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NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2019 

 
 
O presente documento pretende constituir um guia de orientação para as ações a realizar ao 
longo do ano de 2019 pelo Núcleo Regional da Guarda da Quercus – A.N.C.N., no distrito da 
Guarda (área geográfica de atuação do Núcleo). Apresenta-se também neste documento um 
quadro do orçamento previsto para este ano. 
 
 
1.  Direção do Núcleo 
 
   Presidente: 
 Bruno Miguel Lisboa de Almeida   N.º Sócio 14841 
 
 Tesoureiro: 
 Fernando António de Sousa Gouveia   N.º Sócio 16849 
 
 Secretário: 
 Diogo Miguel Antunes Almeida   N.º Sócio 17040  
 
 Vogal: 
 António Manuel Caldeiras de Proença e Cerca N.º Sócio 00134 
 
 Vogal:  
 António Joaquim Godinho Gil Silva Santos   N.º Sócio 16850 
 
 
2.  Perspetivas para 2019  
No momento em que este documento é apresentado aos sócios deste Núcleo muito se tem falado 
e escrito sobre exploração de lítio – e de outros minérios – em Portugal. Desde janeiro de 2016 a 
junho de 2019 houve um total de 93 requerimentos e onde foi possível concluir que em 19,3% da 
área territorial de Portugal existem pedidos de prospeção e pesquisa de minerais (17.797,92 km2) 
sendo que só no primeiro semestre de 2019 foi requerida uma área global de 8.848,40 km2 cerca 
de 49,7% do total dos últimos 3 anos e meio. Os municípios a nível nacional com mais 
requerimentos de prospeção de lítio são: Guarda e Figueira de Castelo Rodrigo. [Fonte: adaptado 
de https://www.publico.pt/2019/07/11/economia/noticia/quercus-denuncia-corrida-litio-portugal-
1879544]  
 
Embora estejamos conscientes da importância do lítio para a mobilidade elétrica, como referiu o 
consórcio iNature “acreditamos que a mudança que o planeta necessita reside muito mais num 
modelo circular de reaproveitamento e reutilização das baterias e dos componentes dos diversos 
equipamentos, prolongando a sua vida útil, do que pela sua mera substituição replicando o 
modelo descartável de consumo que conduziu à urgência da situação atual”. [Fonte: adaptado 
de https://pt-pt.facebook.com/notes/inature/comunicado-inature-concess%C3%A3o-de-direitos-
de-prospe%C3%A7%C3%A3o-e-explora%C3%A7%C3%A3o-de-l%C3%ADtio-e-
ou/2131856140265577/] 
 
Está previsto para agosto de 2019 a conclusão dos Trilhos do Noéme – um projeto que surgiu no 
âmbito dos trabalhos de despoluição dos rios Diz e Noéme e que liga as freguesias de Vale de 
Estrela e Rochoso através de percursos pedonais e cicláveis. O Núcleo Regional da Guarda tem 
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acompanhado e irá continuar a acompanhar este problema ambiental que se arrasta há vários 
anos no concelho da Guarda. Vamos igualmente continuar a acompanhar o projeto de exploração 
de urânio a céu aberto prevista em Retortillo, Salamanca, a cerca de 40 km da fronteira 
portuguesa e com potenciais impactes para Portugal dados os ventos dominantes de leste e as 
águas utilizadas correrem para a bacia hidrográfica do Douro.  
 
O Núcleo mantém o objetivo já do ano passado de promover campos de trabalho quinzenais para 
eliminação ou controlo de plantas invasoras, como mimosas (acácia dealbata), jacintos-de-água, 
erva das pampas, tintureira, penachos, acácia-de-espigas, espanta-lobos, entre outras, em jardins, 
parques municipais, recinto de escolas, matas florestais ou outras áreas de domínio público dada 
a grave ameaça que são para a biodiversidade local.  
 
Procuraremos ao longo do ano responder a qualquer solicitação que nos seja dirigida quer por 
escolas, instituições públicas ou privadas, municípios e/ou cidadãos em geral. Manteremos ainda 
a parceria com dois agentes locais, a saber, a papelaria “A Quatro”1 e a empresa de animação 
turística Rotas & Raízes, Lda2 traduzindo-se em vantagens3 para os associados da Quercus. 
Contamos com o nosso trabalho e a nossa dedicação alcançar os objetivos a que nos propomos, 
afirmando assim, o bom e saudável funcionamento do Núcleo, tanto a nível económico como na 
gestão dos diversos recursos disponíveis do Núcleo.  
 
 
3.  Atividade geral 
A atividade do Núcleo para 2019 pretende-se diversificada garantindo, sempre que possível, a 
cobertura geográfica de todo o distrito da Guarda e respondendo às solicitações que nos são 
dirigidas. Para colmatarmos a dificuldade de cobertura de todo o distrito procuraremos 
estabelecer parcerias com outras organizações de defesa do ambiente.  
 
Pretendemos também colocar em debate público diversas questões, privilegiando uma política de 
diálogo e reunindo sempre que possível com os responsáveis para a resolução dos problemas 
ambientais identificados.  
 
Procuraremos continuar o contacto com algumas entidades locais entre as quais a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda4, a Escola Profissional de 
Hotelaria de Manteigas5, o Cineclube da Guarda6, a Associação de Melhoramentos, Cultural, 
Recreativa e Desportiva da Velosa7, o Estabelecimento Prisional da Guarda entre outras, 
promovendo e incentivando atividades em conjunto.  
 
Procuraremos ainda participar nas reuniões dos Conselhos Cinegéticos Municipais de Almeida, 
Pinhel e Aguiar da Beira quando nos for possível. Relativamente ao Conselho Estratégico da 
Reserva Natural da Serra da Malcata desde 2017 que não recebemos qualquer convocatória de 
reunião tal como do Conselho Estratégico do Parque Natural da Serra da Estrela – aguardamos 
clarificação do funcionamento destes órgãos depois de 2015 termos sido informados que a 
designação dos membros dos Conselhos Estratégicos passaria a efetuar-se mediante despacho do 
membro do Governo responsável pela área da conservação da natureza e biodiversidade.  
 

                                                           
1 http://www.a4guarda.com/ 
2 http://rotasraizes.blogspot.pt/ 
3 http://www.quercus.pt/descontos-e-beneficios-socios 
4 http://www.estg.ipg.pt/ 
5 https://www.ephm.com.pt/ 
6 http://cineclubedaguarda.blogspot.com/ 
7 https://associacao-da-velosa6.webnode.pt/ 
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4.  Atividade interna  
As tarefas administrativas do Núcleo, tarefas de organização e logística, atendimento ao público 
quando necessário, será assegurada pela Direção do Núcleo. Iremos estar atentos a programas do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional que o Núcleo se possa candidatar com vista 
assegurar o funcionamento regular do Núcleo.  
 
É nosso objetivo em 2019 continuar a dinamizar a sede que nos foi atribuída pela Câmara 
Municipal da Guarda em 2012 e que em 2017 renovamos o protocolo de cedência por igual 
período de 5 anos e verificar junto do Município da Guarda a possibilidade de cedência da 
Escola Básica do Carpinteiro. A sede mais antiga, que continua na posse do Núcleo, encontra-se 
equipada com o que consideramos serem boas condições de trabalho: 1 computador, 1 scanner (a 
título de empréstimo do sócio Ricardo Nabais) e 1 impressora. O edifício da Central de 
Camionagem sofreu em 2015 obras de requalificação sendo que nos últimos anos notam-se 
novas infiltrações de água.  
 
Em 2019 serão mantidas e dinamizadas as listas eletrónicas para troca de informações entre a 
direção, amigos/ simpatizantes e voluntários do Núcleo, a saber:  
DN_Guarda lista restrita aos dirigentes do Núcleo Regional da Guarda 
dquercusguarda@googlegroups.com 
Atividades_Quercus_Guarda lista para divulgação das actividades do Núcleo 
actividadesguardaquercus@googlegroups.com 
Voluntarios_Quercus_Guarda lista restrita aos voluntários do Núcleo 
voluntariosquercusguarda@googlegroups.com 
 
Para garantirmos uma maior participação nas nossas iniciativas recorreremos à divulgação no 
site da associação www.quercus.pt, ao blog do Núcleo http://quercusnrguarda.blogspot.com, ao 
facebook do Núcleo e no grupo criado para o efeito “Voluntários Quercus Guarda”. 
Continuaremos também a publicar as atividades realizadas e a realizar no jornal da associação 
(Quercus Ambiente).  
 
A direção do Núcleo considera de extrema importância a manutenção de um relacionamento 
próximo com a Direção Nacional da Quercus pretendendo marcar presença nas reuniões do 
Conselho de Representantes (CR’s) que se venham a realizar ao longo do presente ano. Recorde-
se que segundo o 24.º artigo da Secção IV dos Estatutos da Associação o Conselho de 
Representantes é um órgão constituído por membros da Direcção Nacional e pelos presidentes 
das direções dos núcleos ou seus representantes e tem por objetivo dinamizar a cooperação entre 
os Núcleos e os Grupos de Trabalho da Associação.  
 
No âmbito financeiro pretende-se praticar uma gestão rigorosa dos meios financeiros do Núcleo 
apresentando com transparência, clareza e regularidade as contas do Núcleo à empresa 
responsável pela contabilidade da Quercus – AllSenox, Lda – e aos sócios da Associação que 
assim o pretendam.  
 
 
5.  Atividade temática & Orçamento previsto  
No Quadro n.º 1 apresentam-se as atividades previstas para 2019. Estão desde já excluídas 
solicitações pontuais por parte de escolas e de outras entidades às quais procuraremos responder 
sempre que nos for possível.  
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Quadro n.º 1: Atividades previstas para 2019 

DESIGNAÇÃO 
DATA 

PREVISTA 
LOCAL DESTINATÁRIOS 

ENTIDADES 
PARCEIRAS 

Manifestação contra 
exploração de urânio 
em Retortillo  

19 de janeiro 
Freixo de 

Espada à Cinta  
População em geral 

MIA; AZU; 
ATMU 

Conselho de 
Representantes  

9 de fevereiro Guarda 
Dirigentes da 
Quercus  

Quinta da 
Maúnça; Câmara 
Municipal da 
Guarda  

Colocação de 25 
caixas-ninho 

fevereiro e 
março  

Parque Polis 
Guarda 

Escola Básica da 
Sequeira e Escola 
Beatriz Ângelo  

Estabelecimento 
Prisional da 
Guarda; 
Transdev;  

Caminhada pelos 
trilhos do Noéme 

junho  Guarda População em geral ------ 

Visita à exploração de 
lítio em Gonçalo/Seixo 
Amarelo 

julho  Guarda População em geral ------ 

Campos de trabalho 
“Zonas livres de 
plantas invasoras”  

Quinzenalmente Guarda População em geral 

Juntas de 
Freguesia; 
Associações 
locais;  

 
 
O Quadro n.º 2 apresenta a previsão do orçamento para 2019.  
 

Quadro 2: Orçamento previsto para 2019  
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6.  Contactos 
Núcleo Regional da Guarda 
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 
Rua Nuno Álvares Pereira  
Centro Coordenador de Transportes, Loja n.º12  
6300-685 Guarda  
 
Tlm. 931 104 568  
Mail guarda@quercus.pt 
 
Sítio: http://www.quercus.pt/nucleos-regionais/guarda  
Blog: http://quercusnrguarda.blogspot.pt  
Facebook: www.facebook.com/quercusguarda  
 


