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Â Quercus * Âssociaçãü Nâcional de CÕnservãção dã N?turêza é uma Organizâção Não

GÕvernamentãl de Ârnbiente {OÌ'lcÂ} poriuguesâ, fundãdã ã 31 dè outubío de 1985. É uma

Asso.iâção indêpendênte, ãpartidáÍia, de âmbito nãcionâl, sem fins llcrativos, tendo-lhe sido

âtribuídã pelo Estâdô Ponuguês, nc ãno dê 2000, a clãssilicãção de "utiÌidàde pública".

A AssociaçãÕ é constitüídã por cidâdãôs que se jünlêram êm iornÕ do mesmo iíìteresse pelâ

Ccnservação dã Naturê:â e dos Recursos Nat!Íais e nã Dâfêsà do Âmbiënte êm gefãt, numa
perspetivâ de dêsenvolúmânto suslertãdo. D designã-ae "Quercus" por sêÍ eisâ ã d€signaçâo

comum em lâtim atrilüldã ãos CãÍ\íalhos, às Àzinheiras ê aos Sobreiros, árvorès aêra€têristicãr
dos êcôssi5têmas florestais mais evcluídos quê cobriam o nosso pals € dè que-íestam,

stuâlmente, ãpênâs râliquias muito dêgrâdâdãç.

ÂÕ tônËo dos:nos, 2 Quercus têm vindo ã ocupâr na sociedade portuguesz um lugar

simultânâàm€nte ìrrêveÍ€nte e corsÌrutivo na defesa dâs rfiúlliplas causas dâ Naìureza e do
Âmbjênte. O seu âmbito de ãção abrãíìge hojê diversâs á.ers temáticas da atualidade
ambiental, onde se incluem, âlém da conservação da naturezâ ê da bìôdivêrsidãde, a educâçãô

anìbientãì, a Energid, a água, os resíduos, as âltêraçôei cllmátirâs, as ïìorestãs, o consumo

susteniável, a agriculturã, o turismo, a responsabjlidade ambientâ1, entre ouÌías. fste
acompanhamento especìalizado é, em grande parte, süportãdo pelo trabalho desenvclvidc
por váriÒs grupos de trabalho e prÕjetos peamanentès. O eslatuto at!ãl da QueÍcüs foi
prÕgtêssivamenie conquistado atravós de uma conduta àtenta ão real, sem perder o ponto de

reíerência ïundamentaì dos princÌpios, nem se afastaÍ das necessidades de complêínèntãr ã

denúncia crítica rom o esforço pâra à cÒnstruçãD de conseflso! na so*edade portuguâsê, sem

os quais nenhum efetivo modelo de desenvolvimsnto sustêntável seíá possível no nosso pèís.-

Utna das câracteristicãs dâ Quercus ó a sua descentralizaçâo, airavés dos LB Núcleos Regionais

espalhados um pôucÕ por tÕdo o país, incluindo as regiôes autónomas dos Âçores e da

Madeirâ, que acompanham a realidade ambienlal ê íeãlizam ações locais. colaborando

tambãm nas atividãdês de sensibiiizaçâo desenvolvidas â nível nâcionã|. Estã impÕrtântê

carãcterístira permite a,aÍgar de fôrma significatíva o âmbito dë :çãr da Qu€rcus, fèzendÕ

com qüe sr consigâ chegar com uma relativê proximidad€ à população nacianal,

ind€pendentenent€ da sua dístribuiçãc gecgráfica.

Neste rêiãtóÍio de atividãdês, que abrange dois mândâtos de direções nacionais com as

elèiçõès â nÕvÕs cÕrpos scciais para o biét'tio 2OZU2A22, procÌlrou:"se id€ntificar as ações

concrêtizadãs, enumerando de ícrma surìntã ãs pÍincipais àtiyidãdês que as èsirüturas da

Quercus - AsiÕciação Nacional de Conservaçãô da Nãturezâ {Direçãô Nacionã|, Núcìeos

Âegionàis, Grupos dê ïrâbalho ê Projêtôs) dêsenvolveÍãm ao longÕ do ano 2021. Em anêxo, é

possívelcônsultãr infoímãção ais detâlhadà iôbre cadâ ufta dâs estÍuturêi da QúercuJ
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2. Ã0r2L - liÍovos *rgán* Soeiaia, Sovos desafíee, {iraxdes

O ano 2021 conijnuou marcado por grardê instabilidãde, ern consequência da crise pandómica

COVI0-19, que provocou consiÍangimenÌÕr em pratìcãmenle todos os ríyeis da sociedade. A
observância d:s normas de coafinamenlo impostas pêlo govêrnÕ e pelas autoridades de

saúde, obrigou à r*calendarizaçãc e/ou ao recurso ao ïormato virtual de mui!ãs ãtividades
presenciais iriciâlmente previstãs, envolvendo associados e ãmbientalistãs.

Como €xemplo, podemos destaaãr as váriâs reuniões de coordenacão enÌÍe parceiros do'
píojetos q!e foíam realizadas nãs platãfÕímãs sletrónicas {Zoom, ïeams e 5kçe, sobretudo),
váriâs sessões temáticâs com alunos que foram realizadas tarnbém nestas plataforfiãs e
planos de lormação de um dos projetos que se inicioü no fìnal de 2020 {"lnterr€g Eiotrans'}
que foram ãdâptadÒs para foÍmatô virtual, através de mêios digitais. Fci nêrêssário Íâmbém
ajustaÍ âlguns prezos de execuçâo de iareïas dê prôjêtÕs, de modo a tentêr cons€gulr gãrâniir
a pârticipêção íisica dos alunos, como foi o caso do "Greencork Escolas".

Em algüns o trÕs casos, como o "Minuto Verdè", Õs prÕjêaas não tiverãm ãlterações dc maior
nas tarefas em aurso, e alguns cutros, como os "Fantásticos dã Nàtureza", toi até fiesmo
possível concluir a execução das suas taíeías, pêlÕ fâcto de se conseguir garãntir ã píêsênçã

. dos técnicos mãis Ìômpô no escritório (ãinda que em telefrabalho) e com dispônibilìdadê parã

realizar os trabalhos oêndêntet.

. Â 10 dê iulho de 2021 raalizaram-sB eleiçô€s ã novos cÕrpos sociais, às quais se apresentãram
duas listas candìdatas, tendo sido e!eitâ ã listã A - Quercus Nêgenêrar. Â tômada de posse dos

novos órgãos sociãis realìzou.se a 3O de julho.

FÕram prioridãdês da nova direçâo nacional conhecer os projetÕ! em execuçãú,

designãdãmente as equípas técnicat pãrceiros e êntidàdes prestãdÕras de serviços, em
particular rìo ârfibito de côndidaÌuras a diversos progrãmas de finânc,ãmêntô, cÕmô Fllndo
Ambiental, POSEUR, PO|SE, mujtos dos quaÌs com prêvisãa de finalizãção ãté final do ano. lsse
tÍabãllo perfiitiu identificãr a necessidâde de procedeí à íetificaçãÕ de orçâmentos e equipas,
bem como à ìmplementação de djversos procedimentos, com o ôbjetivô de meihorar a gestão

da As5ociação.

Do tõtãl de 8 cãndidaÌurns a3 FuÌìdo Ambiental ã finãlizãr até 30 de novembío de 2021, liouve
a necessidade de solicitãr a prôrrogãçãô de plâzo Èm 2 cõndidatuías. Do tótã, dë 9 prÕ.ietos

quê estâvãm em axecução há vérios anos, âlgun5 dÕs quâis quê sÕirerâm ão longo do tempo
alguns pedidos d€ prorrogação, nômeãdâmerÌe devido à pandemia p€lâ Covid-1g, soliciÌou-se

a prorrogàção de prazo em 4, e os râstantès estâvâm na íase final de rxecução.

. Âpesar dÕs cônsìrângimentos pelo grãnde volume de trabalho que estâ ÕrganizaçãÕ int€Inâ
exigiu à nova direção, {oram dados passos no sentìdo de rôvâs dinâmicas regeneaadoras,

como é um exempïo o lânçamenìo da Âgenda fiegênêradôrâ que convida ao reïorço do
trãbalhc colãborãÌivo e mudança de práticas e políticas públicas para a necessária regânèraçãÕ

dô território, Jacililando a pârticipaçãô e s divulgâção de projetos de rcstâuro ecôlógicÕ e de
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abordagens regeneradcras em diversãs tipolôgiâs de locais, ccmo áreas nâiurais, linhas de

água, terr€nos fïÕrestais, áreâs à6ri{ôlas e áreas urbanas, e em particulâr açÕes de piaÊtaçÕês

ê,/ôu semenÌeirãs de espécies autóctones, que promova â diversidade biológitã, â dÌversidãde

genética e considere abordagens próximas da rÌaÌureza, cÕmô ã menÕr perturbaçâo possível

do solo e dâ regenèrâçãô nãiurâl € a sucessão €cológicâ. A,qgêndâ Regeneradora Íoi lãnçadâ

óor ocãsião do Dìã da Flc.esta Autóctone * 23 dê nôvembro.

3. Quercu* * ïísra Associação f,orte e ir:.tarvaativa *ra

suâ vertente extefna
:

Â ativìdãde da Quercus mant€vê-se muito diversJficada, gãrãntìndÕ ã cobertlrra geográfica e

temáïicã quê lhe é reconhecida pelâ soc,êdade porauguesa. Os vários pro.'etos e estrutuíãs da

Âssoriãção continuaram a pÕssibilìtãr umã permãnèìte intêrvençãô, ern r€sposta às

constantes sôlÌdÌações que lhe foram dirigidas.

A Associãç5o mântêve a capacìdade para colocar em debate público várias questões de grande

impôÍtância pãrã a qualìdade ambiental em po*ügãl. Ëm 2ô21, a Associaçãc apresentou

inúmeras pcsições públic3s no decorrer de ações por si realìzadas, com €rnissãô de rotas à

comunicêçãÕ social e realização de coníerênclas de imprensa.

A Quercus mant€v€ a participação em várias plataÍormas de intervenção; privilegiãndo uma

atuãção concêrtadâ com outras Associações de üeiesa do Ambiente, de modo a melhor

alcançar os Õbjet:\ros comuns. Asïim, nestâ ótica de cooperação, ã Querrus manteve a süã

participação em algumas plãtãtoímas e Associãções tãis como "MavimenÌo ibéïicÕ Anti-

Nuclea/' {membro da Comissão {oordenadorai, "ïransgénicos Fora", "Movimentc ?ro-ïejo",

"Cerrar Almaraz". Coligaçào "C6", entre outras.

Â Âssociãção, atriivós da DiÍêçâo Nâcionãl e de outras êsttuturâs, esteve ênv9lvida êú váriâs

represêntãçõês, nomeãdamente colóquios, conïerèncias, expÕsições, fêirãs e debâter em tõdÕ

o pâís, tÍãnsrnitindo as posições da or6anização relativãmentê a várias questões ambientaìs.

Fez-se também um esforço parâ garèntir a análise dos Estudos de lmpacte Âmb!€ntal qüe

estiverãm em discussão priblica e a Quercus mantsvê ã rêpresentãção em vários Conseìhos

cinegélicos, cÕnselhÕs ãstratégicos, comissõês c6nsültivas, cÕínissõês dê Acompanhamento e

outíos, Foüm ãinda dêsenvolvidos vátios tursos e ações de íormaçâo.

A Quercüs p.ivilegìou umë pÕlíticâ de dìáìogo ê dê críÌicã .onstÍütivã, mentêndo côntatos côm

ã Minisìrâ da AgrÌcultura, com o Ministrô dô Ambientè, vários lecreiários de €stado d6tês e

de ôutros Ministérios, diyetsos auiârcãs, assim como outíos responsáveis pela gestão públìca.

Mantiverâm-se ìâmbám os contâatos com eniidades privadas de forma a píomover o seu

contributg na resolução de inúmeros problemas ambìentais. Foram estabelecidos novos

protocolos de cooperação com várias organizações e dado cumprimentg aos ãntêrioïmente
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exìstentês. A Qrercui ccntinuou â dinami?ar ãlguns intercàmbioi côm outras organizâçõês
nacionais e internacionãis.

Â Quercss manìeve o seu âpoìa aos iidadãOs, particulaÍmgnte aos sócios da Associação, no

encãminhamênto de cantenãs de queixas sobre ãtenlados ambientâis e interveio
publicãm€ntè parà garantií a correção de inúmeras situações de siropelo ao ambiente e à
respetiva legislação.

Para além das iniciãtivss apÍesentadas sãô ainda de sublinhar algumãs ativìdades e Iniciativas
que foram desenvolvidas em continuidade coãì o que tem vìndo a a€ontecer êm anos

antenôres.

Melhoroll-se cotsiderâvelrnënte o derempênho do Secretariado da Dirôção Nacicnal, que não
ôbstante ter conseguido aumenlar na suâ capâcidadê de resposta e o apoio à estruturã gêtãl

dâ Quercu:, é âfetãdo pcr um. problerna crónico de excesso de solicitaçôes â falla de aecursos

hutr1ânos quê diÍìctlltam umã boâ prÕgrêssão do trabalha.

A dlvulgaçâc de infôrma#o ao nível intemo da Associação cÕntin ôu a Íazer-se, eú larga
íïìedidã, viâ cÕrïeiÕ e listãi eleìrónicãt vislo quâ prãticamente todãs as estrutuÍãs e a maiÕíia

dos dirigêntes loc?is têm aresso â este meio de comunicição.

A Quercus manteve a sua contabilidade auditada de forma a possibilitar o acesso a

dêterminadas Íontes de tin?nciãmen1o e ã comprovãr o cumpÍ,mentô de todas as regtãs
previstas ao nível da gestão íinãnceira da Ássaciãção. Nasse seìttido, a ïessuraria Nacional da

Quercus cont,nuou a desenvoiver contàctos mm as várias €strutufas dã organizaçãÕ õo
seniidô de acompanhar e ãpoiar ô desenvolvimento dos procedimentos prevìstos na área da

gestão Íinanceira,

Â Quercus côntinuou a gâíântií o acolhimento da estagiiirios de estabelec:mettos de ensino
de diferentes graus de escolaridade.

ÂÕ tango dos 36 anos de lrìstória, â Qreícus acümula inúmeras parcerìas de sucas3o corh
empresâs públicas e prìvadas de referência em Portugâ|, oferecã credibilidade, visìbílidade e
ãções com impãcto para as mudanças necê$sátiãs nã nÕssa saciedadê.

QxêÍe{$ em númêms

Apresentam-se ãlguns dados mais relevantes de resultãdos acumutados are ao fìhal dè 2021:
/ M:is de 1 mllhão de árvores e ârbustÕs ãìrtóctrna: plantadas na âmbìtJ dÕ projeto

FìÕrêetã CÕmum e mâis de 600 mìl na âmlito do pro.jetc Criaí Sosquesi
r' Mais de 98 m,lhôes de rolhas de cortìça envìâdãr pâía r€ciclâgem nÕ âmbita do

projeto Green Cork;
r' 21 munic;pios ê 53 fregüàsiâs assumìíôm püblicêmente a opção pÕliticã de abandonc

dë hêrbicidâs sübrcrevendo o Mânifesto '?Ltarqui: sem Glìfosato/tlerbicidaJ';
,/ Na aplicaçãô WâstêApp, çue reúne o maior número dê destiÌìos êxisìentes ern

PÒ.tugãl tarâ inf.ímar os cidadãos dos destinÕs dê váriÕs resíduos mais próxirnos,
estâo validadas pelas Quercus 49 entidâdes gastoras, pãra 47 tlpo5 de resíduos e
1?5.000 ulilizâdôres.
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A ierramenta de pêsquisê online lç! M que pretende oriëntar o conrumidôr nâ
escelha de produtos consrmidÕÍês dê energia ütiíizãdos diariàrn€nte, ãtíavés da
informação dos modelos do mercado naciolal, num tÕtãl dê 29 categorìãs, com
melhor períormance êm ìeÍmos de consumo energético, reúne 17 pãfcêiÍos dê 16
pãíses.

Ë proprietárìa de uma área com cèrca de 600 hectares, na região do kiq-iâlgt*çig!èt
onde desênvülve diversos prÕjetÕs de conservaçãc dã Naturèza e de a€riculturô
sustentadã;
Progíamã Ml;1]líl*V-êtde nê Rïp :. - Dssds o lâilçamenlo 3m 20Õ6 iá forâm tïansmitidÕs
3999 epísódiôs inéditos, C*s qrais 233 eríl 2021. A audiânria rrddia ó de 4il0 mil
Ì€leipeciâdorês póa cadâ êpisódio, ronsidêrando as 4 em:ssões diáíiâs dê rãdã
êpisód;{r (3x no gôrn }ia Portugal e 1x no lcrtugal em 0ireto}, acresce as visualizaç6es
Õnline, são r*nsultáveis *as várias platatoamas 1 râdós.

S.!. 6dlu*açâe Anbiea*ai peïe & 8$âtentâbitrldâde

' Em q*alquer uma dãs árêâs de tíâbalho da Quercus, o temã da Ëducâção Ambiental para a
Sustentabilidade t€ïn iido um eixo fundâmentat da: suas ações, na medida em que o trabalho
desenvolvido não 3e resumê ã uín trãbâlho técnico, fecfrado ou isolado, mas é sim, de
pêrmanentê itltervenção iunto dõ sÕciedãde, através de ãçôes dirigidas ãos mais vãriados
sectores dâ sociêdade e Êsca,ões etários,

Assim, pretende-se qu€ os resuliados conseguidos pela Quercus na área da lducação

Ambiental para a Su:tentabilidade se reflitam nos diferentes públicos-alvo a âtingir e em

alterações de compoítamentos e aìitudes, com reÍlexos em ações mais respeitadoras do
Ambìèntê, que garantam o futuÍo-do Planeta e a sustentabilidade no seu u:uíruto. Pretende-
se igualmente que o âmbiic das ações dssenvolvidas ãbranjâ diversãs áreas temá:ìcãs da

atuâlidade ambiental, onde se incluam, além da conservação da natureza e da biôdìversidade,

a enêrgiâ, a água, os residuos, as alterações climátitas, ãs Ílorestas, ô rônsumo sustêntável,

entre oütras.

Pretendemos que estes objetivos sejãm materializados atrãves do desenvolvimento. de

diversas iniciãtivas, açôes e projetos em tôdo ô territórìÕ nacional, abrangendo de forma
inclusiva a pÕpulação escolar e a iôciedãde pÕ*uguêsa, como forma de reforco das

mensagens-chave e do trãbalhÕ de Educãção enì prol da süstenlãbilidâde.

Na área da EduÊação Ambiental; ô Quercus íaz ainó,a parte dã 'Rede dÊ ProíessÕres

Coordenadores de Pfitiêtos dê ldlcãção Â,mbiêntal", uma parcêrìa entíe as tutelas dã

Educação e do Amblente, que ênÌrê outros objetìvos, tem vindo ã p.rmitir a capscitdção das

Organizações NãÕ-GÕveinâmëntàis d€ Àmbientè {ON6A} cÒm docentes dÕs quãdros do

MìnisïéÍiÕ dã tdücação qualiïicados para esta árêâ, atrãvés de desìãcamentos concêdìdos p€lo

Ministóriô dâ Fdurãção.

Nêsie rêlalório anual de ativìdades, preiendemos informar sobre o trabalho mãis relevânte
qüe foÌ efetúado no âmbito do dêstacam€ntô do docente, sali€ntando ãs iniciativâs, ações ê
pÍojetos mãis ïelàvantes que êsle dìnâmizôu e coordenou, e revelando algrns dos dâdos

hitps://nuveÌn.quercus.ong/apps/files pdÍvÌêwer/?fìle:%2Frem...va21RelaIotioo/,2520de%2520ãtvidades2O21 QUERCUS%2520ANCN.pdf página7de44

231O4122,13:01



231O4122,13:al
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ineíentês às tarêfãs reã1izãdas ê ãô impactÈ que ãs mesmas tiveíam juntô da sociedade
pôrtuguesa.

A Quarfts gosÌãriâ de dèstaca. os íÍruitcs âspetos potênciãdÕs pela 5 3 larticipãção nestã

"Rede de Profêssorês coordenãdôres de Projelos de gdúcãção Ambientã|", fazendo um

balançc extremamente posiÌivo da mesma, dadc que estã tem permitido uftã âção mais dirètâ
e elìcaz sobre ô públicÒ-ê1vo a atingir, dive$iÍìcando as ações dê Êducãçãô Ambientõl para a

Susxestàbii:dad€ des{nvo:vidas e âumentãndô o seu número, irequência e ?brangência
geográfìca.

ÂÕ nívêl dõs projet*s, podem ser referidos alguns, como ãs rúbricas "Minu!ô Verde" na RïP, âs

ações de vol ntaÍiado nos pra.ietos "Criar Eosques" e "Floresta Comum", a concretização dos
prójetos: 'Polinjzadores0N', 'ËCO-IPSS - Gerações Circulares's ? minhâ Escola é o Planetâ', os

Ptoiêìos e âçôea desênvôlvidas na áreã da Conservãçãô dã Natureza ê Btodiversidade, como
pòí êxêüplo c3 "CentrÕs de Recuperação dê Ânirnais Selvãgens" e ês "Micíoreservas
Biológicas" e diversâs outrãr ãçôes descentralizadas âtrâvés dôs Núcìeos Regionãis ou dos

Grupos de ïrabalho, lguãlmeÍlte são de destâcaí iniciãtivâs ìãô ablàngêntes que ã Quercus
organizou ou colaborcu, Ìais ccmo o "6reen Cork Escoìas", o "5OS polinizadores", "Prodehesa -
Montâdo", 'BIOïRANS', 'Educar para Cuidar'ou os "Fantásticos da Nãturê2a", que conìarãm
com ã pariicìpãção de mìlhares de participantes, na sua maìoria cïìanças e jovens.

Na concretização destãs ìniciativês enfrentámos diveísos ôÕnstrungimentos, iá que Portugàl, à

semelhança dc vários países êurspeus, têm sido atingido pela pandemía do COVÌË -19, o que,

ern rertã medida, prejudicou c desenvolvimento das atividades letìvãs nãs escolas. Assim, c
Plano Anual de Aìividades teve de ser adaptado com sessões onJine. Â pandemia COVID-19,

com o coníir:amento e outrâs restrições, tíouxè constrângi entos no desenvolvimentÕ de

ativÌdades, nomeadamente de derÍocações à escolas, de:envolvidas a1íavés dos seus Núcleos

Règionãis e dÕ CrupÒ de ïrabalho de !ducação AmbienÌal.

3,1.1 - Âtividâdss dê$êãvôlvidag

$ê$ignâïão: ?re.ielÕ "PsiiÌli:âdür*$ON"

ftJ?
pollnkqP

dôrs8."â I
ôes.Íitivô {resumo}: O projeto "Polinizadores ÕN" {ON com duplo significado de "âtìvõs" e
também em abr€vìatgÍa de "Obreiros da Natureza") prstsrìdê mrnpìementar e reforçar c
trabalho raalizado pela Quercus desde 2015 nêsta árêâ, no âmbito da camparha "SOS

Polinizadores". propondo um conjunto de atividãdês de €ducãção ambiental para esclarecer e

sensibilizar os cidadãcs em geral e Õ públ:co escÕlar êm pârticulaf, para a relevâncla dos

;nseios polinizadores, romeadamente, os pÕlÌnìzadÕïês selvagens, para ã sustêntabilidâde a

nível ambiÊntâ1, €condmico e sociâi.

Parâ cuínpiir êste fropósitï, o pr$ieto desenrolou-se em três frentesi
>> Comunidade escolãr: foi píôduzido "jogo da glóriã" êm formato humãno, dedlcãdô ao tema
"À Descoberta dcs Prlinizadôres", do quãl 4 exemptârês forãm ôfêrecidós âos 2 Âgrupâmentos

de Escolãs dô clncelho de Amarante {2 por agrupamento}, para serem dinamizados, de lorma

httpst/nuvem.quercus.ong/apps/files pdÍylewel?file-aÁzFrcn....k2FRelaÌotloó/"2,2ode%252OativÌdades2O21_eUERCUS%2b20ANCN.pdÍ páginâ I de 44
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autónôma; nas respetivãs Escolas do 1g Ciclo do Ensino Básìco {totàl de 19 Escolâs gésicàs

âbfs*gidãs). os restântes 2 ïicârãô disponíveis na sêdê dê Qu€rcus, em Lisboê, ê ôo lçúc,êo

Rêgionãl da QüeÍcus dô Porto, pârâ serem disponibilizados a pêdido de outras instìtuições de

enstno,

>> ielevisão: foram produzidos 5 episódios da abíicâ de educação àmbièrtâl "MinutÒ Vêídê",

ap.esentâds pela quercus rÌâ *ïP, dediüdos ao univ€rso temático dos polinizadores, por

lormâ â âproveitâr a abrangência desta rubrica para esclarecer o público em geral sobre os

diversos insetos polinizadores além da abelha melifera; à sua importánciâ para a

sustentabilidade alimertaï e pâra o equììíbrio ecológico; as ameaçadas que enÍrentam; âs

soluções e as oportunidades de crìar novos reíúgios para €stss insetos também em contexto

:3ãÏ;", o projeto tev* umã fÕrte compônente digital €m que !€ ínclui: o desenvolvime*to

de 5 vídeos de cürta duração em animação gráÍica recorrendo à tácnica de desenho

"whiÌebÕãrd", com legendagem e música. htes videÕs estão â ser divulgados e prÕmovidÕs

nas redgs sociâis ê âbordam ã5 mësfiãs teméticãs teferidas írÒs pontÒs ènteíiÕtes, de fÕrmã

visuãlmente apelãiìvã pãrã um público-alvo mais.jov€m e digital; foi desenvolvida a versâo

portuguesa do Gijiâ Práticô "Cidadãos pela Conservaçãò dos Polinizadores", em formãto

digital, a partir do origÌnal criado peia comissão Europeia com a União lnternacional para a

cônservãçio da Natureza; loí ainda desenvolvido um website dêdicãdo à temáÌica, disponível

em bttps://nolinizãdoreson.gl.:êfcus,ptl qüe funcionará como plataïormi para divulgação de

conteúdos intêrâtivos e com pârtilha âutomâtizadâ nas redes s3ciais; as redes sociais ítram

também umã componêntê tôrtê dÒ projetÕ, lêndô sido publicados ê promôvidos vários

conteúdos de texto, imagem e vídtio em formato de posts € stories, nas redes socìais da

Qüercus, com pïômoçâo paga, com destaqu€ pãrã o FacêbÕok ê Insìãgrãm.

PãÍceriâr: ãste projato Íoì deseïvolvido exclusivamente pela O.uercus, com o apoÌo e

Íinanciãmento do Fundo Amblental. Foram de:envolvidas atividades nos Agrupâmentos de

Escolas de Amara tê e Matrã; toi êstabe'l€cidâ colaboração no àmbito deste proieto com a

'R€de PÕili.NÊï {Reds Colâbôíãtivã para a Âvaliação, CÕns€Ívação e Valorizãção dos

Polinizadorer e da Polinização)' e com a 'PAN - P€sticides Àctìon Network * Ëurope'; foram

criadãs sì eígiãs cÕm Õ prôjetô 'S0s-Polin:?ãdore5' no âmblto da pãrcêria com o Grup6

Jerónimo Martins.

Obi{tivos P€dâgógícos E Âmbientais: O prÒjetó 'Polinizadores Ohl" vi$ou disseminar

conhecimerto $Õbre Õs Ínsetos polinizadores 4 ã stlâ ÌmpoÍtârclã pãrã ã sustentabilidâde

ambiental, económi* e sÕciâ|, Prêlenderl-se dãr a conhecel os principais grupos de

organismos polínizadorês, danda dêstãque ãÕs irìs*Ìos â algurnas espócies comuns !ulód:o11€s.

Flo rsnlêxlÜ da omeaça,da Vespà velutína" vulgãrmente chaÌïàdã "ve3pã-ôsiáli{â", p.eïêndeu-

se ainda escìar*cer acelca da ìdenìíficãçãa dêstã ê:pécie ê diferenciaçãÕ de Õutras veipàs ê

abêlhas ãutócton€s, Alófi d€ prcmôveí Õ cÕnhecimenÌô da biodiversìdade, foi tambóm

promoviriô o conhêdmento sotrrê a ãcolÕgiã dos -polinizãdoíês 
" .orno niuo, parâ criaÍ,

nrelhorar os âmplÌar habitâ*. Pã.ã tai, o ?rÕjeto desenvolveu maìêriais e conteúdos iúdico-

didá*côs dirigidos ao lúblico Escol*r e ao público em geral, ãtrâvês de uma abordagem

ín u ltilã c€tâdâ.
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Áreas chave abordãdãi e tipobgiãs ãbrangidas:
r Áreas-chave abordadas:

- Pâtí:mónio nâtural como um ativo estraÌégicÕ de Portugal: ao ter divulgado as principais

espécì*s dê insetos polinizâdÕres âutóctonês;
- giôdiveÍsidade {€sp*ci€s, hàbitats, ecossistemas}: ao ter focado as espéciee, divulgâ tâmbém
aspetos do seu habitat e ecologia,

- Ëspécies exóticâs invascras, â medida em que focou a vespâ-âsiáÌìca;
- Papel dÕs serviços prestãdos pelôs ecossìstemas, na medida em que focou sobretudo o
serviço de ecossistema "polinização", relacionado com a produção de alìmentos.

. Tipologias abrangidas:

- Participação ativâ do públìcô {âtravés dos jogos dir:amizãdos e â dinâmizar nâs escólàs

básicas de Amarante, Maf.ã e noütrâs regiõc);
- Sensibilização ambiental {através dos váíios outpuìs produridos e sua disseminação,

nomeãdamente r rutlrica Minuio Verde e os vídeos em animado digital);
- Participaçãô pãssiva do público (através do guias prático digital dirigido âos cidadãos).

lâ!ãites do projetc e público-alvo abrangido:
. Í{.s de tscólãs gásicüs diretâmentè eí}volvidas * 20 {19 em Àfiaíãnle € 1 em Matrã}
r f{.e de ãlünss ãbrangidÕs pêlÕ píÕjstÕ üogo didáticÕ) - 1855 {alunos do 1l Ciclo do lnsino

BásìcÕ mãtriculãdos nü rÕncelhô dê.Amãrsnte * Íôntei p0ÂDÁïÂ)

" Ns dê downlÕâds ds 6úÌã pâra CidâdãÕs - 733
. Âudiânclâ emì$5ãÕ televisiva do Minuto Vcrde; médiâ de 400.000 por episódio
. Ai.ânce cÕmbinàdo d:s publicações nãs redes sÕciaas {Facêbooki Instagram, ïwìfter e

linkedìn): 109449 conÌãsy'pessüâs ãh:ançadas e 142043 iÍitpfessôes,

W,,ffi

,-
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ãêsignã9ã!: Caff pârha'3SS foliniuàdórès"

tescritÌvo {rêlumo}: Â Quêrcus, cjenÌe da importãÍ}cia das polinìzãdores, e preocupada com o
declínio dÕs insectos âutóctônes.e com a invasão pela vespa-aslática, lançoü 6 Campânhâ "5OS

Polinizadores". Esìã câmparhã é virâda para a populaçãô em geral, população escolar,

agaicultoaes ê êpicultotes, assìm cômo pâra ôntìdâdes rÕm cômpèÌências nesta matéria, Nêste

âmbito, têm sido rêalizâda3 açôes da divulgação do documentério "Homens è Abeihâs"

âssociadâs a debâtês {uma dezena de sessões em todo o País), cerca de qr.:inze sessões de

sensibilização ambientãl junto das escolâs, foi editado um folheto e tiveram lugar debates

alusiyos à teÍnática da irnportância e deÍesa dos polinizadores e pÍoblemáii{a da vespa-

asiática. Foram também realizadas duas sessões de formação dírigìdas à temética dã ãpicultuÍa
familiar, emiìidas várias notas de imprensa ê püblicãdos ãrtigos ê natícias no jornal

institucional Quercus AmbìentÊ. O tema foi divulgado na RïP na rubricã "Minüto Verde" e
noutros prÕgramas televisivos e de rádio, e foi elaborado t.im manuôl de boas práticas agrímlas
com con:elhos práticos felãtivô à proteção dos polinizadores.

Pârceda3: Grupo JêrónimÕ Mãrtins, AgÍupamenios de l:colas e Associaçõês dê Apìcüitores.

Objetivos pêdãgógirog e Aínbiêntnis:

Sênsibilizar â sodêdade portuguesâ e os seus vários grupos-âlvô, onde se encontra a

populâção escolar, pâra a importância ambientãl e económi.ã dôs ìnse{tos poìinizadores.

Conjugar e:forços no sentido de valorizarmos e prot€gerínos esì€ grupo de tnsectos

fundamentaìs à conservação dos nossos ecossisÌ€mas, à economia agrícola e à nÕssa

subsistência ãlìmentar.

Ëm 2021desta.ã-re a cÈlãboÍâção na divulgação dâ Iniciativâ de Cidâdãniâ €urôpeiâ "sãlvem

âs Abelhâs e os AgriculÌores".

*esignaçâo; prô.ièto 'Â rniíhâ ã$r$là é { plânê!â'

tascÍitiyÕ {resumo}: "A íninhâ âJcólã é ô Plãnetâ" é ul",1 prÒjêto de ëducãção ambiental (lEÁ}
para o desenvolvimentÕ dã sustentabilid:da intêgral e prÕmoção do âumento dã litêracia

htÌps://nuv€ m.quercus.ong/apps/íiles_pdfvìewe ?íile-o/lzFrcm...a/'2FRelaIotio%252ode'/'25 20aÌividades2021 QU E RC US%2 5 2OANCN. pdf Páginâ 11 de 44
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sobre saúde de qualidade, ágr,:a e cidadet e cêíÌìunidãdes sustentá!€ls, que assênta nâ
utilização platêfoÍmãs digitâis para a divurgação de conteúdos de pendor êrtísti.o, e outrôs
conteúdos cômplementâres, e visa,6ôm base numa estrâtégiâ de nalure:ô pedagógica e
lúdicã, incülc?r vãrores, hébitos e comportam€ntos humanos què contribüam ploãctivamente
parâ que se atinjam ãs metas ambientâis que a Humânidade precisa de alcançai
urgenteftentè. ïódo Õ dãsenvorvimento do proje$o tevâ uÍna f'rÌe componente tecnorógicâ e
digital, inclìrìndo urna página dêdicãdâ ondã é possível consuÌtâr todos o; conteúdos
desenvoivìdos e que se traduzirá numa axcerente rerrâmenta dè apoio a toda a comunidade
educativa. Neste sítio enaÕntía-se, arém dos vídeos das sessões onrire e media kit, urn áudio
livto com as 11 áelodias, a históriâ da rarrãtiva musicar que os professores poderão usar
tomo dinâmi.a em sala de:ula e interpÍ€tâção e l ebÕok cÕm ãs 13. melodiar.

FâÍc€rias: estê praj€tÕ foi desenvolvido pela euercus pela euercus, com o apoio e
finan.ìarnen:o do Fundo Ambiental. Foram parceiros: ,Os pequeaos cantores da Mala, que
derãm Voz ã todÕ o pÍojeto; o .CentÍo de €ducação Âmbiental da eüinta dã €Íirta, que cedeu
õs infraèstruturas necêssâíias e â.Cãmara Muricìpal da Maia, que apciou na divulgaçãor

Obiêiivos Pedãgógicd e Aínbientâis:

Ô prÕjeto de rducâçâo Ambientar "A Minha Escora e o pranetâ,,visa cbter uma continuidade
na sensibiiÌzação e tomada de conscicncia sobre a imponância de observar e pensâf
critacâmenae o terdtóriú onde vivem, promôvendô inÌerãções, ati&des e comportamentos de
cidadania paíticipativa e aÍnbienÌarmente responsávet, despertândo-ãs e esÌimuiando-as a
valorizar o lerrilório, â promÕver boas práÌicas para a redução da poluiçõc da água, do ar e
sonora levando a um desenvcrvimento humano e lociâr suporrãdo por uma sustenìâbi,idade
integrâ1.

lrnpartes dÕ projatc e públlco-atvo abrarrgdo:
.taformação divalgãda junto dãs escolas - ?5Õ escolas;

'Dotïnioads dÕs nâtrÍlais dilponlbillzaii$s nó sjte - 5001

"yf,ri*tr{1 ilnïerãcçi:c/ Êer',larketing vídec, CpV, CïRl - t ilô viêws;

rìttps//nuvêm.quercus-ong/apps/fites_pdfviewel?Íile=%Zfem...2FRetaroÍio%2S2Ode%2520êtividades202t_eUERCUS%252oANCN.pdf
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ti$Í3 3. { $inhâ fe.ô,â é ô}kretâ" .
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ã€signüção: prÕjêt6 'gCO tPSS * Cêrãçõè$ tlfdülôïe3'

Descritivõ {resumo}: O projetÕ "lcolPSS ' 6ERAçÕ15 CIRCULARIS" tem o objetivÕ d€

envolv€Í as orga*irações qu€ têm tido um papel í*ndamsntãl no apoio à iêÈente social e
edutãcìônal da sociedade civil; principâlmenÌe neste pèrÍodo de pandemia, com ã ã.iudã acs
mais car€nriadÒs, iniêgrando nâs mêsmas princíp:os de economia circular e consufio
susÌêntável, por forma a tÕína-làs mais resílièntes ãos desafíÕs futuros, melhorar:do o seu

desempenho âmbìental e o f,ontdbuio que estas pÒssam ter no seu público intêlgerâcìônâl e
intrageracìonal.

Êste projeto pretendeu apostaí na divulgãção do9 conceitos de econoíniâ circular, aìravés de

meios simples e intuitivos, promovendo iniciâtivãs de.educação ahbienìal que abordem

medidâs para a redução do consumo de recursol, compras e ôonsumos mais efirientes e

süstentáveis, maior reutilização dos maieriais e protorgâeento do ciclo de vida dos p.odutos e
estimulâr campanhas de recclha e râciclagem pârã possibilÌtãr o .eaproveitãrnënto desteâ

enq!anto íecuísÕs, Desta ïorma envolyemos e desafiamos à ação os utentes, colaboradores e
gesÌores destâs insÌituiçõss, paÍã part:cipaí e desenvolver iniciatiyas que contribuãm para a

transïormação e mudança ie comporlamentos, tend! em vista a sultentabilidade-
Neste projeto, foÍam usãdos dôis cãsos ds esÌüdo, ônde se ptÕcuíou passar o modelo defÌnido
pam a ìntêgïâção dos principiss dâ susteniabi;idãde" Ssró f€;ta uma avâliaçâo dar dificuldades
e d€safios, bem como das oportunidadês de mèlhÕíãr e monitÕíizat todo Õ prÕcêslo. Os casos

de êstudo torãm: CSPCG * CêntÍó SôciaÍ e Paíoquiêì do CõmpÕ Grandã {Lisboa} e Santà Mâria
de Avioso da Santa Casa dâ Misericórdìa {Maia).

Pârceiias: este projeto foi dêsênvoivido exclusivamente pela Qgsyggs, aôm o apolô e
finânciamerto do Fundo Ambientai PaÍceirÕs: CSPCG - Ceôtro Social e Paroqliâl do Cãtnpo
6rânds {Lisboa} ê Sânta Mâria de Avioso dâ 5ântâ Casâ dâ Mìsêricórdiâ {Mãiã}.

ìÍ.:.'. -
-:l-

.::.:..'.:..:..:....::...:....:.'::.:.....:.

(}ËRAÇÕES
CIRCU[.ARËS

fÍdêlo "lCÕ IFSS - üeíeç6es Cií.rbrè!"f'gtrÍr 4r
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$esignação: Prsjêtô "Grèen Côík {!{ôlãs/lpgs da qusrcüs - ?roiet3 de Rec}dâg€fi d€ f,olhãã

de Cortiça"

Dsscri$vo {resumo}: O PrÕjeto "Gràen Cork iscÕiãs da Queícus - ptojeto dè Recìclagem de

Rolhas de Cortiçã" constitui-se comô üíná ãção rèlêvante para a difusão da Educação

Ambièntãl pãra a Sustentabilidade junlo dê diíerentes públirôs-ãlvo em fieiÕ escÕlàr. O

proj€to objeìivã{e nã organizâção de um programâ de reciclagem de rolhas de cortiçâ "Gíeèn
CorK, com um concurso de redolha dê rôlhãs nos vários estabelecimentos escolares e a

' íeâlizâçãô de diversos tabãlhos alusivos ao te$à, assim comô dê várias ressões de

sênsibifizaçãô, No A.Ìo letivo aOZA-ZA?L a ini.iativâ voltou ã ter nôvàüente â adesão de

dezenas de Ëscolâs ê IPSS, sendo a parìicipação acompanhada de sessões de sensibilizâção e

saídas de campos dedicâdâs à conservâçãb dos tnontãdos de sobro e da sua biodiversidade, As

campanha: de recolha 6Íêen Cork Escolas/IPSS 2O2A-2O21", arÍancaram a 23 de ncvembro de

202ü obtiveram a paÍticipação de ?41 Ëscolas e IPSS inscrìlas {+50 que 2019-20201 d€ 95

concelhos de todo o país, Cercâ dê m€tadê do: inscdtos, 126 Ëscolas e IPSS, entregaram rolhas
para rêciclãr {+ 81 qu€ em 2019-2020}, êstiveram envolvidos na recolha das rolhas 60.124

aiunos {+42.572 quê êm 2ú19-2020} e foram entregrjes 2.695 câixas de Íolhas de cortiça, cercã

8.085 kgs {+3.213 kgs que em 2019-2020}. gsta campanha conta com o apoio da Missão

Continentè com a atribuição L2 premios

PàtcêÍiâs: Agíupamenlos dê Escolãs, Autarquìas, Empresas privadas

Objètivss P€dâgóglcoi è Ambiêntãii: Êst€ projêto visa ser|síbílizar psíâ Ò tefia da conservação

da lloresta Autóctone, assim comô pãrã Ê pmgramâ de reciclãgem de rolhãs de cortiça "Green

Corl{', e tem envolvido a comunidade escôìâr na valorização de urn recurso económico

lmpo*ânte e fundamenlal à conpervaçâo dÕs monìãdos de sobro- Â Queícus tem
desenvolvido dìversas ãiiyidades, nõmeadamente a campanha de recolha de rolfìas de côrtiçã.

Dêgignação: iübritã "Minuto Vãrdê

Oâ3c rlvô {r:sumo): Âo longo dô Ânô L€tivo 2019-2020 foi possível envolver ainda mais

comunidade escclã. na rúb.icã "'Minuto Verde", com a graveção de alguns teüãs sabre

iniciâtivas de Ëducação Ambiêntal nas Escoìas e ã participação dos alunos nesses episódios.
' Tãmbém foram gravados algurs programas especificamenÌe sob.e os projetos que os doceÍìÌ€s

em mobilidade ao abrigo da "Rede de Professores Ccordanadores de Projeios de Ëducação

Ambiental" desenvolvem. Ëm 2021foram trânsmitidos 239 episódios ìnádiios.

hÌtpsr/nuvem.quercus.ong/apps/íiles pdfvreweí?file="/"2Ëíem..2FRelatoÍioo/02520de%2520âtiviclaclês2021-QUERCUS%252OANCN.pclÌ
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Parcerias: Agnipamsntos de EscÕlâs, Autarquias, EmpÍesas públicas e privadas

ObietivÕs Pedagógitos ê Ambientais; Através de umã linguagem direta e informal, são

trãnsmitidãs boas píáticãs âmbientãis de aplicãção nÕ dia-â-dia, ern episódios de 60 segundos
previãmeitè gravados e têndô cômo pano de fundo cenárlÕs dô quotidiano. São também

divflgadês áreas natüràis dê grande relevânciã scológicã e iniciãtivãs de sustenÌãbilidâde
ambiental dês€nvolvìdas por empresas, aütârquias e dêmais entidãdes.

lssignãçãs: PÍójeto "Fêr!tásti.c! d! NatsÍêzê"

tê3flitlvo {resumo}: Õ põjeto "Fantásticos da Nàturezã', aprovado no âmbito do pOSIUR *
Progíâma OpeÍãcionãl Sustêntâbilidâde e Eflciêrìciâ nô Uso dê R€cur$cs, teve o s€u téíminus
em Dezembro de 2021. O projeto pr€têndeu ga.antir umâ maior adesão e sensibllização da

comunidade escalar pârâ aE quesÌões ambienìâis, promoveado a educação ambiental aìrãvés

de atividades que correspondam aos inter€sses e preïarêncìas dos mesmos. No âmbitÕ d€sts
píojetô, a Quercus desenvolveü a sua ãtividade construindo os conteúdos e dando forma à

cole$o da banda desdnhada e do clrso de e-learning sobre biodiversidadê, entrê ôulras
ações.

pãÍ€êriâs: Agrupamentos de lscolas, Aularquias, Agênciâ pôÉugueiâ do AmbienÌ€, lnstituto
da Conservação da Natureza e das Florestas, Oireção Geral da Ëducaçâo, Direção Geral dos

Istabelecimenlos Escolarps

Obiêtivos Pêdâgógicôi ê Aübientâisr Foram objetivos gerais a alcançar com a realizaçâo deste
píojeto a sensÌbiiização dos jovens parã a imBortância da preservação e conservação da

Natureza, a informaçãc e educação dos jovens nasr píincapãis q estôes ambien:âis, a

explicação de íormas süstentáveis s inovadoras de aproveiìamento de recursos endógenos e o
incerìiivaa paía os jovans serern cada vez mâis int€rvenientes nas suas ràdes familiares e
50cìais-

https://nuvem.queÍcus.ong/apps/Íiles-pdÍviewetl?Íile=ya2Frcm...2qRèlatatioo/,252odeVo2520atividades2021_QUERCUS%2520ANCN.pdf PágÍna 16 de 44
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tigìrã ?i LãSriÌ?o "Sáflt*tkos dã &âturè.ã"

Outros piojêtos e âtiyldâdês üe:eílvoleidÕs pê:ô çrupo dê Ttâbãlho de tducãção Ãmbiental

Em 2021 a Quercus pãrticipou na ôrgsnização de ôuaras iniciativas de educação ãmbientâl pâÍa

cíiãnçã5, jov€ns e adultós, !ãis corno ô proieto "Eduaaf pãra Cuida!'' em parc€íiã co,"n ã Câmãra

Municipal dê oê,rãs, Forãm desenvolvidãs tafibém dìvêrsãs ãtivídãdês coír|Õ: um progrãma

semãnal nãs Rádiô Elvãs, Rádio Campo MàiÕr € ládio Nova Antenã; ãrtigos em diversos meios

de comunicação socìal como PROFFORMÂ ou oJornãl da FENPROI; Dìâ da Florestâ Autóctone

na Tô9adã da fscola José Régió: Coccais Âmbiente; pãrticipação nas iniciãtivas do Movimento

lbélico Antinuclear; pànicÌpâção am coflselhoi Ëco-Ëscoìas; certificação de urna ação de

íormaçâo para professores {com o CEFOPNÂ, no âmbitÕ dÕ proietÕ Biotrâns}; preparação de

umâ fôf$âçã! no âmbitô do projêto life LiveÂdapt; preparação de âpresêntações paíâ'ô
projetô romo o Portô de Sêtúbali webinârês sobÍe ,ApicxltürÀ fâmiliari âpresentâção de

cardtdãtüías a Conselhos €strãtégicos e Conselhos de Cogestão de áreas protêgidas em todo o
paísl pârticipação nos Conselhos lstrâiégìcos de várias áreas protegìdas; Participaçãa nâ

. 
cômissão Executiva da CPADA e na Coligação C6.

3"1.2 - pâ*iêipâção da Quercus nã 'Rede de PÌoÍessore€ CoÕrdênâdofês dê
Projetos de Educação Ambiental'

' O trabalho de mobilização dâ sociedâde poítuguesã para as questões ambienìãis é

fundamentáì, è sendo certo que vivemos hoje em dia numa sociedade bãstãnte rnais

sensibilizada para ãs temáìicas da sustentãb:lidada, é essencial què as pessoas se manìenham

realmente proãctivas e se envoivam enquantc cidadãol na defesa dos íecursos nalurais. A

Que.cus, enquanto Organização NãÕ-Gavernameítã: de Ambiënte, ãÌravós do

desênvslvimentr da süà ãtividãde e dÕs píojetos de Ëducação Ambiênìal parã ã

Sustentãbiiidãd€ ern pârticular, está cêrtamênte dispÕnivel para dar o seu contributo nè

superação dessês desãíios e a colaborar pôra que 05 teüa: relacionados corn o Âmbìente

est€jam nã Õrdeïn do diã ê na linha dâ frênts das prioridades nacionãìs.

A partrcrpaçáo da Quercus na "Rede de Professores Coordenãdores de Projetôs de Educação

Âmbiental" é, pois, íundamantal ã este nível e esperã-sê qu€ nÒ fulu.o o trabalho

desenvolvìdo pÕssã continuar a ler o mêsmo nívêl dè íeguladdãdô e de particÌpação,

eventuâlmentê sendô mesmÕ ãlargado ã outras Ìemátic?s e prÕ.jetôs, de modo a que a

httpsr/nuvem.quercus.ong/êpps/fìles-pdfviewetl'?Íile-%2Frcm...2FRelatorioó/o2520dea/02520âtividâdes2021 Q U ERCUS%2520AN CN -pdÍ
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pôpulaçâo porËrgüesã, e em especìal a escolâr, possa manter a Queícus c{rmo um pãrceiro de
referêÌ]cia na órea da gdücàçãô pãrã à Sustêntabilidôdê.

Â Quèrcrìs dêstãca os muitos objeï1vos alcarçãdôs pêla sla participãçãÕ nestã "Rede de
ProÍessores CÕÕrdênãdorss de Projetos de Fducação Ambiental", e faz um baianço

extremãmente positivo da mesma, dado que esta temlpâlmitidô !ma açâo mãis diíeta è eficaz

sobre o público-ã1vÕ a ãtit1gir, djversjficando as ações de Educação AmbiêÌ1tâi pâra â

Sustêntsbi:idad€ dêsenvolvidâs ê âumêntândo ô seu númêrô, frequência e abíãngênciâ
geográfìcâ,

3,2. {onserrÌâção :la Natarazâ € Bisdillersidâdé

3.2"1 - Ë$:üdÕ ê sâ:vâguãrdâ do larque Nât!Íã1 d6 ïejs Internacisnal

Objètivos dô Protocolo: CÕmpatibili:ar ã Gestão cinâgéticã côm a Conservãção dâ }lãtureza
nô PNTI; ltìvestlgaçãô e monitÕrìzaçãÕ de ayiïauna no PNïl; Plã o dê sensibiii?ãção âmbiêntal
paÍã ã popu,açãÕ local no lNï|.

Oe:critivo {resumc}: Õs píoietÕs "Compatibilizãção dã gestão cinegética com a conservação

da natureza no PNTI'I, "lnvêstigãção e mônitôíizãção de avifauna n6 PNï1" e "Pl;ino de

sensit,,ìizâção ambientaì para a pcpulação ìocal no PNï|" enquadram-se no ámbito do Projeto
Pilota para a 6estão Colãborãlva do PNT| e foram concebidos ao abrigo do estipuìãdo no
Despacho do €ãbinête do M'nistro do Ambiente e da Transição Eneígóticã n.ç 453812019, 18

de abrì!, publicãdo no Diário da República, 2.3 séÍie, n.e 85/2019, Sórie lt, de 3 de màlÒ. ïodos
estes projetos enqu:dram-se no âmbito do Plano de Valorização do PNT| 2018-2022, que

' intêgra ?0 medidas de ãçãÕ distíibuídas em 4 eixos estrâÌêgicos: 1 - CômunicâçãÕ, críação e
promoção de identidade; 2 - Ccnservaçâô dã naturêza è adaptação às âltsrâçõês climáticâs; 3

- Des€rvolvimenlo sustentáve, e vâiorizatão do teritório; 4 * SensibÌlì!êçãô, câpacitação e
envoìvimento dos ãtôÍês chave. Êste ProÌacolô estatrelecido enÌre o Fundo Arnbientâl e a

Quercus, foi Íinânciado pelo fundo Âmbiental,

A âtìvjdâdê cinegét:ca na área do PNTI tem grande expressão devido à elevada percenìãgem

de zonas de caçâ aÍ exist€ntes: cêrca de 90% da sua áteâ está sob regime cinegético êspêciâl,
êxisti.do zoíìas de câçâ turistícâ, municipâl ê associãtìvê. li írequente estã$ zonãs sery:têm
tãmbém â pecuária extersiva e, dado o âumênto gtaduâl das populações de ungulados
selvagens a nível nacionâl e eufopeu nâs úlìiínas décadas, a: interações d€stes com animâis
domósticos têm-se ìcínado cada vêz mait fíequentës, aume'ltando o risco de transmissãÕ de

doenças infetocontâgiÕsas, particularmente zoonoses. Êstas têm merecido grânde atênção,

devido ãos riscos parã à sãúde pública, seguaançã alimentãr, blodiveÍsidãde e repercussôes
para a agropecrárìa e cinegética. É por isso fundarnentaì que se faça uma monitorização
sistemética das pcpulaçôes de veado do PNTI, assim {omo a av:liaçãa dÕ seu êsÌâdo sanitário
ê nütriciÕnai. Poí outrc ladÕ, os êstudós de avaliaçãq monitorizãçãÕ e levãntàmento são

fu*damentais pàrã que se possam pensar e reaiizar açóes de gestão justiticâdas € adequãdàs à
rêâlidade do PNTI, sendo por isso desejável que sejam realizados de forma sistemáticã.

htips://nuvem.queÍcus.ong/apps/files-pdÍviewetl?Íi1e-%2Frcm...2FRelatorio%2520dey.2520ativi.la.les2O21_QUERCUS%2520ANCN.pdÍ

23104122,13:Al

Página T8 de 44



QU€RCUS - Assoçíççâ, lttúciondl de Co4se'!''sção dã Natur€td
ssL"ATÓRtA 9t ATty!üAbËS 2021

O "sìstema dê AlimèÍìtâção de ,4ves fiecrófagas nô Tejo Internacional" - SAÂNTI, cujo

funcionãmento se iniciou ? 1de agosto de 201,9, dêsignadamênle com a recolha de ânimãis

mortos n?s explorações de pecuárìa e cìnegética e a sua deposição nos Campos de

Àlim€ntação Comunitárlôs paÍa Avês Nêcrófâgãs {CACÂNS}, é das poucas fontee dê âlimento
paÍa âs ãvês nêcrófagà3 sêlvagêns comô o grifô {6yps fulvrsl, o abutre-prêto íAegypius
mÒndchus, e o britango {ilêophrofl percnopterus}, É necessário assegurar o abàstecim€n{o dos

CACANS e, consequentemente, o alimento fara as aves necrófagâs e pârciâlmenìe necÍóíâgâs

do PNïl, atrãvés ds ïuncionamenìo em redÊ desì€s campos.

O PNTI alberga diveísas espécies criticâmente ameâçâdas e de elevado valor biológico, êm

pârtic lar dê âvifâunã, sendo o último Íaduto nacìoral para aìgumas delas, nomeadamêntè

pãra o cÕrtìçofdè-barriga-branca ípteíocles alchdtÕt. Dada a enorme lacuna no conhecimento

do estado das populações das avËs estepáriãs lcorÌiçol-de-barrigã-brêncã lPterorles alchota\,

calhandra-real lMelononrypha calandrc)] e a necessidadê de ãtualizêr os dados referentes às

populações das aves rupícoìas lgriïo (6yps íuívus), cegonha-negra lÜinnía nígral, abrtíê-do-
egipta (Neophron percnopterust, águia-de-BoneÌli lAquíla fasciatal, águia-real {lquila
chrysaetosl e chasco'prèto {Oenonthe leuturq)1, entÍe outrâs [Abutre-preto lAeqypius
íno*ãthust e á&uia-imp€.ial-ibâtica lAquila üdalb€Íti)1, há llmã necessid:de de realizar esÌudos

específicos nêste âmbitÕ, com o objâtívo dê ãvã]1ãr e cãràtèrizaí estãs populãçô€s e Íespêtivos

habitats.

É necessário promoveÍ a sensibillzação e a colaboração dã populãção locèÌ relativãmente à!
temáticãs ineíentes à conservação e ao dêtenvolvlmento slrsìentével do PNïl e dã Íegião Õnde

se iniegrã €stã Áraâ Protegidã, através da divulgação e valori:ação do séü patÍimónìô nãtural ê

urnã mãior pãrticipãção, críticâ e conscíenïe dos inteftêni*ntes, seiã €studante, gêstor
. ainegéticÕ, ãgricultor, prodütÕí, eívJpreendêdôí turtstìcô ôu quãlquer ouÌío cidãdão.

Âtividad€s dê3envólvidãs:

"Compatlbìlizoção dã gestão cinegéticd com 6 conseìv''ção da nztulezd no PNï!"

Açãr, 1, Censo dos Veados 262t - A tïabalho de carnpo do Censo dos Vêâdos 2021 foi
re:lizado com sucesso e c rel*tório fínai detalhado está a ser produzido pela Universidade de

Aveiro. Houve uma sessão de apíesentâção de resultados do Censo de 2019 {9 de Junho com

11 pãrticipantes) e duas reunióes {9 de Junho com 11 parÌicipãntes e 2 de Jr.:lho com L3

participântesl €m que pãrliciparam gestores cinegeticos, vigilantes da natureza e técnicos do

ICNF.

Foram percorrìdos 29 ilin€íãíios, rum tÕ:ãi dè 133,8 quilómetrôs, abrang€ndo 26 zonas de

caçâ. O compromisso e o esforço parìilhado dos vários geslores, entidadês e vÕlÍntáÍiüs
permitirãm, uma vez mais, ãssegurar o seguimento da poprlação de veados que vive nestã

Área Protegida. Numo viãturã todo-terrenô, ã velocidade reduzidã, Íoi registado o númerÕ de

ânimâis observãdos, o géneío, a classe etáÍia, as cÒoídenãdãs relativas à posição do

observador e, com o ãuxíliô do te,émetro e da bússola, rêgisÌãrâm-se as distâncias dos animaÌs

aos ponto$ de Õbservação e os rêspetivús azimuÌes. A triangulação dãs medições pefmìtiu

obter a posição exata dos an,mais. Cadâ itiôerário foì pêrca.rido duas vezes em dias d:5ti Ìos

durânte o período crepuscular, em dois períodos de particular ìmportáncis pârâ ê espécie:
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Julho, que corresponde ão período subsèquènte ãos partos e SetembíÕ, coríespondente aô
perÍôdô dÊ bíãma, os iêja, ã época reprodutiva dos veados. Êm 2019, a densidade média da
população de veados estimada para o Parque no período prirnaveÍÌi foi de cercê de 7 veados
por cada 100 hectâres e, pârâ o período da brama, *lculou-se ma densidâdê média de cerca
dê I veôdÕs pôr cãdâ 100 hectâre$. Nô entãnto a deâsidâde varia muitó âô longo do pãrquê,

côm zonâs a registãl mâis de 35 veãdos poa câdâ 100 hêõtaaes ê outras, nenhum. A pr:mÊiíã

fase dõ Censo de 20?1 dêco.reu durãnte os diã3 3 a 15 de Julho, tendo sìdo camposìa' váriâs

, eguipâs formadas por gestores cinegéticos, vigiïartes ê ìécnicrs do |CNF e técr:icos e
voiunÌáriÕs da Quercus. A segunda fase do censo decorreu entre o final de Setembro e o início
de Outubro com pÍãticâmente a: mesmas equipas. 0 relatório íin:ldetalhado corn analÌse dos
resultados será enlregue pelã universidade de Aveiro no primeiro trimestre de 2022.

Âção 2. - iaalização dê ôstudó dê râia.ter;râçãô d monÍtorieaçâo das pópulações de cães
assilvestrados

Esta ação foi aúiculada com o ICNF, cNR e veterinários ríìlnicipais nÕ s"ntido de sinalizar e
repo*ar a equipa qualquer episódio que Õcoïrêss€ na á.êa dÕ projeto. Os atãques a gãdÕ

íorãín ccmunicados pelo Comando T€rritÕíiËl dã GNR de Câstelo 8Íanco. Forum r€alizãdãs
diverâ3 visitas a exploraçôes, ôndè fÕrãÍn realizados ìnqüéritoj {Anexo l}, recÒlhidos os
indíciôs e coiocãdàs cámaras de foto-ârrfiâdi1hãgem de forma a id€ntiÍicar âs êjpécies quê
câlsãrâfi os pre.juízos. Forâm rêgistâdÕa 38 aìaquês, â mâiotìã píôvocâdos por cães de
lnontârias perdidos ou cães assìlvestrados. Os lÊsultêdÕs dos ataquês e dos inquéÍitos
realizados estãÕ a ser alvo de análire e trâtaüento estaïístìco e sêrão entregües ao 1CNF

posìêriormênte.

Açãú 3 - RÊâllzàção dê âstüdr iobre âs rausâs dê morte de espácies doméjtlcà: êm
exploÊções êxtên$lvâs e rêsolução{la pÍôblemática dos âtâqurs âo gãdo
Esta açãÕ fÕi desenvolvida com suceJsÕ, os resultãdÕs estãÕ ã sêf ãíÌâlisados € serâo incluídÕs

em .êlatóriô próprio que inclui trãtamentil dè dãdos em cônjuntÕ cÕm a âção 3.

AÍão 4" - Mãnr:tenção € funcionamentõ do SAANï| e drs CACÂNs
O Sistema dê AlimenÌãção de Aves Necróíãgãs {54ÀNTU íoi reactivadÕ, ìendo sidô noticiada ã
süa rêatiyâção {Anexo ll}. Desdê ô início dô projeto, ôu se.la. feve.eiro de 2021, foram
.eâlizâdãs 59 recolhãs, quê totâlizâín c€íca dê 2 mìl têneladãs dê sübprôdütos animais d€
càdávêle3 e tubprodutos que, e|n vêz de enieríâdos, fÕtam consumidos e íêcìclãdos por
gíifos, abuÌres- pÍâìo:, abútreJ-do-egipto ê outras aves com hábitôs pãídâ,mente íìêcrófâgôs
como corvot milhafres-reais, águias-reã:s ê águias-imperiâis.

Quase todas estas espécies ìôm esìaluìos de conservâção preocupantes e, em relação àr aves
necrófagas, a falta de alimento é um dos principais Íatoíes de ãmêaçâ, No âmbito desta âção
íealizou-se a renovação do CÀCAN dos Alares, com a limpeza do teíreno e colocaÇão de nova
vedação.

Dos 2?310kg depositados nos diíerentes CAÁN 47% eram proredentes da ãìividade .inegética,
nomeadamerlte de mÕniarias e corrâçôes de densidades píovenientes de 16 zonas de caça,

41% foram deposições procedentes de umã cunicultuÍê da Íegião e !2% de 27 exploraçôes de
gado em regime extensivo de ovelhas, cabras e equídeos.

Forurn reâiÌzadãs quatíô sessõês: Vilâ V€lha de Ródão .' Perâisj Cãstêlo grãncô - Castelo
BÍãncô e MonÍorte da Èeira; ldanha-a-Nôvã * Rosmaninhal. A Oviboirâ realizou lm diÍêto na
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suã pãgína oficiàl do íãcebôok, corï côrcã dê 40 pàssoas ã âssistir flo momento dâ sèssãÕ e que

contâva â dãtâ da reâlizâção dêste rêlatóÍio com 154 visualizaçõês.

"tnvestigação e monitoúzação de avilouna na PNTI'

iaalização de estudos de avaliação, cãractariraçãü ê monitoÍizãçãa dãs populações de
âviÍâunã do PNïl

foi rêâlizâdâ côm iscesso estâ âção têndo s;ndo obtidos rêgistÒs ê muitos dados. Para aìgumas

espécìes não sê rêâlizãm cênsos a mâis de 20 anos, pelo que o enorme volums de dados e

inÍoÍmâções vãÕ aÕntiÍÌ1râr â sef tíabaihâdos e disponibilìzados ao lCNl no primeiro ìrimestre
de 2022, nomêâdâmènte cârtogrãÍia, produtivìdêdei, câusqs dâ insüce3sô.êprodutor, dado5

Ìenoiógìcos, etc. ConÌudo nesìs relâtório estão.já descritos os píincipais resultados obtidos

com os censÕs. fôi necèssário recorrer ã variadas metodologias, adequadas a cada espécie,

tais cômo censos dirigidos ao cortiçol-de-barriga-branca, marcação e avaliação sânitáriã da

população de grifo (rtravés captüía em armadilha) e abutre-preto {subida aos ninhos) com

análisss toxicológicai para delerminãção dâ presença de chumbo, antibióìicos e anti-

inflamatórios) em aduitos e juvÊnis, marcãçãô dê abutres-negros com emissores GPS {em
curso), sãídãs dê bâ.cÕ pãrâ âcüinpanhar o procèssc e Õ èxi!Õ raprÕdltor das espóciès ripícolas

e ìrânsectos para calhandra-real. foi tê,tÕ um eslcrço no sêntido de èstr€itar a colabcração

êntrê Quercus e ICNF, com reuníões e cÕnstant€ Ìrgcã de informação, de {ormô a haver urna

boã gestão, coerêncìa e êficácia na moníÌorizãçãÕ da aviíãunã do PNTI.

Faram reãlizâdas 46 saidâs de campo de5de o início de Março, de carro, a pé e de bãrcÕ.

Âlguns regultados preliminãíes revelarn um âumênto dâ população de várias espécìes como o

âbutre-do-lgipto ê o g.iÍo, com aumênìô dã áíeâ dê distribuição com ocorrêncìa êm novas

quadÍícutras, assim como a coníirmação de nídíficãçâo de outras espécies que nãô tinham

regisio de nidìïicação no Pirque há várias décadâs, como o rolieiro lCoracias garrulusl.

ïâmbém fôi regisÌâdâ pelâ pr,mêirà vez em Pôrtugal â nidìïicâção de griíô {6iips Í/rvüs} em

árvore, tendo sìdo notìciado na revista Wildeí {anexo ll}.

Na tabela 1 {abaÌxoi enconìra-se *m íesumo do número de casaìs das espécies prioritárias que

foram moniisrizada:. Ëlram mais de 340 casais, qu: iiüstrãm ô enorme e:forço quê êstá fol
realizado para poder :valiar as populações das espéci€s mais âmeãçàdas.

"?tano de sensíbilìzaçãa ambientd( pard d população laÊdl no PNï|"

No âmbitÕ dêstâ âçãÕ foram reali:adas um totãl de 15 sessões. das quais tl.2 ns concelhc de

Castelo Eranco e 3 no ccncelho de ldanha-a-Nova que envclveram 411 aiünos ê 17

píofessores. !m Vilã Velha de Ródão não foì posswel articular datas com o ÂgíupaïngntÕ

Escolar devìdo ão Cônselho Pedagógico ênt€ndêr qua não haveria dispônibiljdâde, pelãs

sessões ocuparem muito tempo necessário ao ìrabalho das turmas,

As sêssôès tiveram a duraçãô média dê uma hoíã, em quâ houve rms âpresenÌação píajêtadõ
'em têla, com rêcurso a diversos mãÌ.êiials obiidos durante ôs trabalhos dE carlpô dg projeto

"lnvestìgãção e mônìtorizâçãô de avifauna no PNTI", como um ovo dê cêgonha-prêtâ,

reâurgitações e penas de abuìre-preto è também do usô dâs êsculturas adquiridâs ilo âmbiÌô

deste proj€ìo. Âs visìtâs de câmto dâ "€scola Vai ao PNïi" Íorãrn realizadas na suâ mâioÍiâ ì1o

Monte BaÍata onde existem inlraestÍuturas de apoio a visitação. lto àmbìto desta ãção foram

https://nuvem.quercus.ong/apps/files_pdfviewetl?Íi)e=%2Fíem...2F Relatofio%2520de%2520âtivìdâdes2021 QUERCUSô/02520ANCN.pdf Página21de44
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imprêssos divêr$s painéis biljnguêJ (poltuguês e irglês) de ã?oio à visitação no pNïl sobíe os

diferentes habitats e espécies presentes.

3.2.2 * Canlrrs de f,ecuperação dê Âí!imãis Selvagens
CffiÂg - Ceqlrê dâ f5tüdos e *{cupÊrâ$â6 dã Ãflimais Sslvagenl d* Castelc Branco

O Centro dê Ëstudos e Recuperaçâo de Animais Selvagens {CËRÂS} é um projeto.da e{teícus
reconhecido nos termos da Portaria ne ïï12/7ffi9, de 28 de setembro com â li€ença ne 2012

Pï 08/CR, sendo um dos cenlros de recuperação da fauna integrado nã fiNCFR, O principal
objetìvo é a íerljperação dos animair sêlvãgens debìlitàdos e a sua devolução âo mdÕ natxral.
O C€RAS tãínbém colaboË com vários projetos Ììacionâis na receção de cadáveres para

estudos, necropgiã e rolheita da amostras. Pãíalelamente desenvolvem,se outras aiividêdes,
ìais como ações d€ tormãção e d*à educação âmbienÌal e êstudos nas áreas de medíctna-
veterinária e biologia.

O CERAS tem ?s suâs instâlaçõës na Escolã Agrária de Castelo Eranco ê ã sua área geográfica

dê inïl!ência âbrange ôs distritos de Câstê,o Brânco e PorÌâlegre.

Ab nível dâs entidãiJes ânvôlvidãs diretaftânte nd trabalhc em rede com o C6RAS, êstão
ãbra*gidas 11 enÌidades de âmbiìo reglonal,25 dr âmbito nacionil e s a nível internacionâ1,

num totâl de 41 entidades,0 CËRÀS côlabotâ com uín conjuntô de entidâdes píjvâdâs !
públÌcas de diversos sêctÕres iomo a educação, rnunicÍpios e maic empresarìal.

As aves consÌiiuiram a grande maioriâ dÕ: animãis que deu entrada (91%), dâs quats tê
deslâcaram os passariformes com 27% e Õs falconiíormes com 23% das adúissões. As aves de
rapina notürnas, Strigiformes, tãmbem representam uma parte considerãvel dâs entrad?s com
18%. ïanto as apcdiíorrnès como os ciconiiformes representaram 13%. Âs câusâs de entradas
mãis ffequentes em 20?1 foram a queda dc nirho (4?%), traumatismos diversos {15%},
divexos {15%}, debilidade ê desnrtfíção {11%} e atropelamêrrÕ {7%i.

httpsJ/nuvenì.quercus.ong/apps/files-pdfviewe(?file=%2Ftem...2FRelaIaüoo/o252jdea/o252oatívidades2O2'l,eUERcUS%252OANCN.pdÍ Págir,a 22 de 44
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Etn 2a21- foram aprovadas dirai candidatuíôs âo Fundo ÂÍnbiêntâ|, umâ reíêrênte â

funcionametltô â outra referente a ÍêquãlÌíicâção, quê tivêtâm ô seu ênceríãmento ã 30 de

novembro do mesmo ano.

CIIASSÂ - Cenlrô de tet*peração de Animxi$ Sstvãgètls dê 5ã:1tô Ándrã

O CênÌíô dê Rècupcração de ArÍmâis Selvãgens de Sãnto ÀndÍé é um projeto da QueÍcus

recónhècido nos têrmos da PôÍâÍìâ n,e 11I2/2w9, de 28 de set€mbro com a licença ne 201.2

Pï 10lca, sendo um dos centros de recupetação dâ lâunâ iítegíâdo na RNctR. o cRASsA

conta com o âpoio do Csntinenìe {âo níveï de doação regular de géneros}, 8âdocâ safâri park

(ao nivel da colaboração pontual de serviços veterìnários), e do ËWS {Ëurope*n WÌldli{e

servicesl. o principaì objetivo é a recuperação dos animais :elvagens debiliìados e a sua

devolução ao meio natural. o CRAS5A também coÌabcra com vários proietos nacionais na

receção de cadáveres pãrã estüdos, lecropsias e colheita de amoslras. Paralelamente,

desenvolvem-se oütrãr atividãdes, como açôes de formação e de educação ãmbiêrtâl e

estudos nas áreas de msdicina veteíinária e biolõgìa.

Õ cRÂssÂ tem ?s süas instãlações ro MÕinhÕ Novo da Galiza, iunto à LãgÒâ de santó Ândré

êm instãlaçõês do ICNF. A suã área ËeôgíáÍica de iníluência abrange os disÌíitos de Setúbàl ô

de Beja.

Em 2021, o CÊASSA íegistou 300 €ntrâdâs de ânimãis {288 vivos e 12 câdávêres), fiâis do

dobro do anÕ aniêrìór {131 ingíersô$ êm 2020}. 0s mesês cofi rnaiÒr númêrô dê ingrêssos

fô.ãfi junhô (22%) ê set€mbro {19%). A maìoriâ dos animais fôi proveni€*ìe dos dast.itos de

Setúbal {75,3%} e Beja (13,3%}.

https://nuvem.quercus.ong/apps/files_pdfviêwetl?file=%zftem...2FRelatoriovo252Odev.2520âtividades2021-QUËRCUS%2520ANCN.pdf Páginã 23 de 44



POF.js viewer

e*r
QUEftCUS' Assocloúa Nacïonal de Conservoçãa dd Ndtuïeza

RELAÍóR|1 DÊ Afrv,DADEs zozl

A entidãde respon:ável pela mãiõria das entr€gãi foi Ò ICNF {43%). 28% foram eniregu€s por
particuìãíes, seguidôs dâ GNt {27%), 1% ÌransÍerídos do CERAS e 1% íesgatados pelo CfiÂSSÀ.

Âs Âvês repíesentârãm 91% {274 animais} dos ingressos, os MamíÍeros 8% {24 anímàis}, ê âs

classes Répteis e Anfibiôs rêgistãrêm cada uma 1 entrãda.

As espécies rÍìais côrnunr folãm GaivoÌâ-de-asã-escuía lLarus Juscusl {19,3%, 58 snimais),
GâivÕia-de-pãtas-âmarelas {lotus michahe}lisl (13%, 39 ãnimãis} € Cegônha-brãncâ (C,'crnio

ciconial {1,1,7%, 35 animais}.

,A maioriã dÕs ãnimãis pert€nciã a espécies com Êstatuto de Conservâção poucs preoütpãnte

{LC} {93%}; 3% enquadrava-se como quase Ameaçado e outros 3% cômo Vu,nerável. O€stã

úflima cãÌegori4 podemos destacar um lalcão-peregrino lFalca peregrinusl, uma ógea {folco
subbuteoj, uma Águia-sapeira lCirtus aarugínosus) e doìs Açcres {lccrpr-fe r geltillisl.
lngre$ou alnda sm Mocho-d'orelhas (Otus scops), classificadó com Infôrmãção tnsuÍcìents

tDD).

As causas de entrada mais Írequentes foram Fratura (20,7%), Intoxicação (17oi6) e Queda do
ninhô {15,7%}- À maic*ã doi ânimais acolhidos com sinais de IntÕxÌcãçãô {88,2% dãs 51
entradagl pertence à Ordem Charadriiformes, enquadrando-sê nã têodênciê nacional do
aumento de ingreilos de ãves do género Lâru! côm srspëitâs de intoxicação por biotoxinas
nos CRAS,

No final de 2020, 9 animais perínâneceram no tentïo, totahzãildo 309 animais em
Íecuperação ao longo de ?0?1. Oestes,51% rnorreu {8% enirou morto, S4% morr€u de morte
natuíal e 28% Íoram eulanasiados).

Do toiãl dos 309 anima's que estiveram em recuperaçâo durânte 2021, 38% forãm libertâdos e
4% foram ttãnsf€rìdos para outros CRÂS. No Íinãl de 20?1, ãinda se encÕntravãm ern

re.upêrãção 20 ânimals. Âtãxã de r€cuperãção em 2021é de {60%}.

O CRASSÀ têtn tãmbém um papel relevante na educaçãc e sensibili?ãção ambiental,
recebendo de:erlas dë volunlérios e estagiários de diveÍ5âs árêãs. Âdlcionalmenle, desenvolve

atividades comô libeìÌâçôês dê ânÌmais com púbiico, visìtas a escolas e ATLS, alcançan{to maìs

de 700 pêssoas em 2021; €ntrêv:stâs pârà à comunicâção sociâi ê pâítilha de cõnteúdo no site
da Quercus {www.queícus.pt} ê nâs rsdes sociõis Instâgram e Fâcebook, onde contâ com cercâ
de 4000 seguidores. Âpesãr das lÌmitâções devido à pandernia de COVìD-19, o CRÂSSA nãô
deixo{ de tentâr alcançâ. um púbiicc vasto e variadÕ, lomando medidas de segurançâ como
ìimilar o núm€ro de valuntários por dia a ajudar ns CenÌío, pedir â inicrição obrigaiória paía

eventos prês€ncÌãis e apostar na divulgação onlirie. Foram desenvolvidas atìvidades de
educação ambientàJ e divulgaçâo, como Iibertações, íorma$es, visitãs guiadâs ao CfiÀSSA,

atividêdes didáucas, entrevistas para ã comuni.ação sociã, e mãnutenção das redes sociais

{facebook e lnstagrami.

Em 2021 ÍÕi apfavãdi uma cãndidatura ão Fundo Ambientaì rêfer€ntè a Íundonamento que

tlve o sêu encerrãmento a 30 de noveÍnbro do mesmo ano.
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C8ASM * CentÍÕ de {scirp€raçío dã Animãls 5êlvagens de Montejuntô

O Centro de Recuperação de Animais Selvagens d€ Montejunto {CRÂSM} é um projeto da

Qüerôus - Àssociãção Nacionãl de Conservãção da Natuíezã € dâ .,uniâ de Freguesìã de Vilaí,

cÒm o important€ apÕio da Câfiãra Municipâl do cãdâva' e da assotiaçóes lÕcais. Está em

funcionãmenlo desde setembÍo de 2007 ê as suãs instalações êstãÒ conc€ntradas num únicÕ

edífício - cuja plantâ ocupâ ã área de 408 fi2 ', consìruÍdô dê râiz num terrêno dã Freguêsia

do Vilar e licênciâdo pãra o efêÌto pela Câmara Municipal do Cadavai. Ëste cenìíÕ €sìé

i€conhecido nôs têrmos dâ Portâíia n,ç h1?,/2009, dè 18 de sêiembro com a licêncà íìe 2012

Pï 09/CB.

A sua localização no limite iuperior da aldeìa de ïojaira '- altitude de 239 m, nüma encosta da

Serra de MontajuntÕ, ben€íicia em simultâneo da presença de infraestruturas essenciai: a6

funcìonamento * redes de água, esgoto, el€Ìricidada € telecomunicações - e da proximidade a

üma dreâ rãturâicom cârãctêrísticas nìuito própí;as, õôm o estaluta dê PâÌsâgem ProÌegida.

O CRÂsM tem comË prilcipai! objetivos:

' Releber, trâtar e râcupârar espécies selvagens autóctones, preparando-as, a nível Íisico e

comprlrtãmèntâI, pârâ à suã postëriof devoluçãa aü meiÕ nãturül em cÕndtçõâs qüe garantam

a sua sobrevivênciãj
. Encâr inlìar ôu manter em condições adequadas os animais iÌíècrJpsrá\rei! cÕm

possibílidâd€s de serem usados em programas pedagógicós;

. Desënvofueí ãtividades de Íormação dê Ëducaçâo Amblentâ1, promovendo Õ cônhecimânto

na área da fauna sêlvâgêm ãutóctoÍÍe e rêspetivâs ameâças;

r Coiaborar em âçôês de conservaçãc da nâturêza, atrâvés dê aìividadês, com escolas,

associaçôes regiorais e populaçâo em geral,

Em ZO27 íoram aprovada: duas çandidaturas ds Fu.ìdo Ambiental, uma referenìe a

funcionâmeniç, Íinalizada a 30 de nov€mbÍo dt mesmo ano, e outra refÈrente ã

requalificaçâo, que obteve prorrogação de praro da candidaturâ parã a suã conciusão até 31

de iulho de 2022.

3.1.3 - Co*servâçãÕ ËX 3lTü dê Oígani*mos Flrlvlâis:

ã€sirltlvô {íàsuftô}: ËÍn virtude da degÍadação êxttema dos ecossistemas de água dôcs € dãs

amEaçâs à sobreviVênçia de populações de êspécies autóctones de peixes de água do.ê; têve

início este pro;eto em 2008, paía efeluaí ações de conservaçãÕ ex-situ de aspécies autóctones

de peixes de água doce ameaçadas.

lspãciês-âlvo: Ajìr etyprts hisp1niú {Sarcmugô), Squalius u;"odersjs {Ëscalo-do-ârãdê), Squoriui
torgdie#is tlscalo-do-Mirs), Achondrsslúmd accidentüte {Ruìvaco-do-Oeste},
lberschandrcstomü olmô$i {BÕgã-do-Sudoestô}, tbÈrschandrostomo lüsitünicum lgoga-
portuguesã), Squoli us pyrenaicus \t scãlo-do-sul)
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QUERCUS - Assotíaçãü Núciottal de Conservõçãa dd t{atalezd' RELATÓRI1 oE AfIv,DADEs 2027

pârus$as: o Aquárlo Vasco dã Gamã, o Institllto Superioí de Psìcologiã Âplicada, â Faculdade
de Medicirâ Veteíinária da U iversidade Técnicã de Lisboa e a Câmâra Muricipal d€ FÌgueitó
dos Vinhos

3.2.4 - prÕjeto dê l!êcupêrâçãô e Proteção da Margaritifera mârgaritíÍâra
(mexilhão-do- rÍo)

OesüiiiÍ3 {rasuÌüÕ}: Â espéciÊ MãrgãritiÍera margaÍitífera {mexilhão-do-rio) êstá lìstadã como
"Em perigÕl' globalmente e como "ariticêmentê em Peíigo" na ËurÕpa pela Listã Verm€lhã da

União Internacional para a CÕnservação da Naturezã {UICN) de ÊspéciÊs Àrneâçâdas-

Àtualmêntè, em Portugã|, as populações dë M., margaíit,fera estâo conaÌnadas apenas ã ÕitÕ

tios pertencêntes às bacias hidrográíicas do touro (Sub-bêcia dô ïuâ: rios ïuela, Rabaçal,

Mentê;sub-bacia dÕ Pâ:vã: rís Paíva,Sub-bacia do ïâmega: rios geça e Terval e do Norceste

{Cávado e Neiva}.

O proj€to toi financiâdo pslo prôgruma PÕSËUR e.pâlo Fundô ÂÍnbientâ|, com datã dê início â

2 de julho de 2018 e enc€rIâmento previsto pãrã fìnàl de 2021. mãs foi necessário sol,c,tar
reprogramação do pÍogrârnâr tendo sido aprovada a prorrogação de prazo ató 30 de junho de
7022.

pâÍceÍiâs: ICNF ê CÕíìsóício MCG MargãritiÍ€rd, constituído poÍ iPB - lnstituio Politécnicô de
Sragânça, AssÕciãçãô parã a Investigação e Desènvolvimènto dã Ciênciâ, lC[ïA - Instiiuto de
Ciôncias, ïecnologìas e Agroambiente da Universidade do Porto, Universidade do Minho,
Freshì,vatêr, 3ioìa e Uniyersidade de Aveiro.

Objêtivos Âmbieniais: Inverter c píocessÒ de declínio côntinuãdo e ácentuado das suas
pôpulaçõês ê prcteg€r e/ou rrcuperar os núcleoJ hístóricos drs:ã espécie, rÕnstituìndô-sÊ
ainda comô o plano de referência e ôrienlador para os váÍiós interv€nientes o processo,

norneâdamenÌe ê administíãção cenìÍâ1, A não implementação da operâção podetá acarÍetât
perdas ireversÍveis para a espécie, üomeãdamente no! rinco rios cnde ocorre com núcleos
populacionais de baixa densidade (Paiva, geça e ïerva, !ávado e NeÌva), corn consequèncias

muito negãtivãs ao nível da possível perdâ dêfinitivâ da diversidãde gê*ética associâda a estãs

populações.

3.2.5 - Ëslfuluïa CR1Â* BOSQU!$
{bttp$t/wìsw.tâ6êbôô{.êââilgíôup$ll 1 9ô629?80470S49}

Númeto de sâídas de campo:
15 MarçÕ * Sintra

16 Março - Leiria

17 Março - Pomares

18 Março - Marão

19 Mãrço - Cãparrôsà

11 NôvêmbÍo * Porto Sân1Õ
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12 Novembro - Porto

15 Novemb.o * Olivêira Hospìtãl

16 Novembro - sãbugal

18-19-25-26 NÒv * Lèiria

20 NovembÍo - Besteirús

27 Novembro - Secarias

28 Novembro - Leiria

6 Dezembro * ïâvira
11 Dezembro - Tâvira

Outros indicadores:

Plantâs: 30 000

Número de Voluntários: 1000

3.2.6 - Proieto Floresta Comum

htrps://wwwf lcre$tacôÍfi t|m.Õrg/

üestrição ê abiellvosr Prcgrama d€ fomento ê incèntivÕ à criaçâo de umâ flôrâstã autóctone
com alÌos índices de biodìvêrridãde e dê prôdução de serviços de êrossistemâ. AtuãFoentè

estão licênciãdos aomo fornecedorês de mâÌêíiâis liurestâjs de reprodução pârã exerc€l€m a

ãtivióade de'produçãc de plantas pârà o projêto Florestâ Comum, 4 viveirÕs do l€NF, l,P:

Amãrsíìt€, Mâlcàtà, Monle Mordo € Valverde, lesde o .êu iniciô, 2010, até 2020 já doou

1.189,053 plântas autóctones

Atfuidâdes rêâliïadas: A Quercus gêÌê âs cândidaturas à bôísô de plantas e assiíìâlâ Õ dia dâ

Florêsta autóctônê com umâ ação dè vôluntâriãdo ambienìâl de plânìôção, numa de thectârê
com o âpÕio da HP Poriugal.

Na campanha Zt?A/?AZf ïoram produzidas e disponibilizadas pelos viveiros do ICNF 145.700

planìas de 47 espécies de árvores e arbustos. Os pêdidos de plantas realizãdos por autãíquias,

outrãs e tidãdes públicas e órgãos gestÕres dê baldicts, totàlizarâín 181.479 p,ãntas. Depois dã

avaliação das candidaturas recebidas ao Floresta €omum, ptocedeu-se à atrìbuìção de 114,718

plãntas, tendo sìdo entaëgres 160.122 plantas. Uma boa parte das candidaluras destinaram-se

a prÕietos florestais, da conservã*o da natureza e de recuperação da biodiversidade {75%},
tende sido tambóm submetidãs candidatuíãs. para projetos educalivos com a comunidade

escolar (11%) e para p:rques floreslais urbãnos {14%), num total de 44 cãndidaturài. Cèrcã de

mêtade dãs caididãturãs incidirãm sobrê árêas ãrdidâs e ãprÕximadameïtê 27% dà5 ãçõès

ocoíreu em Áreas Classiïicadas. Sensivelm€ te 58% dos projetos prúcêdeu à conversão para

espécies âutócto{ìes ê 15% ânvÕlveu q êrradicãçãô de êspécies invasoras lenhosar. A mãir}riã

dos projêtoi envolvêu üm Gabínete Técnico Florestrl, contando também a execução com

êquipas de sapàdorês flôÍèstèis. Àssistiu-!ê ao ànvôlvìmênto da população local e escolar em

cercâ de õ1% das açõei.
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QUgfrtUS * AssariaçAe Núciorr',l de Cotsenraçãa dü NdtuïÊ26
RÈLAÍÓRTO DE ATIV'DADES 2021

3,3 - tentrs de Informação de Resíduos I $OS Anaianto

3.3.1 - Linhas e$trãtôgiüas dê Õíien!âçâa

Âcompârhâr e promover ãtividadês de sens:bilizaçãÕ, infÕrmàção e cônhecimentÕ sobíe âs t€máticãs
de gêstão de rêsíduos, enquadrada com a hierarquia de gêstãô de resíduos e economia cìrcuia.;

Pïojetar, dêsenvolv€r ê gêrir proietos e campanhas especíïicas, direcioladas pãrê â côncreiiraçãô dos

objetivos do ClRi

Intêrvençãs eín pôllticâ$ nâcionâb ê europeias €m mâtériâ dê gêstão de resíduos;
' Intervençãs nacional e inteíflaciÕnal em matériã de acompãnham€nto e gêstão das temáticas

ïelacionadas coífi o amiantÕ.

3,3J * üescrição surnãria das atividãdê$
G€stâo de pÌotocolistas

Àcômpanhamsnto e reunião com âs empresas que gsaâbêletem protocolo com o CIR e q e

ãpoiam o pÍojeto SOS AMIANïO;
WasteÀPP

Promoção e gestão dã aplicação digital para êjudar a esclarecer sotlre os destinÕs dos resíduor
tbãnÕs. Prèpêraçãr, contâtÕs ê reuniôes para assegurãr o finân.ismento da versão 2.0;

SôS Aínianto
Gestão dos cÕn1atos, organização de eventos de sensibilização nacionais, preparação e
organização do Segundo enccnt.o Internaaional sobre o Amiantõ e o Mes6teliomaj
candidêtüras â programas de Íinanciamento. PÍomoção da regulação do mercado da remoção
e g3sìão de resÍduos. CóntãtÒs e acômpãnhãm€nto internacional do tema;
6rssníome
GêstãÕ dã Câmpânhâ de Sensibilização Ambientâl direcionada para o Íurismo Local, conÌatos
prévios;
Greentifestyìe
Campanha de sensibilização e infôimação sobre o impact€ dos produtos descaítáveis ra
Samana Ëuropeia de Prevenção de Resíduos. Outros contstÕs pãrã linãnciãmen!Õ dÕ líojeto;
Sssiduos tlrbano:
Píomoção dÒ âume.rto da recolha seíetiva; pressão para a iriação de respostas diversas e que
permitãm asseguür a recolha da Õutr3s fileir:s de resíduos, como os resíduos têxt*is, os
bioresíduos ã as pequenai quantidâdÊs de resíduos perigosos;
Residuo5 industriais
Plomoção do respeìto pelã hierarquia de gestõo de resíduos, bem como pela ì*corporação de
mãÌérias-p.iínâs recidadas na produção de novos mâteriais; pressão para um mâior aonlaolo e
diminuição dos resíduos impôrlados dirêtament€ pãra deposição em âterro, promovendo a

valcrização e reciclagem dos mesmos em detrimento da eliminação;
l{êsidu03 !eïigôsr}g
Resolução dos pasi;ivos ãmbientais em Poít{rgãl; pressão para a publìcaçãa do Dipiomã
ProSolosj
Íinanciamëâto
CÕntatos e prêpãrâçãÕ dê prôjetÕs e atividades palã flflãnciãménta, gaíantindo a

susÌenlabilidade finance:ía do CiR;
Polí1icãs nacignai5

Acompanhamenio de debates na ÂssembleÍa dã República e colaboração algrns Grupos de
ïrabalho e Oeputâdos em matáíiã de prôjetos e lniciaìivas :obre gesião de resíduos e aíniãnìô;
Polític.J5 europeiat
Participaçãó rm wêbinars e.reuniões píomÕvìdâs pelo GrupÕs de Trabâlho em resídros e
produtos do lË8.
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QUTRCUS - AssaúaçËo Nacic*taí úë Cônserlraçëo dl Natüreza
&EIAÍÓRIO OE ATIVIDADES 2021

3,4 - PÍôietü NânÕrigo

Descrição sumária das atividades:

Pãrticipãção êm divErsôs "workpackages", nomeêdèm€nte WPL {prover dados de alta

qualÌdâde e iinhas de óríentação stã*dârdizãdãr), WP2 iDêsenvolver f€rrârnentas refoÍçadas

de governança de risco), WP3 {DesenvolveÍ uma êstruturâ de governança dê risca

tmnsdisciplinar baseada na ciêrcia! e WP7 idisseminação/comunicação e exploração) e no

Comité de Utilizadorès, N$te âno ã Queícus intensiflcoa as atividades no WP3 e WP7, tendo

sido co-produzido pela Quercus, sociedãde Porllgüesa de Inovação e a empresa Factoï !ociã|,
um vídeo sÕbre o projeto. qiie serviu tambéín cÕmo divulgação dÕ webìnãr reaJìzado em

cutubro, dirigido sobrêludo à cornun,dãde científicã, parâ divuigãr o prÕjèto e al€rtar sobre a

nëcessidade de governança dos riscos dos rlanomateriãis.

Sìtê dô Nanorìgor i"rttss://nanari{o.e_g ; VídeÕ: httpülyagll;.,be/lfl.Mtlp5HXFiY

3,S * {uergia a Âlterações Climáticas

Oescrição sumária dãs ãtividadês:

HACl(s:

Objetlvos: rÒntribuìr pêã'ã trãíìsformâçâo dú mercado d€ equipâmentos de âquècimento e

ãrrêlec:fiento; impulsionãr os con$umidores a subsïituí1, nãs suâs habitrções, equiparnentos

de aqlecÌmento e arrefecimento de ambienie e de aquecimento da água qre êstejam

obsoleios, por outros côm elevada eÍiciêncìâ eneÍgótica; divulgar soluçóes alternativas, a baìxo

cüsto, que diminuam ã necessidãde de energia, reduzam as faturas e meihorem o conforto e a

saúde dos cidadãos europeus.

Âtividõdes: CriaçâÕ e ãtllãlirãçãÕ dãs listagens de produaôs; Desênvolvimento de materiais de

divulgação da projeto; Criaçâo de conteúdos parâ redes sociais; Rêuniões e atlvidãdes cfm
stãkeholders; Atividãdes de divulgação do projeto; Acompanhamento do píojeto e dos

pãrcêirósi Âeunióes do píojetoi Colãboíãção rom caínpânhãs europeia dos CoolprÕducts, EE8,

ECOS CAN, R'ght to Repaií e Garmãnwãtch

Topten:

Atividadès; Àtualização das lÌstagens de produtos; Criação de conteúdos para redes sociais;

Âtividades de divulgação do projeto; Desenvolvimento de novas parceiras e mãnutençãÕ dãs

existentes

ALICË:

Attuidades: Desenvolvimento de materiais de divulgação do pÍojeto; Atividades de divulgação

dô prÕjeto; Nêwslêlters; Rôlãtóriô financ€iro; Reuniões dÕ projeto

Gerações circulares:
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RELATóRIO DE ATTWDADES 2021

Objeclivos! Dìvulgãção dos cÕ cêÌtôs de economia cifculâr, promovendo iniciativas de

êducãção ambìental que incluam medidas para a redução do consumo de recursos, compras e

côisumos mâis êticienÌes e sustêntáveis, malor reulilizâção dos materiais e prolcngamênto do

ciclo de vida dôs píodutos e estÌmular campanhas de recolha è reciclagêm paÍa pôssibilitar o

r€âprovêitâmênìo destes enquanto íêcursos.

{rtividades: Desenvolvirnentô dê conteúdos; Levantamentb dos conslrnos; AÌividâdes de

sensÌbi,ização; Relâtórìôs; Re{, iões do pmjecto e visitâs às lPSs

gbP {nova pèrceria}r

Actividades: üivulgação de consê1hôs de poupança enargética

Leroy Merlin {nova parceria)r

Actividades: Drvulgaçâo de conselhos de poupança energétÍca

Worten (pãrceíiã anualJ:

Actividãd$: ?repaíâção de folheto sobre eficiência energética e campanha nas redes sociais;

ADENE (pãrceriã pontuãl):

Actlvidadas: Realìzação de dois MV

Pã*icipãçãô em consultas públicas e audiêntiâ parlamèntôr"

ÕÍienÌação ds Estágìo de Mestrado êm ciênclâ Política, em artitt'ação com a Universidade do

Minho "Políticas climáìicas: Do níveleurÕpeu ao nivel iocal" e divulgação de resültados.

Colãbovação na Ìradução da Declaraçãc de Glasgow sobre ãlimentação â climã € cÕnt€údos dã

págìnâ intern€t íespetiva, e divuÌgaçãc junto de municípios pÕrtugueses:

http s:// pr. ç |a s eoyrçle. dg{d! ìgt plg

Partìcipâção em alguns encontros e webinâfs promovidos pêlâ cÀN-ÊuÍope,

3. 6 - Câmpâuha Âutarqui*s $eÍr ülifô$âto/Herbicirlas

Õbietivos: pressãÕ políticã, ssn.ibiliàaçio e Íormaç5o sobre ôlternatìvâs aô5 h*ibicjdas e |Jma

gesÌão rnsis nãlurclde e:pãçÕs públicÕ3.

Oescrição sumária das atiyidades:

Â pãndèfiia CÕVl0-19 co.ntin ôu a condicionar ã ràãliuãção dê ãtlvidãdês práticãs e

p.eienciais, ínâs em rÕntlâpãrtida um grãndê aumenÌo de atividades €m fÕrmaÌÕ vlrlual.

Em 2O2L âderirãrn as seguintês autãíquiãs: 1 rnunicípio {Nazarél e 11 Íreguesiar/Uniões de

freguesia {JF dà odeleite {cã51ío Marim}, UF Stâ Mariê alfémìa e 8oâv,itã {Leiriã}, JF Ferrêi

{Peniche}, Ua sta Mãí:ã, s. PedíÒ e Sobral da Lagôã (ÓbidÒs}, jF Espinho {Bragâ}, JF Bãïãçal

{Sabugal}, JF vila VÕrde {Alijó), JF 5ânìã Mârtã dâ pÕrìuze'f ivianã dô Cãst€lo}, JF cãtiã

{Àveiro}, jt Montenegír {Farô}, JF oliveirâ do Conde (carregal do sàl}.
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QUERCUS - Assoëiação Nacíanat de CÒnserysçãÕ dd Ndtur€zã
RELATÓRIO DÊ ATIV'DADES 2021

Deglaaam-se âs 9êguinte5 aïividêdes: 3 reuniõês com Js seguinle: êntidãdês: grrpo dô

cidadãÕs dê Coiübrê; Grupô dâ íÌìorâdôrêi d3i o{ivãis â Junta de fÍêguesia dos olivais; 1 ação
'dê formaçãÕ; :srrdã dô câmpo; pârtÌcipação em I êv€ntôs âÍíl fôrmâÌô Õrìline; co-olgaíììzâção

de 1 evento presenciai; inãugçraçãÕ da hÕtel pàÍa insetôs, ânfib,os e íópteis ê Fórr$
"Biôdiversidâd€, autarquiâ3 livres de hêrbicidâs e glifôcãto", em Mirê de AiÍe,4 dê sete:ïbto;
âpoio nã produção do víde*: Aa ÂÍneãçâs SìlenciÕsâs nas Nossas Locàlidades;

ãco$pânhâm*Bto d* 7 denúncias; {-i pârticìpâção no júr! nacicnal no sub-indicad*r 1lt -

úestão $ustentável dos Ëspaços Públlcos, da galrrdão Ëcc Municípics XXI e nç indìcadcr 4A -

Ispaços Públic*s e [spâçüs Vêrdâs do galardãc [mIreguesias XXl, d: Â34Ë"

A Exposição sobre frvas Espontáneas circulou pela CM Óbidos; CM Eraga; e CtM de Esposende.

pârticipação na lista de membíos da PAN-Ëuropê.

Há a destâcâr â âtribuiçãô.dâ Menção Honrosa no PÍémio ïârrs de Fêmmes 2021. â AìâxandÍâ

Âzevedo pelo trabàlho da campê*hâ AutâÍquiâs eem GlifosatolHeÍbicidâs,

3.7 - Âtiüdade dos Núcleos

3.?.1 - l{úclês Hegisnal dâ Madèirâ

Descritão suÍnáriâ dãs ãtieidâda5:

Reunião da Âssembleia de-NúcÌeo da Madeira * Eleìção da nova direçãÕ {27 /02120?.1]1;

Pârticipação na Consulaa P*blica do Ë!A des prôjetÕs:

- do Caminho das Ginjas * Paul da Serra í08/O2í2A2\
' de Requalificação da trente Maí de São Vicente l:.3/A8/2O2Il
- do Caminho das Ginjas - Paul da Serra,2eversáo {0"Ì /12/2A2\

tmpugnâção dã Declãraçãr de lmpãcte Ambiental {DlA} dÕ píójeto de Requaliïiraçãc da Frente

Mar de São Vicente t7g/70/2O2I\;
R€ciãfiaçõer ão Co sêlho Disciplinar do 3istèrnã de qualitÌ€ãção de Peritos Compêtentes em

AlÂ {QPCAIA}, rêlât1vãs à três dôs autoíês do flÃ dÕ caminho dâs Ginjas - Psul dã sêrrà
inscrìÌos como pê.itos cohpetentâs em AlÂ {09/03/2021};
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Elâbôração de cartã de âpÕio da Quercus ao projeto Streams of Life, da Câïnãra Municipêl do
Funchal, sulrscíitá pela Direção Nacional da Quercus {envtada 3ú/O3/2O2tl,;

ComünlcadÒs e intervenções na comunicâção sociãl:

Comunicado sobre o ËlÂ do Caminho das Ginjês * P.ul ds 3eüã tt4l12j292f1; Comunicado

sobre à lmpugnãçâo da DIA do projeto dê Requaiiticâção dã Frente Mâr de São Vlcentê

128/tÕl2827\;
R€spÒsta aÕ presidênte do ifCN \ZA/A2/2A21}; Resposta à nótà de imprensa do Governô

Reg:ônal sÕbíe a Frente Mar de 5âo Viceni€ {0.1/11/202L};
1 entrevistâ âo DN, a propósito dâs vivâncias natalíclas e sustentâbilidadê àmbièôtai;
2 pârticipâçõês em programaì de inïormaçãô dâ RïP-Mâdeirâ;

R€ctamaçâo na €NR sobre êxtíâção de pedra no sítìo dÕs LandeiÍos, Marhico, na sequôncia de

denúncia de uma cidadã;

Diligências junto da presidência da Câmarã de Machico no sentido de obter ìnformação sobre

o paradeiro dos matëriair dô fìúcleo guardãdos no ãlmazém dâ câfiârâ.

9.7.? - N*cles Fegional dê ççiÍÍbra
Dêscriçãô sumáriâ de ativídades:

O núcleÕ fez o ô{ô$païhâfnentô dê de,Ìúnciãs, apelôs ê pedidos de infÕrnaçãô êm bastánte

quanììdãde; íeuniu bem como fez contâtos cpm vãr1âdas insìituiçõês {SËPNA/GNR;
IAGÂMAÕï. CMC, EtlïC, ÊSïsC, etc.); ìomou posiçõês públicâs, fêz ê parlicipou em ãções e

sessões de sensibil:zâçãô nômsãdamente via intêrnet, devido ãos condicionarnenlos

resultantes dâ s:tuação paadémica, Ë outrãs como, por exemplo:

Êeunião no Corsellro ËcoÊscolãs nã €sc.sup. d€ ïurismo e llotelariâ de Coimbra;Saída de

Cãmpo de Campo para Observação do €sìado boìânico nas dunai da Ccstâ de Lavos,6estão
da págìna do Facebook do Núcleo.

' 3.?.3 - Xú$leo Regional ds Cãstelo Sranôo

Dês.riçãÕ sumáÍia de atividades:

Âcompanhâmento de denúncias ambientais;

Cãndidaturã ã0 FA apoio aos CRAS;

' ôbrãs dê mãnutênçãs e amplìação do CERAS Fundo Ambienta';

Receção e Recoperação da fauna selvagem no CERAS i370 entradas);
participãção na Plataforma de defeJà dã Albuf€irã de Santa Ãgueda;

Participãção na plataforma cÍvica lC31;

CênJos è observação da biodivenidade no ÌejÕ Intemã.,Õnãl;

Píôjsto alimentaçãc e monitorização de ãves necrófãgas nÒ ïeiô Internàcìonal -deposições
quinzènãìs {L0 toneladaslano};
- 156 âçôes de Educãção âmbiêntal.

hÌlps://nuveni.queÍcus-ong/âppsfiles_pdfvìewetl?Íile=yr2Frcm...2FRelatatioYa2520deo/o2520âtividãdes2021 QUERCUS%2520ANCN.pdi
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3.7;4 - llúçleo Rêgionâl dê poftalêgÍe

DêstÍirão surnãíiâ dã3 at:vidades:

R€forço da organização interna,

PromoçãÕ do trâbalho entre or colabarâdores ê angariâção de novos sócios;

Promoção do trabalho conjunto com DN e outfãs estrüÌuras e da Quercus;

Colaboração com outras entidades sediadas no Distrito;

ìntervençãs em questões ambieÍiais sensíveis;

Èducação e sensibilização ambiental;

Õrgãni:ação d€ atividades abertas aos sócìos e população.

Indicadores de atividader
Número de colaboradoíes: 11

Núrnerc de reuniões: Intemas à Associãdô:15, coíÌl oulrâs EntìdadÊs:6

Número de comunicãdos de imprênsã; 4

ilúfiêrÕ dê âç6êe de sensibili:ãção: 37

Número de saídas de cêmpo: 6

Outros indicadores:

Oezenas d€ contartôs com ã comunicâção social local;

Âtendimento, encaminhâmento e â.ompanhameato de cerca de 15 denúncìas ambienlais;

Receção, êsiãbilização e encaminhaínento de cerca de 8 animais silvestres €ncontrãdos Êm

estado debilitado;

Ëlaboração de pareceres sÕbre temas diverscs;

Pãrticipação Êm dìversas palestrãs *,dêbates;

ParticìpôçãÕ em diversãs ãçóês de prot€sto;

Prêsençâ âm diversas iniciatívas dè EscôÌâs do

senslbilirãção, €xposições ê dêbàter;

Apdio è rolêbÕração ôo prôjêtÕ da Rede de

Ambiental pãÍã a sustêntabilidade,

Colaboração ra gestãÕ da Rêservâ 8ìológicê dê S. Vicente;
part'cipãção ê côordenâção dôs projetos LIF€ LiveÂdapt, lntereg
Intereg Biotrans:

coordênâçãô e âpresentâçãÕ dâ rubricâ íadiofónicâ '?mbientg èín FM";

4. Aagaxiaçáo e üdelisaçãô d$ âss{rciâdÍ}s

!ü 2021 manlivemos o trocâssÕ de pãgãrnento por débito dlrêto e gerãr uÌììa refefência

ãtrãvés da Êãsypay, bem como Õ pagãrnento Õnline r:a página dã Associãção. À mêior parte

dos sóc1os etetuê o pâgaríìent! atíavés de transfêrência bancária pãrã o |SAN dã conta dã

6estâo de Sócios,

[m 2Õ21. não foi feito o pedido ânüal dê quotâs aos sócios através de cana, como jd

também não tinhâ sido feito nos anôs ântêÍíôres. O último pêdido de quotâs feìto por cartâ

https://nuvem.quercus.ong/apps/filês_pdfviewe(?Íile=a/"2ftem...2FRelatoíio'/õ2520.leVa25 20âtividades2021_QUERCUS%2520ANCN.pdÍ
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pãrã os sóciôs fdi sm 2017, eíêtuado ã todos 0s sóc10s âtivos cÕm quotas em ãtrâsô ãté 3

A êvslu€ô d! número de nov{}$ associãdos enÌre os ênos de 2ü14 e 2S21 é a seguinte:

- 2014 - l*scíêv€Íam-se lg3 novos sócios;
- 2015 * Inscrevsram-se 207 aovos sócios,
- 2016 * Inscrêvêrãm-se 2Sg novôs sóciôs:
- 2017 - InscÍeveram-se 214 novos sócios;
- 2018 - Ins€Ílverarn-se 191 rovos sócios;
' 2019 - Inscreveram se 163 novos sócios;
- 2020 - inscreveram-se 278 novos sócios.
- 2021* Inscíeveíam-se 104 novos sócios-

Ëstes L04 novos sócios inscrítos no ano de
assoctãdos pelas duas Direçóas Nacionais em
havidÕ nenhum.pêdidÕ dê recusã d€ sócios.

2021, foram todÕs ãpíovãdcs como /lovos
êxârcício durânte Õ ãnô de 2021, não t€ndo

A distribuição dos 1O4 novos sóciês por núclêÒs íoi ã sêguinte:
ÍrIsTRInUtçÃo DÂs tiÕ1,Às@

úcrno ?,zt

Âçouìs I

Âlrnltro

MTDEI*À

3AJÂ/ÈVOtrÂ

Be.À6ÁìCçÂ 0

SRACÂ

CÂSïSLO BÌ.ÂNCO

CÔIM}-lÀ

ruüÀïqïo/rs"fteuÀsüRÁ 10

D1nACçÁô NÀCrONÀï,

ÃLGÂ{YS 18

CUÀR}À t

LTTORÂI, ÁLXNïFJÀÌ.,IO

LtssoA 36

PORïÂIBçRE ó
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'Ínb.lã 1- Oistrìbo;ção d€ novos ãssociàdos por l{ú.leos

Ëm 31 de Dezembro de 2021 estãvam 3394 sócios âtivÕs mas com umã Srandâ per€entãgÈm

dë quütãs em ãtraso poÍ pagat, o número ds associãdos.ôm ã últimã quoiã pâ$a de 2020

iiïclüsive) Õu mãis êrã de 9õ9 a$sôcìãdos;

Como 5e demonstra o número dê ãssôciãdos que devem màis dê dôis anos de quotas por

pagâr {2425 associados} é sempre superior aos númerc associados que têm as suas q!Õtas em

diâ, {Íoi cônsiderado o$ $óciÒs ativos entrê o últìfio anô de-quota pâgã dê 2010 até 2021 ôu

mais).

Durante {, ãnb de 2021 foram efeÌuados 36 pedidos de demissõel, ãl8uns eram quotâs

Íamiliares. Os pêdìdôs dê demitsões tem vindo ê aumêntãr nos últimoa anos, €m 2020 forâm

?7 pedidos de demissão € êm 2039 tínhamos lido 16 demissões'

Houve 2 comunicãções de falecimentos de ãssociados a lamentar.

Âs reinscriçôei dê assoclâdos forâm de 4 e as reaiìvãções de sócios já com vários ânÕs em

atraso de quÒtâs foram de 29 ãssociadôs.

6. Cc:nu:ricação e diwnlgação

Ciente de que a comunicação do trabalho realizado é um dos ãspetÕs Íundãmentãis e uma das

tareías mais important€s â eÍ€cuÌar, foram vários os mômentos em que as açõ€s ê iniciãtivas

realizad:s foram comunicadas de formas diferentes e em vários ârnbitos. Êsta comunicação

teve urn carátêr interno e extêrno, na medida êm que píêtêndeu manter ìnfcrmados léanicôs

dirigentes dã Âssôciação scbre o trabâ1ho teâlizadÕ, mâs tãmbém docêntes, alunôs, tÉcnicos

e entidãdes várias.

Foram usados meios diyersos para realizar esta comunicação ir:terna e externa, onde se incluiu

o envic de comunicados Ê notas dè imprensã parã ã comunicação social, a publicação de

notíciã: ôâs redes socìais & no sìte dã Ouercus, rubricâs dê cÕmunicação e conteúdos vídeo,

cóm possibiìídãde de ligação ou partilha nãs íedes soc,àis ê platâformas vídeo- Também

atíavés dà âtuâlizâçãô regulâr dos seus canais de video, através dãs plataformas 'Vimeo' e

. 'yôutübe', e da páginâ Õficiãl da Quercüs TV, disporível em www,su€Ícrl5tv.p:. à Qüêrcus têm

. apo3iãdo na realização e divulgaçãc de reportagens próprias sobrs pÍojetos de EAs, befi cotno.

de rubricas vídêo quê ass€gurâ permãnentêm€nte,

https://'nuvem.quercus.ong/âpps/files pdÍviewetl?Íile=y.2Ftem...2FRelalofio%2520de%2520âtivìdâdes20.21 QUERCUS%2520ANCN.pdí Página 35 de 44
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5.L - 3:*brita tel*visiva diária "Mi&üts Verdê" {RïpJ

O "Minuto Verde", caso único de longevidade e continuÌdade no âmbito da temáticã
ambienlal, ccnquistou já um noiável reconhecimenìo por pârte do público e da sociedade em
gerãl ê tern surgido reformulado e com novas áreas de atuação- prÕdueida e ãprêsentada pela

Quercus na 8TP1, desde S de março de 2006, ã rübrica t€m uma audiência média estimada de
500.000 *specìãdores só em Poílugal, um número que é largamente ulÌrapassado
considera*do que é iaìnbém êmitida efi diversos países estíang€iros através da RTp África e
RTP Internacional.

Ëm 20?1, ã QueÍ{us mantêve ã produção da rubrica de educação àmbìentãl "Minuto Verde,,,
êmiÌjdã lodos os dias úteis de ïÌanhã i08h, 09h e 10h) durante o programã 'Êom Diã portugã|,,

e de taÍde {a partir das 17h30} no programa "Portlgal em Dìr€tr", ambos na RTp1. Êm todo o
ãno forum em:tido! 262 episódios, ãbrãngendÕ um leque alargado de boas práticas, inicìativsJ
e projetos de sustentabìlidade.

De forma ã acompãnhôr trmãs da âttiaiidãde ambientãi, loi dado particular destaque ã

conselhos ambi€ntaìs rel€vântes no.ontexto da pãndemia Covid-lg, relacionados com o
âumento do consümo de aítigos descartâveis e respetìva produção de resíduos; o consumo de
égua na higienização das mãos; as alterações na recolha de resíduos urbanos; a ãlteraçãÕ de
rctinas nâ aquis:ção d€ bêns pêrêcíveis e eübàlados; Õ aurnentÕ do consumo energético
associâdo ao conÍinafiênìô doméstico; a adesãô a mÕdalidades digìtaìs de pagamento,

Ìr3balho e êstudo; as ncvas medidas de distâ.1ciâ*ìênto sociãl no acejso â locaìs oúblicos cai.no
as praias ou aìnda a diminuiçâo da pcluìção atmosférica associada ò paraíiração de vãrjos
setores, ncmeadameÍìte os ìranspo4es. A pâr destes episód,os específicos, íoram abordados
os temas habituais da rubrica, nomeadamentê a eficiêrcia eneígé:ica; a reciclagem; a

mobilidade urbana; a proteção da florestã cÕntra incèndiósj a poupança de água no contexto
de seca; ou ainda episódios alusivos a datas comemorativas dê âmbito ambiental, como o Diã

Murdial da giodivefsidadê; o Ola Nacional da Energia; o Dia Muldial da Sicicleta; o Dia
Mundial do Ambiente ou o Dia Mundial dos Oceanos.

Foi tamt,ém reaìizado um conjunto mãìs específico de episódios dedicadôs a. pfojêtôs e

ìniciativas de pÍodução e consumo sustêntáveis, no âmb:tÕ da economiã circlllar.

ïodo$ os episódios estão disponíveis em www.rtp.ptlpiay/p55,/minutc-verde l1l e em
www.qu€rcustv.pt [2:,

5.2 - Redes soci*is

Em 2021, a Quercus continuou a dinâmizar as suâs ted€s sociãis, nomeâdâmêntê Õ Fâceboôk

{https://www,lacebook.conrlquercujoÍiciâl} que contã íìesie mômento ccm 2590 s€guidoresi
o Instagram {https:/lwww,insÌâgram.õoÍnfqüèícus-*ncnj} quê tem 11212 seguidores; o
ïwìlter {httBs://twittâr.c. lquêrcurancnl com 3820 seguidofes e, mais Íece*tem€nte, foi

da Ass0ciaçâÕ no Lìnkedino perfil aficial

23144122,13:01
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{trtfps://www.linkedin,mm/comparylquercus-ancn) (]om 327 seguidoíes. Tem sidô

âtuâlizâda rêgulaínentê tantbém a piâtâforma Quercus TV {èm hâpijl/quercu$tv,ot/ì.

$,3 * Csmudeados

Em 20?1, a Q.uercus produziu um totãì de 92 ccmunicados de imprensa, cam predominância

dor sê&uintes temas: iËlpacte ã.nbien1al.da pãndetniã Covid-19i emergência ciimáticã; dèfesa

dâ floíestã autóctÒne; êconÕmia circular; consumo sustenïávêl e cÕnservação da natureza.

5.4 - Sire ofïcial - ìelôad.Suffeus.p!

A Quercus disponibilizor.i no seu.site oíjciaì todã a inÍormação diaÍiamente alualizada scbre c
ìrabalho da Associaçãc, podendo ser consultados csmunicados e atiyidãdes íegirnãls e

nacionais, rubricas de cômunicãção e conteúdos vídeo, com possibilidade dê ligãção ôu

partilha nas redes sociais e plataformas vÍdeo.

Em lO de julho de 2021 foi o íançarnento do novo site com umâ atualizãção g,áfÌcã. âsta

migração causou várias deïicièncias na disponibilização dos cÕntêúdos, situação que Ìem sidor

grâdüalmsnte corrigidâ.

ó. Estïrx?sra e fuaeiolramê:ltô let€rxcg

ó"1 - ?otelciar âs êstrutlrrâ$ rêgiônãi$

Açõâs dêsehvolvidas,/êrècutâdãs drrântâ o a ô d€ 2021

1. Farãm, sêfiprè que necêssáriÕ, redistribuídos ôs div€rsôs peiouros e érèas temáticâs pelo:

várics rnembros dã Dirëção NáciÕnãl € disso foi d:do conhecimento a todos os dirigentes e

sócios, õtravés da lista de discussão etetrónica e do site;

23. Foi dâdo u:ï apóio pen'nãnâiìts às vários €struturas da Âssociâçâô âo nível da resolução de

diversàs questões, como por exemplÕ quêstães de representâçãÕ, .jurídicês, €ontabilísticas ou

dè êstágios proí;ssionâis;

3. fôrãm reâlizâdas atividâdês dê sensibiÍização ambiental online com oígãnizâçãô côrjuntà de

dois ôu mâis Núcleos, assim comô elêborados parecer€s e tomâdas de posição com a

coÌaboração de várias estruturas,

4. NÕ que canr€Íne à ãrea da tesÕìríãria, o Ìrabalho de spóio foi mântidõ e aprofundado,

norneãdamenÌ€ atravás da feêl:zãção de contactÕs regulâres da ïesouraria com as estÍuturas

regionais, de mcdo a esclarec€r evên:uais dúvidas e clariíìcar alguns procedìmentos;

5. lncenlivôram-se e apÕìarãm-se as estruturâs nas suas candidaturas a representantei das

ONGA em diversos órgãos locals e regionais. tais como Conselhos Estrategicos de Áreas

, 
Píotegidas, Comissões de co"gestão e Conselhos CinegéticÕs poÍ todo o país;

htÌpsr/nuVem.quercus.ong/apps/fìles_pdÍviewetl?Íile=%2Ftem...2Fqelalotiaa/o2521dea/.2520âtividades2021 Q U ERCUS%2520AN C N.pdf Páginâ 37 de 44
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ó.2 * Comunicação entre as diver$âs estïufurâs

Ações desenvolvidas/exewtddüs du&nt* o dno de 2021t
1. O quadro de Recursos Humanôs está ôÍganizadÕ e foÌ dislonibill?ado ncs várics locais de
tràbãlho;

2. Teln ?indo ã seÍ âtuâlìzadâ â lista de côntactos dos diaigentes ê estluturâs da euetcus;
3. Ëxisìtu um esforço por parte da Direção Nacional, i:ara que todas as esarutuaas entíegassem
üm resumo do seu relaiório e piano de ativìdades, de rnodo ã vãlorizar estes os documentos
finãis da AssÕciãçãÕ, a submeteï à Assëmbleia'G€râ1.

6,3 - ?rocessa de decisãe

Ações desenvolvidas/execütadds durëntê o dna de 2O2t:
Foram desenvolvidas algumâs 

'nìciatÌvâs 
tendo em vista transmitir às principais decisôês dat

muniôes aÕs dirigëntes, muito embora ainda seja necessário reforçar este prÕced;mento, de
forma a torná-lo mais regular.

6.4 - Curnprimenis de regras de base em termos organizadonais

Açõës desênvôtvtdds/executddus durãttte a enô üe 2O2t
:.. Procurou-se ccmunicar a.importâncìa de Íespeitar os procedimantÕs decorrentes dos
FstatutÕs ô RegülãmeÊto Interno.
2. forârn rsâlizadas vdriâs têuniões com diversas €slílturas ê di*gentes, de rnodo ã esbatêr
possíveis dúvidas e/ou problemas emergënles.

6,5 - Castpâ*hâs dê âfigãriâtãô de furx!ó$

Foi desenvolvida uma campanha para os cidadãos nacionàis pod€íem consignqr 0,5% do seu
IRS à Quercus, que obteve bôns resulladôs.

6,6 - ïxteraçãc coln organismss públicos s privad*s

A Quercus, para aiém dãs ãtivìdades mais divulgadas pelos medlc, tem privilegìâdo â
cooperação e o diálogc com os organìsmos públicos e privados. foi possÍvel €m 2021 cÕnfinuaf
a r€unií aôm'ãlguns Minisiéíios, Auiãrquiãs e õutrãs êntÌdãdes públicas, mom€ntos estes
ãprôveiiadôs pârâ apresentar as principais píeocupações ambienta,s dâ Âssociação.

A QueíciJs tem desenvo,vido colaboração ê pãlceÍias também aom entidades privadas
nomeadâmente no dèsênvolviïento de projetôs espËcíticos e troca de inÍormações,

A QJercus está ptes€nte em divêrsos Ccnselhos ê Cómìssóes Co sultivâs ê dê
Acompônhãmento, em Íepresentaçãa das ONG{ sendo possÍvel cÌtar, a título de exemplo:

- Dìversos Conselhos Cinegeticos;
- Diversos Conselhos tstratégícos de Áreas píÕtegidasl

- Conselho Nacional da Água;
- Conselho Nãcionâl do Ambiênìe e Dêsenvoivimento SustÕntável;
- Comissâo de Acompanhamento dos ClÊVËR;
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- Comissão dê AcompãnhamêntÕ dâ Gèstão de Êmbãlãgèns è RêsÍduos dê Èmbalagêns;
- comitá Portug!ês pâÍa ã $iodiversidade dã Unèscô;
- {cnselho ConsulÌivo do hstituto de Conseívação da Nâtureza;

Comissão Nâcìonal dê combate à Desertiíicâçâo;
- Comisrão de Co-gestâo do Pãrq!€ Nâtural dó Ìêjo Intêrnaciônã1.

6.? - Âtividade internacioaal

Âs questõës âmbientâis €stãÕ hoje cada vez mais associôdãs a contêxtos ìntêtnãriÕnãls dè
enquâdrâmênto quê é fundãmentâl que â Quêrcus consiga acompanhar.

O facto de a Associação fãzer pãrte de várias organizações intêrnacionàis qu€ promov€m
eipecificamente o contacto ertle ONG dê todã ã luropa {e mesmo do mundo} têm faciliiãdo o
acesso a inÍormação de grande valor para o trabalho quoÌidiano, mas também t€ín tofienaãdÕ
a reafização dé tfâbãlho dê íobby iunta dos pÕlíticos {puer os que reprêsentãm Pôrtugãl nÕ

Parìamento E!ropêu, quer Õs nossos rêpretêntantes ns Conselho),

Nêste contexto, â ligação e a pãÉicipãçãa êm organizações cornÒ ô ï&E - F€deração Eurôpêia
de ïÍarsportês e AmbÌentê, a EËg * Confedstação Ëuropei: dê ÀssociàçõÊs de Ambientê, ã

Climateítletwork Eurôpê, ã G[-NÊï - Rede lufÕpêiã Sobre ïransgénicos e pesticides Action
NetwÕrk ïorâm mantidas. A Quertus contixuolj ïãmbém a assegurar a suã presença no âmbito
do €EB, â:rãvés dô represèntântê dâs ONG pcrtuguesês no Comité fxecutivo do ÊEB, e
pãrticipou em diversas Íeuãiões dê grupos temáticos destâ Õrgânização (Agricultura, Água,
Biodivèrsidãdê, et€.i.

A QuÊrËus continubu tãmbém ã reforçar, ao longo do ano de 2O1z!, asua ligação a ON6ÁS
congénêrè3 espanlolas, Barti lârmenlê nos casos em que êxistêm ptojetos oü Ìnïra-
eslrütuías com potenriais impâctès em ambos os lados da íronteira, como por exemplo a

Central Nuclear de Alrïarãz cu ã Miílã de Udnìo em fietortillo.

6,8 * Ortras atividades

Foi ainda assegurado üm cÕnjunto de i*iciativas, nomeadamente:

- PartÌcipação na listâ de membros da PÀN-âirope.

- Particìpação em rsunião com o MinistrÕ do Ambiê.ÌÌe e âs restaí|tes ÕN6A membros
porlugueses da íederaçãc europeia €uropean Ënvirormental Bureau, de acompanhãmentÕ dã

PÍesidência do Conselho da União Europeia.

- Delenvofuimento de um aovo projeto "Festivã, de NanomeÌragem Àmbiental".
- Contactos cgÍn ã 6r€en ÊuropeaÍ FoundãtiÕn.

- Diïrâmizãção dâ I-LOJÂ

A Direçãô Nãciônôl da Q.uercus * Associação Nacìonal de Conservação da Natureza
Lìsboa.31 de marco de 2022

\+VL)d -'
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{Relatórios d.e âtividade *cs ï!ïúcleo*f

7"1 - {tüúcleo Regional da ]}ladeira

RelâtdÍio de Ativldôdès 2G2Í {rô3urna}

QueÍcus - Âssociâção Nacionãl de conservãçãs da Nãtureza

EstÍutürã: Núcleo Regional da Madeira

Indicadoros ds atividade:

Númera de calaboradores: 5 voluntárÌos

Número de reuniões: 1

Númeío de côm{r icados de imprensa: 2

NúÍnero de açõ€s de sensibilização: O

Número de saídas de campo:0

Outros indicadotès {discriminar}: Participãção Èm consultas públicas de ens {3}; impllgnaçõês

administíativãs {1}; Qeclamações ao ConselhÕ Disciplinâr do Sistema de Qualiticaçãr dê Peritos

Competentês em AlÂ {3J; htervènçõês nã comunicãção sÕcial {4}

Dâstritãa sumária dã9 âÌividadês:

fl€uniâo da Assembleia de Núcleo da Mâdêìrâ * Eleição da nova direção {27 /O2/2o211

Pailicipâçâo na Cônsultã Públicâ dô ËlA dos píojetos

- dÕ Cãminho das €injãs * Paul dâ Sêrrã lO8/O21202!t

- de Requaiificação dâ Frente Mãr de 5ão Vlcente {13/08/2021}

- do Caminho das Ginjas- Paul da Serra, 2l versão lO7l72l2r,77l

ìmpugnação da oeclaraçâo de lmpacte Ambiental {DlÂ} dô projeto de Requalificação da Frente Mar
de são vicènte (19 /7o12a21\

Reclamações ao Conselho Disciplinar do Sistema de Qualificação de PêÍitos Competentes em AIA

{QPCAIA), relãtivâs ã Ìrês dos auto.ês do ËlA do Caminho dês Ginjas - Paul da Serrâ insaritos como
përitos competêntês €m ÂlÀ {09103/2021}

Elôborãçâo de cârta dâ âpôjo da quercus ão plojêtó Streams af Lífe, da Câmâra Municipât do

23104122,13:01
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?.2 - ì{úcleo Regional de Coimbra

, RêlatóÍiô dê Atiyidâdes l$21 {Íêsur||o}

Qu€rrus* Associâção Nacional de Conservação da NâtuÍêza

Estruturã: NúcleÕ Regional de Coinìbra

IndicâdoÍês de ãtividade:

NúÍneÍo de colâboradôrês: 4

Númerü de Íeunìõês: 1?

Número de ações de sensihiìização: 1

Númèrô de sâídas dê cãmpÕ:2

o{tÍos indic0dorês {descriminar}:

ântrevisass â ComunicâçãÕ sociãl * 1

Respsí(ã ã Denúncias\Apélos\Pedidos de informação via têlemóvel * 21

llesposta a Denúncias\Apelos\Pedidos de in{ormaçã{t vìã postal * 2

httpsr/nuvem.quercus.ong/âpps/fìles pdfviewer/?fìle=%2Frem...2FRelâtoÍio%2520dê%2520atividades2021-QUERCUS%2520ANCN.pdÍ Página 41 de 44

Funchal, subsriia pela Dlreçâo Nacionald: Quercus {envíada 30/0312021}

Comünicãdos e intervençóes na comunicâçã6 iociãl:

Cornunicado sobre b EIA do Caminha das 6inja: * Paul da Serra í14íA2í2A7ï]i Comunicado sabre a

lmpugnãção dâ DlÂ do projeto de têqualiíìcação da Frente Mar de 5ão V:cente {28110/2021}

fl€sposta âo presidente dô iFcN l2olo:UzozLl;Resposta à nota de !mplensa do coverno flegional

sobre a Êrente Mar de São Vìcente {0U1v7g2tt

1 ent.êvistâ ão DN, a píopósito das vivêncÌas nataliciâs e susiêntâbilidade ambiental.

2 participaçôes em progËmas de informãçãô da ITP-Mâdeìrã

de

denúncìa de uma cidadã

Diligência: iunto da presidência d; câmara de Machico no sentido de obt€r informação sobre o

pãrãdeiro dos mãteriais do núcleo guardados no armazém da câmara

Reciãmação nã GNR sobre êxtrâçãÕ de pêdÍã no sílíÕ dos Lãndêiro!, Machico, nâ sequôncià



QUtfrCUS -. âssocíaúo Naeiondl de Conse'v'oçãa dd Nürurczí,
RETATÓR'A DE AïIWDADES 2027

7.3 - Núeleo RÊgioÍal de Câ$telo Branto

RêlãtóÍio dê Artivldâder ?021 {rêsumê}

QuêÌc s' Associãção Nâcional de cÕnservãção dã Nãturêzã

EsÍRuluRÁ: Núcleo regìonal de Cãst€lo gÍanco

Indicado.ss de ârtividadê {prsy;sões}: .

Número de colaboradores: 3 profissionais € 50 voluntários

Númèío de íeunÌões: 65 {extêÍnas} 4s{internas}

Número dê comsnicados de imprêrsa: 7

Número de acções de sensibilizaçâo: 156

Número de saídas de cãmpo: ?2 {censos e actividadsi} +33 { proj€ctos}= 55

OuÌros indicadores {descrirninãr}:370 entradas no CË&ÂS , 40 voluntárlos

Ltr,rNAs €9ïiATÉcrcÀ! Dr ÀcruÂçÃo:

Consolidar a equipâ de trâbalho, de forma a melhorar a resposta às solicitações cíêscentes que

são íeitas a este núcleo règional. lntensìïìcar c Íüncionamento do CEIAS {Centro de Ëstudos e

Recuperação de Animais Selvagens de Castelo Branco) e continuar a promover os Frojetos em

cu*o na iirea da conservação da Nãturezã, são algumas das ìinhas ÕÍientadoras do trabalho

que a actual dirècçãÒ pretende consolidar e desenvolver.

OsJEcïvôs EspEciFtcos :

Foram dinamìzãdos algumas das atividadês e pÍojetos maís importantês desênvolvidos em

anos anterioí€s, nomeâdamente: o CEÂÂ5, o Projeto Life "lnovãçâo cÕntra tnvenenamentos" ,

https://nuvem.quercus.ong/apps/iites,pdÍvie wetl?Íile=yôzFIem...zFRelaÍo aTo252odeía252Oativiclades2O21-QUERCUS%2520ANCN-p.lt
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Resposta ã Oenlincias\Ápelos\Pedidos de in{Õrmãçãô vÌã emãil * 4?

Desrrição sumária de atividâdes:

O núcleo fêz o âcaínpânhamenlo de denúncìas, apelos e pedidos de inÍormação em

bastante quantidade; reuniu bern como Íe: €ontãtos com variadas instituiçõe: {SËPNÂ/GNR;

IACAMAOï, CMC, EHïC, f$ïSC, etc.l, tomo posiçôes públicas. fez e partìcipou em ações e

sessões de sensibilì:ação nomeadament€ vb internet, devido âÕs condicionãmentos

íesultântss da s;tuação pândémica, 
" 

Õutrâs colïÕ, por exemplo:

Reun,ã. no Conselho ÊcoËscolas na €sc. Sup. de ïurismo e Hotelariã de Coimbra; Saída de

Cãmpo de Camlo para Observação dÕ Êstada botânlco nas dxnas da Costa de Lãvos, Gestão

da página do Facebcok do Núcleo.
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o Projeto Linbas flétricas * Aves e ô ãcolhimentÕ dê bo:seiros, voÌunlárlôs € estagiários.

üËscRtçÃô suMÁ{|Á õÀs Ácnv:DÂDes RÊALI:ADÀJI

ÂrÕfi panhãmeniÕ de denunciãs ambientais

Candidaturã ão tA apoio ãos CRÀs

Obrãs d€ üãnutenção ê arnpliãçãÕ do CERAS Fundo Ambiental

Receção e Recuperação de fauna selvagem no CEFÁS {370 enìradas)

Pãrticipação na PlãÌaforma de deïesa da ÂìbÍfâira de Santa Águeda

Participação na platâformâ cívicâ 1C3L

Censos e obsewâção da biodiversidadè no Tejo Internãcional

Proiêtô alimentâção e monítorização de âves nêcrófagâs no ïê.iô InteÍnacionâl *depó$içõê$

quinzenais (10 toneladas/anô)
- 156 açòes de Educação ambiental
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