiversidade,	  nomeadamente	  em	  espaço	  urbano.	  
Pretende-‐se	   tornar	   mais	   efectiva	   a	   actuação	   e	   intervenção	   ao	   nível	   de	   várias	   áreas	   temáticas,	   com	   a	   redefinição	   da	  
estratégia	  de	  acompanhamento	  de	  denúncias	  através	  da	  integração	  de	  voluntários	  especializados	  e	  estagiários	  para	  maior	  
regularidade	   de	   trabalho	   e	   actualização	   das	   bases	   de	   dados,	   actuar	   na	   formulação	   de	   pareceres,	   na	   participação	   em	  
consultas	  públicas	  e	  na	  manutenção	  da	  representação	  nas	  várias	  Plataformas	  em	  que	  a	  Associação	  colabora	  na	  área	  do	  
Núcleo	  de	  Lisboa.	  
Desta	   forma,	   procura-‐se	   incrementar	   o	   trabalho	   de	   equipa	   quer	   ao	   nível	   de	   Direcção,	   quer	   ao	   nível	   dos	   Grupos	   das	  
diferentes	  áreas,	  com	  uma	  distribuição	  efectiva	  de	  tarefas.	  
Neste	   sentido,	   para	   além	   da	   Direcção,	   o	   Núcleo	   será	   organizado	   em	   Grupos/Secções,	   tendo-‐se	   verificado,	   por	   uma	  
questão	  de	  simplificação,	  uma	  reestruturação:	  

·∙	  Apoio	  Técnico	  (GAT)	  
·∙	  Educação	  para	  a	  Sustentabilidade	  (GES)	  
·∙	  Dinamização	  de	  Actividades	  (GDA)	  

Para	   além	   dos	   referidos,	   outros	   Grupos/Secções	   poderão	   surgir	   decorrente	   da	   disponibilidade	   da	   Direcção,	   sócios	   e	  
voluntários.	  
Pretende-‐se	  igualmente	  promover	  um	  conjunto	  de	  iniciativas	  de	  forma	  a	  incentivar	  uma	  maior	  dinâmica	  e	  participação	  de	  
(novos)	  sócios	  e	  (novos)	  voluntários	  no	  Núcleo	  de	  Lisboa.	  
Procura-‐se	  diversificar	  e	  intensificar	  a	  área	  da	  comunicação,	  através	  dos	  vários	  meios	  disponíveis	  e	  a	  dinamizar	  (mailing-‐
lists,	  facebook,	  site	  nacional/núcleo	  de	  Lisboa,	  boletim	  electrónico,	  newsletter	  Quercus	  Lisboa,	  Jornal	  Quercus	  Ambiente,	  
entre	  outros)	  com	  os	  sócios	  e	  voluntários,	  de	  modo	  a	  haver	  uma	  maior	  aproximação	  e	  envolvimento	  em	  actividades	  desta	  
estrutura,	  procurando	  assim	  potenciar	  os	  recursos	  humanos	  e	  logo,	  a	  sua	  capacidade	  de	  actuação	  e	  intervenção.	  
A	   nível	   interno,	   também	   junto	   às	   outras	   estruturas	   da	   associação	   e	   respectivos	   dirigentes,	   será	   efectuada	   com	  
regularidade	  a	  divulgação	  de	  iniciativas	  e	  actividades,	  para	  que	  haja	  um	  maior	  conhecimento	  do	  trabalho	  realizado	  pelo	  
Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa.	  
	  Pretende-‐se	  ainda	  incentivar	  o	  trabalho	  regular	  com	  os	  Núcleos	  limítrofes	  (Ribatejo/Estremadura	  e	  Setúbal)	  e	  Grupos	  de	  
Trabalhos	   Nacionais,	   para	   o	   acompanhamento,	   de	   forma	   integrada,	   de	   questões	   ambientais	   referentes	   às	   respectivas	  
áreas	  geográficas	  de	  intervenção,	  permitir	  a	  tomada	  conjunta	  de	  posições	  e	  organização	  de	  iniciativas.	  
	  Será	  também	  efectuado	  um	  conjunto	  variado	  de	  contactos,	  com	  diversas	  entidades,	  no	  sentido	  de	  estabelecimento	  de	  
parcerias,	   para	   apoio	   ao	  Núcleo	   Regional	   de	   Lisboa,	   quer	   ao	   nível	   de	   recursos,	   quer	   na	   organização	   e	   dinamização	   de	  



actividades.	  
	  Pretende-‐se	   reforçar	   a	   capacidade	   do	  Núcleo	   Regional	   de	   Lisboa,	   com	  o	   incremento	   de	   acções	   e	   desenvolvimento	   de	  
projectos	  próprios	  em	  temáticas	  consideradas	  prioritárias,	  podendo	  ser	  o	  Núcleo	  o	  promotor	  ou	  parceiro,	  conjuntamente	  
com	  outras	  entidades,	  promovendo	  assim	  um	  maior	  dinamismo,	  visibilidade	  e	  capacitação	  ao	  nível	  de	  recursos	  humanos	  e	  
financeiros.	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
• 	  Aumentar	  o	  número	  de	  sócios	  participantes	  nas	  actividades	  
• Duplicar	  o	  número	  de	  voluntários	  activos	  no	  âmbito	  dos	  trabalhos	  gerais	  do	  Núcleo	  
• Duplicar	  o	  número	  de	  voluntários	  nos	  Grupos	  de	  Trabalho	  
• Aumentar	  o	  número	  de	  entidades	  parceiras	  para	  organização	  e	  apoio	  às	  actividades	  	  
• Conceber	  e	  realizar	  materiais	  de	  divulgação	  do	  Núcleo:	  folhetos,	  posters,	  entre	  outros	  
• Incrementar	  a	  comunicação	  interna	  e	  externa	  com	  os	  sócios,	  voluntários,	  entidades	  parcerias	  através	  dos	  meios	  

disponíveis	  do	  Núcleo	  e	  da	  Associação	  (sites,	  mailing-‐lists,	  boletim	  electrónico,	  Facebook)	  
• Duplicar,	  face	  a	  2013,	  o	  número	  de	  actividades	  realizadas	  
• Maximizar	  a	  utilização	  dos	  recursos	  informáticos	  e	  outros	  recursos	  do	  Núcleo	  de	  modo	  a	  ampliar	  a	  respectiva	  

capacidade	  de	  intervenção,	  quer	  ao	  nível	  interno,	  quer	  externo	  
DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
• Presença/representações	  em	  reuniões	  desenvolvidas	  na	  área	  geográfica	  do	  Núcleo	  de	  Lisboa	  
• Participação	  em	  actividades	  de	  manutenção	  e	  plantação	  de	  árvores,	  em	  parceria	  com	  outras	  entidades	  e	  na	  Micro	  

Reserva	  da	  Peninha	  
• Organização	  de	  acções	  de	  limpeza	  em	  áreas	  urbanas	  e	  no	  litoral	  
• Presença	  em	  Feiras	  e	  eventos	  (Feira	  Alternativa,	  outros)	  
• Organização	  de	  Tertúlias,	  sobre	  diversas	  temáticas	  ambientais,	  em	  livrarias,	  bibliotecas	  e	  no	  espaço	  de	  outras	  

associações	  
• Organização	  e	  participação	  em	  saídas	  de	  campo,	  percursos	  ambientais	  e	  de	  actividades,	  visitas	  a	  locais	  de	  

interesse	  ambiental	  e	  patrimonial,	  integrados	  na	  área	  do	  Núcleo	  de	  Lisboa	  
• Organização	  e	  promoção	  de	  iniciativas	  no	  Parque	  Florestal	  de	  Monsanto	  (através	  do	  GES	  Lisboa)	  
• Dinamização	  do	  	  Projecto	  Estufa	  Urbana	  –	  Soluções	  para	  uma	  Vida	  Sustentável	  na	  Cidade,	  que	  teve	  o	  seu	  início	  em	  

Novembro	  de	  2013,	  e	  decorre	  da	  parceria	  entre	  o	  Tec	  Labs,	  Biovilla	  e	  Quercus	  Lisboa,	  através	  da	  criação	  e	  
manutenção	  de	  um	  viveiro	  de	  árvores	  e	  arbustos	  autóctones,	  uma	  pequena	  produção	  hortícola,	  em	  simultâneo	  
com	  o	  desenvolvimento	  de	  actividades	  educativas,	  cursos	  e	  oficinas.	  	  

• Concepção,	  desenvolvimento	  e	  dinamização	  de	  projectos	  do	  Núcleo	  de	  Lisboa	  relacionados	  com	  as	  temáticas:	  
valorização	  do	  espaço	  urbano,	  promoção	  da	  biodiversidade	  em	  áreas	  urbanas,	  hortas	  comunitárias,	  educação	  
para	  a	  sustentabilidade	  e	  cidadania	  activa	  

• Participação	  no	  Censo	  de	  Cegonha	  Branca	  2014	  (concelhos	  de	  Loures,	  Vila	  Franca	  de	  Xira	  e	  Azambuja)	  
• Realização	  de	  Visita	  Activas,	  em	  parceria	  com	  a	  Biovilla,	  com	  passeios	  e	  actividades	  Mãos	  na	  Terra	  
• Visita	  guiada	  ao	  Jardim	  Botânico	  da	  Universidade	  de	  Lisboa	  no	  Dia	  Internacional	  do	  Fascínio	  das	  Plantas,	  em	  

parceria	  com	  a	  Liga	  dos	  Amigos	  do	  Jardim	  Botânico	  
• Promoção	  de	  visitas	  guiadas	  e	  workshops	  sobre	  Plantas,	  dinamizadas	  pela	  Fernanda	  Botelho	  
• Realização	  de	  passeios	  fotográficos	  e	  birdwatching,	  parceria	  Rio-‐a-‐Dentro	  
• Participação	  no	  Clean	  Up	  the	  Med	  2014	  
• Presença	  	  na	  Feira	  Alternativa,	  uma	  parceria	  Terra	  Alternativa	  
• Participação	  no	  Eurobirdwatch	  2014	  
• Inscrição	  e	  participação	  no	  Projecto	  Rios	  	  
• Realização	  de	  acções	  na	  Semana	  da	  Floresta	  Autóctone,	  com	  recolha	  de	  sementes	  e	  plantação	  de	  árvores	  
• Realização	  de	  Banca	  de	  Natal	  
• Organização	  e	  divulgação	  de	  Campanha	  de	  angariação	  de	  donativos	  para	  o	  Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa	  
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Plano	  de	  Actividades	  2014	  

	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
	  
ESTRUTURA	  (Núcleo	  Regional/Grupo	  de	  Trabalho/Área	  Temática/	  Projecto):	  NRLA	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  ____8______	  

Número	  de	  reuniões:	  ___12______	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  ____2_______	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  ___5_____	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  _____4______	  

	  Outros	  indicadores	  (descriminar):	  Participações em eventos com outras instituições.  
                                                   	  
	  

LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  
-‐	  Sensibilização	  na	  preservação	  da	  fauna	  e	  da	  flora;	  
Efectuar	  parcerias	  de	  cooperação	  com	  outras	  Instituições;	  
Participação	  na	  monitorização	  das	  reservas	  das	  Lagoas	  de	  Santo	  André	  e	  Melides;	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
-‐	  Conservação	  das	  instalações	  do	  NRLA;	  
-‐	  Continuar	  a	  cumprir	  os	  protocolos	  existentes	  e	  sempre	  que	  possível,	  reforçar	  essas	  parcerias	  e	  criar	  
outras;	  
-‐	  Manter	  os	  compromissos	  assumidos	  pelo	  NRLA,	  nomeadamente	  a	  sua	  representatividade,	  nas	  
diversas	  Instituições;	  
	  

	  
DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
-‐	  Participação	  na	  manutenção	  de	  micro	  reserva,	  no	  Litoral	  Alentejano;	  
-‐	  Realizar	  sessões	  de	  educação	  ambiental	  na	  sede	  do	  NRLA	  e	  junto	  de	  estabelecimentos	  de	  ensino;	  
-‐	  Promover	  passeios,	  acções	  de	  observação	  e	  de	  fotografia	  de	  fauna	  e	  flora,	  no	  Parque	  Natural	  do	  
Sudoeste	  Alentejano	  e	  Costa	  Vicentina	  e	  na	  Reserva	  Natural	  das	  Lagoas	  de	  Santo	  André	  e	  da	  Sancha.	  
	  

 



Plano de Actividades 2014 
 

Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 
 

 
ESTRUTURA: Núcleo Regional de Portalegre 
 

 
Indicadores de actividade (previsões): 
 
Número de colaboradores: 12 

Número de reuniões: 20 

Número de comunicados de imprensa: 10 

Número de acções de sensibilização: 50 

Número de saídas de campo: 10 

Outros indicadores:  

• Contactos com a comunicação social local; 

• Atendimento, encaminhamento e acompanhamento de denúncias ambientais; 

• Recepção, estabilização e encaminhamento de animais silvestres encontrados em estado 

debilitado; 

• Elaboração de pareceres sobre temas diversos; 

• Participação em palestras e debates; 

• Participação em acções de protesto. 

 

LINHAS ESTRATÉGICAS DE ACTUAÇÃO: 
 

• Reforço da organização interna,  

• Promoção do trabalho entre os colaboradores e angariação de novos sócios; 

• Promoção do trabalho conjunto com DN e outras estruturas e da Quercus; 

• Colaboração com outras entidades sediadas no Distrito;  

• Intervenção em questões ambientais sensíveis; 

• Educação e sensibilização ambiental; 

• Organização de actividades abertas aos sócios e população. 

 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS PARA 2014: 
 

No seguimento do trabalho realizado ao longo dos últimos anos, a Direcção do Núcleo Regional de 

Portalegre, pretende durante o ano de 2014 dar continuidade a algumas das tarefas já realizadas nos 

anos transactos. Na tentativa de conseguir um crescimento gradual e sustentável do Núcleo, será feito 

um esforço na melhoria da organização interna e respectivas estruturas de funcionamento. 

Deste modo, a Direcção do Núcleo Regional de Portalegre da Quercus - ANCN, pretende ao longo do 

ano de 2014: 

• Continuar a melhoria em termos de organização de base do Núcleo, nomeadamente ao nível da 



gestão dos seus recursos humanos e financeiros, do seu sistema de comunicações interno e 

externo, e da divulgação e organização de iniciativas; 

• Reforçar a autonomia e o apoio a prestar às Delegações do Núcleo, tendo em vista a dinamização 

do seu trabalho; 

• Avançar de forma definitiva com a presença de uma sede permanente na cidade de Portalegre, 

apetrechando e dinamizando esse espaço e tentando ter uma permanência regular no local, de 

modo a permitir dar alguma continuidade ao trabalho realizado e a fazer do mesmo, um local onde 

qualquer cidadão se possa dirigir; 

• Continuar a participar activamente nos assuntos de âmbito nacional em que Associação esteja 

envolvida; 

• Dinamizar acções de sensibilização ambiental em diferentes Escolas do Distrito, conjugando a 

iniciativa, com a apresentação de uma exposição fotográfica a percorrer os Estabelecimentos de 

Ensino; 

• Manter o apoio e a colaboração ao projecto da Rede de Professores Coordenadores de Educação 

Ambiental para a sustentabilidade; 

• Prosseguir o trabalho na Reserva Biológica de S. Vicente, implementando novos projectos no local, 

através dos mecanismos a definir em contrato de Custódia da Natureza. 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES PREVISTAS: 
	  

1. Comemoração do Dia Mundial da Floresta;  

2. Saída de Campo em Benavila;  

3. Observação de aves aquáticas na Albufeira do Caia;  

4. Comemoração do Dia do Ambiente;  

5. Workshop de identificação da Flora da Serra de S. Mamede;  

6. Descida em kayak da Ribeira de Seda; 

7. Participação na “Feira Franca de Avis”; 

8. Manifestação em Almaraz / Visita ao Parque Nacional de Monfrague, Espanha; 

9. Festival Mundial de Observação de Aves, Arronches;  

10. Saída de Campo no Parque Natural da Serra de S. Mamede, Marvão;  

11. Comemoração do Dia da Floresta Autóctone; 

12. “ 4 os Encontros Ecológicos” 

	  
	  
	  
(Para mais informações sobre as actividades do Núcleo sugerimos a leitura do Plano de Actividades de 
2014 aprovado em Assembleia de Núcleo). 
	  
	  
 
 



Plano	  de	  Actividades	  2014	  
	  

Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  
	  

	  
ESTRUTURA	  :	  
Núcleo	  Regional	  do	  Porto	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  ____4______	  

Número	  de	  reuniões:	  ____6_____	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  ____3_______	  

Número	  de	  ações	  de	  sensibilização:	  ____14_______	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  ___20______	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

	  

• Organização	  e	  promoção	  de	  várias	  iniciativas	  que	  satisfaçam	  as	  necessidades	  e	  interesses	  

dos	  associados.	  

• Elaboração	  de	  candidaturas	  a	  Fundos	  Públicos,	  Nacionais	  e	  Comunitários.	  

• Estabelecer	  parcerias	  com	  organizações	  e	  instituições.	  

	  
	  
	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
	  

• Duplicação	  das	  receitas	  e	  do	  número	  de	  sócios.	  

• Reforço	  da	  colaboração	  da	  associação	  na	  colaboração	  com	  a	  U.P.	  

• Aumentar	  o	  número	  de	  acolhimento	  de	  estagiários.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  



DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ATIVIDADES	  PREVISTAS:	  
	  
	  
Saídas	  de	  Campo:	  
	  
22	  de	  Fevereiro	  -‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
22	  de	  Março	  -‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
05	  de	  Abril-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
19	  de	  Abril	  -‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Leça	  
10	  de	  Maio-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Leça	  
	  17	  de	  Maio-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
21	  de	  Junho-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
11	  de	  Junho-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Leça	  
12	  de	  Julho-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Leça	  
19	  de	  Julho-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
30	  Agosto-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
13	  de	  Setembro-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Leça	  
21	  de	  Setembro-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
4	  de	  Outubro	  -‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Leça	  
11	  de	  Outubro-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
8	  de	  Novembro-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
15	  de	  Novembro-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Leça	  
22	  de	  Novembro-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
6	  de	  Dezembro-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Leça	  
13	  de	  Dezembro-‐	  Despoluição	  e	  Manutenção	  no	  Rio	  Tinto	  
Setembro	  –	  Percurso	  pelos	  moinhos	  do	  Rio	  Leça	  
Outubro	  –	  Saída	  de	  campo	  por	  Terras	  Mirandesas	  
	  
Workshops/Ações	  de	  Formação/Palestras:	  
	  
1	  de	  Março	  -‐	  	  Oficina	  de	  sabonetes	  artesanais	  e	  óleos	  Essenciais	  
2	  de	  Março	  -‐	  	  cosmética	  natural	  e	  velas	  artesanais	  
15	  de	  março	  –	  Oficina	  de	  sabonetes	  artesanais	  II	  e	  extração	  e	  Isolamento	  de	  óleos	  Essenciais	  	  
16	  de	  Março	  –	  Velas	  artesanais	  II	  Cosmética	  Natural	  II	  
05	  de	  Abril	  -‐	  Oficina	  “Mel	  na	  Culinária”	  
12	  de	  Abril	  -‐	  Oficina	  de	  Licores	  com	  Plantas	  Aromáticas	  e	  Medicinais	  
10	  de	  Maio	  -‐Curso	  de	  Manutenção	  Sustentável	  de	  Relvados	  	  
17	  de	  Maio	  -‐	  Workshop	  de	  Plantas	  Aromáticas	  e	  Medicinais	  
24	  de	  Maio	  -‐	  Oficina	  de	  Compotas	  Caseiras	  
31	  de	  Maio	  -‐	  Oficina	  “Vamos	  construir	  um	  forno	  solar”	  
7	  e	  8	  de	  Junho	  –	  Comemoração	  do	  dia	  do	  Ambiente,	  Quinta	  da	  Gruta	  Maia	  
9	  e	  10	  de	  Julho	  TERTÚLIA	  -‐	  Que	  Futuro	  para	  o	  Associativismo	  em	  Ambiente?	  Auditório	  da	  
Biblioteca	  Municipal	  Almeida	  Garrett	  
Outubro	  –	  Formação	  financiada	  para	  jovens	  agricultores	  



Dezembro	  -‐	  Eco	  Natal	  
	  



Plano de Actividades 2014 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 
ESTRUTURA: Núcleo Regional do Ribatejo e Estremadura 

 
Indicadores de atividade (previsões): 
Número de colaboradores: 15 
Número de reuniões: 6 
Número de comunicados de imprensa: 5 
Número de ações de sensibilização: 40 
Número de saídas de campo: 6 
Outros indicadores (descriminar): 
 

 
LINHAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO: 
Dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido dinamizando diversas 

iniciativas de educação para o ambiente dirigidas aos diferentes níveis de ensino das escolas do 
Concelho de Ourém e concelhos limítrofes e promover um maior envolvimento da população local 
nas questões ambientais com recurso a diferentes atividades. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2014: 
• Contribuir para a formação de uma consciência ambiental da comunidade em geral e da 

comunidade escolar em particular; 
• Demonstrar a importância da participação do cidadão no processo de melhoria ambiental; 
• Sensibilizar os cidadãos para as suas responsabilidades ambientais; 
• Promover atitudes e comportamentos mais sustentáveis fomentando boas práticas 

ambientais; 
• Promover o contacto com a natureza. 
• Continuar a ter um papel ativo na defesa da natureza e do ambiente da área de 

intervenção apoiando os cidadãos sempre que tal seja necessário. 
 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 
 

• Dinamização de ações de educação ambiental nas escolas sobre diferentes temáticas 
ambientais. 

• Atividades de comemoração de dias temáticos associados ao Ambiente: Dia Mundial da 
Floresta, Dia Mundial da Água, Dia Mundial da Terra, Dia Internacional da Biodiversidade, 
Dia Mundial do Ambiente e Dia da Floresta Autóctone. 

• Saídas de campo sobre a Lampreia do Nabão Lampetra auremensis, espécie endémica 
das ribeiras do Norte do concelho de Ourém e produção de exposição e folheto. 

• Realização de ações de educação ambiental sobre os rios e ribeiras do concelho de 
Ourém, no âmbito do Programa Educativo “Rios e Ribeiras da Nossa Terra”. 

• Realização das XXIII Jornadas de Ambiente com o tema “Alimentação Sustentável nas 
Escolas”. 

• Desenvolvimento de programa educativo para o ano lectivo 2014/2015. 
• Participação nos Festivais do Almonda e do Nabão realizados no âmbito do Festival dos 5 

rios, uma iniciativa da ADIRN com a colaboração da Quercus. 
• Dar continuidade ao à parceria estabelecida entre a Quercus e a EPAL para 

acompanhamento e vigilância da albufeira de Castelo de Bode. 
• Dar inicio ao projeto apresentado no âmbito do Programa “Cidadania Ativa” da Fundação 

Calouste Gulbenkian. 



• Outras atividades: workshops, ateliers e ações no âmbito do Programa “Ciência Viva no 
Verão”. 

 

 
 
 



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Núcleo	  Regional	  de	  Setúbal	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  6	  
Número	  de	  reuniões:	  	  10	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  5	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  	  10	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  3	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  continuação	  do	  acompanhamento	  de	  denúncias	  e	  solicitações	  várias	  

(esperam-‐se	  entre	  150	  a	  200	  solicitações)	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

	  
Aproximar	  os	  sócios	  do	  Núcleo	  
Realização	  de	  actividades	  várias	  dirigidas	  aos	  sócios	  e	  aos	  voluntários	  
Acompanhamento	  dos	  dossiers	  críticos	  
Acompanhamento	  dos	  processos	  de	  consulta	  pública	  
Dinamização	  de	  projectos	  e	  parcerias,	  na	  área	  da	  formação	  
Continuação	  da	  realização	  do	  ciclo	  de	  palestras	  	  subordinadas	  à	  temática	  "Península	  de	  Setúbal	  -‐	  Recursos	  
endógenos,	  ambiente	  e	  economia"	  
Participação	  activa,	  em	  articulação	  com	  a	  DN	  e	  as	  outras	  estruturas,	  nas	  acções	  e	  consultas	  de	  âmbito	  
nacional	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
	  
Procura	  active	  de	  um	  espaço	  para	  a	  sede	  do	  Núcleo.	  
Realização	  de	  duas	  saídas	  de	  campo.	  
Realização	  de	  uma	  palestra	  sobre	  a	  Floresta,	  integrada	  no	  ciclo	  "Península	  de	  Setúbal	  -‐	  Recursos	  
endógenos,	  ambiente	  e	  economia"	  
Realização	  de	  um	  ciclo	  de	  tertúlias	  sobre	  temáticas	  ambientais,	  propondo-‐se	  realizar	  três	  palestras	  no	  ano	  
de	  2014.	  	  
Participação	  nas	  acções	  e	  consultas	  públicas	  de	  âmbito	  nacional	  
Organização	  da	  reunião	  do	  Conselho	  de	  Representantes	  em	  Outubro	  
	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
	  
Reuniões	  com	  entidades,	  no	  sentido	  de	  adquirir	  um	  espaço	  para	  a	  sede	  do	  Núcleo.	  
Realização	  de	  duas	  saídas	  de	  campo	  —	  Salinas	  da	  Moita	  em	  Maio	  e	  Salinas	  do	  Samouco	  em	  Outubro	  
Realização	  de	  uma	  palestra	  sobre	  Floresta,	  em	  Novembro,	  em	  Palmela.	  
Realização	  de	  um	  ciclo	  de	  tertúlias:	  “Agricultura	  Urbana”,	  em	  Alcochete;	  “Alimentos	  Geneticamente	  
Modificados”,	  no	  Barreiro;	  e	  “A	  Serra	  da	  Arrábida”,	  em	  Palmela	  ou	  Setúbal.	  
Participação	  nas	  acções	  da	  Associação	  a	  nível	  nacional:	  “Acção	  Pelo	  Clima”	  e	  “Censo	  Nacional	  da	  Cegonha	  
Branca”,	  e	  outras	  que	  venham	  a	  surgir	  
Participação	  nas	  consultas	  públicas	  de	  âmbito	  nacional,	  como	  a	  relativa	  aos	  “Projectos	  de	  Infra-‐estruturas	  
de	  Alto	  Valor	  Acrescentado”.	  
 



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Núcleo	  Regional	  de	  Viana	  do	  Castelo	  
	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  5	  
Número	  de	  reuniões:	  12	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  2	  
Número	  de	  ações	  de	  sensibilização:	  6	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  6	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  colaboração	  com	  escolas	  e	  associações	  locais.	  
	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ATUAÇÃO:	  
	  
a) Investigar,	  salvaguardar	  e	  dar	  a	  conhecer	  o	  património	  biofísico,	  defendendo	  e	  promovendo	  a	  conservação	  

de	  valores	  naturais	  e	  culturais;	  
	  

b) Fomentar	  e	  promover	  atividades	  de	  educação	  cívica,	  científica	  e	  ambiental;	  
	  

c) Colaborar	  na	  elaboração	  de	  estudos	  de	  carácter	  científico	  e	  técnico,	  pedagógico	  e	  didático	  que	  contribuam	  
para	  um	  melhor	  conhecimento	  e	  defesa	  dos	  valores	  do	  património	  natural	  e	  cultural;	  

	  
d) Alertar	  e	  apoiar	  os	  cidadãos	  nas	  vertentes	  técnica,	  científica	  e	  jurídica	  em	  reação	  às	  disfunções	  ambientais;	  

	  
e) Organizar	  ações	  de	  formação	  vocacionadas	  para	  a	  atualização	  científico-‐pedagógica	  para	  docentes	  e/ou	  

público	  em	  geral.	  
	  

OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
	  
.	  Promoção	  do	  conhecimento	  e	  preservação	  das	  bacias	  hidrográficas	  na	  área	  geográfica	  do	  núcleo.	  
	  
.	  Conhecimento	  do	  património	  natural	  da	  região	  litoral	  na	  área	  geográfica	  do	  núcleo.	  
	  
.	  Colaboração	  com	  associações	  locais/regionais	  e	  entidades	  públicas	  e/ou	  privadas.	  
	  
.	  Apoio	  nas	  denúncias	  referentes	  a	  atentados	  contra	  a	  natureza.	  
	  
.	  Sensibilização	  para	  a	  proteção	  da	  fauna	  e	  flora	  autóctone.	  
	  
.	  Promoção	  de	  uma	  gestão	  sustentável	  de	  recursos.	  
	  
.	  Formação	  científico-‐pedagógica	  de	  docentes	  e	  público	  em	  geral.	  
	  
DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ATIVIDADES	  PREVISTAS:	  
	  
.	  Monitorização	  de	  um	  troço	  de	  um	  rio	  –	  Projeto	  Rios.	  

	  
.	  Saídas	  de	  campo/oficinas	  no	  âmbito	  da	  formação	  contínua	  de	  pessoal	  docente	  e	  público	  em	  geral.	  
	  
.	  Participação	  em	  feiras	  e	  exposições.	  
	  
.	  Participação	  no	  Conselho	  Cinegético	  de	  Ponte	  da	  Barca.	  	  
	  
.	  Colaboração	  com	  as	  escolas	  no	  projeto	  Green	  Cork.	  	  

	  



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus	  -‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Núcleo	  de	  Vila	  Real	  e	  Viseu	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  5	  
Número	  de	  reuniões:	  24	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  4	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  8	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  10	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

-‐	   Organização	   de	   Oficinas	   e	   Workshops;	   -‐	   Desenvolver	   acções	   juntamente	   com	   entidades	   locais,	  
nomeadamente	   com	   a	   Universidade	   de	   Trás-‐os-‐Montes	   e	   Alto	   Douro,	   Câmaras	   Municipais	   e	   Escolas;	   -‐
Colaborar	  com	  empresas	  na	  área	  do	  ambiente	  e	  sustentabilidade;	  -‐Dar	  apoio	  a	  escolas	  e	  cidadãos	  sempre	  
que	  possível.	  
A	  actividade	  de	  constetação	  a	  projectos	  nocivos	  e	  que	  ponham	  em	  causa	  a	  conservação	  da	  Natureza.	  
	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
Divulgação	  do	  Núcleo	  de	  Vila	  Real	  e	  Viseu	  e	  sensibilização	  da	  população	  para	  uma	  maior	  participação	  em	  
actividades	  ligadas	  à	  conservação	  da	  Natureza.	  
	  
	  
	  
	  
	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
	  
Aqui	  vão	  as	  actividades	  previstas	  pelo	  Núcleo	  de	  Vila	  Real	  e	  Viseu:	  	  
-‐	   OFICINA	  DE	   CONSTRUÇÃO	  DE	  NINHOS,	   em	   colaboração	   com	   "Traga-‐Mundos	   -‐	   livros	   e	   vinhos,	   coisas	   e	  
loisas	  do	  Douro	  Património	  Mundial"-‐	  22	  de	  Março	  
-‐	  OFICINA	  DE	  PRODUTOS	  DE	  LIMPEZA	  ECOLÓGICOS	  E	  CASEIROS	  -‐	  29	  de	  Março	  
-‐	  EXPOSIÇÃO	  DAS	  FOTOGRAFIAS	  VENCEDORAS	  DO	  "I	  CONCURSO	  NACIONAL	  DE	  FOTOGRAFIA	  QUERCUS"	   ,	  
uma	  em	  Vila	  Real	  (de	  11	  de	  Abril	  a	  21	  de	  Abril)	  e	  outra	  em	  Viseu	  (data	  a	  marcar).	  
-‐	  OFICINA	  DE	  FABRICO	  DE	  PÃO	  TRADICIONAL	  -‐	  10	  de	  Maio	  
-‐	  Participação	  nas	  VIII	  Jornadas	  de	  Etnobotânica	  (Fornos	  de	  Algodres)	  -‐	  17/18	  de	  Maio	  
-‐	  OFICINA	  DE	  INTRODUÇÃO	  À	  PERMACULTURA	  -‐	  Mês	  de	  Maio	  
-‐	  Desenvolvimento	  de	  actividades	  no	  âmbito	  do	  projecto	  "Ciência	  Viva	  no	  Verão"	  
-‐	  VISITA	  AO	  PARQUE	  NATURAL	  DA	  SERRA	  DA	  ESTRELA	  -‐	  Mês	  de	  Junho	  
-‐	  Workshop	  sobre	  a	  temática	  do	  Amianto	  -‐	  data	  a	  marcar	  
-‐	  Participação	  na	  Feira	  de	  Artesanato	  e	  Gastronomia	  2014	  -‐	  Vila	  Real	  
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Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  	  Grupo	  de	  Trabalho	  da	  Água	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  15	  
Número	  de	  reuniões:	  25	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  10	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  5	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  5	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  cerca	  de	  150	  respostas	  a	  denúncias	  e	  solicitações	  e	  15	  intervenções	  

nos	  media.	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  
	  

Tendo	  em	  conta	  a	  aprovação	  do	  projecto	  dQa,	  pela	  Gulbenkian,	  em	  Janeiro,	  este	  teve	  já	  o	  seu	  início	  em	  
Fevereiro	  de	  2014.	  
	  
Assim,	  o	  Grupo	  de	  Trabalho	  da	  Água	  irá	  desenvolver	  o	  projecto	  ao	  longo	  dos	  próximos	  2	  anos.	  
Pretende-‐se	  criar	  capacidade	  laboratorial	  própria	  e	  criar	  uma	  rede	  de	  voluntários,	  de	  apoio	  às	  estruturas	  
regionais,	  para	  monitorização	  da	  qualidade	  dos	  recursos	  hídricos,	  mediante	  a	  realização	  de	  acções	  de	  
formação.	  Com	  este	  projecto,	  o	  Grupo	  de	  Trabalho	  verá	  também	  a	  sua	  capacidade	  reforçada	  para	  
acompanhamento	  dos	  dossiers	  e	  das	  consultas	  públicas	  nesta	  área.	  Pretende-‐se	  também	  a	  implementação	  
de	  ferramentas	  para	  a	  capacitação	  da	  Associação	  no	  acompanhamento	  de	  denúncias.	  
	  
A	  Quercus	  continuará	  a	  acompanhar	  o	  processo	  de	  privatização	  dos	  serviços	  da	  água,	  bem	  como	  os	  
processos	  relativos	  à	  construção	  de	  barragens.	  Será	  também	  dada	  particular	  atenção	  à	  evolução	  das	  
políticas	  na	  área	  do	  litoral	  e	  erosão	  costeira.	  
	  
Está	  previsto	  também	  o	  acompanhamento	  do	  segundo	  ciclo	  de	  planeamento	  dos	  recursos	  hídricos,	  e	  
nomeadamente	  o	  procedimento	  de	  consulta	  pública	  da	  segunda	  geração	  de	  Planos	  de	  Gestão	  de	  Região	  
Hidrográfica.	  
	  
O	  Grupo	  de	  Trabalho	  continuará	  a	  representar	  a	  Quercus	  no	  Conselho	  Nacional	  da	  Água	  e	  na	  Comissão	  de	  
Implementação	  e	  Acompanhamento	  do	  Plano	  Nacional	  para	  o	  Uso	  Eficiente	  da	  Água.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  	  Centro	  de	  Informação	  de	  Resíduos	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  5	  profissionais	  
Número	  de	  reuniões:	  500	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  	  12	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

Resíduos	  Urbanos:	  
-‐	  Continuação	  das	  ações	  de	  promoção	  do	  Tratamento	  Mecânico	  e	  Biológico	  (recicláveis	  e	  composto),	  PAYT,	  
plásticos	  mistos	  reciclados,	  recolha	  de	  embalagens	  em	  escritórios,	  luta	  contra	  incineradores	  nos	  Açores	  
(processo	  na	  Comissão	  Europeia)	  
-‐	  Acompanhar	  a	  possível	  privatização	  da	  EGF	  
-‐	  Acompanhar	  o	  desenvolvimento	  do	  PERSU	  e	  as	  licenças	  das	  entidades	  gestoras	  de	  embalagens	  
	  
Resíduos	  Industriais:	  	  
-‐	  Continuação	  das	  ações	  na	  área	  da	  regeneração	  de	  óleos	  lubrificantes,	  fiscalização	  da	  gestão	  dos	  RIP	  e	  luta	  
por	  legislação	  sobre	  solos	  contaminados.	  
-‐	  Iniciar	  ações	  de	  promoção	  da	  regeneração	  de	  solventes.	  
	  
Resíduos	  Hospitalares:	  
-‐	  Envolvimento	  em	  projeto	  de	  tratamento	  de	  resíduos	  corto-‐perfurantes	  alternativo	  à	  incineração	  
	  
Fluxos	  diversos:	  
-‐	  Continuação	  das	  ações	  de	  alteração	  do	  código	  da	  estrada	  para	  uma	  melhor	  gestão	  dos	  VFV,	  de	  denúncias	  
de	  sucatas	  ilegais,	  de	  fiscalização	  dos	  óleos	  alimentares	  usados,	  de	  resolução	  das	  situações	  com	  amianto,	  
de	  denúncias	  de	  descargas	  ilegais	  de	  resíduos	  de	  construção	  e	  demolição	  (RCD),	  de	  promoção	  da	  
reciclagem	  de	  borracha	  de	  pneus	  em	  estradas,	  de	  campanha	  de	  recolha	  de	  CD/DVD,	  de	  controlo	  do	  destino	  
dos	  CFC	  e	  de	  integração	  das	  para-‐farmácias	  no	  sistema	  da	  Valormed.	  
-‐	  Continuar	  ações	  de	  promoção	  da	  reciclagem	  de	  RCD,	  de	  integração	  das	  rolhas	  no	  sistema	  Ponto	  Verde	  e	  
de	  acompanhamento	  da	  transposição	  da	  diretiva	  sobre	  resíduos	  de	  equipamentos	  elétricos	  e	  eletrónicos.	  
-‐	  Iniciar	  campanha	  pela	  gestão	  correta	  dos	  Subprodutos	  de	  Origem	  Animal	  	  	  
-‐	  Continuar	  colaboração	  com	  a	  IGAMAOT	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Plano	  de	  Atividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Grupo	  de	  Energia	  e	  Alterações	  Climáticas	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  6	  
Número	  de	  reuniões:	  	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  
	  

O	  Grupo	  de	  Energia	  e	  Alterações	  Climáticas	  pretende	  continuar	  e,	  se	  possível,	  reforçar	  a	  atuação	  da	  
Quercus	  nas	  áreas	  de	  alterações	  climáticas,	  consumo	  de	  energia	  e	  eficiência	  energética.	  
	  
Este	  objetivo	  será	  alcançado	  através	  do	  desenvolvimento	  de	  projetos	  de	  sensibilização	  e	  do	  
acompanhamento	  político	  destes	  dossiers.	  
	  
	  

OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
	  
Durante	  o	  ano	  de	  2014	  será	  dada	  continuidade	  às	  atividades	  previstas	  no	  projeto	  EcoCasa	  e	  em	  todos	  os	  
outros	  projetos.	  
	  
Este	  grupo	  de	  trabalho	  pretende	  reforçar	  o	  apoio	  financeiro	  aos	  projetos	  EcoCasa	  e	  Topten	  e	  conseguir	  a	  
sua	  continuidade	  para	  2014	  e	  em	  diante.	  
	  
Na	  área	  dos	  transportes,	  pretende-‐se	  que	  haja	  continuidade	  às	  parcerias	  entre	  a	  Quercus,	  a	  Federação	  
Europeia	  dos	  Transportes	  e	  Ambiente	  e	  a	  European	  Climate	  Foundation,	  em	  várias	  atividades	  de	  
sensibilização	  sobre	  emissões	  dos	  automóveis,	  biocombustíveis,	  ruído	  e	  mobilidade	  sustentável.	  	  	  
	  
Na	  área	  do	  acompanhamento	  político	  este	  grupo	  pretende	  estar	  presente	  na	  Cimeira	  das	  Nações	  Unidas	  
sobre	  o	  tema	  e	  que	  terá	  uma	  presença	  muito	  forte	  da	  sociedade	  civil,	  em	  setembro	  de	  2014.	  Também	  
estará	  presente	  na	  COP	  de	  Lima,	  em	  Novembro/Dezembro	  de	  2014.	  
	  
Para	  assegurar	  estes	  objetivos	  este	  grupo	  de	  trabalho	  pretende	  integrar	  candidaturas	  de	  projetos	  ao	  
Horizonte	  2020,	  a	  nível	  europeu,	  e	  ao	  Plano	  para	  a	  Promoção	  do	  Consumo	  de	  Energia	  Elétrica,	  ao	  nível	  
nacional.	  
	  
	  



DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ATIVIDADES	  PREVISTAS:	  
	  
No	  âmbito	  do	  projeto	  EcoCasa:	  realização	  de	  ações	  de	  sensibilização;	  resposta	  a	  questões,	  presença	  em	  
eventos,	  acompanhamento	  das	  questões	  energéticas	  e	  alterações	  climáticas.	  Pretende-‐se	  também	  dar	  
continuidade	  ao	  projeto	  Movimento	  e	  Energia.	  	  
Durante	  este	  ano	  decorrerá	  o	  projeto	  EcoConsumo,	  apoiado	  pelo	  Fundo	  para	  a	  Promoção	  dos	  Direitos	  dos	  
Consumidores,	  para	  a	  sensibilização	  do	  consumo	  eficiente	  de	  água	  para	  consumo	  humano	  e	  energia.	  
	  
Os	  projetos	  com	  financiamento	  irão	  ser	  executados	  como	  seja	  o	  Topten	  e	  o	  MarketWatch.	  
	  
O	  projeto	  europeu	  Topten	  terá	  este	  ano	  a	  conclusão	  da	  fase	  que	  se	  iniciou	  em	  2012.	  Está	  a	  ser	  dada	  
continuidade	  ao	  projeto	  Market	  Watch,	  que	  terá	  a	  sua	  conclusão	  em	  2016.	  
	  
As	  atividades	  já	  estabelecidas	  com	  o	  T&E	  e	  ECF	  nas	  áreas	  dos	  transportes	  e	  combustíveis	  irão	  ser	  
executadas.	  
	  
	  
 



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  

ESTRUTURA:	  GRUPO	  DE	  EDUCAÇÃO	  PARA	  A	  SUSTENTABILIDADE	  (Lisboa)	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  Incluídos	  no	  Plano	  de	  Actividades	  2014	  do	  Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa	  
	  

LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  
	  

Projecto	  Educação	  Quercus	  Lisboa	  

Dinamizado	   pelo	   Grupo	   de	   Educação	   para	   a	   Sustentabilidade	   (GES),	   na	   continuidade	   do	   trabalho	   que	   vem	   sendo	  
desenvolvido	  desde	  2003,	  tem	  como	  objectivos	  gerais	  a	  concepção,	  desenvolvimento	  e	  execução	  de	  projectos	  e	  acções	  de	  
sensibilização	  e	  educação,	  para	  públicos	  de	  diferentes	  faixas	  etárias,	  na	  área	  geográfica	  do	  Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa	  
Salientam-‐se	  as	  seguintes	  acções	  realizadas:	  

-‐	  Sessões	  temáticas	  teórico-‐práticas,	  sobre	  diversas	  temáticas	  ambientais,	  em	  escolas	  e	  para	  outras	  instituições	  
-‐	  Oficinas	  de	  criatividade,	  reutilização	  e	  reciclagem	  de	  materiais	  
-‐	  Percursos	  ambientais	  de	  observação,	  descoberta,	  com	  actividades	  
-‐	  Workshops	  nas	  áreas	  de	  Permacultura,	  Consumo	  Sustentável,	  entre	  outros	  
-‐	  Campanhas	  de	  sensibilização	  e	  educativas	  
-‐	  Acções	  educativas	  em	  eventos	  

Dispõe	   ainda	   de	   um	   Projecto	   de	   dinamização	   do	   Centro	   de	   Educação	   Ambiental	   de	  Monsanto,	   através	   de	   um	   conjunto	  
diversificado	   de	   actividades	   e	   projectos,	   para	   escolas	   e	   público	   em	   geral,	   no	   Parque	   do	   Calhau,	   Parque	   Florestal	   de	  
Monsanto.	  Para	  além	  das	  actividades	  educativas	  temáticas	  e	  percursos,	  é	  desenvolvido	  o	  Projecto	  “O	  Ciclo	  da	  Natureza	  em	  
Monsanto”,	  na	  Primavera	  e	  Outono.	  
O	   Grupo	   de	   Educação	   para	   a	   Sustentabilidade	   desenvolve	   também	   acções	   educativas	   inseridas	   no	   âmbito	   do	   Projecto	  
Estufa	  Urbana.	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
	  

A	  área	  da	  Educação	  será	  assegurada	  pelo	  Grupo	  de	  Educação	  para	  a	  Sustentabilidade	  de	  Lisboa,	  que	  dinamizará	  o	  Projecto	  
Educação,	  decorrente	  de	  uma	  estratégia	  de	  especialização	  e	  maximização	  dos	  recursos	  materiais	  e	  humanos	  já	  existentes,	  e	  
que	   realizará	   um	   conjunto	   diversificado	   de	   acções,	   ao	   nível	   de	   escolas,	   eventos,	   entre	   outras	   iniciativas	   a	   desenvolver	  
também	  no	  Parque	  do	  Calhau	  -‐	  Parque	  Florestal	  de	  Monsanto,	  em	  articulação	  com	  os	  outros	  Grupos/Secções,	  assim	  como	  
ao	  nível	  de	  actividades	  em	  projectos	  que	  venham	  a	  ser	  desenvolvidos.	  
O	  GES	  Lisboa	  é,	  por	  isso,	  a	  estrutura	  responsável	  pelo	  desenvolvimento	  das	  actividades	  educativas	  na	  área	  de	  intervenção	  
do	  Núcleo	   de	   Lisboa.	   Pelos	   resultados	   positivos	   que	   têm	   sido	   apresentados	   ao	   nível	   do	   trabalho	   realizado	   ao	   longo	   dos	  
anos,	   pelo	   número	   de	   colaboradores	   e	   voluntários	   que	   vão	   integrando	   as	   diversas	   actividades	   e	   pela	   dinâmica	   gerada,	  
nomeadamente	   com	   o	   estabelecimento	   de	   várias	   parcerias,	   esta	   estrutura	   mantém	   a	   sua	   coordenação	   e	   modo	   de	  
funcionamento,	  fazendo	  a	  gestão	  dos	  respectivos	  recursos.	  
	  

Pretende-‐se:	  
• 	  Aumentar	  o	  número	  de	  sócios	  participantes	  nas	  actividades	  
• Duplicar	  o	  número	  de	  voluntários	  especialistas	  no	  âmbito	  dos	  trabalhos	  do	  Grupo	  
• Aumentar	  o	  número	  de	  entidades	  parceiras	  para	  organização	  e	  apoio	  às	  actividades	  e	  projectos	  
• Conceber	  e	  realizar	  materiais	  lúdico-‐pedagógicos	  para	  as	  actividades	  
• Divulgar	  as	  iniciativas	  através	  do	  site	  nacional/núcleo,	  mailing-‐lists,	  boletim	  electrónico,	  Facebook,	  entre	  outros	  
• Duplicar,	  face	  a	  2013,	  o	  número	  de	  actividades	  realizadas	  
• Maximizar	  a	  utilização	  dos	  recursos	  existentes,	  com	  a	  reorganização	  do	  Centro	  de	  Recursos	  do	  GES	  Lisboa,	  através	  

da	  sua	  (re)inserção	  no	  Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa	  
DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
• Realização	  de	  sessões	  temáticas	  em	  escolas	  e	  para	  outras	  entidades	  
• Promoção	  de	  oficinas,	  cursos	  e	  workshops,	  próprios	  e	  em	  parceria	  
• Dinamização	  de	  acções	  de	  sensibilização	  em	  eventos	  
• Concepção	  e	  execução	  de	  campanhas	  educativas	  sobre	  várias	  temáticas	  
• Dinamização	  de	  actividades	  educativas	  no	  âmbito	  do	  Projecto	  Estufa	  Urbana	  
• Elaboração	  e	  execução	  de	  acções	  inseridas	  em	  Projectos	  a	  desenvolver	  no	  âmbito	  do	  Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa	  
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Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo) 

Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza 

 

ESTRUTURA:	  Condomínio	  da	  Terra	  –	  Gaia 

 

INDICADORES	  DE	  ACTIVIDADE	  (PREVISÕES):	  

Número	  de	  colaboradores:	  5 

Número	  de	  reuniões:	  150 

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  10 

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  15 

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  10 

Outros	  indicadores	  (descriminar): 

Toneladas	  de	  rolhas	  recolhidas:	  53	  Ton	  

Árvores	  plantadas:	  80.000	  árvores	  

 

LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO: 

Condomínio	  da	  Terra:	  Internacionalização	  do	  projeto	  Condomínio	  da	  Terra	  e	  estabelecimento	  de	  coligação	  
de	  cidades,	  coordenação	  da	  equipa	  multidisciplinar	  internacional. 

Green	   Cork:	   Aumento	   da	   recolha	   de	   rolhas	   de	   cortiça.	   Alargamento	   dos	   rede	   de	   parceiros	   de	   recolha.	  
Maior	  envolvimento	  das	  Green	  Cork	  Escolas. 

Floresta	  Comum:	  Acompanhamento	  das	  épocas	  de	  reflorestação	  e	  das	  candidaturas.	   

SAVE:	  Término	  do	  projeto	  SAVE. 

 

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014: 

Condomínio	   da	   Terra:	   Desenvolvimento	   da	   campanha	   internacional	   para	   submissão	   da	   candidatura	   à	  
UNESCO	   do	   Sistema	   Terreste	   a	   Património	   Natural	   Intangível	   da	   Humanidade.	   Fecho	   das	   operações	   de	  
fianaciamento	   do	   ON.2.	   Procura	   de	   novas	   linhas	   de	   financiamento	   comuntário	   para	   o	   apoio	   ao	  
desenvolvimento	  e	  divulgação	  do	  projecto. 

Green	   Cork:	   Alargamento	   do	   canal	   de	   recolha	   de	   rolhas	   através	   do	   canal	   doméstico	  mas	   também	   com	  
novos	   protocolos	   com	   empresas	   de	   recolha	   de	   óleos	   alimentares	   usados	   e	   de	   outros	   residuos.	  



Desenvolvimento	   de	   atividades	   educativas	   que	   possam	   ser	   atrativas	   e	   implementadas	   pelas	   escolas	  
autonomamente.	  Promoção	  de	  concursos	  de	  recolha	  de	  rolhas. 

Floresta	  Comum:	  Aumentar	  o	  número	  de	  candidaturas	  a	  árvores	  do	  Floresta	  Comum.	  Apoiar	  o	  processo	  de	  
certificação	  de	  locais	  para	  a	  colheita	  de	  sementes	  de	  espécies	  florestais	  certificadas.	  Coloborar	  com	  o	  ICNF,	  
IP.	  para	  se	  aumentar	  o	  número	  de	  árvores	  disponíveis	  para	  as	  candidaturas.	  Procura	  de	  apoios	  financeiros	  
para	  o	  projecto.	  Criação	  de	  metodologias	  de	  controlo	  e	  acompanhamento	  das	  plantações. 

SAVE:	  Realização	  dos	  últimos	  relatórios	  e	  materiais	  de	  divulgação	  do	  projeto. 

 

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  

Condomínio	   da	   Terra:	   Edição	   de	   um	   livro	   conjunto	   com	   os	   colaboradores	   internacionais	   do	   projeto.	  
Desenvolvimento	  da	  estratégia	  da	  campanha	  com	  parceiros	  estratégicos.	  Identificação	  de	  parceiros	  e	  ações	  
necessárias	  para	  uma	  disseminação	  pública	  e	   internacional	  da	  campanha.	  Realização	  dos	  relatórios	   finais	  
das	   duas	   candidaturas	   do	   ON.2	   que	   apoiaram	   a	   realização	   dos	   congressos	   EcoSaldo	   e	   Condominínio	   da	  
Terra.	   Angarização	   de	   fundos	   e	   realização	   de	   candidaturas	   a	   fundos	   comunitários	   que	   permitam	  
desenvolver	  e	  divulgar	  o	  projecto	  a	  nível	  internacional.	  

Green	   Cork:	   Organizar	   o	   3º	   Encontro	   Green	   Cork/Floresta	   Comum	   e	   atribuir	   o	   segundo	   prémio	   Green	  
Cork/Floresta	   Comum.	   Apoiar	   as	   escolas	   nas	   atividades	   promovidas	   no	   âmbito	   do	   Green	   Cork	   Escolas	  
2013/14	   e	   desenvolver	   o	   programa	   de	   atividades	   para	   o	   ano	   letivo	   2014/15.	   Promover	   concursos	   de	  
recolha	   de	   rolhas	   de	   cortiça	   para	   as	   escolas	   e	   escuteiros.	   Alargar	   a	   rede	   de	   parceiros	   para	   a	   recolha	   de	  
rolhas	   nos	   canais	   HoReCa	   e	   no	   canal	   indústria	   vitivinicola.	   Permitir	   o	   alargamento	   da	   recolha	   de	   rolhas	  
utilizando	  os	  ecopontos	  existentes	  para	  a	  recolha	  de	  vidro.	  Contactos	  diversos	  com	  a	  SPV	  e	  com	  o	  LNEG.	  
Preparação	   para	   a	   realização	   de	   um	   Estudo	   de	   Viabilidade	   Técnica	   da	   recolha	   de	   rolhas	   através	   deste	  
sistema	  e	  canal	  (financiado	  ao	  abrigo	  dos	  Projetos	  de	  inovação	  da	  SPV).	  	  

Criação	  da	  Fileira	  da	  Cortiça.	  Redução	  do	  VPV	  aplicado	  à	  Cortiça.	  Contatos	  diversos	  com	  a	  SPV.	  	  

Floresta	   Comum:	   Acompanhamento	   das	   projetos	   de	   reflorestação	   apresentados	   no	   âmbito	   das	  
candidaturas	   de	   2013	   para	   árvores	   da	   época	   de	   reflorestação	   de	   outubro	   de	   2013	   a	   março	   de	   2014.	  
Atualização	   e	   gestão	   da	   aplicação	   on-‐line	   de	   gestão	   do	   stock	   de	   árvores	   e	   do	   ponto	   de	   situação	   do	  
levantamento	  das	  árvores	   com	  os	   responsáveis	  dos	  viveiros.	  Revisão	  ao	   regulamento	  do	  projeto	  para	   se	  
adequar	  a	  diversas	  situações	  que	  podem	  permitir	  a	  potencialização	  do	  aumento	  de	  árvores	  plantadas	  e	  do	  
stock	   disponível.	   Criação	   de	   uma	   aplicação	   on-‐line	   para	   gerir	   a	   colheita	   de	   sementes	   e	   motivar	   os	  
voluntários	   formados	   pela	   UTAD	   para	   a	   colheita	   de	   sementes	   autóctones.	   Automatizar	   a	   submissão	   de	  
candidaturas	   através	   da	   concepção	   de	   um	   formulário	   on-‐line.	   Acompanhamento	   técnico	   florestal	   das	  
plantações	  realizadas	  ao	   longo	  do	  projecto,	  criando	  metodologias	  que	  permitam	  controlar	  e	  acompanhar	  
as	  mesmas.	  

SAVE:	  Edição	  do	  Manual	  de	  Boas	  práticas	  do	  SAVE	  “Economia	  dos	  Serviços	  de	  Ecossistema	  –	  Um	  guia	  para	  
conhecer	  e	  valorizar	  serviços	  de	  agroecossitemas	  em	  áreas	  protegidas	  de	  montanha”com	  os	  resultados	  do	  
projeto.	  Finalização	  dos	  processos	  relacionados	  com	  o	  financiamento	  do	  projeto.	  

 



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
	  
ESTRUTURA:	  CRASM	  –	  Centro	  de	  Recuperação	  de	  Animais	  Selvagens	  de	  Montejunto	  
	  

	  

Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  

• Número	  de	  colaboradores:	  10	  
• Número	  de	  reuniões:	  12	  
• Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  1	  
• Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  10	  
• Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  4	  
• Outros	  indicadores	  (descriminar):	  

• Parcerias	  com	  o	  Espeleo	  Clube	  de	  Torres	  Vedras,	  Câmara	  Municipal	  do	  Cadaval,	  Freguesia	  do	  
Vilar	  e	  Agrupamentos	  de	  Escoteiros,	  nos	  eventos	  de	  divulgação	  e	  nas	  obras	  de	  melhoria	  do	  
centro.	  

	  
	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  
• Formar	  e	  potencializar	  os	  nossos	  recursos	  humanos,	  através	  de	  acções	  de	  formação,	  para	  que	  os	  

resultados	  alcançados	  pelo	  CRASM	  sejam	  optimizados;	  
• Reforçar	  a	  sensibilidade	  na	  sociedade	  pelos	  temas	  relacionados	  com	  a	  diversidade	  ambiental	  e	  o	  

desenvolvimento	  sustentável,	  potencializando	  eventos	  em	  parceria	  com	  associações	  da	  sociedade	  
local	  e	  assim	  ajudar	  na	  formação	  da	  população,	  através	  de	  uma	  participação	  mais	  ativa	  na	  
comunidade;	  

• Fomentar	  o	  conhecimento	  ambiental	  através	  de	  acções	  integradas	  nos	  programas	  escolares.	  
	  

	  
	  
OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  	  
• Equipar	  o	  espaço	  para	  cirurgia	  e	  necropsia;	  
• Formação	  de	  voluntários	  na	  área	  de	  cuidados	  pós	  cirúrgicos;	  
• Fomentar	  parcerias	  com	  associações	  locais,	  na	  realização	  de	  eventos	  e/ou	  projectos	  para	  

sensibilização	  ambiental	  e	  aquisição	  de	  fundos	  ou	  bens	  em	  espécie;	  
	  

	  
	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
• Estão	  previstas	  para	  o	  ano	  de	  2014	  três	  grandes	  eventos	  estratégicos,	  submetidos	  ao	  tema	  “	  O	  ciclo	  

das	  estações”.	  As	  actividades	  a	  desenvolver	  em	  cada	  um	  dos	  eventos	  serão	  enquadradas	  nas	  
respectivas	  estações	  do	  ano	  -‐	  fauna,	  flora,	  recursos	  alimentares,	  tradições	  culturais,	  …	  Pretende-‐se	  
envolver,	  nestas	  actividades	  várias	  associações	  da	  região;	  

• Continuar	  o	  projecto	  de	  colocação	  de	  ninhos	  artificiais,	  iniciado	  em	  2013.	  
• Obras	  de	  conservação	  a	  realizar	  em	  sistema	  de	  voluntariado	  com	  Agrupamentos	  de	  escoteiros	  e	  

Associações	  locais.	  
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Plano	  de	  Actividades	  2014	  

	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
	  
ESTRUTURA	  (Núcleo	  Regional/Grupo	  de	  Trabalho/Área	  Temática/	  Projecto):	  CRASSA	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  ____6______	  

Número	  de	  reuniões:	  ___7______	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  ____2_______	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  _____6______	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  _____15______	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  Participações em eventos com outras instituições.  
                                                   	  
	  

LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  
Sensibilização	  na	  preservação	  da	  fauna	  e	  da	  flora;	  
Efectuar	  parcerias	  de	  cooperação	  com	  outras	  Instituições.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2013:	  
-‐	  Conclusão	  da	  ampliação	  das	  instalações	  do	  CRASSA;	  
-‐	  Angariação	  de	  fundos	  para	  a	  conclusão	  das	  obras	  das	  instalações	  do	  CRASSA.	  

	  
	  
	  
	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
-‐	  Acções	  de	  sensibilização	  e	  libertação	  de	  animais	  recuperados,	  junto	  de	  alunos	  das	  nossas	  Escolas;	  
-‐	  Divulgação	  do	  trabalho	  desenvolvido	  no	  CRASSA,	  através	  de	  imprensa;	  
-‐	  Acolher	  e	  acompanhar	  os	  indivíduos	  condenados	  a	  trabalho	  comunitário,	  de	  acordo	  com	  o	  
protocolo	  com	  IRS.	  
	  

	  
	  
	  
	  
 



Plano de Atividades 2014 
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 
ESTRUTURA: Projeto Empresas e Biodiversidade; outras áreas de trabalho 

 
Indicadores de atividade (previsões): 
Número de colaboradores: 2 voluntárias  
Número de reuniões: 6 
Número de comunicados de imprensa: 1  
Número de ações de sensibilização: 1 
Número de saídas de campo: -  
Outros indicadores: 
                                        Nº de candidaturas em parceria internacional: 1 
                                        Participação em plataformas/org. internacionais: 5  

                                             Ações de formação (incl. seminários, etc): 2 
 
LINHAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO: 

 
O projeto “Empresas e Biodiversidade” tem como objetivo principal mobilizar as empresas 

para a integração da biodiversidade nas suas políticas, gestão e operações, estando enquadrado 
nomeadamente pela Convenção da Diversidade Biológica, decisões do Conselho de Ministros 
Europeus e iniciativa europeia e portuguesa Business and Biodiversity. 
 
Tendo sido abordadas anteriormente os setores de retalho alimentar, floresta e agricultura, na sua 
relação com a biodiversidade, e tendo sido iniciado trabalho também nos sectores 
turismo/hotelaria e finança (integrado na iniciativa Natural Capital Declaration), pretende-se obter 
apoios para manter e reforçar o trabalho nessas áreas, bem como eventualmente na área 
vitivinicultura e biodiversidade. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2014: 
 
Empresas e Biodiversidade: 
- Sector Finança e Biodiversidade: trabalhar no âmbito da iniciativa Natural Capital Declaration da 
UNEP-FI e procurar adesão de uma instituição nacional. 
- Sector Turismo/hotelaria e Biodiversidade: Procurar apoio financeiro através de candidatura em 
parceria internacional 
- Sector Agricultura/Vitivinicultura e Biodiversidade: Integrar candidatura a liderar pela UTAD 
 
Pesticidas: 
Dar continuidade ao trabalho, angariando um voluntário/a com capacidades adequadas 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 
 
− Continuar o trabalho no âmbito da Global Partnership Business and Biodiversity e de 

colaboração com a Campanha Europeia Business and Biodiversity (LIFE+ 2010), bem 
como de outros contactos e colaborações internacionais e nacionais. 

 
− Sector Turismo/hotelaria e Biodiversidade:  

Participar na preparação de uma candidatura ao Erasmus+ promovida pela Global Nature 
Fund (Alemanha), com vários parceiros de outros países europeus, no âmbito da temática 
turismo e biodiversidade. 

Manter contacto e apoio ao Almaa Sintra Hostel, e divulgar boas práticas. 
 



− Sector Finança e Biodiversidade: Continuar a participar na iniciativa Natural Capital 
Declaration da UNEP-FI, nomeadamente no grupo de trabalho 1 (Análise de impactes e 
dependências sobre a biodiversidade) incluindo participar nos webinars periódicos. 

 
− Aproveitar oportunidades de formação e de divulgação na área de valoração de serviços 

de ecossistema sobretudo no que concerne à ligação ao sector privado, no contexto da 
Economia Verde. 
 

 
OUTRAS ATIVIDADES 
 

− Procurar apoio voluntário especializado para dar continuidade ao trabalho de advocacy 
sobre a Diretiva do Uso Sustentável dos Pesticidas. Manter o contacto com a PAN e 
procurar estar presente na assembleia geral anual desta organização. 

− Continuar a colaboração na área de conservação de tubarões (traduções, revisão de 
traduções e outras ações). 

− Representar a Quercus no GT Biodiversidade do EEB. 
− Participar no trabalho do EU Policy Advisory Group do IUCN. 
− Acompanhar o processo do IPBES - International Pannel on Biodiversity and Ecosystem 

Services (equivalente ao Painel Internacional das Alterações Climáticas). 
− Colaborar com os restantes colegas do GdT Biodiversidade na elaboração de 

comunicados, etc. 
− Continuar a dinamizar a rúbrica e o grupo Quertoon Network; desenvolver contactos para 

promover o cartoon ambientalista enquanto forma de luta pela causa ambiental. 
 



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Projecto	  Life	  Ecotone	  -‐	  Gestão	  de	  habitats	  ripícolas	  para	  a	  conservação	  de	  invertebrados	  

ameaçados	  
	  

Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  8	  
Número	  de	  reuniões:	  7	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  2	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  3	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  7	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

O	  objectivo	  central	  do	  projecto	  	  é	  conceber,	  implementar	  e	  avaliar	  metodologias	  de	  gestão	  activa	  do	  dos	  
bosques	  ripícolas	  de	  amieiro	  para	  incrementar	  populações	  de	  odonatos	  e	  melhorar	  o	  estado	  de	  
conservação	  das	  populações	  de	  náiades	  ameaçadas,	  nos	  Sítios	  de	  Importância	  Comunitária	  Rio	  Paiva	  e	  
Costa	  Sudoeste.	  
	  
	  
	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
Continuar	  a	  cumprir	  na	  íntegra	  os	  objectivos	  definidos	  e	  os	  compromissos	  assumidos	  com	  a	  Comissão	  
Europeia.	  
	  
	  
	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
No	  espaço	  temporal	  que	  decorre	  até	  ao	  final	  de	  2014	  estão	  previstos	  os	  seguintes	  desenvolvimentos:	  

• Publicação	  da	  exposição	  sobre	  o	  projeto	  e	  sobre	  o	  guião	  
• Dinamização	  do	  evento	  para	  as	  comunidades	  locais	  em	  Odemira	  
• Edição	  e	  disponibilização	  de	  três	  vídeos	  sobre	  o	  habitat	  e	  as	  espécies	  alvo	  do	  
• projeto	  e	  do	  documentário	  final	  
• Edição	  dos	  suplementos	  no	  Quercus	  Ambiente	  
• Conclusão	  das	  intervenções	  no	  habitat	  
• Realização	  dos	  repovoamentos	  de	  Margaritifera	  margaritifera	  e	  de	  Unio	  
• tumidiformis	  
• Realização	  dos	  repovoamentos	  de	  Salmo	  trutta	  e	  de	  Squalius	  torgalensis	  
• Realização	  do	  workshop	  técnico	  
• Conclusão	  da	  alteração	  ao	  regulamento	  de	  pesca	  da	  concessão	  do	  rio	  Paiva	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



PLANOS	  DE	  ACTIVIDADES	  

FUNDO	  DE	  CONSERVAÇÃO	  DA	  NATUREZA	  	  

Manutenção	  da	  gestão	  das	  13	  micro-‐reservas	  actualmente	  na	  rede	  

Lançamento	  da	  Campanha	  dos	  Polinizadores	  

Promoção	  da	  adesão	  de	  mais	  entidades	  ao	  Programa	  Pegada	  Ecológica	  das	  Organizações	  

Incremento	  do	  projecto	  com	  as	  autarquias	  com	  grandes	  áreas	  de	  território	  na	  rede	  natura	  2000	  

Manutenção	  das	  instalações	  de	  Campelo	  com	  criação	  ex-‐situ	  de	  vários	  espécies	  de	  peixes	  
autóctones	  e	  inicio	  da	  criação	  em	  cativeiro	  de	  saramugo	  Anaeciprys	  hispanica	  

Libertação	  de	  peixes	  criados	  em	  cativeiro	  nestas	  instalações,	  em	  várias	  linhas	  de	  água	  	  

Manutenção	  do	  projecto	  Criar	  Bosques,	  com	  plantações	  ma	  vários	  pontos	  do	  País	  

PROJECTO	  LIFE	  “HIGRO”	  

Finalização	  do	  Projecto	  Life	  Higro	  

Workshop	  técnico	  

Programa	  educativo	  

Publicação	  do	  “Relatório	  para	  Leigos”	  e	  relatório	  técnico	  do	  projecto	  

PROJECTO	  LIFE	  “HABITATS	  CONSERVATION”	  

Finalização	  do	  Projecto	  Habitats	  Conservation	  

Licenciamento	  do	  2º	  estábulo	  na	  freguesia	  de	  Pedrógão	  

Estabelecimento	  de	  parcerias	  para	  utilização	  do	  secador	  de	  plantas	  aromáticas	  e	  medicinais	  

Publicação	  do	  “Relatório	  para	  Leigos”	  e	  duma	  publicação	  técnica	  sobre	  gestão	  de	  habitats	  com	  
recurso	  a	  caprinos	  

PROJECTO	  “TAXUS”	  

Finalização	  da	  caracterização	  no	  terreno,	  nas	  áreas	  de	  intervenção	  no	  Gerês	  e	  Serra	  da	  Estrela	  

Inicio	  das	  plantações	  de	  Teixo	  e	  outras	  espécies	  associadas	  a	  bosquetes	  de	  Teixo,	  nas	  áreas	  de	  
intervenção.	  

Criação	  de	  página	  Web	  para	  divulgação	  do	  projecto	  

NÚCLEO	  REGIONAL	  DE	  BEJA/ÉVORA	  

Realização	  de	  8	  acções	  de	  sensibilização	  em	  escolas	  e	  outras	  instituições	  regionais	  



Realização	  de	  pelo	  menos	  5	  saídas	  de	  campo	  para	  a	  população	  em	  geral	  para	  divulgação	  do	  
valores	  naturais	  a	  nível	  da	  fauna	  e	  flora	  local	  

Participação	  no	  Recenseamento	  Mundial	  da	  cegonha-‐branca	  ,	  no	  concelho	  de	  Beja	  e	  
eventualmente	  noutros	  concelhos	  envolventes	  

Participação	  no	  Dia	  Mundial	  dos	  Peixes	  Migradores	  

Realização	  de	  animação	  para	  alunos	  do	  1º	  ciclo,	  no	  âmbito	  do	  Dia	  Mundial	  da	  Floresta	  



Plano	  de	  Actividades	  2014	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
ESTRUTURA:	  Conservação	  dos	  Montados	  

	  
Indicadores	  de	  actividade	  (previsões):	  
Número	  de	  colaboradores:	  1	  
Número	  de	  reuniões:	  70	  
Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  10	  
Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  70	  
Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  65	  
Outros	  indicadores	  (descriminar):	  
	  

	  
LINHAS	  ESTRATÉGICAS	  DE	  ACTUAÇÃO:	  

	  
Continuar	  o	  trabalho	  desenvolvido	  nos	  anos	  anteriores	  na	  defesa	  dos	  montados	  e	  da	  floresta	  autóctone.	  
	  
	  
	  

OBJECTIVOS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  2014:	  
Acompanhar	  processos	  judiciais	  sobre	  exploração	  mineira	  em	  área	  classificada	  com	  montado	  de	  sobro,	  
entre	  outros.	  
	  
	  
	  
	  
	  

DESCRIÇÃO	  SUMÁRIA	  DAS	  ACTIVIDADES	  PREVISTAS:	  
	  
Reuniões	  com	  diversas	  entidades,	  saídas	  de	  campo,	  tomadas	  públicas	  de	  posição	  sobre	  a	  protecção	  do	  
montados	  e	  da	  nossa	  floresta	  autóctone.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


