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NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2019 

 

 

 

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 2019 

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 2019  

No final de 2019 foi oficializada a cedência, por parte da Câmara Municipal da Guarda, da 

antiga Escola Básica de Carpinteiro ao Núcleo Regional da Guarda da Quercus A.N.C.N. por um 

período de 25 anos. Com este novo espaço pretendemos no próximo anos desenvolver 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.  

 

Em 2019 iniciamos também 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. Também em 2019 afixamos cerca de 25 

caixas-ninho no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, vulgo Parque Polis. Foi uma atividade 

que envolveu vários alunos e os parceiros da atividades (Estabelecimento Prisional da Guarda e a 

empresa Transdev).  

 

Em 2019 procuramos acompanhar os projetos de pesquisa e prospeção de lítio e de outros 

minérios que foram requeridos no distrito da Guarda. Recordamos que desde 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 
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e Figueira de Castelo Rodrigo. 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”. Da mesma que procuramos 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.  

 

Em agosto de 2019 estava previsto a conclusão do projeto Trilhos do Noéme – um projeto que 

surgiu no âmbito dos trabalhos de despoluição dos rios Diz e Noéme e que envolveu um 

investimento global de cerca de 1 milhão de euros [https://www.dn.pt/lusa/trilhos-nas-margens-

do-rio-noeme-na-guarda-concluidos-ate-agosto--11002474.html]. Infelizmente este problema de 

poluição mantém-se há vários anos pelo que o iremos continuar a acompanhar e exigir a sua 

resolução. Em 2019 procuramos acompanhar também outras situações de descarga no meio 

hídrico provenientes de ETAR e/ou unidades fabris que acontecem no distrito da Guarda.  

 

Referir ainda que em 2019 renovou-se por mais um ano a parceria que temos com dois agentes 

locais, a papelaria “A4”1 e a empresa de animação turística “Rotas & Raízes, Lda”2. 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 2019 foi-nos cedida a antiga Escola Primária de Carpinteiro por um período de 25 

anos. 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 a qual pretendemos devolver quando transferirmos todo o material para a Escola 

Primária de Carpinteiro. A sala mais pequena que temos no Centro Coordenador de Transportes 

continua 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 ao blog do Núcleo http://quercusnrguarda.blogspot.com. 

                                                           
1 http://www.a4guarda.com 
2 http://rotasraizes.blogspot.pt 

https://www.dn.pt/lusa/trilhos-nas-margens-do-rio-noeme-na-guarda-concluidos-ate-agosto--11002474.html
https://www.dn.pt/lusa/trilhos-nas-margens-do-rio-noeme-na-guarda-concluidos-ate-agosto--11002474.html
http://www.quercus.pt/descontos-e-beneficios-socios
mailto:dquercusguarda@googlegroups.com
mailto:actividadesguardaquercus@googlegoups.com
mailto:voluntariosquercusguarda@googlegroups.com
http://www.quercus.pt/nucleos-regionais/guarda
http://quercusnrguarda.blogspot.com/
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Infelizmente o jornal da Quercus Ambiente foi bastante negligenciado pela Direção Nacional da 

Quercus tendo sido publicados apenas 2 exemplares ao longo de todo o ano de 2019 não sendo 

por isso utilizado para divulgação das atividades realizadas e a realizar como acontecia 

anteriormente.  

 

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 2019 infelizmente não mantivemos um contacto tão próximo como gostaríamos com outras 

estruturas/projetos da Quercus no entanto marcamos presença em 2 Conselhos de Representantes 

(09 de fevereiro na Guarda e 12 de outubro em Viseu). 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 uma vez mais ficou claro que este órgão está praticamente esvaziado de poderes não 

vinculando em nada a Direção Nacional das suas decisões.  

 

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 2019 o valor respeitante às 

quotas de 2018 bem como não informou o Núcleo das despesas de telemóvel registadas em 2019 

tal como já tinha acontecido em 2016, 2017 e 2018.  

 

 

4.  Atividades realizadas & Quadro-resumo da contabilidade  

As atividades realizadas em 2019 (ver Quadro n.º 1) seguiram em parte o Plano de Atividades e 

Orçamento para 2019 aprovado em Assembleia de Núcleo do dia 20 de julho de 2019. 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 2019 onde 

se pode verificar que as rubricas de donativos individuais e financiamento para projetos 

constituíram as maiores e as únicas fontes de receita, por outro lado as deslocações e ajudas de 

custo, despesas de eletricidade e material para as atividades constituíram as maiores despesas.  
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Quadro n.º 1: Atividades realizadas em 2019 (inclui as atividades de colaboração com outras entidades)  

DESIGNAÇÃO DATA LOCAL DESTINATÁRIOS PARCEIROS  

Presença na manifestação 

em Freixo de Espada à 

Cinta contra exploração de 

urânio em Retortillo 

19 de janeiro 
Freixo de Espada 

à Cinta 
População em geral MIA; AZU; ATMU 

Colocação de 25 caixas-

ninho 

26 de 

fevereiro e 10 

de março  

Parque Polis 

Guarda 

Crianças da Escola 

Básica da Sequeira 

e Escola Beatriz 

Ângelo  

Estabelecimento 

Prisional da Guarda; 

Transdev;  

Caminhada pelos trilhos do 

Noéme 
20 de junho Guarda População em geral ------ 

À descoberta do Souto do 

Bispo 
7 de julho  Guarda População em geral ------ 

Visita técnica à mina de 

Gonçalo/Seixo Amarelo 
20 de julho 

Gonçalo/Seixo 

Amarelo 
População em geral 

Instituto Politécnico 

da Guarda  

À descoberta do Souto do 

Bispo 
04 de agosto Guarda População em geral ------ 

Ações de sensibilização 

sobre reciclagem  

09 e 10 de 

agosto 
Trancoso População em geral 

BioRumo; 

Resiestrela 

Ações de sensibilização 

sobre reciclagem 

16 e 17 de 

agosto 

Fig. de Castelo 

Rodrigo 
População em geral 

BioRumo; 

Resiestrela 

Ações de sensibilização 

sobre reciclagem 

23 a 25 de 

agosto 
Pinhel População em geral 

BioRumo; 

Resiestrela 

Ação de sensibilização 

Escola Regional Dr. José 

Dinis da Fonseca (Outeiro 

de São Miguel)  

17 de outubro Guarda Alunos  ------ 

Ação de reflorestação de 

mostajeiros 

23 de 

novembro 
Rebelhos, Sabugal População em geral Aldeia SOS Guarda  

Ação de sensibilização 

Escola Regional Dr. José 

Dinis da Fonseca (Outeiro 

de São Miguel) 

13 de 

dezembro 
Guarda Alunos ------ 

Participação na ação de 

reflorestação da associação 

LuzLinar 

15 de 

dezembro  
Feital, Trancoso  População em geral ------ 
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Quadro 2: Contabilidade de 2019 
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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  

Facebook: www.facebook.com/quercusguarda  

mailto:guarda@quercus.pt
http://www.quercus.pt/nucleos-regionais/guarda
http://www.facebook.com/quercusguarda

