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Quercus – Associação Nacional de 
Conservação da Natureza 

Programa Eleitoral para o mandato 2019/2021 

Quem somos? 

Somos um conjunto de associados da Quercus comprometidos com o futuro da 
Associação, alguns foram ou são atualmente dirigentes ativos nos mais variados 
Núcleos Regionais. Apresentamos um grupo coeso e equilibrado de associados 
provenientes de uma ampla distribuição geográfica (incluindo distritos do litoral, 
distritos do interior de diferentes tendências e áreas temáticas e com uma 
experiência de 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 uma dose 
considerável de novos candidatos a Órgãos nacionais de forma a romper com a 
atual estratégia e atuação seguida pela Direção Nacional cessante. 

Porque nos candidatamos? 

necessário que a Quercus se 
mantenha fiel aos seus princípios, como uma Associação inclusiva de todos os 
associados, bem implantada territorialmente e assente no trabalho voluntário com 
ÉTICA, TRANSPARÊNCIA e EFICÁCIA. 

Porque achamos que a Quercus não deve ser um espelho de algumas outras 
entidades, em que os dirigentes se eternizam nos cargos de gestão e não existe 
uma efetiva renovação. 

necessário continuar num rumo seguro de renovação 
progressiva dos dirigentes da Quercus, que garanta o futuro da Associação, 
comprometendo e mobilizando os associados das mais diversas áreas. 

Porque consideramos que deve existir um maior equilíbrio entre as várias 
estruturas da Associação, onde infelizmente continuam a existir realidades muito 
distintas, que comprometem o trabalho global e criam graves desigualdades. 

Porque queremos que os Órgãos Sociais, em especial a Direção Nacional, tomem 
decisões imparciais e independentes dos interesses dos sectores profissionais da 
Associação, de modo a existir uma clara separação de competências e uma 
ausência de conflitos de interesse. 

Porque queremos que cada Órgão Social não seja um mero reflexo ou marionete 
da Direção Nacional, que exerça com independência e de forma adequada a função 
que lhe compete, sem perder o óbvio espírito de colaboração com os outros Órgãos 
Sociais e com as restantes estruturas da Associação, não compactuando com falhas 
graves cometidas por qualquer outra estrutura, e que a Mesa da Assembleia Geral 
seja a garantia de que os associados reunidos em Assembleia Geral conseguem 
democraticamente e eficazmente deliberar sobre os aspetos críticos à evolução da 
Quercus – A.N.C.N. como uma relevante ONGA. 
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possível conseguir uma Quercus mais equilibrada e 
coesa, onde todos tenham lugar e possam assumir as suas competências e as suas 
responsabilidades, de acordo com o Regulamento Interno e os Estatutos. 

Porque queremos que a Quercus se continue a manter uma referência na área do 
Ambiente, com uma imagem dinâmica, democrática e de acordo com o que a 
sociedade espera de nós. 

O que queremos? 

Queremos UNIR ESFORÇOS de todos os dirigentes, associados, profissionais e 

apoiantes da Quercus e ser a voz ativa dos cidadãos, por um bem comum precioso, 
que não tem voz: o Ambiente. 

Queremos ter um papel ativo junto do poder local e nacional, nas políticas 
territoriais e sectoriais com impacte no Ambiente, sempre contando com a ajuda dos 
nossos parceiros. 

Queremos ter um papel ativo nas políticas territoriais e sectoriais, com uma visão 
centrada no correto ordenamento do território e nas pessoas. 

Queremos mais associados para intervir e responder aos desafios que afligem 
grande parte do planeta: degradação do solo, perda de biodiversidade, danos 
provocados pela introdução de espécies exóticas, degradação da floresta, risco 
acrescido e propagação rápida de fogos, poluição do ar, escoamento superficial de 
adubos e herbicidas de síntese, toxicidade associada a minas, resíduos tóxicos 
industriais, organismos geneticamente modificados, escassez e poluição da água, 
efeitos das alterações climáticas, degradação dos oceanos e ecossistemas 
marinhos, e aumento insustentável do consumo de recursos e da pegada ecológica. 

Queremos imprimir um dinamismo com ligação às tendências atuais da 
sociedade, cumprindo um rigoroso calendário de ATUALIZAÇÃO DOS 
ESTATUTOS e REGULAMENTO INTERNO, com um envolvimento alargado de 
todos os associados. 

Queremos que a Quercus continue a ser uma escola de formação de novos 
dirigentes associativos, e que esta se faça essencialmente pela inclusão de novos 
voluntários nos trabalhos dos vários Núcleos Regionais, que possam posteriormente 
desempenhar outras funções na sociedade, mantendo sempre uma ligação
Associação, de aconselhamento e de formação. 

Queremos ser capazes de integrar eficazmente os contributos de voluntários, 
melhorando a nossa própria formação, capacidade de acolhimento e de gestão de 

. 

Queremos que a Quercus seja uma referência na EDUCAÇ
SENSIBILIZAÇ  dos mais novos e que estes adquiram competências válidas de 

cidadania ativa e participação cívica na sociedade global. 

Queremos e temos a obrigação ética de sermos TRANSPARENTES, o que 

significa sermos claros, abertos e honestos. 

Queremos PRESTAR CONTAS do trabalho realizado, junto dos nossos 

associados e cidadãos em geral, através da presença em reuniões no Conselho de 
Representantes, em reuniões com os Núcleos Regionais, com os Grupos de 
Trabalho; e reuniões abertas com os associados e com a população. 
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Querermos APOIAR, VALORIZAR e APOSTAR na continuidade do enorme 

trabalho que tem sido realizado por todos os associados nas diferentes estruturas 
regionais e nacionais. 

Queremos uma Quercus forte, com GRUPOS de TRABALHO dinâmicos, abertos 
aos associados, a trabalhar de acordo com as suas competências e tecnicamente 
bem preparados. 

Queremos que a Quercus continue a ter uma VOZ ATIVA e INTERVENTIVA na 

sociedade portuguesa. 

Queremos RESPONDER AOS DESAFIOS INTERNOS da Associação, 

nomeadamente: 

 PARAR o desaparecimento de Núcleos Regionais; 

 IMPLEMENTAR a partilha de experiências entre estruturas; 

 PROMOVER a transparência nos processos de tomada de decisão. 

Que medidas nos propomos executar? 

 No sentido de termos uma associação intimamente ligada aos princípios da ética 
e da transparência na gestão, propomos um envolvimento alargado de todas as 
estruturas no trabalho de preparação dos estatutos e regulamento interno. 

 IMPEDIR a venda de Património imobiliário da associação, nomeadamente 

os terrenos adquiridos para a conservação da natureza (como por exemplo os 
terrenos no Parque Natural do Tejo Internacional). 

 DEFENDER a autonomia e poder de decisão aos Núcleos Regionais. 

 DEVOLVER a dignidade ao CONSELHO DE REPRESENTANTES através da 

transferência para este conselho de decisões significativas na gestão, 
submetendo–as a pareceres vinculativos deste órgão. 

 

. 

 Manter a realização de reuniões periódicas dos Projetos Nacionais com a 
Direção Nacional, assim como a definição de regras e a criação de um equilíbrio 
de competências entre as diferentes estruturas da Quercus. 

 RECUPERAR a periodicidade do jornal Quercus Ambiente, uma vez que este 

é o meio por excelência de comunicação da Quercus com os seus associados, 
ao nível nacional, mas também ao nível regional. 

 RECUPERAR a edição semanal do boletim informativo digital. 

 Manter a parceria institucional com diversas entidades do sector público e 
privado, no sentido de continuar a coorganização de algumas iniciativas 
relevantes tais como os «Green Project Awards Portugal» e o «Projeto 80». 

 Realizar um programa de comemorações dos 35 anos da Quercus, de forma a 

dignificar esta data e poder juntar associados, parceiros e dirigentes nas várias 
iniciativas a organizar. 
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Lista candidata aos Órgãos Sociais da Quercus – 
Associação Nacional de Conservação da Natureza para os 
anos 2019 a 2021: 

Para a Direção Nacional: 

 PRESIDENTE: MARTA INÊS CORREIA MARQUES MOREIRA LEANDRO 

(Lisboa) – associada n.º 1503; 

 VICE-PRESIDENTE: RAUL RODRIGUES SILVA (Aveiro) – associado n.º 

13652; 

 VICE-PRESIDENTE: CÉLIA MARISA COSTA VILAS BOAS (Porto) – 

associada n.º 14905; 

 TESOUREIRO: LUIS FILIPE LOPES DE MATOS (Castelo Branco) – 
associado n.º 17180; 

 SECRETÁRIA: ANA FILIPA SILVA LOPES (Castelo Branco) – associada n.º 

16723. 

Como suplentes: 

 PRIMEIRO VOGAL SUPLENTE: JOSÉ LUIS MAURÍCIO MARGARIDO (Beja) 

– associado n.º 1188; 

 SEGUNDA VOGAL SUPLENTE: MARIA TERESA RODRIGUES PÁSCOA 

(Aveiro) – associada n.º 4112; 

 TERCEIRO VOGAL SUPLENTE: FERNANDO LUSBELO PINTO 
GUIMARÃES (Lisboa) – associado n.º 21. 

Para a Mesa da Assembleia Geral: 

 PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL GASPAR MARTINS (Aveiro), associado n.º 

1984; 

 SECRETÁRIO: PAULO DA CRUZ ALMEIDA (Aveiro), associado n.º 1435; 

 SECRETÁRIO: JOÃO PAULO DIAS CORREIA DA FONSECA (Lisboa) – 

associado n.º 4901. 

Para o Conselho Fiscal: 

 PRESIDENTE: JOÃO PAULO FIGUEIREDO PEDROSA (Aveiro) – associado 
n.º 1697; 

 PRIMEIRO VOGAL: HELDER JORGE NUNES MILHANO (Castelo Branco) – 

associado n.º 15847; 

 SEGUNDO VOGAL: JORGE MANUEL DA SILVA FIGUEIREDO (Coimbra) – 

associado n.º 152. 

Para a Comissão Arbitral: 

 PRESIDENTE: BRUNO MIGUEL LISBOA DE ALMEIDA (Guarda) – associado 

n.º 14841; 
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 PRIMEIRO VOGAL: ANTÓNIO JOAQUIM GODINHO GIL SILVA SANTOS 

(Guarda) – associado n.º 16850; 

 SEGUNDO VOGAL: MARIA ALEXANDRA SANTOS AZEVEDO (Lisboa) – 

associada n.º 6728. 

 

Breve descrição de cada candidato: 

 
Marta Leandro, residente em Lisboa - 50 anos, licenciada em Relações 
Internacionais pelo ISCSP e pós-graduada em Comunicação, Cultura e Tecnologias 
de Informação pelo ISCTE. 
Fui professora, jornalista, assessora de imprensa e actualmente faço representação 
internacional no sector das telecomunicações (ANACOM). 
Sou membro de diversas associações, com destaque para a Amnistia Internacional 
Portugal (integrei a direcção nacional da AI entre 1992-1994 como responsável pela 
coordenação da Educação para os Direitos Humanos e mais recentemente o grupo 
local 19 de Sintra, onde ajudei a preparar e coordenar a programação da MOSTRA-
ME – ciclo de documentários sobre Direitos Humanos, no CC Olga Cadaval). 
Com um grupo de amigas juristas estudamos a concessão de personalidade jurídica 
ao património natural, a tipificação internacional do crime de Ecocídio e sua 
integração no Estatuto de Roma como crime contra a humanidade. 
Não sou, nem fui, filiada em nenhum partido político. Integrei em Janeiro de 2018 o 
Movimento para a Democracia na Europa Diem25 Portugal, onde fui activa até 
Novembro, tendo organizado debates sobretudo sobre decrescimento, alterações 
climáticas e coordenei contributo nacional para paper de política ambiental UE. 
O ambiente e os direitos humanos são as minhas paixões, além da agricultura, que 
faço nos tempos livres. 
 
Raul Silva - 38 anos. Natural de Aveiro.  
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
Professor e formador.  
Dirigente do Núcleo Regional de Aveiro desde 2006. Presidente da Direção Regional 
de Aveiro desde 2017. Vogal suplente da direção nacional de 2015 a 2018. 
Vice-presidente do Lions Clube de Águeda. Membro da Associação Cívica 
Transparência e Integridade. 
Não é filiado em nenhum partido político. 
 
Célia Vilas Boas - Natural de São João da Pesqueira 
O ambiente sempre foi a sua paixão. Foi colaboradora do Núcleo Regional do Porto 
de 2008 a 2017 e, em 2009 integrou a direção do mesmo, desempenhando o cargo 
de Tesoureira. Já exerceu funções de Secretária do Conselho de Representantes e 
ainda da Direção Nacional. A partir de 2013 assumiu funções enquanto Presidente 
do Núcleo, função que ainda exerce atualmente. É membro do Conselho Municipal 
de Ambiente do Porto, Membro do Conselho Municipal de Vila Nova de Gaia, 
Membro Representante das ONGS no Conselho Regional da CCDR-N e Membro do 
Conselho Estratégico do Parque Natural do Litoral Norte.  
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Luis Matos - 33 anos. Natural de Lisboa mas a viver em Escalos de Cima (Castelo 
Branco). 
Atualmente a frequentar a Licenciatura em Agronomia na Escola Superior Agrária de 
Castelo Branco (ESACB), possuo um Curso Técnico Superior Profissional em 
Análises Quimicas e Biológicas (pela ESACB) e de Técnico de Qualidade Ambiental 
(pela ETGI). 
Trabalhei durante cerca de 3 anos em empresas de análises ambientais, 
nomeadamente de emissões gasosas, ruído laboral e ambiental e gases em 
ambiente de trabalho, tendo ainda realizado um estágio de parasitologia nos 
laboratórios da ESACB. 
Realizei alguns trabalhos de voluntariado na LPN e estou à cerca de ano e meio, de 
forma mais assídua, como voluntário no CERAS e em trabalhos  ligados ao Núcleo 
Regional de Castelo Branco. 
  
Filipa Lopes, natural de Lisboa. 
Médica-veterinária formada pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 
de Lisboa desde 2015, altura em que comecei a trabalhar nos projectos do NR de 
Castelo Branco, sobretudo no CERAS. Sou, portanto, funcionária da Quercus e 
actualmente estou também a tentar reerguer o CRASSA, no Núcleo Regional do 
Litoral Alentejano. 
Dirigente (vogal) no Núcleo Regional de Castelo Branco desde 2017. 
 
José Luís Maurício Margarido - 51 anos, natural de Bemposta- Abrantes a residir em 
Beja desde 1993. 
Sócio desde 1988. Tenho integrado a direção do Núcleo de Beja desde 1995 e 
colaborado como voluntário na criação e conservação de algumas Microreservas da 
Quercus. 
Bacharel em Produção Agrícola pela Escola Superior Agrária de Castelo Branco, 
desempenho várias funções como prestador de serviços na área agrícola. 
 
Teresa Páscoa - 57 anos, natural de Lourenço Marques – Moçambique 
Licenciada no ensino de Inglês / Alemão pela UA . Mestrado em Didática do Inglês 
pela UA. Professora e elemento da direcção do Agrupamento de Escolas de Vagos. 
Fui elemento do sector de ambiente na Federação Portuguesa de Orientação e co-
autora do Manual de Boas Práticas Ambientais na orientação.  
Dirigente do Núcleo Regional de Aveiro até 2008. Responsável por  sessões de 
Educação Ambiental nas escolas do distrito de Aveiro entre 2000 e 2008. 
Membro da associação Charcos e Companhia. Não sou filiada em nenhum partido. 
 
Fernando Guimarães - Natural de Angola 
Sócio fundador, tendo desempenhado funções a nível nacional nos primeiros anos 
de vida da Associação, tendo-me dedicado posteriormente mais ao Núcleo Regional 
de Braga. 
Aluno do curso de electrotecnia no Instituto Superior Técnico, deixei a licenciatura a 
meio para me dedicar à actividade profissional ligada à assistência técnica de 
máquinas na indústria têxtil na zona de Guimarães. 
Actualmente retirado da actividade profissional, dedico-me a voluntariado em 
instituições de solariedade social e a uma horta biológica de dimensão familiar.  
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José Manuel Gaspar Martins - 58 anos. Residente em Aveiro 
Membro do núcleo de Aveiro e dirigente (anos 90) É Professor Auxiliar no 
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de 
Aveiro. É licenciado em Engenharia do Ambiente (U. Aveiro), tem uma pós-
graduação em Dinâmica dos Fluidos Aplicada e do Ambiente (Bélgica) e um 
doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente (U. Aveiro). Foi Vice-presidente 
para o Ambiente da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro – entre 2005 e 2007. 
É membro da Liga de Proteção da Natureza, participou no projeto HortUA e pratica 
permacultura; usa regularmente a gadanha como forma de preservação de práticas 
agrícolas tradicionais. É presidente da direção da Associação Portuguesa de 
Esperanto, também em defesa da diversidade linguística. 
 
Paulo Almeida - nascido em 1965, residente em Aveiro. 
Licenciatura em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações na Universidade de 
Aveiro em 1989, Eng.º registado na O.E., trabalhador na Altice Labs, S.A. em Aveiro, 
membro como vogal, tesoureiro ou secretário da Direção do N.R. de Aveiro quase 
desde a sua fundação em 1986 até 2019, secretário da Mesa da A.G. 
sucessivamente entre 1990 (ou até mesmo antes) e 2009. 
 
João Paulo Fonseca, natural de Lisboa, lic. em Zoologia, Doutorado em Biologia 
(Botânica), Prof. no ISPA - Instituto Universitário. 
 
João Paulo Pedrosa – 54 anos. Natural de Setúbal. 
Na década de 80, depois de uma passagem pelo GIDC, onde desempenhou funções 
dirigentes no seu Núcleo de Coimbra, e pela Agrobio, de que foi sócio fundador e 
dirigente, aderiu à Quercus, associação que viu nascer e que acompanhou sem ser 
ainda associado. Já como sócio acabou a licenciatura em engenharia agrária, na 
ESAC, e depois foi colaborador do Projecto Tejo Internacional, passando pela 
experiência de dirigente do Núcleo Regional de Castelo Branco, e seguidamente 
coordenador do Projecto Demonstrativo de Agricultura Biológica da Quercus, no 
Monte Barata, propriedade da Associação. Terminadas essas vivências foi voluntário 
da associação, ajudando aqui e ali, até que já na década de 2000 foi dirigente do 
Núcleo de Coimbra e depois do Núcleo de Aveiro, até Dezembro de 2014. Desde 
2015 é presidente do Conselho Fiscal e voluntário da associação, colaborando 
directamente com o Núcleo de Aveiro, e muito especialmente com o Projecto 
Cabeço Santo. Dedica-se à manutenção de espaços agro-florestais, culinária 
alternativa e educação para a convivência saudável com cães.   
 
Helder Milhano – Castelo Branco 
Artista plástico e assistente técnico na Escola Superior de Artes Aplicadas, nos 
serviços gráficos desta escola. Ligado a projetos culturais em Castelo Branco, 
colaborador assíduo, com associações  e atividades culturais, co-fundador do 
Váatão - Teatro de Castelo Branco, tendo já experiência como tesoureiro de 
associações como o Váatão - Teatro de Castelo Branco, e a Pédepano - Projetos 
Culturais. É dirigente do Núcleo Regional de Castelo Branco e foi co-organizador do 
ecofestival Salva a Terra. 
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Jorge Figueiredo 
Associado desde 1985.  
Membro da Direção do Núcleo de Coimbra da Quercus de fevereiro de 2009 a 
fevereiro de 2013. 
Licenciado em Geologia com Mestrado em Geociências. Atualmente, professor do 
Ensino Básico e Secundário em instituição privada da cidade de Coimbra.  
 
 Bruno Almeida - 31 anos. Natural da Guarda.  
Licenciado em Engenharia do Ambiente e Mestre em Sistemas Energéticos 
Sustentáveis pela Universidade de Aveiro.  
Dirigente do Núcleo Regional da Guarda desde 2009 até ao presente.  
Tesoureiro da Direção Nacional da Quercus entre 2012 e 2015. 
Técnico de calibrações e ensaios num laboratório de metrologia.  
 
António Joaquim Godinho Gil Silva Santos 
Licenciado em Direito pela Fac. Direito Lisboa 
Reside na Guarda, onde é advogado, patrocinando com regularidade causas 
ambientais. 
 
Alexandra Azevedo - Natural de Vilar (Cadaval), 52 anos. 
Médica veterinária e ativista. Funções na Quercus:  membro da Direção Nacional de 
2005 a 2015, 1ª secretária da mesa da Assembleia-Geral de 2015 a 2019, 
coordenadora da Campanha Autarquias sem Glifosato/Herbicidas, 
formadora/facilitadora na temática da Eco-gastronomia (ou Alimentação Sustentável) 
 e voluntária do CRASM – Centro de Recuperação de Animais Selvagens de 
Montejunto. Membro da comissão dinamizadora do CREIAS Oeste (1º RCE em 
Portugal criado no âmbito da Década da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável). Autora dos guias práticos “Ervas Silvestres Comestíveis” e “Frutos 
Silvestres Comestíveis” e autora e apresentadora da série de vídeos “Natureza 
Comestível”. Membro do Movimento Slow Food. 




