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NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2018 
 

 
 
O presente documento apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo Núcleo Regional da 
Guarda da Quercus – A.N.C.N., adiante designado apenas de Núcleo, ao longo do ano de 2018 
no distrito da Guarda (área geográfica de atuação do Núcleo). Apresenta-se também neste 
documento um quadro-resumo que reflete a contabilidade do Núcleo durante o referido ano.  
 
 
1.  Direção do Núcleo  
Dado que o Ambiente deve ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis a direção que 
contribuiu para isso. 
 

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 C. Proença e Cerca     N.º Sócio 00134 
  
Vogal: 

  António Joaquim Godinho Gil Silva Santos    N.º Sócio 16850 
 
 
2.  Balanço de 2018  
O Núcleo manteve ao longo do ano de 2018 o objetivo de alertar decisores políticos, agentes 
económicos e a sociedade civil para os problemas globais que existem e em particular os que 
existem na sua área de intervenção – distrito da Guarda – ou nas proximidades do Núcleo como é 
o caso da exploração de urânio a céu aberto prevista em Retortillo, Salamanca.  
 
Esta exploração, prevista iniciar em 2019, localiza-se a cerca de 40 quilómetros da fronteira 
portuguesa com potenciais impactes para Portugal – os ventos dominantes são de leste e as águas 
utilizadas correm para a bacia hidrográfica do rio Douro através do rio Yeltes. Apesar de ser 
óbvio que Portugal sofrerá consequências de uma potencial exploração mineira de urânio em 
Salamanca, as administrações espanholas não consultaram Portugal, nem submeteram a consulta 
pública transfronteiriça os vários projetos de mineração de urânio em Salamanca, ignorando 
assim os tratados assinados entre os dois países, tal como já tinha acontecido com o 
licenciamento do armazém temporário de resíduos nucleares junto a Almaraz.  
 
Em fevereiro e junho marcamos presença em duas manifestações ibéricas que se realizaram em 
Salamanca juntando ativistas dos dois países com o objetivo de sensibilizar a opinião pública 
para os perigos que representa a abertura dos projetos de exploração de urânio na região de 
Salamanca.  
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Em dezembro tivemos conhecimento do abate de árvores centenárias autóctones que rodeiam a 
Estrada Nacional 226 entre Trancoso e Ponte do Abade, por parte de uma empresa contratada 
pelas Infraestruturas de Portugal, nomeadamente freixos e pinheiros-bravos, a grande maioria, 
pela informação que recebemos, em bom estado fitossanitário. O Núcleo questionou de imediato 
as Infraestruturas de Portugal tendo sido informado que a intervenção em curso decorre no 
âmbito das limpezas das faixas de gestão de combustível e em conformidade com a legislação e 
vigor. No entanto no caso da EN 226 a maioria dos terrenos que confrontam com a estrada são 
terrenos agrícolas, com pastagens, onde não existe qualquer continuidade com povoamentos 
florestais que aumente o risco de incêndio.  
 
Ainda relacionado com o tema de abate de árvores, e tal como já tinha acontecido no ano 
anterior, 2018 registou um elevado número de denúncias recebidas por este Núcleo sobre esta 
matéria. Cerca de 35% das denúncias recebidas foram relativas a corte de árvores ou à realização 
de podas abusivas. O que evidencia a importância que os cidadãos dão aos espaços verdes em 
ambiente urbano e como estes influenciam positivamente a qualidade de vida de quem habita nas 
cidades.  
 
Também cerca de 35% das denúncias recebidas foram relativas ao tema da água. Apesar do 
anunciado e tão aguardado projeto de despoluição dos rios Diz e Noéme (Guarda) continuam a 
ser visíveis descargas poluentes nestes rios. Também o episódio de poluição registado em 
novembro na Quinta da Pocariça (Guarda), as descargas poluentes a céu aberto em Folgosa do 
Salvador (Seia), as descargas poluentes da ETAR da Aldeia Velha (Sabugal), descargas dos 
lagares em Celorico da Beira, descargas poluentes na ribeira do Vale Azevedo (Trancoso) foram 
recebidas por este Núcleo.  
 
Em março colaboramos com o Cineclube da Guarda1 na exibição de três filmes no Teatro 
Municipal da Guarda que foram exibidos na edição do Cine’Eco em 2017. Durante o ano de 
2018 não recebemos qualquer convocatória dos Conselhos Cinegéticos que fazemos parte 
(Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Fornos de Algodres e Pinhel). Relativamente aos 
Conselhos Estratégicos da Reserva Natural da Serra da Malcata e do Parque Natural da Serra da 
Estrela também não recebemos qualquer convocatória, tal como do Conselho Municipal da 
Juventude da Câmara Municipal da Guarda que outrora fizemos parte.  
 
Referir ainda que em 2018 renovou-se por mais um ano a parceria que temos com dois agentes 
locais, a papelaria “A4”2 e a empresa de animação turística “Rotas & Raízes, Lda”3. A parceria 
traduz-se em vantagens para os associados da Quercus. Mais informações sobre estas e outras 
vantagens dos associados em http://www.quercus.pt/descontos-e-beneficios-socios.  
 
 
3.  Atividade interna  
As tarefas administrativas de funcionamento do Núcleo, organização de atividades, atendimento 
ao público quando necessário, foram asseguradas pela própria Direção do Núcleo. Não foi feita 
qualquer candidatura a medidas de apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional.  
 
No ano de 2018 mostramos o nosso interesse junto da Junta de Freguesia de Casal de Cinza com 
vista à dinamização da antiga escola primária de Carpinteiro. Recordamos que em 2017 
renovamos com o município da Guarda por um período de 5 anos o protocolo de cedência da loja 
n.º12 do edifício do Centro Coordenador de Transportes da Guarda. E que a sede inicial continua 

                                                           
1 https://www.facebook.com/cineclubedaguarda/ 
2 http://www.a4guarda.com 
3 http://rotasraizes.blogspot.pt 
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na posse do Núcleo a qual se encontra equipada com boas condições de trabalho: 1 computador, 
1 scanner (a título de empréstimo do sócio Ricardo Nabais) e 1 impressora.  
 
Foram mantidas e dinamizadas as listas eletrónicas para troca de informações entre a direção, 
amigos e voluntários do Núcleo, a saber: 
DN_Guarda lista restrita aos dirigentes do Núcleo 
dquercusguarda@googlegroups.com 
Actividades_Quercus_Guarda lista para divulgação de atividades do Núcleo e outras 
actividadesguardaquercus@googlegoups.com 
Voluntários_Quercus_Guarda lista restrita aos voluntários do Núcleo 
voluntariosquercusguarda@googlegroups.com 
 
Para garantirmos uma maior participação dos sócios, voluntários e outros interessados nas 
iniciativas levadas a cabo pelo Núcleo recorremos à sua divulgação no site da Associação em 
http://www.quercus.pt/nucleos-regionais/guarda, no facebook do Núcleo, num grupo criado para 
o efeito Voluntários Quercus Guarda e no blog do Núcleo http://quercusnrguarda.blogspot.com. 
Recorremos também ao jornal da associação Quercus Ambiente para a divulgação das atividades 
realizadas e a realizar.  
 
A direção do Núcleo manteve tanto quanto possível um relacionamento próximo com a Direção 
Nacional da Quercus no entanto consideramos que esta deveria ter sido mais ativa ao longo do 
ano, acompanhando e apoiando mais as iniciativas e lutas dos Núcleos. Em 2018 mantivemos 
um contacto próximo com algumas estruturas/projetos da Quercus, tais como a Gestão de Sócios 
e o Grupo de Trabalho das Florestas. Marcamos presença nos 3 Conselhos de Representantes 
realizados ao longo do ano (27 de janeiro em Lisboa, 28 de julho em Castelo Branco e 01 de 
dezembro em Portalegre). Este órgão constituído pelos dirigentes que compõem a Direção 
Nacional e por um representante de cada Núcleo Regional e tem por objetivo dinamizar a 
cooperação entre os Núcleos e Grupos de Trabalho da Associação, no entanto ao longo do ano de 
2018 tem ficado claro que este órgão está praticamente esvaziado de poderes pelo que se impõe e 
reforce a participação efetiva dos dirigentes regionais na orientação e decisões da Quercus.  
 
No âmbito financeiro conseguiu-se cumprir, embora com algum atraso, o envio dos documentos 
financeiros à empresa responsável pela contabilidade da Quercus – AllSenox, Lda. É de referir 
que a Direção Nacional não transferiu para o Núcleo durante o ano de 2018 o valor respeitante às 
quotas de 2017 bem como não informou o Núcleo das despesas de telemóvel registadas em 2018 
tal como já tinha acontecido em 2016 e 2017.  
 
 
4.  Atividades realizadas & Quadro-resumo da contabilidade  
As atividades realizadas em 2018 (ver Quadro n.º 1) seguiram em parte o Plano de Atividades e 
Orçamento para 2018 elaborado após a Assembleia de Núcleo do dia 28 de abril de 2018. Optou-
se por inserir também as restantes atividades que o Núcleo realizou ou participou.  
 
No Quadro n.º 2 apresenta-se o Quadro-resumo da contabilidade ao longo do ano de 2018 onde 
se pode verificar que as rubricas de donativos individuais e coletivos constituíram as maiores 
fontes de receita, por outro lado as deslocações e ajudas de custo e despesas de eletricidade 
constituíram as maiores despesas.  
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Quadro n.º 1: Atividades realizadas em 2018 (inclui as atividades de colaboração com outras entidades)  

DESIGNAÇÃO DATA LOCAL DESTINATÁRIOS PARCEIROS  

Presença na manifestação 
em Salamanca contra 
exploração de urânio em 
Retortillo 

24 de 
fevereiro 

Salamanca População em geral 
AZU 
ATMU  

Extensão do Cine Eco 2017  
20, 21, 22 e 24 

de março 
Guarda População em geral  

Cine Clube da 
Guarda; Teatro 
Municipal da 
Guarda;  

Jornada Juvenil  07 de abril Guarda 
Crianças e pais dos 
trabalhadores da 
DURA  

DURA;  

Reunião de stakeholders da 
Estratégia local de 
adaptação às alterações 
climáticas da região Beiras 
e Serra da Estrela 

05 de junho  Covilhã 
Stakeholders da 
região das Beiras e 
Serra da Estrela 

CIMBSE – 
Comunidade 
Intermunicipal 
Beiras e Serra da 
Estrela  

Presença na manifestação 
em Salamanca contra 
exploração de urânio em 
Retortillo  

9 de junho  Salamanca População em geral 
MIA – Movimento 
Ibérico Antinuclear  

Jornadas de Conservação 
da Natureza do Oeste 
Ibérico 

04 e 05 de 
outubro 

Salamanca População em geral  
Fundación 
Naturaleza y 
Hombre 
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Quadro 2: Contabilidade de 2018 
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5. Contactos do Núcleo 
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  
Blog: http://quercusnrguarda.blogspot.pt  
Facebook: www.facebook.com/quercusguarda  


