
 

QUERCUS 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO DE 2020 

 



 1 

ENQUADRAMENTO 

A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza é uma organização que ao longo da sua história 
conseguiu o apoio e reconhecimento públicos devido à sua versatilidade, à sua capacidade de se adaptar às 
necessidades que foram surgindo, de responder aos novos temas e às preocupações emergentes. 

A rápida resposta, bem como a sua capacidade de ação no terreno, muito assente na estrutura regionalizada que 
desde cedo assumiu através da figura dos Núcleos Regionais, permitiu-lhe construir uma imagem de capacidade 
de intervenção com competência e eficácia, que importa preservar e desenvolver. 

O espaço conquistado junto dos meios de comunicação social, fruto de um longo e laborioso trabalho de 
melhoria na capacidade de comunicação, mas sempre assente numa progressiva procura de fundamento técnico 
de suporte às tomadas de posição, é outra das grandes conquistas da Associação. 

Juntando todos estes elementos, cuja estruturação e manutenção se deve a centenas de dirigentes, voluntários 
e técnicos remunerados que ao longo dos 34 anos da Associação contribuíram para a sua construção, chegamos 
a um património comum que deve ser salvaguardado e reforçado. 

Contudo, o progressivo alargamento das áreas de intervenção, associado a um fortalecimento da capacidade de 
angariar recursos financeiros para a concretização de projetos e linhas de ação, não resultou apenas em aspetos 
positivos para a Associação. O aumento em complexidade e diversidade interna nem sempre foi acompanhado 
por um aumento da robustez da estrutura organizativa e de comunicação interna, bem como do estabelecimento 
de regras claras que possam conduzir a uma sã convivência entre as diversas áreas e sensibilidades que uma 
Associação de defesa do ambiente da dimensão da Quercus alberga. 

Neste relatório de atividades, referente ao primeiro ano de mandato da presente Direção Nacional 2019/2021, 
procurou-se identificar as ações concretizadas, enumerando de forma sucinta as principais atividades que as 
estruturas da Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza (Direção Nacional, Núcleos Regionais, 
Grupos de Trabalho e Projetos) desenvolveram ao longo do ano 2019. Em anexo, é possível consultar informação 
mais detalhada sobre cada uma das estruturas da Quercus. 
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ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO INTERNOS 

 

1. Potenciar as estruturas regionais 

Ações desenvolvidas/executadas durante o ano de 2019 

1. Foram, sempre que necessário, redistribuídos os diversos pelouros e áreas temáticas pelos vários 
membros da Direção Nacional e disso foi dado conhecimento a todos os dirigentes e sócios, através da 
lista de discussão eletrónica e do site; 

2. Foram propostos ao Conselho de Representantes diversos temas estruturantes e globais para discussão 
alargada entre os seus membros; 

3. Foi dado um apoio permanente às várias estruturas da Associação ao nível da resolução de diversas 
questões, como por exemplo questões de representação, jurídicas, contabilísticas ou de estágios 
profissionais; 

4. Foram acompanhadas mais de perto as Assembleias de Núcleo onde se pudessem registar mais dúvidas 
em termos de representatividade e legalidade;   

5. Foram realizadas atividades de sensibilização ambiental com organização conjunta de dois ou mais 
Núcleos, assim como elaborados pareceres e tomadas de posição com a colaboração de várias estruturas; 

6. No que concerne à área da tesouraria, o trabalho de apoio foi mantido e aprofundado, nomeadamente 
através da realização de contactos regulares da Tesouraria com as estruturas regionais, de modo a 
esclarecer eventuais dúvidas e clarificar alguns procedimentos; 

7. Incentivou-se e apoiou-se as estruturas nas suas candidaturas a representantes das ONGA em diversos 
órgãos locais e regionais, tais como Conselhos Estratégicos de Áreas Protegidas, Comissões de Co-gestão 
e Conselhos Cinegéticos por todo o país; 

 

2. Comunicação entre as diversas estruturas 

Ações desenvolvidas/executadas durante o ano de 2019: 

1. Houve um esforço, por parte da presidência do Conselho de Representantes, para estimular a 
participação de todos os dirigentes e estruturas, o que tem permitido manter as taxas de participação 
nas reuniões deste órgão; 

2. O quadro de Recursos Humanos está organizado e foi disponibilizado nos vários locais de trabalho; 

3. Tem vindo a ser atualizada a lista de contactos dos dirigentes e estruturas da Quercus; 

4. Existiu um esforço por parte da Direção Nacional, para que todas as estruturas entregassem um resumo 
do seu relatório e plano de atividades, de modo a valorizar estes os documentos finais da Associação, a 
submeter à Assembleia-Geral. 

 

3. Abertura da Associação à participação de sócios e dirigentes não diretamente representados nos órgãos  

Ações desenvolvidas/executadas durante o ano de 2019: 

1. Foi definido um modelo de uma reunião anual entre o Conselho de Representantes e todos os 
Coordenadores de Projetos Nacionais, de modo a melhorar a comunicação e a cooperação entre 
estruturas nacionais e regionais; 
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4. Processo de decisão 

Ações desenvolvidas/executadas durante o ano de 2019: 

1. Procurou-se potenciar o caráter estratégico do Conselho de Representantes, tendo a Direção Nacional 
solicitado o seu parecer em relação a assuntos de maior sensibilidade para a Associação; 

2. A Direção Nacional informou o Conselho de Representantes, em todas as suas reuniões, das decisões e 
informações mais importantes, que ocorreram no espaço que medeia as reuniões deste órgão. 

3. Como já foi referido anteriormente, foram desenvolvidas algumas iniciativas tendo em vista transmitir as 
principais decisões das reuniões aos dirigentes, muito embora ainda seja necessário reforçar este 
procedimento, de forma a torná-lo mais regular. 

 

5. Cumprimento de regras de base em termos organizacionais 

Ações desenvolvidas/executadas durante o ano de 2019: 

1. Procurou-se comunicar a importância de respeitar os procedimentos decorrentes dos Estatutos e 
Regulamento Interno. 

2. Foram realizadas várias reuniões com diversas estruturas e dirigentes, de modo a esbater possíveis 
dúvidas e/ou problemas emergentes. 

 

 

VERTENTE EXTERNA 

1. Angariação e fidelização dos sócios da Associação. 

 

Em 2019 manteve-se o processo de pagamento por débito direto via Easypay, bem como o pagamento online na 
página da Associação, muito embora a maior parte dos sócios efetue o pagamento através de transferência 
bancária para o IBAN da conta da Gestão de Sócios. A adesão a novos débitos diretos praticamente não tem 
existido, e apenas os sócios que já tinham aderido a esta modalidade há vários anos, a continuam a manter. 

O sistema de quota familiar parece ter bons resultados em termos de adesão de novos associados e de agregação 
de novos elementos dos núcleos familiares dos associados já inscritos. Continua a decorrer a campanha “Traz 
um amigo”, como forma de conseguir captar novos grupos de associados. 

As várias crises económicas sempre tiveram reflexos diretos no número de novos associados, no pagamento de 
quotas e no número de sócios que pedem demissão por incapacidade financeira. Em resultado destas situações, 
mantém-se a descida efetiva no número de novos sócios inscritos ao longo dos anos, apenas existindo uma 
subida no número de novos sócios em anos eleitorais. Os números de novos sócios dos últimos seis anos são os 
seguintes: 

- 2014 – Inscreveram-se 283 novos sócios; 

- 2015 – Inscreveram-se 207 novos sócios, 

- 2016 – Inscreveram-se 258 novos sócios; 

- 2017 – Inscreveram-se 214 novos sócios; 

- 2018 – Inscreveram-se 191 novos sócios; 



 4 

- 2019 – Inscreveram-se 163 novos sócios. 

A distribuição dos 163 novos sócios por Núcleos Regionais foi a seguinte: 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DAS NOVAS INSCRIÇÕES POR NÚCLEOS REGIONAIS 

NÚCLEO NÚMERO DE NOVAS INSCRIÇÕES 

AÇORES 1 

AVEIRO 4 

BRAGANÇA 1 

BRAGA 7 

CASTELO BRANCO 8 

COIMBRA 10 

RIBATEJO/ESTREMADURA 6 

DIRECÇÃO NACIONAL 5 

ALGARVE 6 

GUARDA 17 

LITORAL ALENTEJANO 10 

LISBOA 55 

PORTALEGRE 2 

PORTO 8 

SETÚBAL 2 

VIANA DO CASTELO 2 

VISEU 8 

VILA REAL 11 

TOTAL 163 

 
 
Atualmente, a Quercus conta com 3358 sócios activos até à data de 31 de Julho de 2020. 

 

2. Campanhas de angariação de fundos  

Ações desenvolvidas/executadas durante o ano de 2019: 

1. Foi desenvolvida uma campanha para os cidadãos nacionais poderem consignar 0,5% do seu IRS à 
Quercus, que teve bons resultados. 

 

3. Acompanhamento da diversidade de temáticas  

Ações desenvolvidas/executadas durante o ano de 2019: 

2. Foram conseguidos alguns voluntários especialistas para apoio em algumas áreas temáticas (pesticidas, 
agricultura, turismo, biodiversidade). 
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4. Intervenção pública sobre as várias áreas 

Ações desenvolvidas/executadas durante o ano de 2019: 

1. Abordagem a debater no âmbito da definição de uma estratégia para cada área temática. Deu-se início 
ao debate, mas é fundamental que este seja continuado ao longo do próximo ano no âmbito das reuniões 
do CR. 

 

ATIVIDADE GERAL 

A atividade da Quercus manteve-se muito diversificada, garantindo a cobertura geográfica e temática que lhe é 
reconhecida pela sociedade portuguesa. Os vários projetos e estruturas da Associação continuaram a possibilitar 
uma permanente intervenção, em resposta às constantes solicitações que lhe foram dirigidas. 

A Associação manteve a capacidade para colocar em debate público várias questões de grande importância para 
a qualidade ambiental em Portugal. Em 2019, a Associação apresentou inúmeras posições públicas no decorrer 
de ações por si realizadas ou por solicitação direta da comunicação social, emissão de notas e realização de 
conferências de imprensa. 

A Quercus manteve a participação em várias plataformas de intervenção, privilegiando uma atuação concertada 
com outras Associações de Defesa do Ambiente, de modo a melhor alcançar os objetivos comuns. Assim, nesta 
ótica de cooperação, a Quercus manteve a sua participação em algumas plataformas e Associações tais como 
“Movimento Ibérico Anti-Nuclear” (membro da Comissão Coordenadora), “Transgénicos Fora”, “Movimento 
ProTejo”, “Cerrar Almaraz”, Coligação “C6, entre outras. A Quercus manteve também a sua presença na CPADA 
– Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente, como Vice-Presidente do Executivo. 

A Associação, através da Direção Nacional e de outras estruturas, esteve envolvida em várias representações, 
nomeadamente colóquios, conferências, exposições, feiras e debates em todo o país, transmitindo as posições 
da organização relativamente a várias questões ambientais. Fez-se também um esforço para garantir a análise 
dos Estudos de Impacte Ambiental que estiveram em discussão pública e a Quercus manteve a representação 
em vários Conselhos Cinegéticos, Conselhos Estratégicos, Comissões Consultivas, Comissões de 
Acompanhamento e outros. Foram ainda desenvolvidos vários cursos e ações de formação.  

A Quercus privilegiou uma política de diálogo e de crítica construtiva, mantendo contactos com o Ministro da 
Agricultura, com o Ministro do Ambiente, vários Secretários de Estado destes e de outros Ministérios, diversos 
autarcas, assim como outros responsáveis pela gestão pública. Mantiveram-se também os contactos com 
entidades privadas de forma a promover o seu contributo na resolução de inúmeros problemas ambientais. 
Foram estabelecidos novos protocolos de cooperação com várias organizações e dado cumprimento aos 
anteriormente existentes. A Quercus continuou a dinamizar alguns intercâmbios com outras organizações 
nacionais e internacionais. 

A Quercus manteve o seu apoio aos cidadãos, particularmente aos sócios da Associação, no encaminhamento 
de centenas de queixas sobre atentados ambientais e interveio publicamente para garantir a correção de 
inúmeras situações de atropelo ao ambiente e à respetiva legislação. 

 

Trabalho a nível interno 

Para além das iniciativas apresentadas são ainda de sublinhar algumas atividades e iniciativas que foram 
desenvolvidas em continuidade com o que tem vindo a acontecer em anos anteriores. 

Melhorou-se consideravelmente o desempenho do Secretariado da Direção Nacional, que não obstante ter 
conseguido aumentar na sua capacidade de resposta e o apoio à estrutura geral da Quercus, é afetado por um 
problema crónico de excesso de solicitações e falta de recursos humanos que dificultam uma boa progressão do 
trabalho.  
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A divulgação de informação ao nível interno da Associação continuou a fazer-se, em larga medida, via correio e 
listas eletrónicas, visto que praticamente todas as estruturas e a maioria dos dirigentes locais têm acesso a este 
meio de comunicação. 

A Quercus manteve a sua contabilidade auditada de forma a possibilitar o acesso a determinadas fontes de 
financiamento e a comprovar o cumprimento de todas as regras previstas ao nível da gestão financeira da 
Associação. Nesse sentido, a Tesouraria Nacional da Quercus continuou a desenvolver contactos com as várias 
estruturas da organização no sentido de acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos procedimentos previstos 
na área da gestão financeira. 

A Quercus continuou a garantir o acolhimento de estagiários de estabelecimentos de ensino de diferentes graus 
de escolaridade. 

 

Comunicação e divulgação 

 

1 - Comunicados de Imprensa 

Em 2019, a Quercus continuou a pronunciar-se sobre inúmeras matérias de âmbito ambiental através de muitas 
centenas de contatos com a comunicação social (rádio, televisão, jornais, plataformas mediáticas online, etc.) e 
a presença em várias iniciativas, como entrevistas e programas televisivos e radiofónicos, para que foi solicitada. 
Também a divulgação, para os órgãos de comunicação social e outras entidades, de comunicados e notas de 
imprensa, foi uma ferramenta de publicitação de parcerias e iniciativas desenvolvidas ao longo do ano.  

Durante o ano de 2019, a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza difundiu para os órgãos 
de comunicação social um total de 92 comunicados de imprensa e notas de agenda, distribuídos temática e 
mensalmente da seguinte forma:  

  

Agricultura e Solos 5 

Alterações Climáticas 5 

Amianto 3 

Barragens 2 

Conservação Natureza e Biodiversidade 3 

Construção sustentável 1 

Descargas ilegais 4 

Economia Circular 4 

Energia e Transportes 6 

Eventos Institucionais 5 

Floresta 10 

Minas 8 

Nuclear 3 

Ordenamento Território 4 

Pesticidas / Herbicidas 2 

Política ambiental 5 

Janeiro 4 

Fevereiro 9 

Março 9 

Abril 7 

Maio 15 

Junho 11 

Julho 0 

Agosto 2 

Setembro 9 

Outubro 10 

Novembro 15 

Dezembro 1 

Total 92 
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Qualidade do Ar 1 

Recursos Hídricos 4 

Resíduos/Reciclagem 10 

Rolhas cortiça 4 

Ruído 3 

Total 92 
 

Em relação ao ano anterior, foram difundidos menos 32 comunicados. No entanto, a presença da Associação nos 
órgãos de comunicação social, quer locais, quer nacionais, não sofreu consequências negativas, tendo sido, 
regularmente, convidados vários representantes dos Grupos de Trabalho e da Direção Nacional a participar em 
programas, debates, entrevistas e reportagens, em diversos meios. 

A Quercus conseguiu manter a visibilidade nos órgãos de comunicação social, nomeadamente no que respeita a 
iniciativas de maior impacte ou que implicam denúncias ou queixas em relação a infrações ambientais, bem 
como relativas a campanhas concebidas e/ou promovidas pela Associação, nomeadamente nos âmbitos da 
reflorestação, dos resíduos e da energia nuclear. 

2 – Site oficial – www.quercus.pt 

A Quercus disponibilizou no seu site oficial toda a informação diariamente atualizada sobre o trabalho da 
Associação, podendo ser consultados comunicados e atividades regionais e nacionais, rubricas de comunicação 
e conteúdos vídeo, com possibilidade de ligação ou partilha nas redes sociais e plataformas vídeo. 

Devido a uma migração dos sítios web da Quercus para um novo servidor, existiu um breve período em que 
algumas áreas no site que não se encontraram a 100%, nomeadamente, o separador dos eventos que apresentou 
algumas desconfigurações e, por conseguinte, atraso no upload de conteúdos. 

3 – Quercus TV / Vimeo / Youtube 

Através da atualização regular dos seus canais de vídeo, através das plataformas Vimeo e Youtube, e da página 
oficial da Quercus TV, disponível em www.quercustv.pt, a Quercus tem apostado na realização e divulgação de 
reportagens próprias sobre projetos internos, de parceria ou temas da atualidade ambiental, bem como de 
rubricas vídeo que assegura permanentemente (Minuto Verde). 

A Quercus TV tem vindo também a apostar na formação de recursos humanos internos, abrangendo 
componentes teórico-práticas de realização e edição vídeo, de modo a capacitar as suas estruturas a nível 
nacional para a recolha e tratamento de imagens que enriqueçam o portefólio e capacidade de cobertura da 
Quercus TV. 

4 – Newsletter 

Aquando da migração dos sítios web para um novo servidor, em Setembro de 2018, a opção de criação e envio 
de Newsletter tornou-se indisponível no back office, não tendo sido enviadas newsletters durante um período 
mais longo do que previsto inicialmente. Atualmente a situação já se encontra resolvida e existem cerca de 21 
000 subscritores inscritos. 

 
5 - Rubricas permanentes de comunicação externa 

http://www.quercus.pt/
http://www.quercustv.pt/
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A Quercus continua a produzir várias rubricas externas permanentes de sensibilização ambiental, na televisão, 
rádio, imprensa escrita e imprensa online: 

 
5.1 - Rubrica televisiva diária “Minuto Verde”, na RTP 

Em 2019, a Quercus manteve a produção da rubrica de educação ambiental "Minuto Verde", emitida todos os 
dias úteis de manhã (08h, 09h e 10h) durante o programa "Bom Dia Portugal" e de tarde (a partir das 17h30) no 
programa "Portugal em Direto", ambos na RTP1, com um alcance diário nacional de cerca de 400 a 500 mil 
telespectadores, largamente ultrapassado pela transmissão internacional. Em todo o ano foram emitidos 257 
episódios sobre diversos temas relevantes da atualidade ambiental, com destaque para a eco-mobilidade, o 
consumo sustentável, a emergência climática ou a economia circular. Todos os episódios estão disponíveis em 
www.rtp.pt/play/p55/minuto-verde e em www.quercustv.pt 

5.2 Dicas ambientais na Antena1, em horário aleatório 

Durante o ano de 2019, foi dada continuidade à parceria com a Antena 1 na transmissão de dicas curtas sobre 
diversos temas ambientais. A este nível, manteve-se o número de inserções anterior: uma semana por mês, com 
4 spots/dia e 2 ao fim de semana. 

 
5.3- Colaboração com a revista Smart Cities 

A Quercus continuou a assinar um artigo mensal de opinião de temática livre na versão digital da revista Smart 
Cities, que é também divulgado nas redes sociais e newsletter deste meio. 

5.4 Rubrica radiofónica semanal “Ambiente em FM” difundida na Rádio Elvas, Rádio Campo Maior e Rádio 
Nova Antena 
 
Em 2019, manteve-se esta rúbrica que leva já 12 anos de existência, tendo sido emitidos 48 episódios 
radiofónicos, que repetiram duas vezes por semana em cada uma das rádios. Os episódios estão também 
disponíveis on-line e são divulgados pelo Facebook das estações radiofónicas. 
 

6 - Redes Sociais 

Facebook: a página da Quercus, atualizada todos os dias, conta neste momento com 175 253 192  seguidores, 
uma subida de 34 061 seguidores em relação a 2018. 

Twitter: 3 643  seguidores, mais 450 seguidores do que em 2018. 

Instagram:  A Quercus tem, neste momento, 9 999 seguidores no Instagram, mais 4 663 seguidores em relação 
a 2018. 

 
Prémio Quercus 2018 e Comemoração do 34º Aniversário 

A Quercus comemorou no dia 31 de Outubro, o seu 34º aniversário, com a realização de um jantar comemorativo, 
onde foi atribuído o Prémio Quercus 2019. O jantar decorreu no Restaurante Jardim dos Sentidos, em Lisboa, e 
contou com a presença de cerca de 50 pessoas. No final do jantar, teve lugar a cerimónia de entrega do Prémio 

http://www.rtp.pt/play/p55/minuto-verde
http://www.quercustv.pt/
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Quercus 2019, que galardoou a ADENEX - Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de 
Extremadura 

 

Atividade temática 

 

1. Conservação da Natureza e Biodiversidade 

Durante o ano de 2019, o GT Conservação da Natureza e Biodiversidade desenvolveu inúmeros projetos, quase 
todos já iniciados em anos anteriores. Assim podemos descrever: 

• Avifauna e Linhas elétricas 

• Biodiversidade no Tejo Internacional 

• Empresas e Biodiversidade 

• Projeto de Recuperação do Cabeço Santo 

• Três Centros de Recuperação de Animais Selvagens 

• Rede de micro-reservas biológicas (13 espaços incluídos na rede) 

• Projeto ex-situ de conservação de organismos fluviais 

• Projeto Criar Bosques 

• Floresta Comum 

• Projeto Conservação de Montados 

• Projeto Greencork 

• Programa Antítdoto 

• Campanha SOS Polinizadores 

• Projeto Prodehesa-Montado  

• Projeto Life Lines 

• Projeto LiveAdapt 

• Projeto Parceria Europeia para a Proteção da Biodiversidade em Viticultura 

• Projeto Capacitar para a Promoção da Cidadania Verde 

• Projeto “Europe and the Environment: Towards an Active Citizenship” 

 

Em 2019, foi dada continuidade à participação da Quercus na UICN – União Internacional para a Conservação da 
Natureza, e foi garantida a participação em várias reuniões ao nível do EEB – Secretariado Europeu do Ambiente 
sobre temáticas ligadas à conservação da biodiversidade, assim como em vários Conselhos Estratégicos de Áreas 
Protegidas, em Conselhos Cinegéticos Municipais e no Conselho Consultivo do Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas. 

Houve também a participação em plataformas diversas com outras ONGA em Ações de luta em prol da 
biodiversidade, nomeadamente no que toca à conservação do rio Tejo e Ria do Alvor. 
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2. Gestão de Resíduos 

Durante o ano de 2019, o Centro de Informação de Resíduos – CIR desenvolveu inumeras atividades e projetos, 
nomeadamente: 

WASTEAPP: Promoção e gestão da aplicação digital para ajudar a esclarecer sobre os destinos dos resíduos 
urbanos;  

GREENHOME: Preparação e candidatura com a Campanha de Sensibilização Ambiental direccionada para o 
Turismo Local;  

GREENLIFESTYLE: Campanha de informação sobre descartáveis e alternativas aos descartáveis;  

SOS AMIANTO: Acompanhamento do tema amianto, informação e sensibilização sobre o tema. Promoção da 
regulação do mercado da remoção e gestão de resíduos;  

Resíduos Urbanos: Promoção do aumento da recolha seletiva; pressão para a criação de respostas diversas e 
que permitam assegurar a recolha de outras fileiras de resíduos, como os resíduos texteis, os bioresíduos e as 
pequenas quantidades de resíduos perigosos;  

Resíduos Industriais: Promoção do respeito pela hierarquia de gestão de resíduos, bem como pela incorporação 
de matérias-primas recicladas na produção de novos materiais;  

Resíduos Perigosos: Resolução dos passivos ambientais em Portugal; pressão para a publicação do Diploma 
ProSolos;  

Importação de Resíduos: Pressão para um maior controlo dos resíduos importados, promovendo a valorização 
e reciclagem dos mesmos em detrimento da eliminação.  

O CIR representou também a Quercus em algumas Comissões Técnicas, com a presença em três reuniões da 
Comissão Técnica do Amianto, uma reunião da CAGER e duas reuniões Conselho Consultivo ERSAR. 

 

3. Energia, e Alterações Climáticas 
 
Durante o ano de 2019, foram desenvolvidos os seguintes projetos e atividades no âmbito do Grupo de Energia 
e Alterações Climáticas da Quercus: 

O projeto HACKS, que tem como objetivos contribuir para a transformação do mercado de equipamentos de 
aquecimento e arrefecimento, impulsionar os consumidores a substituir, nas suas habitações, equipamentos de 
aquecimento e arrefecimento de ambiente e de aquecimento de água que estejam obsoletos, por outros com 
elevada eficiência energética, divulgar soluções alternativas, a baixo custo, que diminuam a necessidade de 
energia, reduzam as faturas e melhorem o conforto e a saúde dos cidadãos europeus. As atividades realizadas 
passaram pela criação e atualização das listagens de produtos, pelo desenvolvimento de materiais de divulgação 
do projeto, pela realização de reuniões e atividades com stakeholders, pela divulgação do projeto, pelo 
acompanhamento do projeto e dos parceiros, por reuniões do projeto e pela colaboração com a campanha 
europeia Coolproducts. 

O Grupo de Trabalho colaborou com o projeto ALICE, que tem como principais atividades o desenvolvimento de 
materiais de divulgação do projeto, a realização de atividades de divulgação do projeto, como Newsletters, o 
apoio no Relatório financeiro e nas reuniões do projeto. O Grupo de Trabalho participou também no projeto 
CICP que tem como objetivos formar cidadãos mais conscientes para o consumo de energia e promover a 
eficiência e a redução do consumo energético nas habitações, sensibilizando-os para várias componentes, como 
a construção relacionada com o conforto higrotérmico, equipamentos, iluminação, aquecimento de águas 
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sanitárias, consumo de eletricidade, água e gás e induzindo-os a alterar hábitos de consumo. As atividades deste 
projeto passaram pela criação de conteúdos para famílias e página, pela formação de equipa de técnicos, 
divulgação do projecto, acompanhamento das famílias e técnicos, assim como a elaboração do Relatório 
financeiro e a realização de Reuniões do projecto 

Para além destes projetos, foram asseguradas algumas parcerias, nomeadamente com a EMEL, na realização de 
diversas actividades, na preparação da sessão "Mobilidade e Alterações climáticas", no evento "Há só uma Terra", 
com uma apresentação oral e com dicas ambientais gravadas e emitidas durante o intervalo. Foi também 
assegurada a parceria com a Worten, na preparação de um folheto sobre eficiência energética e numa parceria 
com o ICLEI sobre Compras públicas ecológicas, em particular relativa à revisão de um manual sobre compras 
públicas e organização de uma reunião entre vários parceiros. 

 

4. Educação Ambiental 

O tema da Educação Ambiental continua a ser um eixo fundamental das Ações levadas a cabo pela Quercus e 
nesse sentido foram desenvolvidas diversas iniciativas que têm como objetivo mobilizar a sociedade para as 
diversas temáticas ambientais. Como exemplo, foram desenvolvidas ações em muitos locais/espaços tão 
variados como Estabelecimentos de ensino (Escolas Básicas, Profissionais, Universidades, etc), Associações, 
Clubes, Feiras, Exposições, entre outras.  

Ao nível dos projetos, a Quercus organizou, ou co-organizou em 2019, alguns projetos tão abrangentes do ponto 
de vista geográfico e dirigidos aos jovens, como os projetos "Projeto 80”, "GreenCork Escolas", “Prodehesa-
Montado”, “Fantásticos da Natureza”, "NO PLANET B", “EcoMobilidade de Norte a Sul” e "Consumidor informado 
consumidor poupado". Participou também na organização de outras iniciativas de educação ambiental para 
crianças e jovens tais como os “Heróis de toda a espécie”, tendo no total dinamizado cerca de 270 iniciativas 
inseridas nestes projetos. Organizou ainda várias outras atividades que têm uma componente importante de 
trabalho com os jovens, tais  como o projeto “Ecocasa”, as Ações de voluntariado nos projetos “Criar Bosques” 
e “Floresta Comum”, os projetos e ações desenvolvidas na área da Conservação da Natureza e Biodiversidade, 
como por exemplo os “Centros de Recuperação de Animais Silvestres” e as “Microreservas Biológicas” e diversas 
outras ações descentralizadas organizadas pelas diferentes estruturas da Quercus que decorrem um pouco por 
todo o país.  

 
Em 2019, a Quercus viu aprovada uma candidatura ao programa "NO PLANET B", cofinanciado pela União 
Europeia e implementado pela AMI. Este projeto permitiu concretizar a criação de uma série-piloto da rubrica 
Bora Ambientar, um novo conteúdo audiovisual de educação ambiental vocacionado para um público jovem, 
com divulgação na televisão e nas redes sociais. Esta série-piloto possibilitou a proposta do conteúdo para 
emissão permanente no canal de televisão SIC K, no qual a rubrica passou a ser emitida regularmente já em 
Fevereiro de 2020, contando também com outros apoios, nomeadamente da Câmara Municipal de Lisboa / 
Lisboa Capital Verde Europeia 2020. Todos os episódios da rubrica Bora Ambientar estão disponíveis nas redes 
sociais do programa em www.facebook.com/borambientar e www.instagram.com/borambientar. 

Em 2019, a Quercus teve também aprovada uma candidatura ao Aviso "EduMove-te - Educar para a mobilidade 
sustentável" do Fundo Ambiental. No âmbito desta candidatura foi executado, entre a Agosto e Novembro de 
2019, o projeto "EcoMobilidade de Norte a Sul", que visou a produção de conteúdos audiovisuais sobre 
mobilidade sustentável através das rubricas "Minuto Verde" (18 episódios - 1 por cada distrito de Portugal 
Continental) e "Bora Ambientar" (10 episódios - 2 por cada região NUTS II excluindo ilhas), com emissão na RTP1 
e SIC K respetivamente. Os episódios produzidos no âmbito deste projeto estão disponíveis em 
ecomobilidade.quercus.pt 

O projeto "Consumidor informado consumidor poupado", desenvolvido pela Quercus entre Fevereiro de 2019 e 
Fevereiro de 2020, teve como objetivo combater a iliteracia energética e informar os consumidores mais 

http://www.facebook.com/borambientar
http://www.instagram.com/borambientar
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vulneráveis sobre estratégias de poupança e consumo responsável de recursos que resultem em ganhos tanto 
financeiros como ambientais. O projeto envolveu a produção de 10 episódios da rubrica "Minuto Verde" sobre 
temas de consumo sustentável e defesa dos direitos do consumidor, bem como a realização de auditorias 
energéticas às habitações de 10 agregados familiares do interior do país. Os conteúdos produzidos no âmbito 
deste projeto estão disponíveis em consumidorpoupado.quercus.pt. 

A Quercus desenvolveu ainda ao longo do ano de 2019, através dos seus Núcleos e do Grupo de Trabalho de 
Educação Ambiental, cerca de 150 sessões de educação e sensibilização ambiental em escolas e noutros espaços 
por todo o país. A Quercus manteve a sua participação na “Rede de Professores Coordenadores de Projetos de 
Educação Ambiental”, sendo que a sua participação nesta Rede tem permitido uma ação mais direta e eficaz 
sobre o público-alvo, diversificando as Ações de Educação Ambiental para a Sustentabilidade desenvolvidas e 
aumentando o seu número, frequência e abrangência geográfica. 

Ao longo de 2019, estima-se que no total tenham sido envolvidos cerca de 35.000 participantes nas atividades 
de educação ambiental que a Quercus desenvolveu, sendo estes na sua grande maioria (cerca de 95%) crianças 
e jovens das escolas básicas e secundárias nacionais. 

 

5. Pesticidas 

Durante o ano de 2019, o Grupo de Trabalho sobre Pesticidas desenvolveu diversas iniciativas no âmbito da 
“Campanha Autarquias sem Glifosato/Herbicidas”, nomeadamente várias reuniões com entidades diversas, tais 
como autarquias, ANAFRE, GNR (Comando geral e SEPNA) e Juntas de Freguesias. Foi igualmente realizada uma 
reunião via skype com cidadãos e ativistas, celebrados memorandos de entendimento com a freguesia de Arruda 
dos Vinhos, com todas as freguesias do concelho de Mafra e assegurada a participação em diversos eventos, tais 
como “Ervas espontâneas: caminhada, conferência e degustação”, em parceria com o Município do Alvito, a 
sessão de esclarecimento “Impactes do olival intensivo”, organizada pelo Núcleo Regional de Portalegre da 
Qurrcus, pela Autarquia de Avis e pela ADERAVIS”, no debate “Imagina… Caldas da Rainha em herbicidas!”, a 
convite da Associação MVC – Movimento Viver a Cidade e no lançamento da 3ª edição do galardão “Eco-
Freguesia XXI” da ABAE a 20 de outubro, em Carcavelos (Cascais), entre outros. 

Foi também realizada uma ação de formação destinada aos agentes do SEPNA-GNR e organizadas duas ações de 
renaturalização de linhas de água, em Arruda dos Vinhos e em Torres Vedras, assim como dada resposta a cerca 
de 30 pedidos de informação e denúncias de aplicação de herbicidas em áreas urbanas, emitidos 3 comunicados 
de imprensa e divulgadas 6 newsletter. Ao nível de participações na comunicação social, em particular sobre a 
temática do glifosato e a campanha “Autarquias sem Glifosato/Herbicidas” ocorreram 9 participações no 
programa “Agora” da rádio Dreams FM; no programa "Saúde em dia" do canal temático Saúde+; na Reportagem 
especial no Jornal da noite da SIC – Glifosato: controvérsia persistente e no Programa Biosfera (RTP2). 

Foram ainda realizadas algumas atividades sobre pesticidas no contexto agrícola, nomeadamente dada resposta 
a 4 denúncias, pedidos de informação e ajuda sobre aplicação de pesticidas na agricultura e, no âmbito da ações 
contra a utilização de glifosato e herbicidas químicos no geral, enviados ofícios à Infraestruturas de Portugal com 
pedido de reunião. Para além disto, foi realizado o acompanhamento da lista de discusão da Pesticides Action 
Network-Europe, assegurada a participação na Assembleia Geral da PAN, em Bruxelas e a representação da 
Quercus na ante-estreia do filme Dark Waters e entrevista no Cinema do El Corte Inglès em Lisboa, assim como 
a participação de dois elementos do grupo na estreia do mesmo e no debate sobre “Os Perigos da Contaminação 
Química”. 

 
6. Envolvimento inter-associativo 

A Quercus, em vários momentos da sua atividade ao longo de 2019, privilegiou a cooperação com outras 
organizações congéneres, integrando muitas vezes plataformas de intervenção. Nestes casos privilegiou-se uma 
atuação concertada com vários intervenientes da defesa do ambiente de forma a melhor alcançar os objetivos 
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comuns. Assim, nesta ótica de cooperação, a Quercus manteve a integração em algumas plataformas como: 
“Não ao Nuclear”, ”Movimento Ibérico Anti-nuclear”, “Convergir”, “Transgénicos Fora”, “Educação Ambiental”, 
“Por Monsanto”, “Movimento Urânio em Nisa Não”, “Refineria No”, “Cerrar Almaraz e “Movimento Cívico em 
Defesa do PNSC” e à “PONG-pesca – Plataforma de Organizações não Governamentais Portuguesas sobre a pesca” 
e ao Movimento ProTejo. 

Neste ano, a Quercus manteve a sua presença na Associação para a Gestão Florestal (FSC Portugal) que integra 
parceiros dos setores ambiental, económico e social e tem por objetivo implementar em Portugal as normas FSC 
para a gestão florestal. 

A Quercus manteve igualmente uma estreita colaboração com outras ONGA no âmbito da Coligação C6, 
Conselho Executivo da CPADA e de diversos assuntos, tendo sido realizadas dezenas de ações conjuntas e 
emitidos inúmeros comunicados conjuntos.  

 

7. Interação com organismos públicos e privados 

A Quercus, para além das atividades mais divulgadas pelos media, tem privilegiado a cooperação e o diálogo com 
os organismos públicos e privados. Foi possível em 2019 continuar a reunir com alguns Ministérios, Autarquias e 
outras entidades públicas, momentos estes aproveitados para apresentar as principais preocupações ambientais 
da Associação. 

A Quercus tem desenvolvido colaboração e parcerias também com entidades privadas nomeadamente no 
desenvolvimento de projetos específicos e troca de informações. 

A Quercus está presente em diversos Conselhos e Comissões Consultivas e de Acompanhamento, em 
representação das ONGA, sendo possível citar, a título de exemplo: 

- Diversos Conselhos Cinegéticos; 

- Diversos Conselhos Estratégicos de Áreas Protegidas; 

- Conselho Nacional da Água; 

- Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

- Comissão de Acompanhamento dos CIRVER; 

- Comissão de Acompanhamento da Gestão de Embalagens e Resíduos de Embalagens; 

- Comité Português para a Biodiversidade da Unesco; 

- Conselho Consultivo do Instituto de Conservação da Natureza; 

- Comissão Nacional de Combate à Desertificação; 

- Comissão de Co-gestão do Parque Natural do Tejo Internacional. 

 

8. Atividade internacional 

 

As questões ambientais estão hoje cada vez mais associadas a contextos internacionais de enquadramento que 
é fundamental que a Quercus consiga acompanhar. 

O facto de a Associação fazer parte de várias organizações internacionais que promovem especificamente o 
contacto entre ONG de toda a Europa (e mesmo do mundo) tem facilitado o acesso a informação de grande valor 
para o trabalho quotidiano, mas também tem fomentado a realização de trabalho de lobby junto dos políticos 
(quer os que representam Portugal no Parlamento Europeu, quer os nossos representantes no Conselho). 
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Neste contexto, a ligação e a participação em organizações como o T&E - Federação Europeia de Transportes e 
Ambiente, o EEB – Confederação Europeia de Associações de Ambiente, a ClimateNetwork Europe, a GE-NET – 
Rede Europeia Sobre Transgénicos e Pesticides Action Network foram mantidas. A Quercus continuou também 
a assegurar a sua presença no âmbito do EEB, através do representante das ONG portuguesas no Comité 
Executivo do EEB, e participou em diversas reuniões de grupos temáticos desta organização (Agricultura, Água, 
Biodiversidade, etc.). 

A Quercus continuou também a reforçar, ao longo do ano de 2019, a sua ligação a ONGAS congéneres espanholas, 
particularmente nos casos em que existem projetos ou infra-estruturas com potenciais impactes em ambos os 
lados da fronteira, como por exemplo a Central Nuclear de Almaraz ou a Mina de Urânio em Retortillo. 

 

8.  Outras atividades 

Foi ainda assegurado um conjunto de iniciativas já habituais no quotidiano da Quercus, nomeadamente: 

 

• A participação na iniciativa internacional “Fim-de-semana Europeu de Observação de Aves”, através da 
organização descentralizada de várias atividades pelo país; 

• A organização do IV Concurso de Fotografia Quercus - BMWi 

• A co-organização dos “Green Project Awards Portugal”; 

• A co-organização do “Projeto 80”; 

• E-LOJA 

 

A Direção Nacional da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Lisboa, 26 de setembro de 2020 
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Relatório de Actividades 2019(resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Estrutura: Núcleo Regional de Braga 
 

Indicadores de actividade: 
 

Número de colaboradores: 5 
Número de reuniões: 4 
Número de comunicados de imprensa: 5 
Número de ações de sensibilização: 4 

Descrição sumária das atividades: 

Actividades efectuadas: 

• Reuniões de Núcleo;  

Projeto ECOCASA 

• Reuniões com a Câmara Municipal de Braga sobre: 

o Municípios sem Glifosato; 

o Rio Este; 

o Abate de árvores; 

o Ciclovia; entre outros… Participação em eventos;  

• Ação Rio Vizela;  

• Comunicação Social: 

o RTP, Porto Canal e Sic Notícias: Projeto Ecocasa; 

o Jornal Expresso: Projeto Ecocasa; 

o Artigos de Opinião: Jornal Público;  

o Referências em Jornais locais, Diário do Minho e Correio do Minho; 

o Entrevistas em Rádios Locais: Rádio Universitária; Antena Minho; 

o Programa semanal: dica Ecocasa na Rádio Barcelos; 

• Gestão de Redes Sociais: Facebook;  

• Criação do site Braga Quercus: www.bragaquercus.pt  

• Angariação de novos sócios; 

 

http://www.bragaquercus.pt/
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Relatório de Actividades 2019(resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

 
Estrutura: Núcleo Regional de Bragança 

 

 
Indicadores de actividade: 
 
Número de colaboradores: 7 
Número de reuniões: 2 
Número de comunicados de imprensa:  
Número de acções de sensibilização: 8 
Número de saídas de campo: 3 

 
Descrição sumária das actividades: 

Actividades efectuadas: 

• Respostas a pedidos de informação que recebemos sobre diversas situações  

• Acções de sensibilização sobre as linhas de água (rios) e o seu estado de saúde. 

• Duas acções de plogging no Rio Fervença com turmas de 10 e 11º ano do Agrupamento de Escola 
Miguel Torga 

• Assinatura de protocolo com o Município de Bragança do Projecto Biodiversidade Polis que 
consiste na construção e instalação de um número significativo de caixas ninho na zona verde do 
Polis  

• No dia aberto do IPB estivemos naquela instituição com o projecto biodiversidade polis, recebendo 
várias escolas secundárias do distrito que foram envolvidas na construção de ninhos  

• No dia do fascínio das plantas, do IPB marcamos presença com o projecto biodiversidade polis, nas 
actividades realizadas no CIARA - Centro de Interpretação Ambiental e Recuperação Animal. 

• Deslocações a Mirandela - Praia Fluvial Dr. José Gama no sentido de fazer o levantamento das 
espécies ripícolas para acções de sensibilização e percursos interpretativos a pedido do Município 
Mirandela 

• Deslocações à aldeia Aveleda no sentido de fazer o levantamento do estado de assoreamento do 
rio Pepim devido as escombreiras das minas do Portelo, para uma tomada de posição e acção de 
sensibilização  

• Deslocação as Minas do Portelo 

• Na sede do núcleo realizou se a 2ª Sessão Aberta 2019: Que futuro para Montesinho? Organizado 
por inducar, Rede Douro Vivo, com a parceria do Núcleo da Quercus Bragança 
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Relatório de Actividades 2019 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

ESTRUTURA: Núcleo regional de Castelo Branco 
 

Indicadores de actividade (previsões): 
Número de colaboradores: 3 profissionais e 50 voluntários 
Número de reuniões: 65 (externas) 45(internas) 
Número de comunicados de imprensa: 7 
Número de acções de sensibilização: 156 
Número de saídas de campo:  22 (censos e actividades) +33 ( projectos)= 55 
Outros indicadores (descriminar):333 entradas no CERAS  

 

LINHAS ESTRATÉGICAS DE ACTUAÇÃO: 

Consolidar a equipa de trabalho, de forma a melhorar a resposta às solicitações crescentes que são feitas a 

este núcleo regional. Intensificar o funcionamento do CERAS (Centro de Estudos e Recuperação de Animais 

Selvagens de Castelo Branco) e continuar a promover os projetos em curso na área da conservação da 

Natureza, são algumas das linhas orientadoras do trabalho que a actual direcção pretende consolidar e 

desenvolver. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS : 
 

Foram dinamizados algumas das atividades e projetos mais importantes desenvolvidos em anos anteriores, 

nomeadamente: o CERAS, o Projeto Life “Inovação contra Envenenamentos” ,  o Projeto Linhas Elétricas e 

Aves e o acolhimento de bolseiros, voluntários e estagiários.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

• Acompanhamento de denuncias ambientais  

• Candidatura ao FA apoio aos CRAS 

• Obras de manutenção e ampliação do CERAS Fundo Ambinetal-2019 (40 mil euros) 

• Receção e Recuperação de fauna selvagem no CERAS  (333 entradas) 

• Participação na Plataforma de defesa da Albufeira de Santa Águeda 

• Censos e observação vigilância  da biodiversidade no Tejo Internacional  

• Projeto alimentação e monitorização de aves necrófagas no Tejo Internacional –deposições 
quinzenais (10 toneladas/ano) 

• Celebrações dos 20 anos do CERAS: 

• 2º encontro Amigos do CERAS 

• Concertos solidários -Puro Abrazo 

• Projecto 20/20/20 
      20 anos, 20 ameaças a fauna, 20 soluções 

• 147 ações de Educação ambiental 
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Relatório de Atividades 2019 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

Estrutura: Núcleo Regional de Coimbra  

Indicadores de atividade: 
Número de colaboradores: 5 

Número de reuniões: 12 

Número de ações de sensibilização: 1 

Número de saídas de campo: 1 

Outros indicadores (descriminar): 

Entrevistas à Comunicação Social * 1 

Resposta a Denúncias\Apelos\Pedidos de informação via telemóvel * 12 

Resposta a Denúncias\Apelos\Pedidos de informação via postal * 1 

Resposta a Denúncias\Apelos\Pedidos de informação via email * 62   
 

Descrição sumária de atividades: 
O núcleo procedeu à gestão corrente (nomeadamente quanto à sede do núcleo e tesouraria); fez o 

acompanhamento de denúncias, apelos e pedidos de informação em bastante quantidade; reuniu bem 
como fez contatos com variadas instituições (SEPNA/GNR; IAGAMAOT, CMC, EHTC, ESTSC, etc.); tomou 
posições públicas, fez ações e sessões de sensibilização bem como palestras em vários espaços; como por, 
exemplo: 
Apoio ao Presidente da Mesa da AG da Quercus para definição de local de realização de AG da Quercus em 
Coimbra; Reunião com o ICNF do Choupal, incluindo visita extensiva, para averiguar dos estragos provocados 
pela tempestade Leslie nas árvores e consequentes medidas de recuperação; Reunião no Conselho 
EcoEscolas na Esc. Sup. de Tecnologias da Saúde em Coimbra; Saída de Campo de Campo para Observação 
de Aves no Paúl do Taipal (Montemor o Velho; Palestra e Debate sobre Ética Animal (perspectivas filosóficas 
e jurídicas) no espaço Liquidâmbar em Coimbra, Gestão da página do Facebook do Núcleo, Divulgação de 
legislação ambiental para dirigentes da Quercus. 
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Relatório de Actividades 2019 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Estrutura: Núcleo Regional da Guarda  
 

Indicadores de actividade: 
 
Número de colaboradores: 5 

Número de reuniões: 12 

Número de comunicados de imprensa: 5 

Número de ações de sensibilização: 13 

Número de saídas de campo: 13  

Outros indicadores (descriminar): 

- Cedência da Escola Básica do Carpinteiro ao Núcleo por um período de 25 anos;  
- Arranque do projeto “À descoberta do Souto do Bispo” 

 

Descrição sumária das actividades:  
No final de 2019 foi oficializada a cedência, por parte da Câmara Municipal da Guarda, da antiga Escola 
Básica de Carpinteiro ao Núcleo Regional da Guarda da Quercus A.N.C.N. por um período de 25 anos. 
 
Em 2019 iniciamos também o projeto “À descoberta do Souto do Bispo” com vista a conceder a esta área 
um estatuto legal de proteção adequado à manutenção da biodiversidade e dos serviços de ecossistemas 
bem como à valorização da paisagem.  
 
Também em 2019 afixamos cerca de 25 caixas-ninho no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, vulgo 
Parque Polis. Foi uma atividade que envolveu vários alunos e os parceiros da atividades (Estabelecimento 
Prisional da Guarda e a empresa Transdev).  
 
Em 2019 procuramos acompanhar os projetos de pesquisa e prospeção de lítio e de outros minérios que 
foram requeridos no distrito da Guarda.  
 
O problema de poluição do rio Noéme mantém-se há vários anos. Continuamos a acompanhar a situação e 
a exigir que o mesmo seja resolvido. Em 2019 procuramos acompanhar também outras situações de 
descarga no meio hídrico provenientes de ETAR e/ou unidades fabris que acontecem no distrito da Guarda. 
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Relatório de Actividades 2019 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Estrutura: Núcleo Regional de Lisboa 
 

Indicadores de actividade: 
Número de colaboradores: 0 
Número de reuniões: 1 
Número de comunicados de imprensa: 0 
Número de acções de sensibilização: 1 
Número de saídas de campo: 0 
Outros indicadores (descriminar): Ações de divulgação em eventos; Limpeza de praia;  

Descrição sumária das actividades: 
 
• Presença em iniciativas em Escolas para a dinamização de sessões de sensibilização, saídas de campo, 
exposições e debates; 
• Participação no Conselho Eco-escolas, nomeadamente Agrupamento de Escolas Armando de Lucena na 
Malveira, Concelho de Mafra;   
• Organização, gestão e atualização do espaço do Núcleo, no FB da Quercus; 
• Participação no Programa “Autarquias sem Glifosato”, incluído no Grupo de Trabalho de Agricultura, na 
temática dos pesticidas; 
• Participação no evento Green School Eu,a Europa e o Ambiente - Construir uma Cidadania Ativa com uma 
apresentação de PowerPoint sob o título "Biodiversidade, Cidadania Verde e a União Europeia - Uma 
experiência de formação em Bruxelas" 
• Participação num Podcast semanal – Agora- com divulgação das atividades da Associação; 
• Participação na campanha nacional “SOS Polinizadores”, através da organização das diferentes tarefas de 
Educação Ambiental da responsabilidade da Quercus e de sessões de formação teórico-práticas sobre 
apicultura familiar. Participação pelo 4º ano consecutivo na Semana da Apicultura na forma de ações de 
formação e sensibilização na Escola EB 2,3 Conde de Oeiras sobre Insetos Polinizadores e a Biologia das 
Abelhas; 
• Assinatura de parceria com outras associações, movimentos e particulares com Associação Cultural e 
Recreativa da Serra do Casal de Cambra em defesa da Aqueduto das Águas Livres (monumento já na lista para 
a classificação pela Unesco como sendo património mundial) na zona da Mãe d' Água em Belas; 
• Participação no projeto nacional, apoiado pela ERSE - PPEC “Auditorias Energéticas em IPSS”, com a 
realização de ações de formação em eficiência energética, em parceria com a EDP, em IPSs de cariz social, na 
Área Metropolitana de Lisboa e outras do país. 
• Participação no VIII Seminário de Turismo Lima de Freitas promovida pela escola com o mesmo nome, 
pelos alunos do 12º ano do Curso Profissional de Turismo; 
• Continuação das atividades com a Escola de Arcena sob o tema “Resíduos – Como reciclar, reduzir e 
reutilizar” 
• Sessões de sensibilização ambiental em diversas escolas e nos diferentes níveos de ensino na área da 
grande Lisboa, essencialmente sobre os temas: Florestas; Água; Biodiversidade; Energia; Insetos 
Polinizadores 
• Representação da Associação junto de entidades, parceiros, empresas, comunicação social ou Estado 
Português sempre que solicitado; 
• Participação em diversas atividades, nomeadamente: 
1. Seminário Sobre Alterações Climáticas – Maio, Lisboa 
2. Atividade de limpeza de praia – Maio, Costa da Caparica 
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Relatório de Actividades 2019 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Estrutura: Núcleo Regional da Madeira 
 

Indicadores de actividade: 
 
Número de colaboradores: 4 

Número de reuniões: 2 (06/03/2019; 22/07/2019) 

Número de comunicados de imprensa: 0 

Número de acções de sensibilização: 47 (Através do programa de rádio Causa Verde da Antena 1 

Madeira) 

Número de saídas de campo: 1 (Participação em ação de reflorestação no Parque Ecológico do Funchal) 

Outros indicadores (discriminar): Participação em Concentrações /Manifestações: 2 (Iniciativa contra a 

pavimentação da estrada das Ginjas e Greve Global pelo Futuro).  

 

Descrição sumária das actividades: 
 
Apesar de, em 2019, não ter emitido formalmente comunicados de imprensa, o Núcleo Regional 
comunicou através da imprensa a sua posição relativamente a 3 assuntos (denúncia sobre intervenção na 
Ribeira dos Bois, Caniço; pronúncia sobre questões ambientais na região e posição sobre o 
empreendimento hoteleiro previsto para o Portinho). 
 
Esvaziamento e devolução do espaço da sede ao seu proprietário (Câmara Municipal de Machico), a pedido 
deste, e arrumação e armazenamento dos materiais aí existentes no armazém municipal (revistas, livros e 
algum mobiliário). 
 
No Programa Causa Verde foram abordados diversos temas, globais e locais (ex. microplásticos, alterações 
climáticas, economia circular, ODS, ETAR do Funchal, pastoreio nas serras da Madeira, plantas invasoras, 
fogos florestais, gestão da água de rega, etc.) 
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Relatório de Actividades 2019 

Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 
 

 
Estrutura: Núcleo Regional de Portalegre 

 

      Indicadores de actividade: 
 
Número de colaboradores: 11 
Número de reuniões: Internas à Associação:18, com outras Entidades: 4 
Número de comunicados de imprensa: 5 
Número de acções de sensibilização: 48 
Número de saídas de campo: 8 
Outros indicadores:  

• Dezenas de contactos com a comunicação social local; 

• Atendimento, encaminhamento e acompanhamento de cerca de 20 denúncias ambientais; 

• Recepção, estabilização e encaminhamento de cerca de 10 animais silvestres encontrados em 
estado debilitado; 

• Elaboração de pareceres sobre temas diversos; 

• Participação em diversas palestras e debates; 

• Participação em diversas acções de protesto; 

• Presença em diversas iniciativas de Escolas do distrito para a dinamização de sessões de 
sensibilização, exposições e debates; 

• Apoio e colaboração ao projecto da Rede de Professores Coordenadores de Educação Ambiental 
para a sustentabilidade; 

• Colaboração na gestão da Reserva Biológica de S. Vicente 

• Participação e coordenação dos projectos LIFE LiveAdapt, Interreg Prodehesa-Montado e Intereg 
Biotrans; 

• Coordenação e apresentação da rubrica radiofónica “Ambiente em FM”.  
Descrição sumária das actividades: 

• Reforço da organização interna,  

• Promoção do trabalho entre os colaboradores e angariação de novos sócios; 

• Promoção do trabalho conjunto com DN e outras estruturas e da Quercus; 

• Colaboração com outras entidades sediadas no Distrito;  

• Intervenção em questões ambientais sensíveis; 

• Educação e sensibilização ambiental; 

• Organização de actividades abertas aos sócios e população. 

• (Para mais informações sobre as actividades do Núcleo sugerimos a leitura do Relatório de 

Actividades de 2019 aprovado em Assembleia de Núcleo). 
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Relatório de Atividades 2019 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 
Estrutura: Núcleo Regional de Vila Real 
 

Indicadores de atividade: 
Número de colaboradores: 7 
Número de reuniões: 7 
Número de ações de sensibilização: 5 
Número de saídas de campo: 3 
Outros indicadores (descriminar): 
Entrevistas à Comunicação Social * 5 
Resposta a Denúncias\Apelos\Pedidos de informação via telemóvel * 10 
Resposta a Denúncias\Apelos\Pedidos de informação via postal * 0 
Resposta a Denúncias\Apelos\Pedidos de informação via email *6  

Atividades realizadas no Núcleo Regional de Vila Real da Quercus 2019 

Sessões de Cinema no Museu VILAVELHA, Vila Real: 
1º - RIVERBLUE – 26/01 
2º - O PÃO QUE O DIABO AMASSOU 23/02 
3º - O SAL DA TERRA 9/06 

Reuniões: 

• Centro de Ecologia Urbana – Vila Real 

• Escola 1º ciclo do Prado – Vila Real 

• CM Vila Real, com Vereadora Ambiente 

• Concelho Eco-Escolas, Escola do Prado e das árvores 

Atividades 

• Plantação de Azevinhos no âmbito do projeto “VILA REAL CIDADE DO AZEVINHO” 

• Plantação e atividades de manutenção no “JARDIM COMUNITÁRIO DA VILA CAMPOS” 

• Apresentação do projeto, no Centro de Ecologia Urbana de Vila Real, “APANHAR LIXO NO 

PARQUE. PORQUE NÃO?” 

• Participação, juntamente com outras entidades, na discussão da proposta de Estratégia Nacional 

de Adaptação às Alterações Climáticas –ENAAC, apresentada pelo Município de Vila Real. 

• Passeio ecológico e cultural promovido pela Associação Desportiva Cultural e Recreativa de S. 

João do Monte e pelo Núcleo de Vila Real da Quercus - Atividades de Fim de Verão em S. João do 

Monte.  

Participação no seminário organizado pelo Município de Vila Real “O VALOR DOS SIMPLES” que promove o 

debate sobre as plantas silvestres comestíveis, com duas palestras, uma por João Carlos Baptista, do Núcleo 

da Quercus de Vila Real e outra pela Alexandra Azevedo, sócia da Quercus – 6 de Abril 

Atividades com Escolas: Dia da árvore: Escola do Prado e Escola Diogo Cão 

• Dia da Água: Escola das Árvores 

• Rota das Floresta- Escola do Prado 

• Identificação de árvores – Escola do Prado 

• Centro Ciência/Escola do Prado 

• Dia da floresta autóctone - Escola das Árvores – Vila Real 

• Reunião Eco-Escolas - Escola das Árvores – Vila Real 
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• Apresentação as “Plantas Invasoras”  - Escola das Árvores – Vila Real 

Workshop/Conferencias (organizadas pelo Núcleo) 

• Simpósio de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 (organização com apoio da CPADA e 

Município de Vila Real) 13/02 

Criação e dinamização da Petição "EM DEFESA DO ARVOREDO E CANTEIROS DA AV. CARV. ARAÚJO – PEDIDO 
DE REVISÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA AV. CARV. ARAÚJO – VILA REAL" 

ENVIO DE CARTA ABERTA AO EXECUTIVO CAMARÁRIO DE VILA REAL A PROPÓSITO DAS OBRAS PREVISTAS 
NO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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Relatório de Atividades 2019 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Estrutura: CRIAR BOSQUES 
 

Indicadores de atividade:  
 
Número de colaboradores: 1 voluntária, coordenadora + prestadores de serviço e voluntários 

Número de comunicados de imprensa: 2 

Número de ações de sensibilização: 5 

Número de saídas de campo: 50 

Pagina FB: Voluntários Quercus 

Descrição sumária das atividades: 
O projeto Criar bosques realizou as plantações com voluntários, número de árvores plantadas com os 

Parceiros: 
 
Fap – 1000 
IKEA – 5000 
Fundação CEPSA – 1750 
Epson – 1000 
BNP Paribas – 4000 
LG – Plantação de Oliveiras 
Labesfal – 900 
Eath Consulters – 1000 
Aderma – 2000 
Natura – 1000 
Bankinter - 1000 
“Dar de volta” – 3000 
Artrazeneca – 5000 
CTT – 10.000 – campanha “uma árvore pela floresta” 
Ageas – 5000 
EPAL – 2000 
Embaixada dos Estados Unidos da América – 10000 
Miniclip - 1000 
Total: 46 674 arvores 

 
Outras atividades de sensibilização e atividades de limpeza de áreas já plantadas 
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Relatório de Actividades 2019 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Estrutura: Projectos do Grupo de Energia e Alterações Climáticas 

Indicadores de actividade: 
Número de colaboradores: 2 (Pessoal remunerado/Quadro e Técnicos médios e superiores/25-65 
anos/mulher  

Número de reuniões: Inúmeras 
Número de comunicados de imprensa: 5 (pelo menos) e divulgações no FB, Instagram, Twitter 

Descrição sumária das actividades: 
HACKS (Início: Setembro 2019; Financiamento: H2020) 
Objectivos: contribuir para a transformação do mercado de equipamentos de aquecimento e arrefecimento; 
impulsionar os consumidores a substituir, nas suas habitações, equipamentos de aquecimento e 
arrefecimento de ambiente e de aquecimento de água que estejam obsoletos, por outros com elevada 
eficiência energética; divulgar soluções alternativas, a baixo custo, que diminuam a necessidade de energia, 
reduzam as faturas e melhorem o conforto e a saúde dos cidadãos europeus. 
Actividades: Criação e actualização das listagens de produtos; Desenvolvimento de materiais de divulgação 
do projecto; Reuniões e actividades com stakeholders; Actividades de divulgação do projecto; 
Acompanhamento do projecto e dos parceiros; Reuniões do projecto; Colaboração com a campanha 
europeia Coolproducts. 
ALICE (projecto coordenado por outra estrutura) 
Actividades: Desenvolvimento de materiais de divulgação do projecto; Actividades de divulgação do 
projecto; Newsletters; Relatório financeiro; Reuniões do projecto 
CICP (Início projecto: Fevereiro 2019; Financiamento: Fundo do Consumidor) 
Objectivos: formar cidadãos mais conscientes para o consumo de energia e promover a eficiência e redução 
do consumo energético nas habitações, sensibilizando-os para várias componentes, como a construção 
relacionada com o conforto higrotérmico, equipamentos, iluminação, aquecimento de águas sanitárias, 
consumo de eletricidade, água e gás e induzindo-os a alterar hábitos de consumo. 
Actividades: Criação de conteúdos para famílias e página; Formação de equipa de técnicos; Divulgação do 
projecto; Acompanhamento das famílias e técnicos; Relatório financeiro; Reuniões do projecto 
BoraAmbientar (Início do projecto: Maio 2019; Financiamento: NoPlanetB AMI)  
Objectivos: conteúdo audiovisual para sensibilizar o público jovem para os problemas ambientais da 
atualidade. 
Actividades: Relatório financeiro; Reuniões do projecto 
EMEL (parceria) 
Actividades: Preparação da sessão EMEL "Mobilidade e Alterações climáticas" no evento "Há só uma 
Terra"; apresentação oral durante a sessão e dicas gravadas durante o intervalo 
Worten (parceria) 
Actividades: Preparação de folheto sobre eficiência energética 
Compras pública ecológicas (parceria com ICLEI) 
Actividades: Revisão de um manual compras públicas/organização de uma reunião de parceiros 
Outras candidaturas, propostas e reuniões com outras entidades cujos resultados só se reflectiram em 
2020. 
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Relatório de Actividades 2019 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Estrutura: Grupo de trabalho Construção Sustentável 

Indicadores de actividade: 
Número de colaboradores: 1 (voluntário) 
Número de comunicados de imprensa: 3 
Número de acções de sensibilização: Colaboração no projeto ECOCASA 

Descrição Sumária de atividades 
 
• Página do GT_CS: Solicitação de área temática no site da Quercus; 
 
• CS – contactos: Gestão de Contactos para a área da Construção Sustentável; 
 
• Redes sociais: Gestão das redes sociais, inclusão do trabalho na área da CS; 
 
• Comunicados: Realização de vários comunicados nesta temática; 
 
• Artigos: Escrita de artigos para revistas de arquitetura, energia nos edifícios e construção (eg. Jornal 

Construir, revista Edifícios e Energia); 
 

• Seminários: Realização de seminários em parceria com o Portal da Construção Sustentável; 
 
• Movies: Realização de moveis para web em parceria com o Portal da Construção Sustentável; 
 
• Perguntas via email: Resposta a questões via email da Quercus, sobre a temática; 

        
        • Angola e Cabo Verde: Preparação de seminários para Angola e Cabo Verde. 
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Relatório de Atividades 2019 (resumo) 
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza 

Estrutura: Grupo de Trabalho sobre Pesticidas 

Indicadores de atividade: 
Número de colaboradores*: 5 (em voluntariado) 
Número de reuniões: 10 
Número de comunicados de imprensa: 3 
Número de acções de sensibilização: 1  
Número de saídas de campo: 1 
Outros indicadores:  2 memorandos de entendimento; 6 newsletters; 11 participações em órgãos de 
comunicação social, 3 participações em debates, 2 ações de renaturalização de linhas de água, 1 ação de 
formação; 2 artigos no QA 

 

Descrição sumária das atividades: 
 
1. Campanha Autarquia sem Glifosato/Herbicidas: 
 
- Adeririam mais 5 municípios e 18 freguesias 
- Reuniões com as seguintes entidades: autarquias do concelho do Cadaval, CM de Arruda dos Vinhos, CM 
de Torres Vedras, ANAFRE, GNR (Comando geral e SEPNA), CM de Mafra, Junta de Freguesia N.ª Srª do 
Pópulo – Caldas da Rainha 
- Realizada uma reunião via skype com cidadãos e ativistas a 14 de novembro 
- Foram celebrados memorandos de entendimento com a freguesia de Arruda dos Vinhos, com todas as 
autarquias do concelho de Mafra 
- Participação da sessão pública de assinatura de Memorando de Entendimento com todas as autarquias 
do concelho de Mafra, realizada a 3 de abril de 2019 
- Participação num evento em parceria com o município de Alvito, “Ervas espontâneas: caminhada, 

conferência e degustação”,  a 21 de março de 2019, em Alvito 

- Participação na sessão de esclarecimento “Impactes do olival intensivo”, realizada a 5 de maio de 2019, 

em Avis, com a comunicação “Impactes dos Pesticidas na Saúde Pública e no Ambiente – que alternativas?” 

- Participação no debate “Imagina… Caldas da Rainha em herbicidas!” a 21 de setembro, a convite da 

Associação MVC – Movimento Viver a Cidade 

- Participação no lançamento da 3ª edição do galardão “Eco-Freguesia XXI” da ABAE a 20 de outubro, em 

Carcavelos (Cascais) 

- Realizada ação de formação ao SEPNA a 28 de outubro, na sede em Lisboa com videoconferência para os 

20 destacamentos territoriais 

- Apresentadas 2 propostas a autarquias: 

      * Renaturalização do Rio Grande da Pipa à CM de Arruda dos Vinhos em parceria com a ASPEA/Projeto 

Rios e Movimento Cívico de Arruda dos Vinhos 

      * Reflorestar Torres Vedras à CM de Torres Vedras em parceria com a ASPEA/Projeto Rios, associação 

Live With Earth e coletivo de cidadãos torreenses 

- Organização de 2 ações de renaturalização de linhas de água, a 24 de novembro em Arruda dos Vinhos e 

29 de dezembro em Torres Vedras 

- Resposta a cerca de 30 pedidos de informação e denúncias de aplicação de herbicidas em áreas urbanas. 

- Emitidos 3 comunicados  

- Divulgadas 6 newsletter 
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2. Participações na comunicação social 

Sobre a temática do glifosato e da campanha “Autarquias sem Glifosato/Herbicidas” houve as seguintes 
participações: 9 participações no programa Agora da rádio Dreams FM; no programa "Saúde em dia" de 
26/3/2019 do canal temático Saúde+; Reportagem especial no Jornal da noite da SIC de 26/3/2019 – 
Glifosato: controvérsia persistente; Programa Biosfera (RTP2) Quão perigoso pode ser o Glifosato? – ep.16, 
temporada 17, a 25/4/2019 
 
3. Atividades sobre pesticidas no contexto agrícola: 
 
 - Resposta a 4 denúncias, pedidos de informação e ajuda sobre aplicação de pesticidas na agricultura 

 
3. Contra a utilização de glifosato e herbicidas químicos no geral:  
 
- Envio de ofícios à Infraestruturas de Portugal com pedido de reunião. 
 
4. Outras atividades 
 
Acompanhamento da lista de discusão da Pesticides Action Network-Europe. 
 
Participação na Assembleia Geral da PAN, a 14 de maio, em Bruxelas. 
 
Representação da Quercus na ante-estreia do filme Dark Waters e entrevista no Cinema do El Corte Inglès 
em Lisboa; participação de dois elementos do grupo na estreia do mesmo e no debate sobre “Os Perigos da 
Contaminação Química”, em janeiro. 
 
--------------- 
 
* Colaboradoras: Alexandra Azevedo, Cristina Amaro da Costa, Elisabete Figueiredo, Maria do Céu 
Godinho, Paula Lopes da Silva. 
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Relatório de Atividades 2019 (resumo) 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Estrutura: Centro de Informação de Resíduos 
 

Indicadores de actividade:  
 
Número de colaboradores: 2  
Número de reuniões: 48  
Número de comunicados de imprensa: 37  
Número de acções de sensibilização: 4  
Número de saídas de campo: não aplicável  
Outros indicadores (descriminar): participação em Comissões Técnicas – 3 reuniões Comissão Técnica do 

Amianto; 1 reunião CAGER; 2 reuniões Conselho Consultivo ERSAR. 

Descrição sumária das atividades: 
 

WASTEAPP: Promoção e gestão da aplicação digital para ajudar a esclarecer sobre o destinos dos resíduos 
urbanos; 
GREENHOME: Preparação e candidatura com a Campanha de Sensibilização Ambiental direccionada para o 
Turismo Local;  
GREENLIFESTYLE: Campanha de informação sobre descartáveis e alternativas aos descartáveis;  
SOS AMIANTO: Acompanhamento do tema amianto, informação e sensibilização sobre o tema. Promoção 
da regulação do mercado da remoção e gestão de resíduos;  
Resíduos Urbanos: Promoção do aumento da recolha seletiva; pressão para a criação de respostas diversas 
e que permitam assegurar a recolha de outras fileiras de resíduos, como os resíduos texteis, os bioresíduos 
e as pequenas quantidades de resíduos perigosos;  
Resíduos Industriais: Promoção do respeito pela hierarquia de gestão de resíduos, bem como pela 
incorporação de matérias-primas recicladas na produção de novos materiais;  
Resíduos Perigosos: Resolução dos passivos ambientais em Portugal; pressão para a publicação do Diploma 
ProSolos;  
Importação de Resíduos: Pressão para um maior controlo dos resíduos importados, promovendo a 
valorização e reciclagem dos mesmos em detrimento da eliminação. 
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Relatório de Atividades 2019 (resumo) 
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Estrutura: Projetos diversos (áreas de: Biodiversidade; Alterações Climáticas; 
                        Formação; Políticas ambientais europeias) 
 

Indicadores de atividade: 
Número de colaboradores: 1  
Número de reuniões: + de 20 
Número de comunicados de imprensa: 2 
Número de acções de sensibilização: organização de 2 eventos (Lisboa) 
Número de saídas de campo: N.A. 
Outros indicadores (descriminar): co-organização de 2 ações de formação internacionais; Campanha FB 
com alcance superior a 250.000 visualizações;   produção de 12 vídeos. 

 

Descrição sumária das atividades: 
 
1. Projeto Parceria Europeia para a Proteção da Biodiversidade em Viticultura, fianciado pelo Erasmus+: 
Finalização do relatório financeiro. 
Este projeto, que decorreu de 2015 a 2018, inseriu-se na área de trabalho Empresas e Biodiversidade, em 
que comecei a trabalhar em 2007, tendo desenvolvido vários contactos internacionais na área. Resultou de 
uma parceria entre organizações e empresas de diversos países para fortalecer os conhecimentos e boas 
práticas do sector vitivinícola na proteção da biodiversidade, associada direta ou indiretamente a esta 
atividade. Além de folhetos e brochuras para viticultores, o projeto produziu um guia de bolso de 
Biodiversidade em Viticultura, sob a coordenação da Quercus; um conjunto de documentos para se realizar 
o “Check Biodiversidade”, um Plano de Ação para a Biodiversidade e um conjunto de vídeos formativos 
protagonizados pelos próprios viticultores dos vários países. 
Página da Q: https://www.quercus.pt/projectos/erasmus 
Site internacional do projeto: http://www.bodensee-stiftung.org/en/partnerschaft-zum-schutz-der-
biologischen-vielfalt-im-weinbau-in-europa-2/ 
 
2. Projeto Capacitar para a Promoção da Cidadania Verde, financiado pelo Erasmus+: 
Os objetivos principais deste projeto foram alinhados com algumas medidas definidas no Plano de 
Desenvolvimento Europeu da Quercus, que preparei e foi aprovado em Direção Nacional, nomeadamente: 
- Promover a participação ativa da Quercus nas redes e plataformas europeias das quais faz parte, 
preparando os colaboradores com um conjunto de 
competências para o efeito. 
- Capacitar os colaboradores sobre o funcionamento das instituições europeias e dos processos políticos na 
UE, ajudando-os a focar-se em prioridades de intervenção no contexto da política nacional e europeia. 
- Capacitar os colaboradores para disseminar na organização as metodologias, práticas e ferramentas da 
participação ativa nos processos relacionados com 
políticas ambientais e da ação ambientalista em geral. 
- Melhorar as competências de gestão da associação nas suas diversas estruturas, bem como a forma de 
intervenção, através do contacto com organizações 
congéneres no estrangeiro, absorvendo e adaptando as melhores práticas. 
 
Procurou abranger-se um leque diversificado de pessoas/funções, embora só tenha sido financiada a 
participação de 3 pessoas por ação de formação. As formações foram focadas numa aprendizagem a dois 

https://www.quercus.pt/projectos/erasmus
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níveis complementares: o nível europeu e o nível nacional. A primeira formação, em parceria com a Green 
European Foundation (GEF) permitiu o contacto com as principais políticas ambientais da UE e algumas 
organizações europeias da qual a Quercus é membro. A segunda, co-organizada com a Visio Study Center, 
experiente em educação de adultos, permitiu perceber a importância dada à educação de adultos na 
Finlândia e o contacto com dinâmicas de várias organizações ambientais com alguns pontos em comum 
com a Quercus.  
Ver os vídeos produzidos (por colaboradores da equipa Minuto Verde) no link da Quercus TV, separador A 
Europa e o Ambiente: http://www.quercustv.pt/tema/5782581 
 
3. Projeto “Europe and the Environment: Towards an Active Citizenship”, financiado pela Green European 
Foundation: Incluiu a organização de três ações: 
 
- Green School Eu, a Europa e o Ambiente - Construir uma Cidadania Ativa (Lisboa, 14 e 15 de junho), com a 
frequência de 24 jovens e participação de 13 oradores, sendo dois de Bruxelas. Formato de seminário com 
workhops, atividades práticas e convívio. 
Vídeo da Green School em: http://www.quercustv.pt/tema/5782581 
Página FB: https://www.facebook.com/greenschool/ 
 
- Encontro Vamos tomar um Chá e falar de... Políticas Alimentares na Europa (Lisboa, 27 novembro) em 
colaboração com a Rede Alimentar Cidades Sustentáveis. Estiveram presentes um total de 30 pessoas. 
https://www.facebook.com/vamostomarumchaefalarde 
 
- Campanha de disseminação dos Cursos de E-learning da GEF.  
Feita uma campanha no FB, com profiling de destinatários e monitorização de impacto. No total foram 
obtidas 250.751 impressões/visualizações e foram feitos 6827 cliques sobre as imagens. 
 
4. Coordenação/revisão de traduções para a língua portuguesa de conteúdos formativos ambientais da 
Green European Foundation: Curso Impact Europe e brochura Energia dos Cidadãos. 
 
5. Participação em várias reuniões e eventos da GEF em Bruxelas, em representação da Quercus. 
 
6. Participação na CoP25 da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas em Madrid 
(dezembro 2019), com o apoio da GEF. 
https://www.facebook.com/watch/greenschool/3631631713521584/ 
 
Nota: Todos os projetos financiados pelo Erasmus+ e GEF foram objeto da elaboração de relatórios 
específicos, dos quais foi dado conhecimento à Direção Nacional. 
 
7. Elaboração de programa de atividades e comunicado da Semana de Mobilização Global pelo Clima (20 a 

27 de setembro) que incluiu entre outros, a criação do site Clima Cartoon (climacartoon.quercus.pt); 

apresentação de um Plano de Redução e Mitigação de Emissões da Quercus (em anexo) e a colaboração 

em vários Min. Verdes. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.quercustv.pt/tema/5782581
https://www.facebook.com/greenschool/
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Relatório de Atividades 2019 (resumo) 
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

Estrutura: Projeto NANORIGO (http://nanorigo.eu) 
 

Indicadores de actividade: 
 
Número de colaboradores: 1  
Número de reuniões: 2 + teleconferências 
Número de comunicados de imprensa: 0 
Número de acções de sensibilização: N.A. 
Número de saídas de campo: N.A. 
Outros indicadores : 1 artigo no QA 
 

Descrição sumária das actividades: 
 

NANORIGO (NANOtechnology RIsk GOvernance) é um projeto financiado pelo programa Horizonte 2020 de 
Pesquisa e Inovação da União Europeia. Consiste numa colaboração entre 27 parceiros e um coordenador, 
de 14 países europeus diferentes e um conselho consultivo global. Iniciado em 1 de janeiro de 2019, é 
coordenado pela Universidade de Aarhus e envolve 28 outros parceiros de toda a Europa. Com uma duração 
de 50 meses e orçamento de 4,7 milhões de euros, desenvolverá e implementará um Quadro de Governança 
de Riscos (Risk Governance Framework ou RGF) transparente, transdisciplinar e ativo e estabelecerá a base 
de um Conselho (RGC) focado nos nanomateriais manufaturados e produtos nano-habilitados. O RGF será 
desenvolvido através do envolvimento de partes interessadas em investigação, indústria, regulamentação e 
sociedade civil, e será baseado em dados e ferramentas científicas de alta qualidade para a caracterização 
físico-química de nanomateriais e a avaliação da exposição, perigos e riscos para seres humanos e para o 
meio ambiente. 
O consórcio NANORIGO trabalha em estreita colaboração com os outros dois projetos de governança de 
risco financiados sob o mesmo convite do NMBP-13-2018: RiskGONE e Gov4Nano, que abordam o mesmo 
objetivo, para garantir, em última análise, um RGF e RGC sustentável e equitativo para nanotecnologia na 
Europa. 
Está previsto a Quercus envolver-se em 5 linhas de trabalho ou “work packages” (WPs):  

WP1: Prover dados de alta qualidade e um guia de standardização 
WP2: Desenvolver ferramentas de governança de risco 
WP3: Desenvolver um quadro de governança de risco transdisciplinar e com base científica 
WP4: Desenvolver um Conselho de governança dos nanoriscos, com base europeia 
WP7: Disseminação e exploração 

 
Durante o ano de 2019, nos primeiros meses tratou-se sobretudo dos aspetos contratuais, redação e 
revisão do acordo do consórcio; documentação, assinaturas, verificação de dados na plataforma da 
Comissão Europeia EU Login (anteriormente designada por ECAS), pesquisa e leitura de documentação 
diversa sobre o tema.  
Em fevereiro de 2019 realizou-se a primeira reunião do consórcio na Dinamarca e participei via ligação 
remota.  
 
Relativamente aos Work Packages (WPs), além da pesquisa de bases de dados sobre riscos de 
nanomateriais, participei no desenvolvimento dos seguintes: 
 
WP1: Li a documentação resultante das tarefas T1.1, T1.2 and T1.3 e participei numa teleconferência em 
novembro (embora a Quercus apenas tenha obrigação de participar na T1.9) 
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WP2: Em relação às sugestões / contribuições / comentários sobre o T 2.1, solicitados pelo líder deste WP 
antes da 1ª reunião de projeto, enviei algumas considerações sobre a definição e seleção de partes 
interessadas. Fiz pesquisa bibliográfica sobre ferramentas metodogógicas existentes para integrar 
considerações éticas e sociais na governança de riscos da nanotecnologia e forneci algumas sugestões, 
nomeadamente sobre métodos e padrões de participação de partes interessadas e do público na governança 
de riscos. Li artigos e outras publicações e considerações partilhadas por outros parceiros na lista de 
discussão e no Sharepoint. 
 
WP7: Preparei um primeiro artigo no QA Nº86 (Fev-Junho 2019) intitulado  “Nanotecnologias – Gerir os riscos 
para a saúde e o ambiente”. Promovi reuniões para um primeiro contacto com os dois parceiros portugueses 
do projeto em junho, com a Universidade de Aveiro e a Sociedade Portuguesa de Inovação (Porto), com a 
finalidade de preparar textos de entrevistas para uma futura edição do Quercus Ambiente.  
 
Além do trabalho previsto no projeto, decidi integrar o Grupo de Trabalho sobre Nanomateriais do European 
Environmental Bureau (organização que não está envolvida no Nanorigo) e a respetiva lista de comunicação 
interna e participei na reunião desse Grupo de Trabalho em Bruxelas, realizada no dia 3 de junho na sede do 
EEB em Bruxelas. 
 
Ainda Relativamente ao EEB, em setembro preparei com a Eduarda os conteúdos para a rúbrica do EEB 
“Member in Focus”. 
 

 
 


