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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? 
Porque consideramos que mais que tudo, é 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. 

Porque julgamos que é 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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Porque acreditamos que é 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 à 
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 
VOLUNTÁRIOS. 

Queremos que a Quercus seja uma referência na EDUCAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO 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: 

Ø PARAR o desaparecimento de Núcleos Regionais; 
Ø IMPLEMENTAR a partilha de experiências entre estruturas; 
Ø 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. 

• Realizar um inquérito aos associados para avaliar e tomar decisões sobre o 
caminho que a Quercus percorreu e o caminho que deve percorrer, e poder 
tomar decisões em relação à intervenção ambiental em Portugal. 

• 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. 

 


