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Quercus	-	Associação	Nacional	de	Conservação	da	Natureza	

	

	

																Fortalecer	a	Quercus	

	

Unir	 esforços,	 Pacificar	 a	 Associação,	 Honrar	 o	
Passado	e	Projectar	o	Futuro	com	todos	em	Defesa	
do	Ambiente.	

	

Quem	somos?	

	

Somos	 um	 conjunto	 de	 associados	 da	 Quercus	
comprometidos	 com	 o	 futuro	 da	 Associação,	 com	
presença	 activa	 em	 diversos	 Núcleos	 Regionais.	
Apresentamos	 um	 grupo	 coeso	 e	 equilibrado	 de	
associados	provenientes	de	todo	o	território	nacional,	de	
Norte	 a	 Sul	 do	 País,	 de	 diferentes	 tendências	 e	 áreas	
temáticas,	com	larga	experiência	em	Gestão	de	assuntos	
nacionais	e	locais.	



Denotamos	uma	preocupação	evidente	com	a	renovação	
dos	 dirigentes	 nos	 órgãos	 sociais	 da	 Quercus,	 e	 nesse	
sentido,	a	nossa	 lista	apresenta-se	bastante	renovada	de	
novos	 candidatos	 a	 órgãos	 nacionais,	 apostando	 na	
juventude,	mas	também	na	experiencia	de	cada	um.	

	

Porque	nos	Candidatamos?	

	

Porque	consideramos	que	o	mais	importante	de	tudo,	é	
que	a	Quercus	se	mantenha	fiel	aos	seus	princípios,	como	
uma	Associação	Livre,	respeitada	e	inclusiva,	com	
implantação	nacional	e	que	continua	a	ser	o	porta	voz	
principal	de	todos	os	cidadãos	que	vivem	no	território	
português	nas	questões	Ambientais	.	

Candidatamo-nos	também	porque	apesar	das	
dificuldades	resultantes	de	Cisões	e	ataques	nos	últimos	4	
anos,	queremos	continuar	o	nosso	trabalho,	melhorá-lo,	
tornando	a	Quercus	mais	forte,	coesa	e	respeitada.	

Acreditamos	que	apesar	das	nossas	diferenças,	
desequilíbrios	e	lutas	internas	que	não	levam	a	nada,	
vamos	continuar	o	nosso	caminho,	preparando	o	futuro	
para	afirmar	dia	a	dia,	a	força	da	maior	Associação	de	
Conservação	da	Natureza	de	Portugal,	a	Quercus.	

O	que	queremos?	



Queremos	 Pacificar	 a	 nossa	 Associação,	 nas	 relações	
entre	 os	 diversos	 dirigentes,	 para	 que	 todos	 nós	 nos	
concentremos	naquilo	que	é	essencial.	O	País	precisa	da	
Quercus,	os	 cidadãos	necessitam	 todos	os	dias	da	nossa	
voz,	das	nossas	lutas	em	prol	de	um	mundo	melhor.	

Queremos	 ter	 um	 papel	 activo	 junto	 do	 poder	 local,	
nacional	 e	 com	 a	 ajuda	 dos	 nossos	 parceiros	 europeus,	
afirmar	cada	vez	o	desígnio	Ambiental.	

Queremos	que	a	intervenção	de	todos	os	associados	não	
se	 esgotem	 só	 nas	 Assembleias,	 mas	 que	 também	
intervenham	 e	 respondam	 aos	 grandes	 desafios,	 que	
afligem	grande	parte	do	Planeta,	 como	 são	a	destruição	
massiva	das	Florestas,	a	degradação	dos	solos,	a	continua	
perda	de	biodiversidade,	a	gestão	florestal	e	os	incêndios,	
a	poluição	do	ar	e	o	ruído,	a	mobilidade	e	o	ordenamento	
do	 território,	 a	 escassez	 e	 a	 poluição	 da	 água,	 as	
alterações	 climáticas,	 os	 plásticos	 dos	 oceanos	 e	
ecossistemas	marinhos,	 a	 agricultura	 intensiva,	 os	maus	
hábitos	alimentares	com	impacte	no	 	Ambiente,	 levando	
a	 um	 aumento	 insustentável	 do	 consumo	 de	 recursos	 e	
da	pegada	ecológica.	

Pretendemos	 levar	 a	 cabo	 a	 revisão	 dos	 estatutos	 e	 do	
regulamento	interno,	adaptando-os	a	uma	nova	realidade	
do	 mundo	 associativo,	 tornando	 mais	 transparente	 e	
clara	 as	 relações	 internas	 da	 Quercus,	 e	 também	 as	
relações	 da	 nossa	 Associação	 com	 a	 Sociedade	 Civil,	



nomeadamente	com	as	empresas	,	o	Estado	Central	e	as	
Autarquias.	

Os	 Núcleos	 serão	 uma	 das	 nossas	 prioridades,	 criando	
melhores	 condições	 para	 funcionarem,	 quer	 logísticas,	
quer	 financeiras,	 melhorando	 a	 comunicação	 entre	 a	
Direcção	 Nacional	 e	 as	 estruturas	 regionais,	 todos	 sem	
excepção.	

Queremos	 continuar	 com	 os	 projectos	 nacionais	 e	
internacionais,	 promovendo	 mais	 candidaturas	 e	
parcerias,	 em	 diferentes	 áreas	 projectando	 o	 nome	 da	
Quercus	e	de	Portugal.	

Manteremos	 o	 nosso	 posicionamento	 de	 forma	 critica	
quando	 tal	 for	 exigível,	 mas	 também	 ponderada	 e	
equilibrada,	protegendo	o	ambiente	e	as	pessoas.	

O	 Equilíbrio	 Financeiro	 e	 a	 Estabilidade	 da	Quercus,	 são	
fundamentais,	 necessários	 e	 imprescindíveis.	 Para	 isso	
iremos	tomar	as	medidas	necessárias	para	garantir	não	só	
o	presente	mas	o	futuro	da	Associação.	

Por	último	queremos	reorganizar	os	serviços	da	Quercus,	
fomentando	 a	 avaliação	 de	 desempenho	 de	 cada	 um,	
apostando	 na	 formação	 dos	 nossos	 colaboradores,	
criando	as	melhores	condições	para	que	todos	e	todas	se	
sintam	motivados	e	com	orgulho	de	vestir	a	camisola	da	
Quercus.		

	



	

	

					A	Quercus	é	de	todos	e	precisa	de	todos	

	

	

A	 lista	 candidata	 aos	 Órgãos	 Sociais	 da	 Quercus-	
Associação	Nacional	de	Conservação	da	Natureza	para	os	
anos	2019	a	2021.	
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