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NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020 

 
 
O presente documento pretende constituir um guia de orientação para as ações a realizar ao 
longo do ano de 2020 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 2020  
No final de 2019 início de 2020 o Mundo conheceu um novo vírus designado de SARS-COV-2 e 
identificado pela primeira vez na China, na cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido 
identificado anteriormente em seres humanos. A origem do vírus mantém-se ainda uma 
incógnita, por um lado a versão oficial é que o vírus passou de um mamífero para o homem num 
mercado de animais vivos, mas também há quem avance a hipótese de uma eventual falha de 
segurança num laboratório microbiológico. Desde o surto de SARS de 2003, outro vírus da 
mesma família, que a engenharia genética dos coronavírus está em curso para estudar os seus 
mecanismos de patogenicidade. Se as falhas de biossegurança de um laboratório de virologia 
podem ser uma ameaça real para a origem de novas epidemias também é verdade que a 
desflorestação e destruição de ecossistemas naturais têm sido uma fonte de novas doenças nas 
últimas décadas [Fontes: https://www.quercus.pt/images/COVID19_QUERCUS.pdf e 
https://observador.pt/especiais/e-esta-pandemia-que-vai-mudar-a-historia-ou-e-o-braco-de-ferro-
da-china-com-o-resto-do-mundo/].  
 
No final de 2019 foi oficializada a cedência da Escola Básica de Carpinteiro ao Núcleo Regional 
da Guarda por parte da Câmara Municipal da Guarda e por um período de 25 anos. Com este 
novo espaço pretendemos iniciar em 2020 ações de educação e sensibilização ambiental, 
promover saídas de campo para identificação da fauna e flora locais, criação de um mini-viveiro 
florestal para apoio a ações de reflorestação, entre outras atividades.  
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Em 2020 pretendemos também continuar com o projeto “À descoberta do Souto do Bispo” com 
vista a conceder a esta área um estatuto legal de proteção adequado à manutenção da 
biodiversidade e dos serviços de ecossistemas bem como à valorização da paisagem.  
 
Pretendemos também continuar acompanhar os projetos de pesquisa e prospeção de lítio e de 
outros minérios que foram requeridos no distrito da Guarda. Recorde-se que de janeiro de 2016 a 
junho de 2019 houve um total de 93 pedidos de pesquisa e prospeção numa área total de 19,3% 
da área territorial de Portugal (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 e 
que os municípios a nível nacional com mais requerimentos de prospeção de lítio foram: Guarda 
e Figueira de Castelo Rodrigo.  
 
E pretendemos igualmente continuar a acompanhar o projeto de exploração de urânio a céu 
aberto previsto 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.  
 
A poluição dos rios Diz e Noéme que continua há inúmeros anos e cujos responsáveis não são 
penalizados sendo o problema desprezado pelas entidades responsáveis. As populações que 
tiveram oportunidade de usufruir do recurso décadas antes veem destruído por completo um 
ecossistema que apresentava uma fauna e flora saudável ser substituído por espumas, água 
eutrofizada e poluída com químicos das lavagens da lã, e cheiros nauseabundos. Uma 
mobilização a nível nacional é necessária onde diversos intervenientes, como ONG’s, população 
afeta e que se afeiçoe ao caso, se reúna junto do rio, de forma a poder definitivamente 
responsabilizar quem tem o dever de fazer e pôr término a este episódio [Fonte: Adaptado de 
https://www.quercus.pt/comunicados-guarda/5921-um-crime-que-perdura-ha-decadas-
responsabilidades-tripartidas-28-de-junho-de-2020].  
 
Procuraremos ao longo do presente 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. E 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 2020 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.  
 

                                                           
1 http://www.a4guarda.com/  
2 http://rotasraizes.blogspot.pt/  
3 http://www.quercus.pt/descontos-e-beneficios-socios  
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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, a Escola Regional 
Dr. José Dinis da Fonseca (Outeiro de São Miguel)8 entre outras, promovendo e incentivando 
atividades em conjunto.  
 
Procuraremos ainda participar nas reuniões dos Conselhos Cinegéticos Municipais de Almeida e 
Pinhel quando nos for possível. E relativamente aos Conselhos Estratégicos da Reserva Natural 
da Serra da Malcata e do Parque Natural da Serra da Estrela, no momento em que este Plano de 
Atividades e Orçamento é apresentado aos sócios já foi apresentada nova candidatura do Núcleo 
aguardando-se decisão.  
 
 
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.  
 
Como referimos no ponto 2. Perspetivas para 2020 é nosso objetivo em 2020 dinamizar a nova 
sede – a Escola Básica de Carpinteiro e eventualmente terminar com o protocolo de cedência da 
loja n.º 12 no Centro Coordenador de Transportes que em 2017 renovamos por um período de 5 
anos. 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 
em1préstimo do sócio Ricardo Nabais) e 1 impressora.  
 
Em 2020 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 atividades 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 
através do Facebook do Núcleo https://www.facebook.com/quercusguarda e do grupo “Amigos 
Quercus Guarda” e ainda do site da Associação https://www.quercus.pt/nucleos-regionais/guarda  
Infelizmente o jornal da Quercus Ambiente, outrora um meio de divulgação das atividades junto 
dos sócios, tem sido bastante negligenciado pela Direção Nacional da Quercus ao longo dos 
últimos anos.  
 
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 

                                                           
4 http://www.estg.ipg.pt/ 
5 https://www.ephm.com.pt/ 
6 http://cineclubedaguarda.blogspot.com/ 
7 https://associacao-da-velosa6.webnode.pt/ 
8 https://www.outeiroonline.com/ 
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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 abaixo apresentam-se as atividades previstas para 2020 e uma previsão do orçamento 
necessário. Estão desde já excluídas quaisquer solicitações pontuais por parte de escolas e de 
outras entidades às quais procuraremos responder sempre que nos for possível.  
 

Quadro n.º 1: Atividades previstas para 2020 

DESIGNAÇÃO 
DATA 

PREVISTA 
LOCAL DESTINATÁRIOS 

ENTIDADES 
PARCEIRAS 

Ação de reflorestação Janeiro Trinta População em geral JF Trinta 

Colocação de caixas-
ninho 

Fevereiro 
Parque da cidade 

da Guarda 
----------- JF Guarda 

Saída de campo para 
observação britango  

Julho Guarda População em geral ----------- 

Caminhada pelos 
Trilhos do Noéme 

Agosto 
Vale de Estrela – 

Rochoso  
População em geral 

Juntas de 
Freguesia 

Debate “Conhecer o 
processo de 
exploração de lítio” 

Setembro/Outubro Guarda  População em geral 

Escola Superior 
de Tecnologia e 
Gestão do 
Instituto 
Politécnico da 
Guarda  

Ação de reflorestação  Novembro  
Aldeia do Bispo 

ou Trinta 
Colaboradores da 
empresa ACI  

Juntas de 
Freguesia; ACI 

Saídas de campo para 
caracterização do 
habitat “Souto do 
Bispo/Tintinolho” 

Mensal  
Souto do Bispo, 

Tintinolho, 
Guarda 

População em geral CM Guarda 

Campos de trabalho 
“Zonas livres de 
plantas invasoras” 

Mensal 
Concelho da 

Guarda 
População em geral 

Juntas de 
Freguesia 

Atividades de 
educação ambiental  

Mensal  
Escola Básica do 

Carpinteiro 
População em geral CM Guarda 
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O Quadro n.º 2 apresenta a previsão do orçamento para o ano de 2020.  
 

Quadro n.º 2: Orçamento previsto para 2020 

 
 
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  
E-Mail guarda@quercus.pt 
 
Sítio: http://www.quercus.pt/nucleos-regionais/guarda  
Facebook: www.facebook.com/quercusguarda  
 


