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1. Enquadramen'lo

A Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza é uma Orga

Governãm'ental de Ambiente (ONíSA) portuguesa, fundada a 3L de outubro de

Assocìação independente, apartidilria, cle âmbito nacional, sem Íins lucrativos,

atribuída Delo Estado Português, no ano de 2000, a classificação de "utilidade públ

A Associai;ão é constituída por cidadãot; que se juntaram em tÕrno do mesmo

Conservaç:ão da Natureza e dos Recursos Naturais e na Defesa clo Ambiente em

oersoetiva de desenvotvimento strstentado e designa-se "Quercus" por ser essa

comum ern lãtim atribuída aos Catvalhos, às Azínheirãs e aos Sobreiros, árvores ca

dos ecossistemas florestais mais evoluídos que cobriam o nosso país e de

atuãlmenl:e, apenas relíquias muitro degt'adadas.

Ao longo dos anos, a Quercus tem vindo a ocupar na sociedade

simultaneamente irreverente e construtivo na defesa das múltiplas causas da

Ambiente- o seu âmbito de ação abrangr: hoje diversas áreas temáticas da atuali

onde se Ìncluem, atém da conservação da natureza e da biodiversidade, a ed

a energia, a água, os resíduos, as altereções climáticas, as floreslias, o consumo

agricultura, o turismo, a respon:;abiliclade ambiental, entre outras. Este

especÌalÌzado é, em grande parte, suportado pelo trabalho deserrvolvido por

trabalho e projetos permanentes. C) estatuto atual da Quercus foi pr

conquistado através de uma conduta atenta ao real, sem pt-'rder o ponto

fundamental dos princípios, nem se al'astar das necessidades de complementa

crítica corÌì o esforço para a consÌrução de consensos na sociedade portuguesa,

nenhum (:fetivo modelo de desenvolvinìento sustentável será possível no nosso

Uma das características da Quercus é a sua descentralização, através dos 18 NÚ

espalhados um pouco por todo o país, inclulndo as regiões autónomas dos Açores

que aconrpanham a realidade ambiental e realizam ações loc;ris, colaborando

ativÌdades de sensibilização desenvolvidas a nível nacional' Esta importante

permite arlargar de forma significãlliva o âmbito de ação da Quercuts, fazendo com

chegar c,cm uma relativâ proximidade à população nacional, independent

distribuição geográfi ca.

Neste relatório de atividades, rerferente ao segundo ano de nrandato da

Nacional 2019/2021, procurou-se iderrtificar as ações concreti:ladas, enumera

sucinta as principais atividades que as estruturas da Quercus - Associação

Conservação dã Nãtureza (Direçã{r Nacional, Núcleos Regionais, Grupos de T

desenvolveram ao longo do ano 20;10. Em anexo, é possívei consultar i

detalhada sobre cada uma das esïruturas da Quercus
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2. 2A2A - Um anll miarcado Pela pandemia CO

O ano 2020 foi marcado por grandr: instabilidade, em consequência da crise

L9, que provocou constrangimentos em praticamente todos os níveis da

observância das normas de confinamento impostas pelo governo,e pelas a

obrìgou à recalendarização e/ou ao recurso do formato virtual de muitas

inicìalmeÍrte previstas, envolvendo, assor:iados e ambientalisÌas-

Como ex<:mplo, podemos destacar as várias reunÌões de coordenação entrê

projetos clue foram realizadas nas plataformas eletrónicas (Zoom, Teams e Skype,

várias ses:;ões temáticas com alunrts que foram Íealizadas tambérn nestas

de formar;ão de um dos projetos que se vai iniciar no final de 2r)20 ("lnterreg

foram adaptados para poderem coml1çar a ser realizados à distância,

eletrónicos. Foi necessário tambérn ajustar alguns prazos de execução de tarefas

de modo a tentar conseguir garantir 'a participação física dos alunos, como f
"Greenco rk Escolas".

Em algunr; outros casos, como o "Minuto Verde", os projetos não tÌveram

nas tarefiÌs em curso, e alguns outros, como os "Fantásticos ala Naturezã", foi

possível acelerar a execução das suas tarefas, pelo facto de se conseguir garantir a

técnicos rïais tempo no escritórìo (ainda que em teletrabalho) e com

realizar o:; trabalhos pendentes.

3. Quercus 'Urtr'a .á\ssociação forte e inte

sua verterrte externa

A atividarle da Quercus manteve-se muìto diversificada, garantindo a cobertura

temática que lhe é reconhecida pela sociedade portuguesa. Os vários projetos e

AssocÌaçêio continuaram a possibilitar urna permanente intervenção, em resposta

solÌcitações que lhe foram dirigidas.

A Associ:ção manteve a capacidade para colocar em debate público várias

importância para a qualidade anrbierrtal em Portugal. Em 2020, a

inúmeras posições públicas no dercorrer de ações por si realizad;as ou por

comunicacão social, emissão de notas € realização de conferências de imprensa.

A Quercus manteve a participaçiío em várias plataformas de intervenção,

atuação (;oncertada com outras AssocÌa'ções de Defesa do Ambierrte, de modo a

os objetiì/os comuns. Assim, nesta ótica de cooperação, a Quercus manteve a

em algurnas plataformas e Associações tais como "Movimento llbérico Anti-N

da Comi:;são Coordenadora), '"TransgÉlnicos Fora", "Movimento ProTejo", "

Coli8ação "C6", enÌre outras. A, quercus manteve também ìâ sua presença
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Confederação Portuguesa de Associaçõr3s de Defesa do Ambiente, como

Executivo.

A AssociaÍ)ão, através da Direção l{acional e de outras estruturas, esteve

representações, nomeadamente colóquios, conferências, exposiçiies. feiras e

o país, transmitindo as posições da organização relativamente a várias questões a

se tambérn um esforço para garantir a análise dos Estudos de lmpacte Ambiental

em dìscussão púbìica e a Quercus manteve a representação em ì/ários Conselhos

conselhos Estratégicos, comissõ€rs consultivas, comissões de Acom

Foram ainda desenvolvidos vários curso:; e ações de formação.

A Quercu:; prìvilegiou uma política de diálogo e de crítica construtivê, mantendo

o MìnistrcL dã Agrìcultura, com o Ministrr: do AmbienÌe, vários Secretários de

outros Minìstérios, diversos autaÍ'cãs, iìssim como outros respcrnsáveis pela

Mantiverirm-se também os contaÌctos ':om entidades privadas de forma a

contrìbuto na resolução de inúmeros problemas ambÌentais. Foram

protocolos de cooperação com v;írias organizações e dado cunrprimento aos a

existente:;. A Quercus continuou a dinamizar alguns intercâmbios com outras

nacionais e internacionais.

A Quercus manteve o seu apoio aos cidadãos, partìcularmente aos sócios da

encaminhamento de centenas de oueixiìs sobre atentados ambientaÍs e interveio

para garautira correção de inúmeÌ"s situações de atropelo ao ambiente e à

Para alénr das iniciativas apresentadas são ainda de sublinhar algumas

oueforant desenvolvidasem continuida,le com o que tem vindo a;econtecer em

Melhorou-se consíderavelmente o desempenho do Secretariado da Direção

obstante ler çonseguido aumentar na Stla capacidade de resposta e o apoio â

Quercus, é afetado por um problema crónico de excesso de solicitações e falta

humanos que dificultam uma boa progressão do trabalho.

A divulgação de informação ão nível interno da Associação continuou a fazer

medida, via correio e listas eletrónicas, vìsto que praticamente todas as

dos dirigontes locais têm acesso a este rììeio de comunicação.

A Quercu s manteve a sua contabilidade,auditada de forma a possibilitar o acesso a

fontes de fÌnanciamento e a comprovar o cumprimento de todas as regras

gestão financeira da Associação. llesse sentido, a Tesouraria Nacional da

desenvolver contactos com as várias estruturas da organização no sentido de

apoiar o rJesenvolvimento dos procedinìentos previstos na área cla gestão fina

A Quercus contÌnuou a garantir o acolhimento de estaBiários de estabelecimentos

diferentes graus de escolaridade.

3.1, Educaçâo Aurbie:ntal paf,a a Sustentabilidade
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Em qualqrrer uma das áreas de trabalhr: da Quercus, o tema da Educação

Sustentabilidade tem sido um eixo fundiìmental das suas âções, na medidâ em

desenvoìvÌdo não se resume a um tr;rbalho técnico. fechado ou isolado,

permanente intervenção junto da sociedade, através de ações dirigidas aos

sectores da sociedade e escalões etárìos.

Assim, pr€tende-se que os resultadlos couseguidos pela Quercus na área da

oara a Su:;tentabilidade se reflitam nos diferentes públicos-alvo a atingir e em

comportar'Ìlentos e atitudes, com reflexos em ações maìs respeitadoras do

garantam o futuro do Planeta e a sustenl:abìlidade no seu usufruto. Pretende-se

o âmbito das ações desenvolvidas abranja diversas áreas temáticas da atuãl

onde se incluam, além da conservação da natureza e da biodiversidade, a e

resíduos, ;as alteraçôes climáticas, as florestas, o consumo sustentável, entre

PrètendeÌnos que estes objetivos s,ejam mãterializados através do

iniciativas, ações e projetos em todo c, terrÌtório nacional, abrangendo de

populaçã<r escolar e a sociedade por-tuguesa, como forma de reforço das

trabalho de educação em prol da sustentabilidade.

Na área dã Educação Ambiental, a Quercus faz ainda parte da "Rede de

Coordenadores de Projetos de Educação Ambiental", umô pârceria entre ãs tuÌelas

e do Ambiente, que entre outros objetivos, tem vindo a permitir a capaciÌação das

Não-Gov<:rnamentais de Ambiente {C,NGA) com docentes dos quadros do

Educação qualificãdos pãra esta área, a1:ravés de desiacamentos r:oncedidos pelo

Educacão.

Neste relatório anual de atividades, prel:endemos informar sobre o trabalho mais

foÌ efetuado no âmbito do destacament{t do docente, salientando as iniciativas.

mais relevantes que este dinamizou e coordenou, e revelando alguns dos dados

tarefas realizadas e ao ìmpacte qure as r:tesmas tiveram junto da :;ociedade

A Quercus gostaria de destacar os muitos ãspetos potenciados pela sua participa

de Professores Coordenadores cle Projetos de Educação Amhìental", fazendo

extremarnente positìvo da mesma, dado que esta tem pêrmitido uma ação maìs

sobre o público-alvo a atingir, diversificando as ações de Educação Am

Sustentabilidade desenvolvidas e aurnentando o seu númenc, frequência e

geográfica.

Para alénr das inúmeras ações desenvolvidas pelo docente no âmbito da Quercus,

igualmente que no início deste ano htivo. foi organizada uma ação de forma

duração, acredìtada e destinada ;r professores, que surgiu na sequência do

dos professores pertencentes à "lÌede rJe Professores Coordenaclores de Projetos

AmbÍental", destacados nas diferêntes'0rganizações Não-Goverrramentais de

Como exr:mplo de algumas ações rJe Educação Ambiental para a Sustentabilidade

desenvolveu ao longo do Ano Letivo 2Ot9l2O2O, podemos destacar algumas

locais/estpaços tão variados como Est:|bêlecimentos de ensino {Escolas Básicas,

Nr,,&LA
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PrôfissÍonais, Universidadês, etc.), A.ssociiìçõês, Clubes, Empresas, Feiras, Exposições, órgãos de

Comunicação Social, entre outros. Estâs ações pâssaram por iniciatìvas tão diversas como ações

práticas de sensibilização em meio rÌãtural, ações de libertação de animais recuperados, sessões

teóricas enÌ escoìas, sessões e workshops prácticos em Escolas, apcrio na realìzação de trabalhos

escolares â alunos e professores de vários graus de ensinq partìcìpação e organização de

debates e (:onferências e rúbricas t(:mátir:as na comunicação social.

Ao nível dos projetos, podem ser referi<los aìguns, como as rúbricas "Minuto Verde" na RTP.

"Dicas amcìentais" na Antena 1, a crónica semanal "Ecorãdar" no Jornal Metro, o projeto

"Ecocasa", as ações de voluntariado nos projetos "Criar Bosques" e "Floresta Comum", os

Projetos e açõês desenvolvidas na éirea d,a conservação da Natureza e Biodiversidade, como por

exemplo os "Centros de Recuperação de Animais Silvestres" e as "Microreservas Biológicas" e

dìversas outras ações descentralizadas através dos Núcleos Rr:gionais ou dos Grupos de

Trabalho. gualmente são de destacar iniciativas tão abrangentes que a Quercus organÌzou ou

colaborou, taìs como o "Green Cork E:;colas", o "5OS Polinizadores", o "Heróis de Toda a

Espécie", <rNO PlÁNET B>, <{Bora l\mbientaÍ)), (Consumidor informado consumidor poupado>,

"Prodehesa - Montado" ou os "Iantásticos da Natureza", que anualmente contam com a

particìpaçiio de milhares de participantes, na sua maioria crianças e jovens.

Na concretização destas iniciativas enfrr:ntámos diversos constra ngimentos desde o início de

março até ão presente momento, jiá que Portugal, à semelhança d,: vários países europeus, tem

sido atinÍlido pela pandemia dr: COVID -19, o que, em certa medida, prejudicou o

desenvolvimento das atividades letivas nas escolas. Assim, desde o termo do segundo período

letivo e ac longo de todo o terceiro período, o Plano Anual de Ati\fidades apresentado no ínício

do Ano Esr:olar teve de ser adaptaclo conr sessões on-line, como o ciclo de 12 <webinares Papel

zero'), qu(l chegou a 3000 alunos 13 150 professores das escolas profissionais do grupo Rumos

Education.

A pandemia de COVID-19, com o confinamento e outras restrições, trouxe constÍa ngimentos no

desenvolvimento de atividades, nomeadamente de deslocações a escolas desenvolvidas através

dos seus llúcleos Regìonais e do Grupo de Trabalho de Educação r\mbiental.
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3. 1. 1 * l\tividades desenv,olvitlas

Designação: Exposição "Natureza em Risco"

Descritivo llresurno): a Exposição "Àlatureza em Risco" é uma mostra que alerta

em Risco" representa uma viãgem iconotgráfica por este preocupante e cada vez

tema das r:spécies ameaçadas, com pãÍticular destaque para aquelas que em

da área (classifìcação de espécìes r: grupos taxonómicos, ameãça:s à biod

2020

para

a necessidade do Homem alterar alguns comportamentos que são prejudiciais ao Ambiente,

nomeadanrente a destíuição e fra€;mentação de habitats, a sobre exploração de

comercìalii:ação ìlegal de animais e materiais derivados da fauna e flora. A "Nãtureza

urgente

t, por

causas div<:rsas, se encontrâm hoje em diferentes cãtegorias de risco. Este e

feito através da atividade de llusÌ:ração científica, sob a forma de desenhos

diversas técnicãs artísticas, disponibilizados por Nuno Farinha, autor e colecionador qe inúmeras

obras de ilustração científica. A exposìçã,t é constituída por 25 carlazes 41, sobre os diferentes

grupos ta;ronómicos e sobre a importância da biodiversidadL', os quais, além de

possibilitarem a exploração livre dc'alunos e professores, podem ser o mote para q realização

de algumas outras atividades relacionad,as com a conservação da Natureza e a dade.

MuÌtas de!;tas atÌvidades passam pr:la realização de apresentações ligadas aos sub-temas

, exemplos

de projecl:os de conservação de espél:ies, espécies autóctone:; e endémicas de Portugâì,

alterações climáticas e seus efeitos na biodiversidade, etc.), organização de debates envolvendo

a comunÌdade escolar, elaboração rje trabalhos escritos e de pesqLlisa sobre o tema, elaboração

de ilustrações e desenhos de campo, organização de worlrshops e oficinas práticas,

representações teatrais, etc. No Arro Letivo 2019-2020 a exposição está a percorrer novamente

diversas Escolas e outrãs entidadr:s, acompanhada de sessões cle sensibilízaçâo ê saídas de

campos dr:dicadas à conservação da biodiversidade e das espécie:; autóctones em pãrticular.

ParceÍias: Agrupamentos de Escolas

objetivos Pedagógicos e Ambientais: a Exposição "Natureza ern Risco" tem o qropósito de

sensibilizar a comunidade, e a populaçlão escolar em particular, para o risco de êxtinção de

ìnúmeras espécies animais e vegetais a nível mundial.

Figuia 1: Exposição ''Natur€za êm Risco"
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Designaçã€r: Carnpanha "SOS Polini2adoÍeí'

Dêscritivo llresumo): A Quercus, cìente d,a importância dos polinizadores, e

declínio dos insectos autóctones e com a invasão pela vespa-asiáti,ca, lançou a

PolinizadoÍes". Esta campanha é virada paÍa a população enr geral, popul

agricuìtores e apicultores, assim como para entidades com compeliênciâs nesta

âmbito, têm sido realizadas ações de divulgação do documentário "Homens

associadas a debates íuma dezenat de sessões em todo o País), cerca de quinze

sensibilizaç:ão ambiental junto das escolas, foi editado um folherto e tiveram I

alusivos à temática da importância e defesa dos polinizadores e problemática da

Foram também realizadas duas sessões dle formação dirigidas à teÌnática da

êmitidas veiriãs notas de imprensã e publicados artigos e notícias no jornal

Ambiente. O tema foi divulgado na Rl P na rubrica "Minuto V'erde" e noutros

televÌsivos e de rádio, e foi elaborado ttm manual de boas práti,cas agrícolas

práticos relativo à proteção dos polínizadlores.

Parcerias: Grupo Jerónimo Martins, Agrupamentos de Escolas e Associações de

Objetivos Pedagógicos e Ambientaris:

Sensibilizar a sociedade portugueszr e os seus vários grupos-alvo, onde se encontra

escolar, parâ a importância ambiêntal e económica dos insectos polinizad

esforços no sentido de valorizarmos e protegermos este grupo de Insectos

conservaçlio dos nossos ecossisternas, à economìa agrícola e à nossa subsistência a

Designação: Projeto "Green Cork Escolas da Quercus - Proieto de Reciclagem

Cortiça"

Descritivo {resumo): O Projeto "Green Cork Escolas da Quercus - Projeto de

Rolhas de Cortiça" constitui-se conìo uma ação relevante para a difusão da

para a Susitentabilidade junto de difererrtes públicos-alvo em meio escolar. O

se na organização de um programa de reciclagem de rolhas de cortiça "Green

concurso rle recolha de rolhas nos várior; estabelecimentos escolares e a

io r- "
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trabaìhos alusivos ao temã, assim como d€! váÍias sessõês de sensibillização. No Ano 2019-

Qltl:Roltíi - Associdção Ndcional d'e Conseruaçdo

2020 a ini(:iativâ está a ter novan'Ìente a adesão de dezenas dle Escolas e I

participãção acompanhada de sessóes ,le sensibilização e saídzts de campos

conservação dos montados de sobro e da sua biodiversidade.

Parcerias: ligrupamentos de Escolasi, Autarquias, Empresas privadas

Notureza

sendo a

Objetivos t'edagógicos e Ambientais: Estr: projeto visa sensibìlìzar parã o tema da

da Floresta Autóctone, assim como para o programa de reciclagem de rolhas de

Cork", e tem envolvido a comunldade escolar na valorização de um recurso

importante e fundamental à conservação dos montados de sobro. /\ Quercus tem

dìversãs atividades, nomeadamentera carnpanha de recolha de rolhas de cortìça.

g]IEEN CORK
PROJETÔ DE RECICLAGEM DÊROLHAS DE CORT]çA

Figura 3: Cãmpanhô 6Íeêní:oÍk Escolas

Designação: RubÍica "Minuto Verde"

Descritivo (resumo): Ao longo dcr Ano Letivo 2o!9-202O foi possível envolver pinda mais

comunidacle escolar na rúbrica "Minuto Verde", com a gravat;ão de alguns tqmas sobre

iniciativas de Educação Ambiental nas Escolas e a participação clos alunos nesses episódios.

ïambém foram gravados alguns prograrrras especificamente sobre os projetos que Çs docentes

em mobilirJade ao abrigo da "Rede de Professores Coordenadores de Projetos dé Educação

Ambiental'' desenvolvem.

ParceÍias: Agrupamentos de Escolãs, Autarquias, Empresas públicas e privadas

objêtivos PedagóÊicos e Ambientais: Através de uma linguagem direta e infprmal, são

transmitÌd;às boas práticas ambientais de aplicação no dia-a-dia, em episódios de 6p segundos

previamente gravados e tendo co,mo pano de fundo cenários do quotidiano' São também

dìvulgadas áreas naturais de grande rr:levância ecológica e iniciativas de sustqntabilidade

ambiental desenvolvidas por empr{:sas, autarquias e demais entidades.

o

..--i(oJlròur^Àut -
^'-'+tt'-^'



QUE:RCaIS - Associação Nacionol d<t Conservqção da Noturcza

RELAI'O RIO DE AT IV T DAD ES 2A2O

Designação: Proirìto "Fantásticos da Natureza"

Descritivo (resumo): O projeto "Fantásti(:os da Natureza", aprova,Co no âmbito do POSEUR -
Programa Operacional Sustenta bilidade e Eficiência no Uso de Recursos, teve o seu

desenvolvirnento no Ano Letivo 20:19-20;10. O pro.ieto pretende garantir uma maior adesão e

sensibilìzaçlão da comunidade escolar para as questões ambientais, promovendo a educação

ambientel :rtravés de atividades que corrt:spondam aos interesses,e preferêncìas dos mesmos'

No âmbito deste projeto, a Quercu:; dest:nvolveu a sua atividade r:onstruindo os conteúdos e

dando form a à coleção da banda De:;enhada, do curso de e-learning sobre biodiversidade, entre

outras açõ€s.

Parcerias: lgrupamentos de Escolas, Autarquias, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto da

Conservação da Natureza e das Floresl:as, Direção 6eral da Edlucação, Direção Geral dos

Estabelecintentos Escolares

Objetivos ttedagógicos e Ambüentais: São objetivos gerais a alcançar com a realização deste

projeto a r;ensibilização dos joverrs para a importância da pre:;ervação e conservação da

Natureza, a informação e educação dos jcrvens nas principais quest,ões ambientais, a explicação

de formas r;ustentáveis e inovadoras de trproveitamento de recursos endógenos e o incentivar

para os jovens serem cada vez mâis intêrvenientes nas suas redes famìliares e sociais. Este

projeto, que decorre ao longo de tìr"ês anos pretende, como objetivos estratégicos a alcançar,

incutir nos jovens valores de sensibìlização ambiental, dar a conhecer as potencìalidades dos

nossos patlues naturais e nacionai:; à Comunidade Jovem, incentiì/ar movimentos associativos

juvenis frrcados na promoção sustentável dos recursos endógenos nacionais,

esclarecer/incentivar os jovens a prepirrarem projetos e iniciativas empreendedoras que

respeitem os valores ambientais e defendam os princípios e regras da conservação da Natureza,

fazer dos jovens de hoje futuros adultos responsáveis e consciencialÌzados para a

importância/valor da conservação da natureza e incentivar os jovens a

sensÌbilizarem/intercederem junto das stras redes familiares e sociais para ã importância/valor

da conservação da Natureza.

?"r-lOr""c\ot"-
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UN

Figura 5: LogoÌípo "Ëentásti:osde NãtuÍeza"

Designação: Projeto "PRODEHESA-lvlON'lADO"

Descritivo lresumo): No Ano Letivc' de 2019 - 2020 foi dãda contìnuidade à pãrticipação no

Projeto de r:ooperação Transfronteiriça para a Valorização Integral do Montado (PRODEHESA-

MONTADO). As regiões envolvidas neste projeto são a Extremadura, a Andaluzia, o Alentejo, o

Centro e o Norte de Portugal e o llorte do Algarve, sendo que d,cs 17 pârceiros, quatro são

portugueses, nomeâdamente, o lNl/\V-lnÍitituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária,

a QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Naturezâ, o instituto da conservação da

Natureza e das Florestas e a Universidace de Évora, O projeto PFIODEH ESA-MONTADO inclui

quatro ativ dades técnicas principais, sendo que uma delas, de que a Quercus é responsável,

passa pela realização de ações ligadas à valorização e à comunicação. Neste âmbito, foram

dinamizadas nos distritos de Évora e de Portalegre várias sessões de educação ambiental,

incluindo-sr: nestas a mostra da exposir;ão relativa aos montados de sobro, um seminário

público, saídas de campo e apresentaçõe:; sobre a biodiversidade do montado.

Parcerias: l\grupamentos de Escola:;, Autarquias, parceiros do projeto, entidades privadas

Objetivos F'edagógicos e Ambientais: O objetivo do projeto é implementar as ações necessárias

para melhc,rar ambiental e economicam(Ìnte o montado, de um ponto de vista sustentável. O

objetivo das sessões realizadas teryì sido sensibilizar a comunidade para â importância social,

económica e ambientãl dos montados na região do Alentejo e a ner:essidade de os conservar.

IErrlLUÍÍlÉv lE
Ëspafia - PortuEal ""*-'""

ffi
Figura 6: togotipo PROITEHESA MONTADO

Designação: Projeto "ECOMobilidade de Norte a Sul"
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DescÍitivo {resumo): lgualmente, durante o Ano Letivo dê 2019 -- 2o2o, foi
projeto "ECt)Mobìlidade de Norte ã Sul", projeto apoiâdo pelo Fundo Ambientãl do

do Ambiente. O projeto pretendeu ter um âmbito nacional, debruçando-se sobre

mobilidade sustentável nos 18 distritos do territórÌo continental português,

descentralizâda. O projeto assumiu ìrm âmbito educativo e comunicacional. na

combinou a produção de conteúdos audiovisuais dirigidas tanto ao público em geral,

rubrìca Mìnuto Verde, como ao público juvenil, através do formato Bora Ambientar

enquadrou-se no âmbito das inicïativa:; de educação ambiental para â

desenvolvidas nas escolas públicas portuguesas, em linha com os Obietivos do

Sustentável da Agenda 2030 e, espêcificamente, com os pilares sustentadores da

nomeadamr-'nte na sua missão de envolver os cidadãos no seu km2 d,e ação; dinamizar

de educaçã() ambiêntal e câmpanhas de comunicação para o público em geral; e

a integração destes conteúdos nos programas curriculares.

Parcerias: Á,grupamentos de Escolas, Autarquias, Entidades gestores de transportes,

do Ambiente e outros

objetivos P'edagógicos e Ambientais: O,cbjetivo prÌncipal deste projeto foi dar

projetos, práticas e serviços de motrilidade sustentável desenvolviclos no territórìo

em Portugal Continentâ1, ao nível de divêrsas áreas como os trânsportes coletivos, a

elétrica e oartilhada, a mobilidade suave, bem como veículos ou formas de

alternativos;, de baixo impacte ambìental, no âmbito da mobilidade urbana. Para

utilizados dois formatos audiovisuair;:

- "Minuto \íerde": rubrica ambiental apr{:sentada pela Quercus na RTP1 desde

úteis, de manhã (8h, th, L0h no proEirama "Bom Dia Portugal") e de tarde (ã partir

programa "Portugal em Direto"): este prdeto envolve a realização de 18 episódìos

Verde, um em cada distrito do território continental, sobre um bom exemplo de

- "Bora Amlbientar": novo conteúdo ambiental de curta duração (cr:rca de 2 min

para as red(rs sociais e televisão, apr{:sentado porjovens estudantes do 3s ciclo do

este projetr) envolve a realização 10 episódios do 'Bora Ambientar, dois por cada

(excìuindo ilhas), sobre um bom exemplo ou boa prática de EC0MobilÌdade. Estes

constituirão uma série-piloto do'Bora An'ìbientar sobre mobilidad'e sustentável,

dar o impulso necessário para a trartsfornìação dêste formãto numia rubrica

Foi tambénn desenvolvido o websiÌe do projeto em

poderão ser visualizados os conteúclos prr:duzidos.

QUIiRCUS - Associdção Nacíonal d.r Consewação Notureza
2020
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D'F NORTE A SUL

Fieuía 7: togotipo "'Ecolrobilidâde de Norte a Sul"

outros proietos e atividades desenvolvi{ros pêlo Grupo de Trabalho de Educação

Em 2020 a Quercus participou na organÌzação de outras iniciativês de educação

crianças e jovens taÌs como os "Fleróis de toda a espécie" em parceria com a

desenvolvìdas também diversas atividadr:s como: um programa semanal nas Rádio

Campo Maior e Rádio Nova Antena; artigos em diversos meios de comunicação

PRoFFOR[44 ou o Jornal da FENPROF: Diá da Floresta Autóctone na Tapada da

câscais Anìbiente; participação na:; iniciativas do Movimento lbérico Antinuclear;

em conselhos Eco-Escolas; certificãção de uma ação de formação para p

CEFOPNA, no âmbito do projeto Bì,otrans); preparação de uma íormação no âm

Life LiveAdapu preparação de apre:ientações para o projeto como o Porto de

sobre Apicultura Familiar; apresentação de candidaturas a Conselhos Estratégicos

de Cogestão de áreas protegidas em torlo o país; participação nos Conselhos

várias áre;rs protegidas; ParticipaçÊio na {:omissão Executiva da CP,ADA e nà

Noturcza
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3.1.2 - Àpoios e parcerias

Um dos aspetos fundamentais da ativid.rde desenvolvida ao longo deste ano letivo tem sido o

estabelecirÌento de parcerias que permitêm a realização das várias atividades dos projetos,

assim com,c das iniciativas em curso. Para além do apoio indispensiivel das entidades que gerem

a "Rede {le Professores Coordenadorr:s de Projectos de Educação Ambiental" (Agência

Portuguesâ do Ambiente, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Direção Geral

da Êducaçlio e Direção Geral dos t.stabelecimentos Escolares), têm sido diversas as entidades
públicas e privadas que tem colaborâdo r'ìo sentido do sucesso do trabalho em curso.

Algumas dessas entidâdes encontram-se listadas na tabela em bai;<o:

Agrupamento dr: Escolas da Gafanha da Nazaré

AgruparÍrento de Es.olas de Alcaides de Faria

câmara lvlunicipal de GuimaÍães

Câmara Municipal dê Braga

ïransportes urbanos de Brâga - TUB

Inframoura (Vilamoura)

Câmara Municioal de Loulé

TrânsDortes Urbanos das Cidâdes de Loulé e de Ctuarteira

Associacãc, das Aldeias de Montânha

Câmarã Municipal de Seia

UTAD - Universida{le de Trás-os-Montes e Alto Douro

câma râ Municipal de Viseu

Cârris

câmala Municipal de Lisboa

lnstitr, to Politécnico de Beja

Ciclaveiro

Ciâmâra MuniciDal de Santarém

Instituto Pclitécnico de castelo Branco

Atlantìc Ferries

Mobilis

CP

Gimara Municipal de Portalegre

ABrupam:nto de Escolas de Sousel

Agr!pamer'ìto de Escolas do Redondo

Agrupam(ìnto de Escolas José Régio

Escola Básica Galopim de Carvalho - Evor'a

RTP

slc K

Amorìm

Rádio Elvas

IViodelGContinente

lerónimo Martins

Tabela 1- Entilâdes oiìrceiras das acões dê Educâcão Ambiental

?*SA*t"o'
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3.1.4 - Participação da Quercus na .lRede de Professores CoordênadoÍes

de Educa,ção AmbientâI'

o trabalho de mobilização da sociedade portuguesa para as questões ambientais é
e sendo certo que vivemos hoje ern dia numa sociedade bastante mais sensi

temáticas (la sustentabilidade, é essencierl que as pessoas se mant,snham real

e se envolvam enquanto cidadãos na defesa dos recursos naturaìs, A

Organìzação Não-Governamental de Ambiente, através do desenvrllvimento da sua

dos projetos de Educação Ambienltal para a Sustentabilìdade em particular, está

disponível para dar o seu contributo na superacão desses desafìos e a colaborar

temas rela cionados com o Ambiente esteiam na ordem do diir e na linha da
prioridade:; nacionais.

A participação da Quercus na "Recle de Professores Coordenadores de Projetos

Ambiental" é. pois, fundamental a este nível e espera-se que no fuituro o trabalho
possa continuar a ter o mesmo nível de regularidade e de participação,

mesmo alargado a outras temáticars e projetot de modo a que a população

especial a escolar, possa manter a Q.uercus como um parceiro de referêncìa na área
para a sustentabìlidade.

A Quercus destaca os muitos obietivos alcançados pela sua participação

Professores Coordenadores de Proietos de Educacão Ambiental", e faz u

extremamr:nte positivo da mesma, dado que esta tem permitido uma ação mais di

sobre o p,úblico-alvo a atingir,

SustentabÌ lidade desenvolvidas

geográfica.

diversificando as ações de Ê,Cucação

e aumentando o seu número. frequência e

3.2. Oonservação da Niatur.eza e Biodiversidaiüe

Campanha SOS Polinizadores - Foram elaborados conteúdos diversos para i

comunicados, guia de Boas Práticas e ações de formação de Apiculturê Familiar

Proieto BÌcrtrans - Projeto que pretr-.nde proteger e conservar os valores florísticos
das zonas transfronteiriças entre lPortu{lal e Espanha, em partículas entre a

Alenteio

Proieto Pr'cdehesa-Montado - Nertte projeto procura-se valorizar os produtos

enquanto s;e protege a sua biodiversidade, se promove tecnologia para melhorar os

se pretende valorizar e melhorar o ecossistema do montado. As ações que partici

de comunicação e sensibilização. Este projeto que envolve a Península lbérica

2017 e terii o seu final em meados de 20111

Proieto Li!eAdapt - Neste projeto participamos em todas as ações que

"Adaptações das explorações pecuária:; em regime extensivo .às alterações cli

envolve 3 l)aíses, Portugal, Espanher e França.

Proieto Ex-situ de orFanismos fl uvi;f!, com a reprodução de espécies de peixes de

interiores í:om estatuto de ameaça e posterior libêrtação nos locais de origem.

Noturezo
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Proiêto iUVIP -iUVlP pretende ser o primeiro passo para promover a temática e disoussão do
ruído subÍrarino e o seu impâcte no ambiente marinho, assim comro, desenvolver férramentas
de suporte do Descritor 11 da Diretiva-Quadro "Estrãtégiã MarÌnha". A Quercus teni um papel
dinamìzador dã sensibìlização ambiental deste tema.

3.2.1 - Movimênto lnter-Associativo

Estreita cclaboração com outras ONGA, no ãmbito da Coligação C6, tratando de diversos
assuntos, tendo sido realizadas dezenas rJe ações conjuntas e emitidos inúmeros cQmunicados
coniuntos

3.2.2 - CRAS

Acercâ dos 3 centros de recuperação da Quercus - CRASM, CERAS e CRASSA, tem sido

apoiados financeiramente pelo fundo ambiental e para analÌsar mais pormenorizadamente

consultar c,s relatórios específicos.

https://wrarw.quercus. pt/contactos,/centros-recu pe racao-a ni mais-:;elvage ns

3.2.3 - Ou1:ras atividades

Monitorização da envolvente da Albufeira do Castelo do Bode, protocolo com EPAL.

Proieto CRIAR BOSQUES - Realizadas várias plantações com as empresas: Caderno Inteligente,

IKEA, Fundação Cepsa, Embaixada dos ELIA, BNP Paribas, EPSON, ê,GEAt Kinhan's, Paula Luiz,

Mârca AD€rrma, Earthconsulters, Mishmarsh, Astrazeneca, Fujitsu, Uankinter, Softinsa -
totalizando um valor total em 2020 de 3C1.000 árvores.

Uma Árvore oela Floresta - As plantaçõe:; foram realizadas em 202:1 por causa da pandemía,

dos 8000 kits previstos para venda. Envo.veram-se com a Associaçlio cerca de 500 voluntáríos.

POSEUR - Protecão e recuperacão da Mdrqaritífera mordaritífero - Atingiu a metã de 70% da

implemenlração do projeto.

3.3 - Centro de laformaç:áo ale Residuos / SOS Amianto

3.3.1 - Linhas estratégicas dê orientirção

Acompanhar e promover atividâd,es de sensibilização, informação e conhecimento sobrê as temáticas

de gestão de resíduos, enquadrada corr a hierarquia de gestão d€ resíduos e economia circular.

Projetar, desenvolver e gerir projertos e campanhas específicas, direcionadas para a concretização dos

objetivos do CIR;

Intervenção em políticas nacionais e europeias em matérìa de ge:5tão de resíduos;
Interven{ão nacional e internacional enr matéria de acompanhanìento e gestão das temáticas
relacionadas com o amianto.

3.3.2 - De:;crição sumária das atividades;

6estão de irrotocolistãs

Q*"S"WS"
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Acompanhamento e rêunião com as eÌïpresas
âpoiam o t.rojeto sos AMIANTo;

WãsteAPP

oue estabelecem Drotocolo com CIR e quê

Promoção e gestão da aplicação diÉiital para ajudar a esclarecer sobre os destinos resrouos
urbanos. Preparação, contatos e reuniões para assegurar o financiâmento da ve

SOS Amianto

2.O;

Gestão dos contatos, organização de êventos de sensibilizaç:io nacionais, e
organização do Segundo Encontro lmternercional sobre o Amianto e () Mesotelioma; ras
a programiãs de financiamento. Promoçâío da regulação do mercerdo da remoção
resíduos. Contatos e acompanhamento iÌìternacional do temâ:

gestão de

GreenHom(l
Gestão da Campãnhã de Sensibilizâção Ambiental direccionada para Õ Íurismo
orévÌos:

GreenLifestyle

Campanha de sensibilização e inforrnação sobre o impacte dos produtos
Europeìa de Prevenção de Resíduosr. Outlos contatos para financiamento do

Resíduos urbanos
Promoção do aumento da recolha seletirra; pressão para a criação de respostãs e que
permitam assegurar a recolhâ de outriÌs fileiras de resíduos, como os resíduos têxteis, os
bìoresíduos e as pequenas quantidades de resíduos perigosos;

Resíduos industÍiais
Promoção do respeito pela hierarquia de gestão de resíduos, bern como pela
matérias-primas recicladas na produção,Je novos materiais; Pressão para um
diminuiçãc, dos resíduos importados diretamente para deposiçãr: em aterro. p
valorização e reciclagem dos mesmos em detrimento da elÌminação;

Resíduos p(|rigosos

Resolução dos passivos ambientais em Portugal; pressão para a publicação do Di

Finãnciâmento

Contãtos e preparação de projetos e atividades para financiamento,
sustentabilidade financeira do CIR:

Políticas nâcionais

a ProSolos;

Acompanhamento de debates na Assentbleia da República e colaboração alguns Grupos de
e amianto;Trabalho e Deputados em matéria de prc{etos e iniciativas sobre gestão de

Políticâs europeias

Participaçâo em webinars e reuniões prromovidas pelo Grupos de Trabalho em
produtos do EEB.

resíd uos

Pârcêrias

Colaboraçiío com outras entidades em parceria no âmbito da ativi{jade do CIR/SOS AMIANTo.

Semana

controlo e
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3.4 - Projeto Nanorigo {h!!p://nanoriso.eui
Participaçã o em diversos "workpackages", nomeadamente WP1 (Prover dados de qualidade

e linhas (le orientâção standardizadas), WP2 (Desenvolver 'l'erramentas

governança de risco), WP3 (Desenvolver uma estrutura de governança de risco tra
baseada na ciência) e WP7 (disseminação/comunicação e exploração) e no

Utilizadores, No âmbito do WP7, frrram realizadas também vária:; reuniões com parcerros

rtÌculaçãoportugues€rs do Nanorigo ê de outro projeto (Gov4Nano), que estrá a trabalhar em

com o Nanorigo. Foi preparado urn plano de colaboração e disserninação para l, pelâ

Quercus, Sr)cÌedade Portuguesa de Inovação e a empresa Factor:iocial; foram reunroes

periódicas, também com a Plataforma PtoNano (!ggg.Btg!ê!e.80 para eventual

3. 5 - Biodiversidade; Pesticidas; Alteraçôes Cllimáticas;

Polítiicas ambientais errropeias

3.5.1 Biodiversidade/Polinizadores

Elaborai;ão de proposta para ampliar as atividades do projecto SOS

colaborilção nos conteúdos da piágina FB do projeto. Contactos l)ãrã promover a

Pacto dr) Autarcas para a Biodiverrsida{je (IUCN-Bruxelas, Comité das Regiões).

Tradução para português do Guia "Cidades Amigas dos Polinizadores" da IUCN.

3.5.2 - Pesticidas

Cedência de exposição "Ervas Espontâneas" à Junta de Freguesia de Benfica; elaboração de

um conrunicado; participação numa reunião dos Civil Diologue Groups da DG Agri da Com,

Europeia em representação da PAN-Europe.

3.5'.3 - Alterações climáticas

OrganÌzação do Webinar "Ação Climálica", a 12 de setembro de 2020.

Orìentaíção do EstágÍo de Mestrirdo ern Ciência Política. em articulação com a Universidade

do MÌnho "Pofíticas climática:;: Do nível europeu ao nível local", de 25109/2O20 a

25/0112.021,. Reuniões semanais com cstagiária, em trabalho remoto.

Acomp;rnhãmento de listas eletrónicas da CAN-Europe e participação em webìnars.

Colaboração na promoção da [teclariìção de Glasgow, sobre l]olíticas alimentares e ação

clìmática pelos MunicÍpios e Cidades.

3.5.4 - Fluído

Elaboração de parecer sobre dois projetoslei acerca de voos ncrturnos civÌs e impacto do

ruído, enviado à AR. Colaboraçãrr na rr:vlsão da posição da Quercus sobre o aeroporto

complerrìentar do Montüo.

3.5.5 - lcolaboração com ã Green European Foundation

Organização do Webínar "Em Busca da Cidade Verde" a 1"5 de dezembro de 2020.

Link: ht1:ps://www.facebook.com lwatch/307379273493636/20:r9O4LnL839EI
ïradução do curso onlÌne "lmpÍrct Europe".

3.5.6 - Í'residência Portuguesa clo €onselho da União Europeia

de

inar

de

PartÌcìpação em reuniões com a:; restantes ONGA membros da Íederação europqia
r-)i' \ôf .t
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Europeân Envìronmêntãl BureaLt, para preparar o acompanhamento da

participação em reunião com o lúinistro do Ambiente; traduçãc,de parte do

memor;lndo sobre a PresÌdência Portuguesa e 10 Testes Verdes:

https://drive.Eocele.corn/íìle,/dl1li vì'5N Ini MqÌr n9E9G EzHnS(ÌGrvf FGO/view

3.5.7 - 10utías atividades

Colaboraç:io no site "FicarEmCasa" com sugestões de atìvìrlades para o
confinamento; Adesão do Grupo de Trabalho do EEB "Economic 'Iransition"; 

Col

textos do Íì/Ìinuto Verde.

comunica(los

10 testes Verdes à Presìdência Europeia; Declaraçâo de Glasgow; Lei-Quadro de

Pública; Aerroporto no Montijo; Eleìções IUA/Acordo de Paris; Polinizadores; Dìa

Conservaçiio da Natureza; E-Book l limerrtar Boas Práticas; lmportilção de Produtos com

Pesticidas; Terminal de Contentores do Barreiro.

3.5.8 - Indicadores de atividade

Número de colaboradores: 1 + 1 estagiária (Alt. Climáticas até 25/t/2021);

Número de reuniões: + de 30;

Número de comunicados de imprensa: 10;

Númelo de ações de sensibilização: organização de 2 webinars;;

Número de saídas de camoo: N.A.

Outros indicadores: 2 Pareceres;

3,6 * Núcleo Regiorral de Lisboa

Descririão sumária das atividacles:

O Núcleo tem mantido ãs suas al:ividades de sensibilização ambiental, de receção e
averìguaçã o de denúncias, de comunicação com os seus sócios e na dinamìzação da sua página

do Facebo,:k. Mais gostaria de ter feito, no entanto a situação pandémica não permitìu efetivâr

algumas al:ividades.

Atividades desenvolvidas:

. Pr(:sença em iniciativas em Escolas para a dinamização de sessões de sensibìlização, no

formato presèncial antes do início do confinamento devido à pandemia Covid-1.9;

. organizâção, gestão e atualizaçãrr do espaço do Núcleo, no FB da Quercus;

. Pa rticipação no Programa "Autarquias sem Glifosato", Ìncluído no Grupo de Trabalho de

Agricultura, na temática dos pesticidas;

. Participação na campanha nacional "SOS Polinizadores", através da organização das

diferentes tarefas de Educação Ambiental da responsabilidade da Quercus e de tsessões det*- 
:.)^n**.*U*
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formação t{}órìcas sobre apicultura Íamiliâr. Participação pelo 5e ano consecutivo nã Semana da

Apícultura ina forma de ações de formaçiìo e sensibilizâção na Escola EB 2,3 Condl de Oeiras

sobre Insetos Polinizadores e a Biologia das Abelhas;

Participação como elemento de Jtiri nos Prémios lntermarché;

res com

Associação Cultural e Recreativa da lìerra rlo Casal de Cambra em deÍesa da

Livres (morrumento já na lista para a classìficação pela Unesco como sendo

das Águas

na zona da Mãe d'Agua em Belas; Assinatura de protocolo de colaboração com a IPSS PRO-

BONO, a ní,rel de acesso a apoio juridico çrro bono;

. Sessões de sensibilização ambier'ìtal em diversas escolas e nos dìferentes níveos de

ensino na área da grande Lisboa, essencialmente sobre o.i temas: Florestas; Água;

Biodiversidade; Energia; Insetos Polinizadores;

. Retr)Íesentação da Associação junto de entidades, parceiros, empresas, comunìcação

social - Canal S - ou Estado Portugu,ês sempre que solicitado;

Participação em diversas atividades, nomeadamente:

1. Plantação de árvores âutóctones - Lisboa e Mafra;

2. Particìpação em webinars e work;hops organizados pela Câmara Municipal de Lisboa

Indicadore,s de atividade:

Número de colaboradores: 0

Número de reuniões: 1

Número d€ comunicados de imorensa:0

Número de ações de sensibilização: 1

Número de saídas de campo: 2

Outros indicadores: Plantações de á rvores de espécies autóctones em Lisboa, integrado no

evento de ìnauguração de Lisboa Green Capital; plantação na Tapa'da Militãr de Mafra, ao

abrigo de protocolo com a Escola de Arm,as.

3.7 - Núcleo Regional tla ll4ladeira

Descriçrão sumária das atividades:

Presença em palestras, integradas na iniciativa da Assembleìa Legislativa Regional "Parlamento

com Causas" sobre Alterações Climiíticas (proferida por Joana Portugal) e Direito do Mar.

ParticÌpação nas "Jornadas Mad€lirã 2020, em S. Vicente, sobre Ambiente e Natureza

(r7 /1t/202:.A\

Reunião extêrna, com estudantes do últinro ano Ciênciâs do Ambierlte da VetAgro Sup (lnstituto

Nacional cle Ensino superior e dê Invêstigação em Alimentaçlìo, Saúde Animal, ciências

-\ \ r.n\'Vd"\$\\lì''-
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Agronómicas e dê Ambiente de Clermc nt-Ferrand, França) que organizaram uma visita de

estudo à Madeirã e prêtendiam conhecer os principais problemas ambientais na perspetiva da

uma ONGA.

ReunÌão com especialista da Quercus (aquicultura) aquando da sua úinda à Madeira para debate
televÌsivo (r'Ììarço).

Reuniões de Núcleo:

27 /97 /2020 - Largo da lgreja do Socorro

06/II/2020 - Auditório da Junta de Freguesia de São Martinho

Comunicaclos e participação pública:

Comunicado sobre os projetos de aquicultura nos concelhos da Ponta do Sol e Calheta

Ífevereiro).

Participação no protesto que decorreu no cais da Ponta do 5ol contra a instalação de novas
jãulas parã aquicultura (fevereiro).

Participação em rubricas de ambiente na imprensa local: Diário Notícias da Madeira,

"Observatfrrìo do ambiente" (maìo r:junho); Resposta ajornalista doJM sobre o balanço do ano

2020, em t,3rmos ambientais (30/121120)

Participação no Telejornal da RTP tvladeira, via Skipe.

Saídas de campo: Barragem do Pico da Urze e pedreira na Boca dor; Namorados (23/O8/2O2O!

Estanquin hos - Encumeada í24/IO/2O2Ol

E-maìì divt:rsos, ex. informação a interr:ssado sobre a que entidades dirigir denúncia sobre

introdução de espécies exóticas na naturoza; pedido de informação à DRAAC sobre o Projeto do

CamÌnho das Ginjas.

lndicadores de ativÌdade:

Número de colaboradores: 5 {trâbalho totalmente voluntário cle sócias/os)

Número de reuniões: 2

Número de comunicados de imprensa: 1

Número de ações de sensibilização: C,

Número de saídas de campo: 2

Outros indicadores:

Protesl:o/manifestação - l"

Presenças na comunicação social- 4

3.8 - Núcleo Regional {le P,ortalegÍe

Descrir;ão sumária das atividad es:

?u"O.to..-
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Reforço da organização interna,,

Promo,ção do trabalho êntre os colaboradores e angãriação de novos sócios;

Promo,ção do trabalho conjunto com DN e outras estruturas e rla Quercus;
Colaboração com outras entidades serdiadas no Distrito;

Interv€ nção em questões ambir:ntais sensíveis;

Educação e sensibilização ambiental;
Organi:zação de atividades abertas aos sócios e população.

Indica(lores de atividade:

Número de colaboradores: 1'-

Número de reuniões: Internas à Associação:L5, com outras Entidades: 6

Númer(, de comunicados de imtr,rensa:4

Número de ações de sensibilização: 3,r

Número de saídas de camoo:6
Outros lndicadores:

Dezena:t de contactos com a comunicação social local;

Atendinrento, encaminhamento e acompânhamento de cerca de L5 denúncias ambientais;

Receção, estãbilizãção e encaminhamento de cerca de 8 anìmais silvestres encontrados em

estado ilebÌlitado:

Elaboração de pareceres sobre temas diversos;

PartÌcipação em diversas palestras e debates;

Participação em diversas ações de prctesto;

Presençra em diversas iniciativas de [:scolas do distrito para a dinamização de sessões de

sensibil ização, exposições e deb,ates;

Apoio e colaboração ao projeÌo da Rede de Professores Coordenadores de Educação

Ambiental para a sustentabilidade;

Colaboração na gestão da Reserúa Biológica de S. Vicente;

Participação e coordenação dos projetos LIFE LiveAdapt Intorreg Prodehesa-Montado e

lntereg Biotrâns;

Coordetração e apresentação da rubri'ca radiofónica "Ambiente em FM";

3.9 - Núcleo RegiouLal de S,etúbal

O Núcleo tem cinco colaboradore:s, participou em dezenas de reunÌões. e recebeu mais de

setenta dr:nuncÌas, a maior parte relracionada com infrações de natureza hídrica e de

ordenamerìto do territórìo, participou enì dois projetos que estiveram em participação publica,

partìcipou em debates e entrevistas na r?tdio, assim como na imprr:nsa escrita,

N ota:

l)Atenderrdo à situação pandémìr:a foram adiadas várias ações de sensibilização ambiental

previstas para várìas escolas do distrito dÊ Setúbal, assim como algumas reuniões das comissões

de acompz nhamento que o Núcleo pertênce.

?*"u+rPuu
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4. Angariaçâo e fidel.ização de assoc:iados

Em 2020 rr:gistámos um aumento s;ignifÌcatÌvo de novos assocìados, com 278 novog sócios, um
aumento cle quase 70% relativamente a 2019 em que se tinham associado 163 novos sócios.
Regìstaranì-se ainda 16 reinscrição de sócios.

Apresenta-se de seguida o gráfico comparativo de registo de novo:t associados de 2014 a 2020.

Evolucão clo n9 de novos associados

Gráfico 1-Evolucão do n0 associados entre 2014 e2020

E de mencionar, no entanto, que dos 2;r8 novos sócios inscritos no ano de 2020, apenas 200

inscrições foram aceites como novos associados. Os restantes 78 foram recusados inos termos

do Artígo (ie, do ne 3 dos Estatutos da Quercus ANCN,

Foram detetados pagamentos em bloco efetuados pelos Núcleos Regionais de Braga, Vila Real

e Porto. Este registo está documentado através de fichas de n,cvãs Ìnscrições eirviadas em

ficheiros trm formato 'pdf' para o e-mail do secretariadonacional@quercus,qt, onde se

verificam t:ransferências das contas dos próprios núcleos, ou de (:ontas pessoais dè dìrigentes

dos próprios núcleos, ou aÌnda de outros associados.

Em 2020 não foi feito o pedido anual de quotas aos sócios através de carta. Ìendo sido solicitado

o seu pagãrmento por email, aos sócios que tinham correio eletrónico e cuja últimaÌquota paga

era a de 2019,

Foram registados 27 pedidos de demissão, tendo em 20L9 esse núrrìeÍo sido de 16. Ttmbém em

2020, a t)ireção Nacional da Quercu:;ANCN em exercício, delìberou a suspensão de 3

assocÌado!;.

It^l/z'\ t
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A distribui(ão dos 278 novos sóciÕs por fÕi a seguinte:

Tâbela 3- Distrib(ição de hovos

Nacional <le Conseruacõo Naturczd
RELATÓRi/O DE A 2020
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Apresenta-se de seguida a reprêsÍrntação gráfica da distribuição dos novos

Núcleo em 2020.

GráfÌco 2 -DistrÌbuìcão De novos associados 0or Núcleí)

Em 31 de clezembro de 2020 a nossa Assocíação regista 3390 sócios ativos, sendo

542 associirdos têm as quotas regularizi:das. Com a quota paga até ao ano

assocÌados, Sabendo-se que as várias crises económicas e, em especial, neste ano

sempre tivr-'ram reflexos diretos no número de novos associados, no pagamento de

número de sócìos que pedem demissão por incapacidade financeira, os

associados têm 2 ou mais anos com quotas em atraso.

Em 2020 nlanteve-se o processo de pa€iamento por débito direto via Easypay,

pagamento online na página da Associação, muito embora a maior parte dos
pagamento através de transferência bancária para o IBAN da cc'nta da Gestão
adesão a novos débitos dìretos praticamente não tem existido, e aprenas os sócios
aderido a ersta modalidade há vários anos, a continuam a manter.

NatuÌezd
2024

apenas

estão 433

pandemia,

e no

L982

como o
efetue o
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já tinham

Distribuìção de nr:vos associados por Núcleo
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5. Ciomunicação e rúivulgação

Ciente de que a comunicação do trabalho realizado é um dos aspertos fundamentais e uma das

tarefas mais importantes a executtr, foram vários os momentos om que as ações e iniciativas
realizadas foram comunicadas de fcrrmas diferentes e em vários âm bitos. Esta comunicação teve
um caráter interno e externo, na medirla em que pretendeu m;lnter informados técnicos e

dirÌgentes da Associação sobre o trabalho realizado, mas também docenÌes, alunos; técnicos e
entidades'rárias.

Foram usa,Cos mêios diversos para rêaliziìr esta comunicação interna e externa, onde se incluiu
o envio de comunicados e notas de ümprensa para a comunicação s()cial, a publicação de notícias

nas redes sociaìs e no site da Quercusr, rubricas de comunicãç.ão e conteúdos vídeo, com
possibilidade de ligação ou partilher nas ledes sociais e plataform;rs vídeo. Também ãtravés da

atualização regular dos seus canais de vÍleq através das plataforrnas 'Vimeo' e'Youtube', e da

página ofil:ial da Quercus TV, disponÍvel em www.quercustv.pt, ê Quercus tem apostado na

realização e divulgação de reportagens próprias sobre pro.jetos der EAS, bem como de rubricas

vídeo que assegura permanentemernte.

5,1 - Rrrbrica televisiva d.iária "Minuto Verde" {RTP}

O "Minuto Verdè", caso único de longevi,lade e continuidade no ârnbito da temática ambiental,

conquìstou já um notável reconhecimenrÌo por parte do público e da sociedade em geral e tem
surgido relbrmulado e com novas áreas de atuação. Produzida e:rpresentada pela Quercus na

RTP1, desde 6 de março de 2006, a rubrica tem uma audiência média estimãda de 500.000

espectadores só em Portugal, um número que é largamente ultrapassado considerando que é

também elrìitidã em diversos países estrirngeiros através da RTP África e RTP Internacional.

Em 2O2O, iì Quercus manteve a produção da rubrica de educação ambiental "Minuto Verde",

emitida to'Cos os dias úteis de manfrã (otlh, 09h e 10h) durante o Frrogramã "Bom Dia Portugal"

e de tarde (a partir das 17h30) no programa "Portugal em Direto'', ambos na RTP1. Em todo o

ano foram emitidos 262 epìsódios, abrangendo um leque alargado de boas práticas, iniciativas

e projetos de sustentabìlidade.

De forma a acompanhar temas da atualidade ambiental, foi dado particular destaque a

conselhos ambÌentais relevantes no contexto da pandemia Ccvid-19, relacionados com o
aumento clo consumo de artigos descartávêis e respetiva produção de resíduos; o consumo de

água na higìenização das mãos; as alterações na recolha de resícluos urbanos; a alteração de

rotinas na aquisição de bens perecÍveis e embalados; o aumento do consumo energétìco

associado,ao confÌnamento domésïico; a adesão a modalidades di1;itais de pagamento, trabalho

e estudo; as novas medidas de distirnciarnento social no acesso a lrrcais públicos como as praias

ou aÌnda .a diminuição da poluiçiÍo atÌnosférica associada à parralisação de vários setores,

nomeadannente os transportes. A par derstes episódios específico:;, foram abordados os temas

habituais cla rubrica, nomeadamenlle a eíiciência energética; a recir:lagem; a mobilidade urbanã;

a proteçã<r da floresta contra incêndios; a poupança de água no contexto de seca; ou ainda

episódios alusivos a datas comemorativas de âmbito ambient;rl, como o Dia Mundial da

Biodiversi(lade; o Dia Nacional dã Energia; o Dia Mundial da Bicicleta; o Dia Mundial do

Ambiente ou o Dia Mundial dos Oceanos.

i ?,r.*ttt*L
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FoÌ também reãlizado um coniuntÕ mâis específico de episódios dedicados a proÌetos e

iniciativas,Ce produção e consumo sustentáveis, no âmbito da eco'ìomia circular.

Todos os epìsódios estão disponíveis em www.rtp.pt/play/p55/mìnuto-verde [1] e em

www.quercustv.pt [2].

5.2 * S€rrie'{Bora Ambientar" {SIC Kl
Em 2020, iniciaram-se as emissõe:; da série "Bora Ambientar", da qual a Quercus é parceira,

sendo est€ um conteúdo audiovisuill sobre Ambiente apresentado por e para jovens, dos 11 aos

15 anos, er"n episódios dinâmicos de curta duração, que estreiâm l:odos os sábados e domingos
no canaljuvenil SIC K e, êm simultâneo, nâs respetivas redes sociais.

Em 2O2Q, foram produzidos e emitidos 78 episódios do "Bora l\mbientar", do total de 120

programas que integrarão a 1a lempcrada da série, sobre ternas ambientais diversos da

atualidade, destacando-se alguns temas recentes como o impacl:o da utilização de máscaras

descartáveis no dia-a-dia; os plásticos cle utilização única e o seu impacto nos ecossistemas

marinhos; a emergência climática ou as novas formas de mobilidarCe alternativa não poluentes.

Esta série tem contado com diversos apr:ios, em particular da CâÌnara Municipal de Lisboa, no

âmbito da agenda Lisboa Cãpital Verde Europeia 2020.

Todos os e pìsódìos da rubrica Bora Ambientar estão disponíveis nas redes sociais do programa

em www.facebook.com/borambientar t3l; www,instagram,com/borambientar [4] e

www.voutube.cr:rnlboraanrbi ente r_Í5].

5.3 - Projeto eBora Circullar"

Em 2020, êl Quercus viu aprovada uma car'ìdidatura ao Aviso "Produção e Consumo Sustentáveis"

do Fundo Ambiental. No âmbito desta candidatura foi executado, entre a agosto e novembro

de 2Q2O, c projeto "Bora Circular", que teve como objetivo dar vir;ibilidade a projetos, práticas

e serviços representativos da Economia Circular em Portugal Continental, através da rubrica

"Minuto Verde" (6 episódios) e da:;érie "Bora Ambientar" (12 episódios), com emissão na RTP1

e SIC K r(ìspetìvamente. Os episó'dios realizados debruçaram-se:, especificamente. sobre os

seguÌntes temas: oficinas de arranjo der bicicletas; recÌclagem d,e resíduos de equipamentos

elétrÌcos e eletrónicos (REEE); valorização de bio-resíduos através da sua integrãção em novos

processos produtivos; restauro de mobiliário e reciclagem de madeiras para criação de novos

objetos utilitários; recÌclagem de rolhâs ile cortiça para integraçãcr da matéria-prima no fabrico

de novos lsrodutos; projetos de combate ao desperdícìo alimentar, pela criação de canais de

distribuição e venda, alternati\ros cle refeições comerciais e também de produtos

hortofrutír:olas; produção de calçado e vestuário com recurso a pléstico recolhÌdo das praias

e/ou recitlado; lado negro da rnroda rápida e apelo ao uso cle roupa em segunda mão;

incorpora(;ão de borracha de pneus reciclados em infraestruturas urbanas e artigos do

quotìdiano; medidas práticas para contrariar o impacto inevitável o impacto ambiental

decorrentr3 do aumento da produção de resíduos descartáveis associados à pandemia.

5.4 - Rredes sociâis
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Em 2O2O, a Quercus continuou a dinamizar as suâs redes sociais, nomeadamente o Facebook

(https://www.facebook.com/quercusofìicial) que conta neste mornênto com 2590 seguidores;

o InstagraÌm (https://www.instagram.orm/quercus_ancnJ) qur-. tem 11212 seguidores; o

Twitter (hl*ps://twitter.com/quer,cusancn) com 3820 seguidores e, mais recentemente, íoi

criado o perfil oficial da Associação rìo Linkedin (https://www.linkedin.com/company/quercus-

ancn) com 327 seguidores. Tem sidrr atualìzada regularmente tamLrém a plataÍorma Quercus TV

(em http:llquercust\r. pt/).

5.5 - Co municados

Em 2020, a Quercus produziu um total de 89 comunicados de imprernsa, com predominância dos

seguintes i;emas: impacte ambientãl da pandemia Covid-19; em€rrgênclã clìmática; defesa da

floresta ãutóctone; economia circular; amianto; consumo sustentável e conservaçâo da

natureza,

5.6 - Si'te olicial - www.quercus.pt
A Quercus disponibìlizou no seu sirfe ofk:ial toda a ìnformação dierriamente atualizada sobre o

trebalho cla Associação, podendo ser consultados comunicados e atividades regionais e

nacionais, rubricas de comunicação e conteúdos vídeo, com possibilidade de ligação ou partilha

nas redes:;ociais e plataformas vídr:o.
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6. E;strutura e funcionamento internors

6.1 - Potenciar as estrutulas regionais
Ações desenvolvidas/executadas dluranle o ano de 2020

1. Foram, r;empre que necessário, redistribuídos os diversos pelorlros e áreas temáticãs pelos

vários mernbros da Direção Nacional e disso foi dado conhecimonto a todos os dirigentes e
sócios, através da lista de discussão eletrónica e do s,te;

2. Foram propostos ao Conselho de Representantes diversos temaÍ; estruturantes e globais para

discussão alargada entre os seus m,embros;

3. Foi dado um apoio permanente às vár'ias estruturas da Associa,ção ao nível da resolução de

diversas questões, como por exemplo questões de representação, jurídicas, contabilísticas ou

de estágio:; profissionais;

4. Foram acompanhadas mais de perto as Assembleias de Núcleo onde se pudessem registar

mais dúvidas em termos de repres€:ntatividade e legalidade;

5. Foram rr:alizadas atividades de s,ensibilização ambiental online t:om organização conjunta de

dois ou ntais Núcleos, assim corno elaborados pareceres e tomadas de posição com a

colaboraçã o de várias estruturas;

6. No que concerne à área da te:iouraria, o trabalho de apoio foi mantìdo e aprofundado,

nomeadanrente atrãvés da realiza!;ão d€: contactos regulares da l-esouraria com as estruturas

regionais, rle modo a esclarecer eventuais dúvidas e clarificar algurìs procedimentos;

7. Incentivaram-se e apoiaram-se as estruturas nas suas candidaturas a representantes das

ONGA em diversos órgãos locais e regÌonais, tais como Consr:lhos Estratégicos de Áreas

Protegidas, Comissões de co-gestão e Conselhos Cinegéticos por todo o país;

6.2 -' Comunicaçâo en lre ãrs diversas estruturas

Ações desenvolvidas/executadds duranle o ano de 2020:

1. Houve u m esforço, por parte da presidência do Conselho de Representantes, para estimular

a particip€ção de todos os dirigentes e estruturas, o que tem pr-'rmitÌdo manter as taxas de

partÌcÌpaç:io nas reuniões deste ó16;ão;

2. O quadro de Recursos Humanos está organizado e foì disponìbilizado nos vários locais de

trabalho;

3. Tem vindo a ser atualizada a list:r de contactos dos dirigentes e r-'struturas da Quercus;
4. Existiu um esforço por parte da Direç:io Nacional, para que todas as estruturas entregassem

um resumo do seu relatório e plano de atividades, de modo a virlorizar estes os documentos
finais da Associação, a submeter à ,qssenìbleia-Geral.

6.3 -.Abertura da Asso'ciaç'ão à participação rúe sócios e
dirigentes não diretanrente ÍepÍesentados nlrs órgãos

Ações destznvolvidas/executados (luronlle o dno de 2020:

1. Foi defirrido um modelo de uma reunião anual entre o Conselho de Representantes e todos
os Coordenadores dê Projetos Nacionais, de modo a melhorar a,:omunicação e a cooperação

entre estruturas nacionais e regionais;
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6.4 - Processo de decir;ão

Ações desenvolvidds/executado,s dwdnte o dno de 2020:
1. Procurorr-se potencÌar o caráter estratégico do Conselho de RepLfesentantes, tendo a Direção
Nacional solicitado o seu parecer em relação a assuntos de maior sensibilidade para a

Associação;
2. A Direção Nacional informou o Consellro de Representantes, ent todas as suas reuniões, das
decisões e informações mais important€'s, que ocorreram no espaço que medeia as reuniões
deste órgã'c.

3. Como já foi referido anteriormente, fc,râm desenvolvidas algunras 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 rr:gular.

6.5 - Crrmllrimeato de reg:ras de base em teÍmos orgaÍrizacioÍrais

Ações desenvolvìdas/executodds dlurunte o ano de 2020
1". Procurou-se comunicar a importiìncia de respeitar os procedim€rntos decorrentes dos
Estatutos (| Regulamento Interno.
2. Foram realizadas várias reuniões com diversas estruturas e dirigentes, de modo a esbater
possíveis d úvidas e/ou problemas ermergentes.

6,6 - Campanhas de aÍÌgâÍi.ação de fi.rndos

Foi desenvolvida uma campanha p;rra os cidadãos nacionais poderem consignar 0,57o do seu

IRS à Quer,cus, que obteve bons resultados.

6.7 - Interação con organ:Ìsmos públicos e privados

A Quercus, para além das atividader; mais divulgadas pelos medta, tem prìvilegiado a cooperação
e o diálogc com os organismos públicos e privados. Foi possível em 2020 continuar a reunir com
alguns Mirristérios, Autarquias e outras entidades públicas, momentos estes aproveitados para

apresentar as principais preocupaçr5es aÍnbientais da Associação.

A Quercur; tem desenvolvido colaboração e parcerias também com entidades prìvadas

nomeadanìente no desenvolvimento de projetos específicos e tro(;a de informações.

A Quercus está presente em diversos Conselhos e Cotnissões Consultivas e de
Acompanhamento, em representar;ão das ONGA, sendo possível citar, a título de exemplo:

- Dìversos Conselhos Cinegéticos;
- Dìversos Conselhos Estratégicos de Áre;rs Protegidas;
- Conselho Nacional da Água;
- Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
- Comissão de Acompanhamento dos CIFIVER;

- Comissão de Acompanhamento da Gestão de Embalagens e Resíiuos de Embalagens;
- Comité Português para a Biodiversidadr: da Unesco;
- Conselho Consultivo do Instituto de Conservação da Natureza;
- Comissão Nacional de Combate à Desertificação;
- Comissão de Co-gestão do Parqu€Ì Natural do Tejo lnternacìonal.
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6.8 - Ativiclade internaciorral

As questões ambientais estão hoj,e cad,a vez mais associadas a contextos internacionais de
enquadranìento que é fundamental que il Quercus consiga acompitnhar.

O facto d(l â Associação fazer parte di: várias organizações internacionais que promovem
especificarnente o contacto entre CING de toda a Europa (e mesmr> do mundo) tem facilitado o
acesso a informação de grande valor para o trabalho quotidianq rnas também tem fomentado
a realização de trabalho de lobby junto dos políticos (quer os qr.re representam Portugal no
Parlamentr) Europeu, quer os nossos representantes no Conselho).

Neste contexto, a ligação e a participação em organizações como o T&E - Federação Europeia
de Transportes e Ambiente, o EEEi - Cc'nfederação Europeia de Associações de Ambiente, a

ClÌmateNelwork Europe, a GE-NEï - R<:de Europeia Sobre Tran:;génicos e Pesticides Action
Nêtwork foram mantidas. A Quercus continuou também a assegurar a sua presença no âmbito
do EEB, ãtravós do representantÍr das ONG portuguesas no ComÌté Executivo do EEB, e

particìpou em diversas reuniões cle grupos temáticos desta organização (Agricultura, Água,
Bìodìversiclade, etc.).

A Quercus continuou também a rr:forçe r, ao longo do ano de 2320, a sua ligação a ONGAS

congéneres espanholas, particularn'ìente nos casos em que existenì projetos ou infra-estruturas
com potenciâis impactes em ambo:; os lados da fronteìra, como por exemplo a Central Nuclear
de Almara;r ou a Mina de Urânio enr Retortillo.

6.9 - Outtas atividades - CrutÍos Núcleos

Foram realizadas outras atividades e pan:erias que poderão ser incluídas.

Os relatórìos de atÌvidades de outros nú<leos serão divulgãdos e dÌscutÌdos em sede própria,
podendo ser ìncluídos e anexados a este relatório a qualquer monrento.

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

Lisboa, 31 de março de 2021
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