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ENqUADRÂMÊNÍo

Â Quercus - Âssociaçãô NâcìÒnâl de cônservãção dâ Naturezã é umã orgôrlizãção que, aó longÕ dÕs

seus 36 ânos de história, ccnseguiu o apoio e reconiecìmento públicos devido à suâ vêrsãtilidade è
âdaptãção às receçsidôdes arnlientais que surgirâm, bem como à suã fofma de tespostã aos novôs
temas ê preÕcspações que foram emergindo. Nô enÌãnto fruta dê tim grãnde cresrimêntÕ, ã
estruturâ íoi se lornando rnais diíícil de gerir. Já no fim de 20:.9 surgiram animosidades iniernas o
que dìficultÕu ã ãtividade normai da ÁssoÈìaçâo. Õ anÕ dâ 2021toi inédita para a sociedãde e, cômÕ
não podiã deìxar de.er, Ìâínbém o íoi pãrã a Associação.

Â câpâcidãdê dê rêspostà dâ Associação, bem como a sua p.ês€íÌçã atlva nÕ terfêno, muito assênte
na estruìura descentrâlizâda que desde cedo assumiu, através da ligura dos Núcleos Regionals,
permítiu-lhe córstruìr uma imagem de capacidâde de intervenção com rapidez e eficácia, que
impoltã pr€sêívât" e desenvolver, emborã müitas v€?€s seja difícil de organizar.

o espaço conquistado iunto dos meios de comunìcação social, fruto de um longo ê lâborÌoso
trãbãlho dê malhóÍ!a na capacidade de comunicàçãÕ, mâs sêmpre ãssente numa ptogressivã prôcurã
de Ír:ndamento técn,cÕ de süpÕrte às iomadas de posição, é outra das grandes €onquistas da
Assoclaçãô.

Jutìtaado todÕs êstes elemeÍtos, cuia eslrutunção e mãnutenção se deve a centenas de dirigentes
volunìériôs e técn,cos remunerados que âo longo destes ãnos contribuiram pârâ a consìruçâo dâ
AssociaçãÕ, chegamos a um patrimónie conum que deve ser salvaguardado e reÍorçado.

Contudo, o progrêssÌvo alalgamento das éreas de intervenção, associado a uín fortalecimento da
câpãcidad€ de àngâíiãí íecrrsos íinanceiros parã ã concrêïizâção de prgjetos ê ìinhãs dê ação, nãÕ

ÍesuÌiou âpenas em asleÌos poslÌivos pâía a Associação. Õ aumento em complexidaàe e diversidade
interna nêm sempre íoi acompanhado por um âumento da íobustez da êstrutuÍâ ôrgaaizativã ê dê
côrnüãicação, trem como do êstãbelecimentÕ de rêgtas claras que possâm conduz:t a uma sã
convivência entre as diveaâs éreas e sensibiiidâdês que uma associação de defesa do âmbiênt€ da
dimensão da Quercus alberga.

Neste plâno de âtividades que se âpíesentã paaa o ano de 2022 proclJros-sê cômeçar por um
dìãgnóstico dos principãi: problemqs que foram sürgindÕ düÍêntê Õs últìriìos anos, têm descuüÍ
aspetos que já há mais Ìempo são debatidqs internamente.

Âs linhâs de atuação aqui propostas devem ser vrstas como orlentações què visâm enquadrar ã açãô
da Àssociação até qüe sa concÍetìzem ã5 oportunidades de debate mais aiargado sobre as mesmas,
mas também como utï p.imeirü estímulo à reÍlexão d€ todos, Ìendo como objetìvô fomertar o
debãt€ alàrgado que muiïÕs sêntem tãltãa nâ Associação. Assim, rão sê tratã de nenhum documentÕ
fìnalizado, mas de uma prirneìrã proposìâ que, a seu ìempa, dev€rá ser debatida, alterada e
complementadê râs suaj díveriâs dimensões em consonância com aquelas qu€ tofèm â$

deliberãçôes da ÂssÕciação.
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sêmpfê qüe urã novÕ âfì{) cômeça? renÕvamÕs

lambéi: a.esperança em mudenças qüe ,urgamÕs
priorítârìês.

Â puâli.ôção da lei de Sases dô Clima em 202:.
reveìa rma Õrieniação pãrâ a nossa conscìência
coletivâ. ParadÕxãlmênìê, as pôliticas sêìüriais
ccntradizem os princípios consignados em diversos'
lnstÍiimènlo; ?eaâis, pÊ1o Organiuaçõss côma a

Quercus são charaadas mãis do {iïe nunaa na

mi5:ão de !mâ cônstruçãs de scciedades ccm
bases iólidas::uma ecologia Ìntegrâ|, para estã Leis dê gase seiâ eïìcãz e cumprô etetivamertê ci
gerS enünctêd0s,

Apesar do avolumar de muiÌos píoblemas, com destaque para à crise cl;mátic,ì, e cooreq uenÌe mente
do: maiores dasafics {ìue'enírsntamÕ:, verilica-se lambém umr abedurâ cada vê: maioí parâ trilhãr
nÕvos c?minhrs e abordagens mais próximôs dã ìlatureza.

Â cï'ìse sanìtária pela {ovid-19 e a crise do fornecirnento de dìvêísãs malérias-pf imas, agravade pela
guerru iâ Ucrânia que âÍeÌô câds vez rnaii béns de píìmâirâ necêç!ìdade, corrÒ bêni a,im€ntares e

êitÊtgiâ, obÍigãm-nos ã rspensãr processos, âum€ntaí ã nossa çficiêncìa e a um aünsrnô iÕnsc,efltê,

Em 2022 esperâìïos rêfôrçaf a noìsa Associagìo pêra que possa aurïenÌar a sua cap:cidarie tle
ií:têívênéü, qu*r ao nível da }rëssãô pôlíticâ quer nã âção nü êrrênÕ, Pâra isso serão ,ãnç:dos
cónvÌtes à pârìicipaçãç, c*âdos nôvos grupos de trabrllrn, apciad*s noyâs eqüipas aos núcìeo:
regionais e pôtenciadã5 ãbordãgens € nôvis dinârnicas re$ênerãtivas, nÕmêãdãmenìÈ alêígèndÕ ê
jrteruenção de recuperação da biodiversìdade em diversçs côntsxìss € tìpâlogias do terttóíio,
fsperâmÕ! ãirda patencÌâr Õ trãbaiiro sm rêde com Õlrìras organi:ações aongéneres, ôuìras
crganizàções da sacìedade civil, a colabcração tom.as autàíqu;às lotais e as pãícerias cóìlì o sêtor
emprssarlâ|, lsìa5 sãô â9 prioridades lara este ana de 2C22, sêm dcscüfar a conìinuìdãde de müìto
trabãlho d3sêÌlvôlvido nas diversãs estruturãs â prôjets: da Quelcus.

Â D,rêçãô l,,iacicral reíorç o aeu eínpenhô para que ã Qsefc{5 coniiiìus a ser {m3 VOZ A?lVÂ c
lNïgÊVtNïlVÂ *ã sô.iedade pôrluguesã.
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1. Potenciar das estruturas regionais

€ste continua a ser um dos principais problêmas que marcam o dia-adia da üuercu3, não se tendo
verificado grêndrs ãlterações tos últimoi anos. Âlguns Núcleos surgiram de novo após um lon€io
,flteiiegno d€ ãlivldãdê, fruto dô eÍnpênho do ãlgüns diÍlgentês regionais, mas vários outros Núcleos
mantêln uma estrutuÍa frágil que dilrcuÌta a sua intervenção, 05 problemas mais frèquentemenìe
apofltados pèlos dirigentes íegionais são:

r Dificuldade em cÕnseguìr responder às solicitãçóe$ que vão chegando a cada dia e quê assurÍìêm
carãcteífsticas muitÒ vâriadâs: êncamiãhàmeôtô dè denúncìas, respÒsta ã pedidos de informaçãÕ,
análise de docume tos técnicos {por examplo estudos de im?acte ãmbiental}, fepresentação em
órgãos vãrios, resposta â pêdidós parâ panicipar em palesÌras e/ou ações de sensibilização sobre
temãs muitÕ difer€ntes ê alguns de cãráct€r baiiante técnicô.

. Dificuldades em angariai fundos paía o funcionãmento básico de cada Núcleo: material informático,
deslôtaçôes dos dtrtgentes, {Õmunicâçõês, êtt.

e Dìficuldade em angâriãr võluniáriôt colaboradores regulaíes, sócios e dirigêntes paíâ o Núclêo.

'r Dificuldade para responder às prsgressivas exigências de procedimentos internos, nomeadamênte
na área da contabilidade-

. Fãltâ de comunicação intema

Para ultnpassar q$tãs dificüldadeJ sentidas, propõe-se melhorar o ãcompanhamentÕ pela DiÍeção
Nãcionã|, ã artic lação cÕm as estruturas regionais com cs grupos de ìrabãlho ê a colaboÍãção com
as auta.quias locãis, de modo a capâcitar as estrututas rêgionãis no desenvolvimento da seu
iínporlanle paiel d€ pÍoximldãde à populaçâo em geral.
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2, Comünicação entre as divêísês êstrutrÍâs

Em certãs ocasiôes, as dificuidades de comunicâção entÍê estruturãs têm sido fônte dÈ

desentend:mentos inÌernos. Âs diÍiculdâdes dê comunicação èstão ãncôíâdas em vários fatorè!, mãs

não sôo alhelas ao ïa1o de quer a DN qrer os Núclêos ëstaíem, nâ süa iârgã mãioriã, assênt€s em

trâbalho voluÍìtário. ïendÕ ã QueÍcus cÍestido em termor de complexidade e ãbrangênciâ de
atuâçãÕ, nêm sêmprE é Íácil gàrãntir que as diversas estfutúras se sintam acompênhêdas no

desempenho das suas funçôes ou consid"mdas, ãquando da to$ãda de ãlglmas dêcisÕês. Mesmo
no cãso de estruturâs píoÍìssiônalizâd3s persistem lâcunãs em:êrmos dê comunicãção que devêrão
sêí ultrupãssãdãs. A ãusência de p#tlcas instituídãs de partilha de irformàção r€gulãr entÍe ãs

diversãs êstruturat sejâ refelente ès decisôês tômadas ë pÒsìçôes âssumidâs pela DN,sêja referênte
ài opções estÍãtégi{as e reslltãdos alcançâdos pelas diferêntes estíuiuras, tandem a dificultâr è
estabelecimento de ranai: de comunlcaçâo € a suã utilizãção regular.

Pèiânlê êste contexte, r€velã-se impgnanre:

Ò Promoveí umã metodologiâ clôaã de teporte às €sÌÍuturas de decisão da Quercus - Direçáo

Nacíonal e Consêlho de RepresenÌantes.

. Melhorar ô orgânigrãmâ exiat€nte e mânter um quêdro de RH aiualizado e visìvel para todos ôs

colaboradores e dirigênt€s, no lenÌidô de ïaciliÌaí a coínunicâção intêfnà e Õ conhêciÍnênto da

organização.

'o Esôlarecer tódâ a estn turã acerca de pelouros € funçôes específicas dos membros dos órgâns da

Associâçãg bem como das.estantes estruturâs atrâvé: da ãtuãlização da lista de contâcto5,
valências e áreas dê ôÌuâção dos diíigentes e colaboradores.

r Melhorar a eltrutura e os conteúdos do site da Quercul, dg modo a que este se constitua como um

espelho dá atividadê dã Quêrcus.

3. AbêÊurâ ds Associâção à partldpação de sócios e dirigentes não dit€tãmentê
rêpresentados nos óÍgãos 

)
:Â relativa incapacidade de integrar sócios que se aproximâm da Associação para participar mais

ativâmênte nâs suas Ìniciativâ' é out.ó dos problemâs recorrentem€nte àpóntados. À inexistência de

êspãços de discussão específicos para esse Íirn iem sido aponiãda como uma das principais razões
pã.a este sentimenìo.

fambém algüns coiaboradores não dirigentss, nÕm€adamènte pessoas associadas a píojetos ou a

grupos de tÍabalho. sublinham â necessidadê de as decisõèe da Associação podetem contâr ao$ o
seu contributo,
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4. Processo dê decisão

A definição dos objet;vos de cada órgão da Associação, bem como a sua constituição e principais
t c{]Ínbências fìcôu deíinida aquando da akerado dos Estâtutos em 2007. gsta.ovã versão implicou
altêrãções signiÍi{ãtivãs na forma de decldir sobr€ os div€rsÕs assuntos dâ AssociaçãÕ, remetendo
pâÍa ? DN as decisões de €aráf,ter exêcutivo e de gesião geral e para o Conselho de Represenïantes ã
funçãô dê sssegüÍãr ã discussão e defìnìção dãsopçôês estraiégicas.

lendo em atenção que as dúvidas muitâs vezes levantadas sobre o processo de decisãÕ também
ãncoram em ãlguma diíiculdâdê dê comurìcação ãtempadâ das decisões tômadãs, essa deverá ser
u a óíêâ que deverá ser metrhorada. Pôr exemplô, promover a divuigação de um resumo das
pÍinc,pais decisôês dâ DN or do CÊ ã todos Õs dirig€ttês nul?r espaço de têmpo curto âpós cada
rêunião podêrá ser umã medida eficã? na minimizãção de equívocos quê, tìuma Âssoaiãção cÕm umâ
estrutura tão ?mpla e dìyersificada como â Quercus, sempre acabãm pò|' surgir.

5, Pârtiripâçãô dos $ó.ios nÕs âtôs €lêitorâis

Promover a elaboração de um Regülãmento Êlsitoral, uma vez quê os aÌas eleitoíãis são uma dâs
áreas que mais dúvìdas:êm slscitadÕ. A elàborâção de um doc,imento destã nãtureza, parâ além dê
pèrmitir clãfilìcaï inúmeros âspeÌos que têm levanlãdo muitas dúvidâs (no âmbito d€ eleições
nacionais e regionais), pefmiìiÍá a:nda cânâlizaÍ pãrâ este documento ai alterações necessáaÌãs nesÌa
mãiéíiâ, resguârdando os estâtutos de constãntes ãcrescentos ôu altârècôes.

6, Cumprimento de regÍa! dê bâ$e em tetmôs oÍgânizâcionait

Á Qüsrcus conheaeu um signifÌcativo alargamento da suã âtivìdãde, bem como do montante de
rêcuisos geridos {humanos, maieriaìs, financeiros}, AÕ mesmo tempo, Õ próprio enquadramento
sociâl evo,uiu, êxiglndo-se hoj€ a orgõÍìizãções com! a Quèrcus um rigor exemplâr, por exempìo ao
nívêl dãs suas çontas, que colcca grãndês desaíios a llmã èstrutura regiÕnólizada e âindã muito
assente €m trÊbalho voluntárìo.

O ümpÍimento dÕs pÍücedimenlÕs dèscÍitos Ío RêgulãtnlntÕ Interno e defiais decisôes ielativas a
esta área neÌn sèmpre sãÕ cumpridoi, o que ap.esenta Õ pstenciâl dê criar tensôes internas que
diÍic,Jìtam o bom andãmento dó trâbâlhÕ dã As$ocìâção.

fendo âm ãtênção que o cumprimento destas regfas crganizãc,onais e r€gulamèntaíes é
fundamental para a coerência, tÍanspâtâïÌciâ e bom íuncionarnênto dâ Associaçãô, ãs pfÕpôsÌâs
nêstã área apÕntam nÕ sentidÕ de repensãr ã fcrma como a partê côntabilísticã dã Assôciação ãstá
oaganizãda, procurando aliúar as estrutürcs crm menoíes tecursos do peso do cumprimento das
obrigaçôes nesta área.
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VËRTÊÍfÍE EXTERNÀ,

7, Angariação e fideliração dos sócios da Associação

Desde sempre a Quercui t€vê âlguma capâcidôdê ds ângãíiâr sócios" Contudo, à sua capacidadê de
os ïnãrìièr í€v€,ã-J" ainda algo débil. ïal podelá rssultãr de ãlgum afãstãmen:Õ J€ntidô poí pãrle dos
sócios, asrocìado muiìas vezes a uma redu$o das ãtìvidades a nível regior:al e nacional que o:
pÕssam envôlveÍ, às dificuldades sentidas na pãrticipação nã própria Associâção, mâs tâmbém às

dificuldades {inanceiras dos sócÌos ou à inexistência de um sistema simples de pagãmentÕ da própria
quofa.

É importante sublinhar que os sócios representãm a base de legitimação social da Âssociação,
assegürâm a suâ rêÌìovação, são umâ ïontê de receitâs, apoiam as âtividades dos Núcleos, â

dinãmizãçãô de aiividades, ã parìicipação êm diferentês pro.jètos ê participam nã divulgaçãô dos
priacípios e missão da Quercus, Infelizmenìe tem-sè verificado que existem muitas inscrições de
sóciôs em lempos antes de eleições e dêpois üma desmobilìzâção.

Os convite à parlicipação em gÍupos de trabalho e a organização de atividades que caìivem á
participaçãÕ, objêtivo qre se prêtênde reíôrçâí com ã ãgêndã rcgênerâdÕÍa, ìançada em novembro
de 20?1, são duãs compÕnen:es importântei paÍã â ãngaÍiãção de novos sócios e a Íidclização dos
sócios.

L Acompanhamento dâ diÌrêrsidãdê de têmát:câs

Âtualrnente a Quercus é ãssediadã paÍa opinâí, êmiiir pareceí ou acompanhar temáticas muito
diíêrentes, sèndô qu" ãlgumãs ìfiplicam um grãu de mnhecimento técnico mrito aprÕfundâdo. Uma
:ntervenção superficialjá não faz qualquer sentido no contexto ãtuãl da Âssociãção, onde o que nos
é pedido â!jumê, nâ generalidâüê dos casos, um cãïáctêr de grande respônsabiljdâde e
profundidade

pãra que ìãl seja possível é fundâmentãl conlâr com dìrigèntês quê possâm prôporcionâr Etgufi
ênquadram?nto ão lema, mas o enfoque principâl devêrá ãpontãr pãrâ a raplaçâo de novos
colaboradores {vulgo volüntários especialistâs}.

Sêrão lânçâdos tonvites à paítícipaçãÕ èm grupos d€ trãbâlho. Educâção ãmbiental, conservãção dâ
natureza, eneigiâ, alterações climáticas, comunicação, agÍicultìrrâ regeneraliva, florestâs, ágüà, sãÕ

as árêâs priorltárias e de acordo com o deservolvimêntÕ do trãbalho, assim poderâc ser lançadas as
bases para alargar a mais áreas temãtlcas,

9, Intervenção pública sobre as váÌias áreas

Não obstânìe â melhoriâ contínuà que sô têrì1 veíifìcãdo ern rn!ìtãs áreas, o Íacto é quê pèísistem
ár€ãs temátícas ondë ã cãpãcidãd€ de intervençâú pública da AssÕciàçâo treuniôes cóm decisôrès
polítitos e erípresariais; ãcompanhamento de drssi€rs êspecíficos; tomadas de posição) nãÕ

apresentã ainda Òs r€sultados deleiadot' 
,rsìrá,de 2A
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Mesmo quando ëxistem grupos de trabalho já formados e alguns rom umâ êstïlturã
tendencialmentê proÍssionalizada, existem muilâs vêze9 dificuldadss em cÕnseguiÍ responder a
todês ãs so,ìcitãçôes ou em ãpôiãÍ as estrutrrãs ÍegiÕnâis sempre que êstãs são cÕnfÍontadãs côm ã
neressidade de agií sobre um assunto da alçada de um qualquer grupo de trabalho,

É impóÍa tê considera. a interven!ão de lma forma ãlãrgâdâ, ondê para aìém dã iíÌteívênção
poiíticã, se prÕcura garâílti. ìntervenções como: resposta a denúncias; resposta a ped:dôs de
infoímação; pârtictpação em debates; apoio ã outras estruìuras da euercus q e necessitem dê ãpÕio
na suã ár€a ternáÌica.

S€ ial não for possivel, dèveremos criâr prioridades temát,câs. É praíerível ter bom
acompãrìlãmento em cêrtas áreas dÕ que ser deficienïe em mu:tas.

PaÍa qre tal i€jâ possível é muitõ importante que cadê grupo de trabalho:

I EstabelËçã objetívô3 de interv€nção nestas diversas verÌenÌes e facuttê os recursÕs n€cessáíios
para apoiar a atuàçâo das diversâ5 estruturâs da Âssociação {por exemplo, produzindo documentos
enquãdrãdoÍês quê possam servir de àase a intervençõe3 públicat sÕbre temas associados à sla érea
temáticâ; íríganìzação d€ respostas a pedidos de informação e denúncías).

r Integre a compônônt€ de iflteívsnçãÕ {€xprêssã em termos dê ãpoio interno e em trãbâlho políti€o
a nível racional e cÕmunitárÌo) am qualqrer projeto, caÌivãndo üma part? das vsrbas angariadas
patâ suportãí ôs cüstÕs ãssociadca a este trâbalhô-

Ëstes dêverão ser indicadores â avãliãr {êntre Õutros} nô momentÕ de definição e aprovação da
estratégia para cada árèã, bem romo ao longo dÒ procêsso de reporte regular âos órgãos dâ
Âssociàcão.

ÂïtvrDArË 6EnÂ[

Â âlividãdâ da Queícu: d€verá manter-se divèrsificadã, garãntindo ã üÕbê:"tr.ría geográticê e têmátirã
que lhè é reconhecida pela sociedade portugu€sa. Os vários projetos e estruìuras da Associação
côntinuarãc ã possibilitar umâ permanente iÌltervencão que responda às ronstanÌ€s sôÌicitaçõês q!ê
nos são dirigidas.

s€rá investidü a preparação dê píopoJlas ìrovadoras que estìmulem o envolvimento e a coiaboraçâo
de diversès €ntidâdes, nÒmeadam€nte ãtrãvés de propÕstãs de espaços verdes biodiversos e
multifuncionâis, o: qua,s podem 1eÍ váÍiâs conceçôes, como o de miniflorestâs urbanar, inìegrada
comô rêspostas à {ris€ climãticE perdâ de biodiversidade, saúde públicã e bem-êsiaÍ.

Â Associação dêv€rá conÌinuar â dêmonstrsr ümã grandê capãcÌd?de pãra colocar em debate púbìico
várias qüestõês de gÍande :mportâncÌã pãrà a quãlidade ãmbierital em poúugal. Ao longo do ano dè
2022, â Associâ{ãú deverá apresêntar inúmeías posições púb,icàs tÌo decorreí das açõès que vÌer ã
ÒíganizãÍ e ãtrãvés de sÕlicitãções díretas da comunieãçãÕ social, emissão dê nôtas e Í€ãlizãção de
webinares, bem como continuaí com as atividades de cãr,1po e boa participâção nas redes sociais,

A Quercus deverá continuàr ã inlegrar váíias plã:ãfoímãs dê tnìervenção, prìvilegiando uma atuação
concartada com ôutras AssÕciâções de oefesa do Âmbiente de modo a melhor alcançar os objetivos
comuns. Âssim, nestâ óiica de cÕôpeíâçãÕ, ã euercus mânterá ã intêgtaçâo êm ãlgufias plataformãs
cÕmo "MÕvìmetto llréricÒ Ânìinuclea/', '"ïransgénicos Fora", "Cetïà{ Âlmaral, ',prÕTejo -
Movìfiento pelo Tejo", "C6", entre outras.
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Será estimulada a pre:ênça da ÀssÕciâçâo €m côlóquiÕs, conferências, exposições, íeiía5 e debales
em todÕ o país, trãnsmitindo as pÕsìções da organizaçâo relativãmente ã váÍias qlestões àmbiertais,
sempr€ que hãia cãbimêntÕ {tnàncêirô. Fãr-sê-á tâmbém um esforio pârâ gsrãntir â ãnálise dos

Estudos de lmpacte Ambienftl que estarão em discussão pública e manter a repres€ntação da
quêrcus em vériôs cônselhÕs cinêgéticos, comissôes consuitìvas, comiasõês de âcompanhâtn€nto ê

Òutíos. Continuaaão a ser desenvolvidôs aindã alguns c!Ísos e ações de formação.

A Quercus irá privil€giar uma pôlítica de diálogo e de cÍíticâ construtiva, reunindo com Mìnìstros,
SecretáÍios de Estado, ãìltaÍcas e outtos responsãveis pela gestão pública. Mãnteí-se-ão Õs côniactos
com êntidâdes píivâdâs dê {orüa â promoveÍ ó seu con:ribuìo na resoluçâo de inúmeros problemas

ambientãis. serão êstãbelèiidús novos prÕlÊcolÕs de côopêração com várias Õrgsnizâções ê dãdo
cumprimento aos anteriormente existènlês. A Quercus continraaá a diramizar alguns intercâmbios
cÕm outrâs Õrgâtizãçôês nâciÕnais ê intêrnacionêi5.

A Quercus aloiará o: cidadãos, parliculaÍmenie os sócios da Associãção, nô encamirhamento de
centenas dë qu€ixas sobre at€ntados ãmbientais e iíá iniervir ?|lblicômentê para garanür a corÍeção
de inüm"rãs situãções de ãtrop€lo èo ambiente e à respetiva lebislaçào.

Será dada continuidade ao esïorço de diversificação das fontes de-linancìamento da Associação,
como forma d€ mânier a indepêfldênciã em relãçãÕ â determinãdos sectores e poder alargar a

diversidade dë projetÕs e áÍeas temáticãs a desenvoìver, A Q*ercus continraíá ã ì€r üm cãráteÍ
eminênler||ente interv€ntivo sobrè s âgênda ãmbiêntal naciônâl e intêrnãrionâ1, mobilizândô os sels
'esÍorços e recursos, e acompanhando de pêrlo aemas centíais e relevãntes parã a pÕ1ítlcã ãmbìenÌal,
Será irnportantê âlãrgar o flúmero d€ pessoâs que possêm dãr âpoio à .eâlìzâção de ?ções rnâis

dirêtâs, sêndó dè equacìonar a :mpliação do grupo para trãbãlhãr nestâ áíiã.
A Direção Nacional procurará promrv€r açóes pâía melhorar a tr:$pãïância e integridade da

Âssociação. Concrelâm€nte, ir{ promover prÕcêdimsxtos ê insltgmenìós jd pr€vistor m
RêgulâmentÒ ini€rÌïÕ dã asscciaçãÕ, mas qL!€ nunca Ícram implernentados ou que fcram
dêscontinuadôs.

Trabalho a nívêl interno

Para além das iniciativâ5 âpresentadas anteriormente no âmbito do diàgnóstiaô íeitÕ ãos pïincipâis
problemas que ãfetãm â Assoc:ação, sãÕ ainda de sublinhar ãlgumas ãtividãdês e inÌciãtìvãs quê

serão desenvolvidas em contióuìdade com o qlle iem vindÕ â acôrììeceÍ em anos anteíiores.

PÍocurâr-se-á m€lhoÍãr o desempenho do Secretariado da Dìreção Nacionã|, que é afeÌâdo pÕr um
problema crónico de excsso de so,icitâções que dificultam uma boa progressâo do Ìíabalho. A este
nlvê|, procuruÍ-se-ão âplicâr rnedidâs quê permitam uma otimizãção do trâbôlho.

SeÍão ainda mantidos os tÍès Cèntros de Recuperação de Animais Selvagens {Castelo Branco,
Montejunìô ê 5ãnto André), o cenìfo dè Informação de Resíduos e os várìos grupos de trêbâlho.

Â divulgãção.de informação 30 nivel interno da Associação conÌinuaró â fâzer-se êm grândê medida
via corrêÌo eletrónico viito qu€ píaticamente todas ãs estrltürâs e ã maioria dos dirigeates locais

têm h3jê a.êsso ã esïe mêio de comunicâção,

A Queí€us mãnt€rá a sua página na Inteínet, atualizando-a permanenÌementt, espêciãlmente com a
colocaçâo dos comunicados êmitidôs p€la Assôciação, e colocando ÌÌìêis infÕrmação nôs espaços
temáticos.

A Quercus mãnterá também ã suâ página no FãcebÕok, Instêgram, TwiÌter e l:nkdin, incr*menìândô
a sua:tualização e divrlgando as suas iniciâtivãs própriãs e outras r€levanles à deÍesa do Ambiente.
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QUEiCUS - lisoíiâÉo Nâtonâl dê Cônservâção dô Nâtureza

. ?tafto DEanvto DÍs m22

Maìlìer-se-á a pubiicação semanãl do bol€tirÕ eletrónicÕ da Qu€rcus, quë âbran6e um público
bastante vásto e dìveísificado e a Quercus ïV continualá â ser enriquecidâ com mais vídeôs, devendo
haver um reforço da produçãÕ interna, comÕ toíma de promover ãs mensagens da Ássociâçãô. Será

mantidâ a aposta na rúbrica Minuto Verdg pelo grande impâcte que a mesma tem junto dã
sÕciedade portuguesâ,

Â Quercus manterá ã sua cÕntãbilidade organizada de forma a possibìlitar o acesso a determinadas
fontes dâ financiãfierto e a comprovar o cumprimento de todas as regrâs previsÌâs ao nívei dã
gestâo financeira da Assocìação, Nesse sentido, a ïêsÕurariã NaciÕnal da Queícu3 continüará ã

desenvolver contactoJ cÕm as váiias esÌruturas da ôÍganizâção ro senÌido de aaompânhâr ê ãpoiar o
desenvolvlmento dos proc€dimêntos píevistÕs na área da gestão finânceira.

A Auercus cortiruará a garantir o acolhimento de estagiários de estabelecimentos de ensino de'
diferêíltËs gruus de escolaridade os quais possibiliÌaÍão uínâ Ínãior dispônibilidadè de recuísos
humanos no de:envolvimento das habituair ìnìcÌâtivas dâ Associacão.

Àtividade temática

Conìinuârá a ser dada uma particular aiêïrção ao deservÕlvimento das seguintês temÉticas, nümâ
perspetiya ìransversal, e de acordo com a ãtividade realizadâ pelos €rupos de ïrabalho e f{úcleos:

Conservação da lì,latüreza

OsrEnvos EsPrclncôs pÂRÁ e022:

r Cãmpanha SOS Pslinizãdores - PÍetende-sê dãr continuidade è iniciãtiva, cÕm ã elabo.atã€ae
renavação de conteúdos formativos e de d:vulgação. ïambém se preterdem levar a cabo noyas
inìciativas dinâmizadoïâs do tema qüê envolvarn a popuiãção.

r Projeto Biotrâns - Pretende-se daÈÒntìnuidade às tarefãs já iniciâdãs ê adiadas devido à pandêmia,
pois envolvefi êções presenciãis. pâíã além disso tÊrão Iügãr íeuniõês Í.êquêrtes com os paËeìíos
dê proj"to {€rpanhois) na coordenação das tarefas.

. Prcjetô LiveAdapt * Pr€tênde-se dar continuidade às tarefas do projeto cÕm ôs parceiíÕs;

. pro.iêìo lx-sitrr dê Orgãnisír:Õs Flüy,âir * Prêtende-se fiantêr â ãtividrde dê repmdìrçãü de elpécies
dt peixes de linhas de ág!â interíor€s com estãtuto de ameãça em 2021 proceder, pelo menos, a

uma ação de libeltêção *os locaÌs de origem; pretende-ie igualmenle lortãlec€r o r€lacionam€ïlìo
€ntre pârceirôJ do píojeto;

Gestão de fiesíduos

Oaj:ïvcs Es?Eciatcos PARA 202?;

Freparação e realizaçâo do novo :ite para o CIR;

DesenvolvimenÌo ?prêsentãção e grstão da Wasteapp - vêrsão 2.O;
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eêslão do proisto GRg€NHOMË cam o ïurismo

Geslão do proiêto sos ÂMlÀNTo,

Aaompanhâírìêntô sobr€ o fluxô dos Râsíduos lndustriais;

Diàgnostìca juíltÕ das êmpíêsãs píô:ocÕlis:ãs sobre ã silüàçâo nacional em ma1éria de resíduo:;

r Cârnpânha Gêsìãô dos Rêsíduoi em lôjôs;

. 6le€n Litesìyle: preparaçãü do Guia orientador para boas práticas do día a diâ, em matéria de
Êcônômìa Ci.culãr;

Acompanhamento dÕ Ìêma da Compostãgem lomésÌica;

Preparãçâõ do Guiâ dã compostãg€m ê vídeos tutoriãis; .

Projeto em gestão de residuos no Turismo;

Enërglã e ÂltêÍâçôês Climáticas

OB,sï,vôs ÍsPËcíFKô3 paha 2022:

ôbter mãiç verbâs parâ âs ãtuâlizâções regulâr€s do projêto ïopten;

Gãrãntii finãnciamenìÕ paíã €stãgiária no ãmblto do projeto ïopten;

ContinuaÍ as atividades do pÍojeto HACKS;

Continuar a colaboíar rom outrcs gíupo: de trabalho;

Participãção noutras propostas de H2020;

Pàrtìcipação em novâs cãndidãtufas nâcionais {tundô do Cônsumido.};

Oeseavolver novos píoj€tos nã áÍea dã eficiêficiã eneÌgéticã;

Manter ê aumenta, as par.erias 
",i 

.urso, estabelecidãs no âmbito do Topten ou HACKS ou com ã

côlãbôÍação com ouiros grupos de tíabãlho;

Conseguir financiamento parã fâzêr tormâçãÕ em storytêlling Ê visuãlização ds infÕrmãção,
importânte como fê.rârnêntã dê comunicação de dados e inÍotmação;

ao ïurismo Locãl;

DrscflrçÃo suMÁRrÁ DÀs ÀTMDÂDEi prsvÍsrÀg:

. PrôjetÕ H202ü HACKS: Criação e aiualização das lislagens de produtôs; DêsênvolvimentÕ dê
mateÍiaìs de divulgãção do projeta; Crìâção de conteúdos; Reuniões e atividãdes com stakeholden;
PãrcetÌas .am.entidades naciorais; Atividades de divulgaçãô dô prÕjetÕ (comtnicãdÕs, rêdes sÕciait
materiãis de dìvu1gaÉo, 

"rtigosl; 
Âcompânhamento do projetg e dos pãrcÕiros êuropeusj Rôuniões

do projeto; Relãtórios técnicos; Relatórios financeiros

. proieto ïopten: Atualização das lìstãgens de produtos, íundameniais para manteí ãs parc€Íias em
cuíso e fôrnentãr novãs. Cíiãção dè côn1êúdo,. Ofuulgâção do píÕjelo.

| ' 6era5õe5 €irculares: Dssenvolúmenìo de conteúdos; Atividades de sensibilização; Relatórios;
Reuniôes do prÕjeto e visitas às IPSS
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QIJ:RCUS - Â*ncinção liôdônâl dè Cônservsçã! dâ l\lâtarr:â

. Ácompanhamento do trãbaihÕ de estágio no projeto ïoptên

I colabÕrâçãí, com a campanha erropeia Côôlpr6ducts/ECOSIEÊ$/CÀNlRtght to Rêpairlçërmanwâtch

. Worten: Folhetos sobre eficiência eneÍgética

r leroy Merlin: recomendaçôes de poupança energética e divuigação do por:alïopien

. ËOP; fecÒnendações de poupa*ça energética e divllgaçãô dó poriâl Topten

: P:rtìcipações públicas nas áreas de trabalho

?ïoiela LívëAdd,pt' Soluçõês parâ â adâFtâção da pê€uária extensiva às Âltarâçôes
Climáticas

OBJmvos ÊspEcÍFrcos pÀRÂ 2022:

r €laboração de dÕcumêntÕs técnicÒs do prôiêtÕ:

. Rêvisão e ãdaptação,/tradução para PT dôs contêúdos dos cursos inseridos *o píÕjêto;

o Aiualização da estràtégi? de .eplicabi,:dadê e tíãnsferência;

. Recolha de modelos de negócio para ação C4;

r Ëlaboração de fichas de Boas práticas;

. Disponibilização de materiais para a divulgação do pro,eto:

a polts pâra divulgãçãó nos cànâis dà Q.lercus;

r Fublicâções roÌórum do projeto;

. Âpoio no lãnçãmãnto dã campanha de MarkeÌing insêÍidã no projeÌo (vídeos, etci.

I Atualirãçãõ dã pâsta financ€ìíã do!íajeìo:

. Rêlâtório finêíìceiro {atualizãção trimestrã1};

r Resumo de relatório de cusros por ação {atuatização ìrimestraì};

r Elaboração das timesheets;

. {ômpilação dÕs divêrsós comprôvalivos sôliciÌãdôs-

. Visìlas a prodüìores pârã reãlizaçãÕ de ènt.evÌstas a inserir nas Íichas da Soas Práticas elaboradas.

. ContsÌÕs com divèrsas ãssocìaçôes de produtores agrícolas e flÒrestãis pârã pãrtiaitação e êpoiÒ nâ
divulgação do pro.jeto.

. Participaçâo nas reunióes:

I Reuniõesgerãis m€niais do projeto;

. Reüniôes dos divaisos grupos de trabalho por ação do projetc;

Orgãnização de:

. Workshop com prÕdutores e rernião presencial do projeto em Portategre {previsto para Outubro}.
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QUIiCUS - âlsôciàção Nãrioôai de Conreirêtão da Nãturczô

. PUìJÒ W Alv'aÃrEs 2022

I Clrsos em Plâtãfórma MOOC inseridos no projeto;

tdrt€ação Àrïbiêntâl

OãJmvÕs Espseírrüos pÂRA 2022:

. lco-êsco:a - Pretende-i€, à sêmelhãnçã dos anog ãnteriotes colaborar (om as instituìções de ensìno,

nofi eãdâmente na figura do concelho Ëco-escola;

t Outra atividade para a qual pretendemÕs daí o no$o contíibrto é o "PAi-ïalks", uma iniciativa
dirigìda aos alunos do Ágrupârnêí|lô de lscÕlâs Profsssor Â.mândo dê Lucenâ {ÂÊPAU què se
prêtênde constiÌüirrômo um :empô e um espaço de anélisê, debate e reflêxâo sobre têmâs â
à5sunìos correlàcìonados com os processos educativos e com os c€nteúdos curíiculâles, sêndo que o
ambiêntë, biodiversidãde € a suslentãbilidãdê são a temáticã que inicia €st€s debates.

Florêslâ

Criar Bosqües, "uma árvore pela floresta";
FloÍestâ Comum;
Novss parcerias pãr: a recuperação de bosq es em fãixas de gestão de cÕmbustívei;

ArÒmpânhãmerúo dâs po1íticas púbÌicâs, com dêstâquê para a revisão dos critéÍiôs tétnicos dãs baixas de
gestão dè combustíveì;
Acohpanhâmenìo de denúnciâs sobre abate de árvores, em particulãl em povôâme tos de espécies
pÍotêgidâs, o cãsô do sÒbfeiro {Qrerrrs suóer} e azinheira (Q. rotundífotia e Q. ilexr.

TuÍiimô

Atividades de birdwaching Monte Baratâ;

Âc{}mpãfi hãmêÍto dôs CT gstralésicos;

Oceanog

Farreria tom Ëundação ocêano Aztil;

Bandeira PÍâias Qualidade de Ouro:

Âgílcültürã ê Sôtôs

Âcompanlrar as políïìcas dâ implemêntãçãô dã pAc êm Ponugal;

lançamento dos grupos de trabãlhô de Âgricullura Rëgênerativã;

'Pesticidas

Càmpânhã Autârquiãs sèÍr Giìfôsâto/H€rbicidâs

lndicadorê! dc atfurldade {previsôes}:
Númerô de cotâbôrâdÒüis: 5

Número de reuniões: 10
Número de comrnicados dè ifiprensa: 2

Número de ações de sensibilizaçâo: 4
Número de saídãs dê câmpo; 2
OuÌros indicadores {descrimlnarì: 5 acõe

Lt xtl ËsrRATÉcrcàJ 
'E 

ÀÌuÂcÃo:
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- Alargar as parcerjas [om:
. Âutãfquiãs locã;s.

' coletivos de cidadãos e organizàções locais para reforçar dinàmicâs locais e inte$iÍjcaí apr€ssão juntô das Í$petÌvâs ãrlÌãrquiã, 
" 

pr".u.ro, .ol"b.
espãços urr,anos, como minifroresras urb"nuu, 

" 
rrr"*tJirït::ïffi:ïi::ïï:.J*.*

ecológica.
r FoÍmãdotes e poiênciais fôrmadores àrticulando reaursos disponíveis para melhorrrcapacìdâde para açõe3 de ïormação nas sutarquiãs, essencial para faciiitar a mraa"ç" O"práiícas
r ÔrganizaÇôes do seioriociãr estimurando processos coraborativos, bem.""ìar e íeinseÍçã3

- MãiÕr ;rtÌculãção com sutros proietos eueícüs, nÕmeãdamenle Campãnhã SOS polinizadores, CriarBosques-e sistemâtizaçào de projetos na Agendã Regeneradora.

;lïirï:t:ïl,ïffi:o 
potítìca e cooper:ção com aurãrquiâs e âslociãções que ãs rèpresântêm, cômo ã

- MellÕíar artrcuração rom os parceiros eu.opeus no ârnbitÕ da pesticidê3 Ãc*on Network_Euro3ê.

- 
[il:ï"'" 

rru"nização dos Êncodros Àegionais '?rteraativas aos ]rerbicidasi dèsaíios e dinâmicas

- Prossêguir ôs ãçôes no âmbito das pfopostas apresentadas a câmarãs Municipais: ..âènãtürârizãção
doliô Crânde d; pipa,, (Ârruda dos Vint orl . ;n.nor"rt", foãr'iu'."",,, .* p"rceria corrì âAsPEA/p.oj€to R,os a organizaçôes locais,- Apr€sentar novas propostas asm foco na criaçâo de espaços verdes biod:versos e minifrorestasürbâns, ã âutafqutâs, insìiÌüiçôes de ensino, **pr*sai e ourri. 

"ï,,a"0"., "nvorvendo 
novospaÍcèirôs

- Reâtizâr pelo menos 5 âções de foÍmãção às autarquias, e público em geíât.

DrscarçÂó suuÁRll rÂs elvóaorJÃuusrEs,- Ënconïos Íegionâis '?he.*ãtivas âos.Hsrbicidas: desã{ios e dinâ$lcas rôcãis,,j pr€Íende-se r€forçãr0 dêbãte e ã troca de experiências, potenciâr a cooperãção €nr.e âs ãu:arq ias ê 0s cidadãos eaÌndâ umâ rêÍlexão côletivâ sobre ]ìovos desafios e as suts repercussaes no novo pâmdigmâ nâgestão do terriÌóriÕ, com dèstaquê pãfa a iíìtensificaçâo ia, tonreqrências das arteraçõesciimáticas' tvêntÒs â decorrer durante 1 dia com *u.i, .uãono"r, demonstrações práticas ecomunÌcações sobÌe espaços verdes de bãixa manutenção.
- Realizãr âções de Íeíìatüraii:ãção de rinhas de água, de requaiiÍicãção de espãços vêrdes urbanospãra um modèlo d€ bãixa manutenção ê promoção da biodive.s,dãds.
- Açõ€s de formação dirigidâs ãos ÕpeÌaciÕnais dôs serviços de higieílê ufbãnâ e espar.s verdes dasaütatquias, assim como como púbìico em geral, com foco err'conceitos básicos de ecologia eêcojêldinãgem.

. lncenrivo, através de campaúas;
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12. Atividadë internacional

Âs quesiões ambìentais estãü hôje cãdã vez mais associâdâs a conlextos intêrnacionÊis d€ enquâd13mentô quê

é íundamenta, quê â Q.uercus consigâ ãcompânhar. Estê ano será dâdo particular enfoque no

êcornpâÍìlìamento dâ presidênciâ portuguesa na !U.

O fatÕ da Associação fazer parte de várias organizações internacionais que promovem especiflcãmente o

contacto entÍ€ ONG de toda a Europa {e mesfto do mundo} tem faciliÌada ô âcêssÕ ã informãção de grande

valor para o trabêlho quô1idiãnÕ, mat ìãmbéíïì têm fÕmÊntãdô â íeâlizãção de trãbalho de lobie junto dos

pÒlíticos {quèr ós qu€ rsprssêntâm Portuga: nô Pârlâmentô EurÕpeu, quer os nossos Íepresentãnt€s nô

Corselho).

Neste contexio, a ligaçâo e a participação em organizaçôes como o ï&f - Federâção Ë!.opeiã dê Tíãnsport€s e

Ambiente, o EEB - Confederação lurapeia de Àssociaçôès de AmLlientê * Rede Europeiã Sobre ïransgénicos, a

PesticÌdês Action Nctwoik, IUCN âtravés do EUPAG {luropean Policy Advisoty Group) ê dô eJcritóÍiÕ Regiônal

Ëuropeu da lUcN, Green guiôpêrn FoundâtìoÌì; climâtê Aatjon Netwôrk Êurope, serãô mântÌdâs, podêndc

ainda ser reíorç:das em :lgumas áreas, onde a Quercus não tem ainda urna intervençâo Ìão marcada. ïambém

a intervenção em temáticas ãnbienials èm têíritório espanhol será mãntida, sabretudo naquelas em que Õs

iínpãüôs afibiêrtaìs se podern fazer s€ntir de frormâ ínuito ditêtã êm lerritório nãcionã1.

13. Outrâs âtividàdes

5erá ainda asseguradÕ um coniunto de iniciativas.já habitüais ns quotidtano da Quercus, nomeadamentei
.. Renovâção do tíotocoìo com a ÊPAt- daôdo continridade às açôes de monitori:àçâó dâ eJìvôlvente dâ

Âlbuïeiía do Castelo dÕ Eode;
c Renovação da pareceria com â iniciativa "Prémios Interrnarché", participândo tÕmo mêmb.o$ dô júri;
r Renovação do relacioname*tÕ à pãrceria com Õ Liol. colaborando nas suas iniciativâs de

sustentabilidade ê redução do, plásticos.

Pd{ìm 15 de 20

Gesìão dê Sótiôs

LtNrjÀs ESTRATÉGrcas DE AïuAçÃo:
. To.nar ds pagamenïÕs dê qüotâs dê anos ânieriorei mais frequenlês atÍãvés de mensãgens dê sMS

oãra os tlms dos associados com refeíências multibanco elou e-maiÌs;

.. cãmpãnhas de oÍ€rtâs pàrã novos âssociados, rôm ôfêÍa de livros ou Õulros êxc€dentês da loja, ou

fins de $emãnã nü McnÌe Barâtã ou na Casa do flosmaninhal,

. câmpanha para adesão ao débita direto durãnte 5 ànos, bãixando o valôr dã quotâ âÍìuâi.

OgJETtvos EsPEcÍFtcos PÂRA 2022:

r Aumenlaí o número de novos assqciados;

r neinscriçõô dê sóciôs quê devem vários ãnôs dâ quólas em aÌrâsoi
. Reaiivãção de sócios antigos mãnÌendo o mêsmo número de associado, pagando os 2 últimos ãnos

d€ suotãs em ãtrâso"

httpst/nuvem.quercus.ong/apps/files pdf,lievJetl?íìle-To2Frcm...Ít122%2FPlana"/õ2520ãtividades%25202022 QUERCUS%2520ANCN.pdÍ PágÌna 15 de 20
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QUÉÊCUS - Âssodàçâo Nêcionãlde Conreív.ção da NâturcÌa

. ?laÃtít DË a7vroares 2üüì

A Ceíimónia dè Lãnçâínêntô dl câmpârhâ ênuãi cÍeencork fscÕlãi.
E-loja - Dìnamiração da lo.ja da Quercus

A Direção Nãcionsl dâ Quercus - ÂssociaÉo Nacional de conservação da Í{âìureza

31./0312022

Piak]pt6óe,J
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ANEXOS

Nútleos Regionais

PlânÕ de Atlvtdadet 2021 {rciuma}
Quercus - Assóciãção Nacional de ConservâçãÕ dã Natureza

Êsl"uïuâÂ: Núcleo Regional da Madeira

Indi.ãd6Íâs de ãtividad€ {pr€visõês}:
Número de colaborãdores; 5 voluntários
Número de íeÍniõesì 2

NúmeÍo de aómu icados de imprensa:3
Número de ações de sensibilização: 3

Número de saídas de campo: 3

outros indicâdôrês idíscrimlnãrli parücìpaç6es em consulìas públicâs de l,As: 2

bNriAs ÍsïnaïÉGrcAs Df ÂïuÂçÃo:

AcÕmpanhãr ã ãvãiiâçeo dê impactê ãmbienia, dê proje!Õs íeglÕnaar e escrutinar o {in}cumprimento do
R ÂlA pela administr:ção pública regional.
Prôcuràr ô ãpoio dos órgãos nacionais dã quêrcus pâra potenciâr ümâ ação mâis incisiva ralâtivãmente a

incumprimèntôs ê vìolação da legislaçâo ambièntã1, desi8nadamente de ÂlA, na região,
Melhorar a comunicação com os tócios e â cÕôperâção cÕm outrãs ôrganizaçõês ambiêntâis rêgiorìâis-

Alertâr â cômunidade pãru as inroerências dàs pÕlíticas ãmbientais da Região, desìgnadamanÌe na área da

conservação da natl,trezal para problemãs que persìstem ao nívcl dãs inteÍvenções no litoral, extração de
inêrtes, contíolô de espécies invâsoras e tratamento dê ãguas residuais, bêm cÒmó patâ â ãusêntiã dè
esÌrãtégia de educaçãe ãmb:ên:àl e rèstãuro de êcossisismas,

. OÂrIïtvos Esp€cÍHcos PAâÂ 2022:

Pârticipâr em consultãs pú.blicâ! dê Âvãlìâção de lmpãcte Amtlientãl e ãcompanhãr os procêssÕs êm curso.

DenunciaÍ atentados ao ambiente.
Môbitì2ãí e envô,vêí os ãssociadôs nâs ãtìvidâdes do Núcleo.
PrÕrurãr noya espãço para a sede do Núcleo

De5ca4ÃÕ suMÁËn DAs ÀïtvtDÁDËs pREvrsrÁs:

Continuar a aiompânhar a Avãliação de lmpëcte Ambiental do Caminlro das Gìnjas: lmpugnação
àdministrativa e eventuâlqueixa ãa MinistéÍto público.

Pa*icipar nã cansultâ pública de €lÀs dê outros prôjetÕs: Têlêférics do curral das treirôs, Parque eólico
offshore da Ponta do Pargo.
criâr págìnâ do Núcleo Regiónãl no FacêboÕk.

organizar saídas de campo e caminhadas nas levadas e caminhos teãis-

PrigirÌ. r7 de 20
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Plano de Atlvidadei 2022 {resumo}
Qu€rcus- Associação NacionaI de Conservação da Natureza

EslturuRÀ: NúcleÕ Regional de Coimbra

lndicadores de âtividade {previ:õesl
Número d€ colaboÍadoíes: 3

Número de reuniões: 12

Número de comunicadôs de irnprênaa: 3

NúmerÕ de ações de se*sibilização: 3

Número de saidas de câmlo: 2

gNrÀs ËsïnÀïfcrcAs rs ÂïuÀçÂo:
1- GestãÕ corrente dos assuntos relacionados cam ã Associãçãô;
2 * Manutenção dos bens perlencenles ao Núcleo;
3 - DivuÌgâr a Associâção, ãs suãs atividãdes e tomãdas dê pôsiçãô.

Oumvo$ tspEtíHcos prmA 2022:
Pretendeínos reuniões online € crntãctos íegulares da Dirsção,
Pretende-sê, ìâmbém, corìtinuar a dar âpoio às pêssaãs e €ntidades que conìãctãm Õ Núc,eô com

de*úrtias ou pedidos de es:larecimento.
Corti ua.emos a ìraballnr sobre as que*ões da mobilidad* sustentável, das âlterações cllmáticas, dás

energias renôvóveis, dã biodivâísidâds, da poiuição è dos resídiros, da educação ambièntalê do consumo
responsável.

Temos como obietìvo q de reâlizãr âtividades o mais Êo:ríveì a custo reduzido. '

DEscf,$Ão suÍlrÁin oA! AïwDAõrs pÊfvrsÍÀs:

Pret€ndemÕs èíetuãr reuniões online locais bem como saídas de campo, se for possível,

nomeâdamente rehcionada5 com projetos vaíiãdos dâ üuerius, ãssim participãr em reuniõ€s e atividades
com outrês êstrutura$ da Quercus bem corãb com enÌidâdes extarnas.

Angadação de novos associados, promoção do voluntariado e promoção dâ ãssÕciação ìrtilizãndo
materiãl pÍômocionâljá existente e a cíiâr. Gestão da página do Facebook do Núcleb.

oivuigâçâo de ìegislaçãÕ ambìenìal parê dirigentes dã Q|lêrcus. orgãnização de percursos pedesÌres e
dë bicicleta. Reãlìzação de vãrias ações de sensibiiização, como palêsbãs, se possíveie dependendo da
situação pandemica
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Plâ , dê Atividãdes 2022 {rêsumÕ}
Qu€rcus- Àssociação Nacional de Côn5ervação da Natuieza

€srRgTURÀ: Núcleo regioral de Castelo Brãnco

Indicadores d€ âtividâdé {pÍesisõói}:
NúmeÍo dê colâbÕradores: 2 proïissionâis e 50 yoluntáÍios
NúmeÍo de íêuniõês: 55 {êxtefnãr} 20{intèírãs}
Número de comuricados de imprensa: 20
Númêro de açôês de rensibilizâçãô: 150
Número de :aídas de campo: S0 {ce*:cs e atividades} +5ô { prôjetos}e 80
Outros Indicado.es (descrimìnar): recêção de 300 ânimãit no CERAs

Lir'rrÀs tsïââï€ôlcAs oã ÂTUÂçÃo;

CÕxsÒlid2r â êqripã dê tíâbãlho, de forma a malhofar â íêspostâ às sôìÌcitaçôes crescentês que aãÕ

feitas a este núcleo regional. Inlensiïicaf Õ funcionâmentc do C€RAS {Centro de lstudos ê iecuperãção de
Ânimais Selvâgens de CastêÍô SrancoJ e côntinuar a prornover os projetos em curso n: área da conservação
da Nãturezã, sâo ãlgumãs dãs linhôs oriêitadôras do ïrãbalho qu€ â ãtual di.èção prêtende consolidàt e
desenvoller,

OuÊïvos EsPEcÍFrcos PARÀ 2020:

Paía 20202 èsp€íamos mant€r algrmas das â$vidadês e prÕ.,etas mãis imporlãntes desenvolvidos em ãnÕs
anteriÕrcs, ncmeadamentê: o CËRASl, o Pro.ieto Life "lnovãção contrã Ënveneramêntoy' , ô projetô Linhas
llétricãs e Aves € o ãcoìhimentô dè bôlsêirÕs, voluntártos ê eslagiár:oJ- PretêndemÕs lãnçãr um noyo
p.ojetoi Aìlai e cÌâssiÍicaçâo das árvores mÕnumenìãls do distíìto de Câstelo Brancô.

Drs€&çÃô suMÁnn DÂs ÀïtvrDADÍs piÊvrsïÂs:

Âcompanhâmêntô de denúncias ambiental:
Obíãs de mãnutenção e conclusão da aínplíação do C€*AS-F|jnda ãmbientãl
Receção e Recuperação de launa selvagem no.CËfAS
Pã*icipaçãÕ nâ Platãforrnã de d€fBsa da Âlbu{eira dê santa Águeda
ParticÌpâção no movimentÕ cívico lC31

Pãrtitipãção nã âção de Limpeza ê reíìôrêstãção dâ AlbuÍeirâ dê Santâ Águeda
ProjêtÕ ãlimêntãtão ë monitorizâção de aveb necÍóÍagas no T€jÕ lnternacionâl -deposições quinzenais {10
tanelãdãs/anol
Constrrção de caixâs ninhas e ãbrigÕs prrâ fauna - Mãrço
Workshop de ldentificação de Àves ê Aôilhãgem - Outubro
Volunìãíiadô de ftecolha de S€mentes de Árvofes Autóctones"Novembl-â
Formação sobre ldentificãção, Contenção, Manipuiação de Êauna para o Sepna do Disttito de Cast€lo
Branco e Protocolo PAP -

Diâ da Florestã ÁutócÌone - Plantãção de Árvores Autóctones - 23 de NovembÍÕ
Participação nas consultas púbÌìcas de prÕjetos com possível impacte ambiental

Págirâ ,.9 de 20
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ESTRUTURA: Núcleo Regional de Viseu

DssciçÀÕ s! ÁRìÂ DÃs AïvrÍÌÀD;s pnãIsras:
ã, IntegraÍ os associados âtivo$ naj atividàdes da Quercus e angariar novos ãssoctados;
b. Os contactcs com or óryãos de soberania loaal {câmaras ê juntas dê fregsesìà} s€íão pãrâ cÕntinuar
tentando criar novos prajetos de colaborãção;
c. LevãÍ a d€bât€ públicô ax quesìões êmbien:àis Íelevântes rêlaÌivâs âo distrito de Vissu, privilegiãndo
iJma políticã dè dìálogo e c.:tica construtiva, reunindo qrando opôrtuno, com os decisore; públicos lÕcãis,
flã re5olüçãô de problemas idênìiÍìcados:
d. Alertar decisôres pôlílicos, âAentes èconómicos e sociedãde civíl parã os píÕblêmas 3fibíentãi$ giÕbãis e,
êm paÉicular os que exist€m na érea de intervenção e na proximidade do Núcleo, como é o caso da
poluiçâo dcs rios e ribêiras, â explorãção mineirã (urânio e mais recentementê.o debatë dô lítio], a
qualidade e escãssez de água em algumas vilas eldeias e cidades, o côrte e podas de árvores de Ícrma
errada:
e. Os incândios florèstais na .egião ê a invãsãÕ do eúcaliptÕ ôL out.ãs elpécies não ãütóc:ônës contìnuã1io
a Ìer o acompanhamento do nícleo, Preocupa,nos em particular as invasões biológicas como a Acocjo
declbatã, A. Melanoxylon, e|,:tre autrat;
f. A qualidadê de vida nos espaço: urbanos terá, também, o nosso foco conìriblindo como aìé aqüi em
estïdos, pâreceÍes ê dênuílcÌardô situâções ãrnbientâlmêntê prêocupântês;
g. Procrrarêmô! íespondeí, aÕ long' do anÕ, às soliritâções que nos sejam d:rigidãr por escolã9,
instituiçóes, municípios, empresas e cidadãos em geral, h. P.ocrJíârâmõs ertabeleref parce as e ass:nâr
novos protocolos de cooperação;
i. Manter e r€Íorçar as parceíias com associações de defesa do ãmbiente da região;

Contìnuidade nâ âlualizacão da de Facebook do Núcleo


