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QUERCLIS -Associação

ENQUADRAMEÍVTo

A Quercus - Associação Nâcional de Conservação da Natureza ó uma orÍla nização que, ao
de história, conseguiu o apoÌo e reconhecimento públicos devido à sua versatilidade e ada
ambientais que surgiram, bem como à sua forma de resposta aos noì/os temas e
emergindo. No entanto fruto de um grande croscimento, ê estrutura foi se tornando
fim de 2019 surgiram animosidadr-'s internas o que dificultou a atividade normal da
foì ìnédìto pãra a sociedade e, como não podia deìxar de ser, também o Í,oi para a

A capacidade de resposta da Asso(:iação, bem c,rmo a sua presença ativa no terreno,
descentraìizada que desde cedo assumiu, através da figura dos Núcleos Regionaìs, penrì
imagem de capacidade de intervenção com rapidez e eficácia, que importa preservar ê
muitas vezes seja difícil de organizar.

O espaço conquistâdo junto dos meios de comunicação socÌal, frutc, ,Ce um longo e

melhoria na capacidade de comunicação, mas sr:mpre assente numa progressiva procura
de suporte às tomadas de posição,, é outra das grandes conquistas da Associação. No
perca de capacidade técnica, temos reduzido e:;sa participação.

Juntando todos estes elementos, cuja estrutur;ìção e manutenção se derre a centenas de
e técnìcos remunerados que ao longo destes anos contribuíram para a r:onstrução da
um património comum que deve ser salvaguar(lado e reforçado.

Contudo, o progressivo alargamento das áreas rJe intervenção, associaclo a um fortal
angariar recursos financeiros para a concretização de projetos e linhas de ação, não resu
positivos para a Associação. O aunnento em cornplexidade e diversidade interna nem sem
por um aumento da robustez da r3strutura organizãtiva e de comunicação, bem como
regras claras que possam condu2:ir a uma sã convivência entre as diversas áreas e

associação de defesa do ambiente da dimensão da Quercus alberga.

NesÌe plano de atividades que se apresenta parra o ano de 2021 procurou-se começar
principais problemas que foram surgindo duraÍrte os últimos anos, senì descurar aspetos
são debatidos internamente.

As linhas de atuação aqui propostas devem ser vistas como orientações que visanr
Associação até que se concretizern as oportunidades de debate mais al;rrgado sobre as

como um primeiro estímulo à reflexão de todos, tendo como objetivo fomentar o
sentem faltar na Associação. Assim, não se trata de nenhum documento finalizado,
proposta que, a seu tempo, deverfá ser debatida, alterada e complèmêntada nas suas
consonância com aquelas que forem as deliberações da Associação.
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QU ERCLTS - Associâ çã o

ESTRUTURA E FUNctoNAMENTo tNTEtìNos

1. Potenciar das estruturas regionais

Este continua a ser um dos principais problemas que marcam o dia-a-dia da euercus,
grandes alterações nos últimos anos. Alguns Núcleos surgiram de novo após um longo Ìn
fruto do empenho de alguns dirig,entes regioneris, mas vários outros Núcleos mantêm
dificulta a sua intervenção. Os prolblemas mais frêquentemente apontados pelos

Dificuldade em conseguir responder às solicitações que vão chegando a cada
características muito variadas: encaminhamento de denúncias, resoosta a
análise de documentos técnicos (por exemplo estudos de impactr: ambiental), re
vários, respostã a pedidos para partÌcìpar em palestras e/ou açõr:s de sensibÌ
diÍerentes ê algurìs de cariícter bãstãntÊ técnico.

DÌficuldades em angariar fundos para o funcionamento básico de cada Núcleo:
deslocações dos dirigente:;, comunicações, etc.

o Dificuldade em angariar voluntários, colaboradores regulares, só,;Ìos e dirigente:;

DÌficuldade para responder às progres:;ivas exigências de procerlimentos
área da contabilidade.

Falta de comunìcacão interna

Todas estas situações podem levar ao desenvolvimento de um sentimento de abandono
realidade da Associação, nada consentâneo com o espírito de união e a necessidade
interna da Quercus. No sentido der procurar unra abordagem que possa ter um bom grau
Nãcional entende que deve conilinuar a manter a estratégia defÌnÌda para esta área
adaptações que se revelem neces:;árias. Essa estratégia passará por:

. Fazer uma reflexão contínua sobre o atual estatuto, constrangÌÍnr:ntos à sua
das estruturas regionaÌs.

r Procurar desenvolver uma melhor coondenação dos
estruturas da Associação., promovendo a partilha
sintonìa,

Núcleos €Ìntre si, e dos N

de recursos, o acerto de a

. Garantir o acompanhameÌìto pela Direção Nacional aos Núcleos RegionaÌs.

. Intervir no sentido de garantir que os Núcleos Regionais têm acesso a apoio
estruturas da Quercus, de modo a que possam responder de forma mais rápida e
soìicitações com as quais têm que lidar, quer interna (por exenrplo a tesoura
(partìcipação em palestrasr, resposta a pedidos de informação e cenúncias, etc.).

. Contìnuar a desenvolver e a participar em atividades e Ìniciativas nacionais q

Núcleos Regionais e proÌÌìovam a coes;ão e a interligação destas estruturas à Di
proietos nacÌonais desenvolvidos.
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QU ERCLIS - Associação

2. Comunicação entre as diver$âs estruturiìs

Em certas ocasiões, as dificuldades de comunicação entre estruturâs têm sido fonte
internos. As dificuldades de comurricacão estão ancoradas em vários fatores, mas não são
a DN quer os Núcleos estârem, na sua larga maioria, assentes em trabalho voluntário. ï
em termos de complexidade e abrangência de atuação, nem sempre é fácìl garantir que
se sintam acompanhadas no desempenho das suas funcões ou consideradas, aquando
decisões. Mesmo no caso de estruturas orofis:;ionalizadas persistem lacunas em termos
deverão ser ultrapassadas. A ausência de práticas instituídas de partilha de informação
estruturas, seja referente às der:isões tomadas e posições assumìclas pela DN, seja
estratégicas e resultados alcançâdos pelas difèrL.ntes estruturas, tendem ia dificultar o
de comunicação e a sua utilização regular.

Perante este contexto, revela-se importantê:

o Reforçar a participação dos dìrigentes (membros e não-membros) e coordenadores de
do Conselho de Representantes, estimulanrlo a apresentação e debate sobre os
estratégicas de atuação da Associação.

. Promover uma metodologia clara de repotÌe às estruturas de decisão da Quercus
Conselho de Representãntes.

. Melhorar o organÌgrãma exìsterìte e manter um quad ro de RH atualizarlo e visível para

e dirigentes, no sentido de faci itar a comunícaçãÕ interna e o conhecimento da

. Esclarecer toda a estrutura acerca de pelouros e funções específicas dos membros dos

bem como das restantes estruturas através da atualização da lìsta de contactos,
dos dirigentes e colaboradores.

. Melhorar a estrutura e os conteúdos do site da Quercus, de modo a clue este se

da atividade da Quercus.

3. Abertura da Associação à participação de sócios e dirigentes não direta
órgãos

A relativa incapacidade de integrar sócios que s,e aproximam da Associaçâo para participa
suas iniciativas é outro dos problemas recorrentemente apontados. A Ìnexistência de
específicos para esse fim tem sido apontada como uma das principais raz:ões para este

Também alguns colaboradores niio dirÌgentes, nomeadamente pessoas associadas a p,r

trabalho, sublinham a necessidade de as decisões da Associação poderern contar com o

desentendimentos
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QUERCL,S -Associâção

4. Processo de decisão

A definição dos objetivos de cada órgão da Associação, bem como a suã constituição e
ficou definida aquando da alteraçiio dos Estatutos em 2007. Esta novâ versão implicou a

na forma de decidir sobre os diversos assuntos da Associacão, remetendo oara a DN
executivo e de gestão geral e para o Conselho de Representantes a funç:io de assegurar a
das opções estratégicas.

Tendo em âtenção que as dúvida:; muitas vezes Ievantadas sobre o processo de decisão
alguma dificuldade de comunicaç?io atempada das decisões tomadas, essa deverá ser
melhorada. Por exemplo, promover a divulgaçâo de um resumo das prinr:ipais decisões
os dirigentes num espaço de tempo curto após cadã reunião poderá ser uma medida
equÍvocos que, numa Associação com uma estrutura tão ampla e diversìficada como a
por surgir.

5. Participação dos sócios nos atos eleitoraris

Promover a elaboração de um Regulamento Eleitoral, uma vez que os atos eleitorais são
dúvidas têm suscitado. A elaboraçiio de um documento desta natureza, para além de perm
aspetos que têm levantado muitâs dúvidas (no âmbito de eleições nacionais e
canalizar para este documento as:tlterações necessárias nesta matéria, r€rsguardando os
acrêscentos ou ãlteracões.

6. Cumprimento de regras de brase em terrnos organizacionais

A Quercus conheceu um significativo alargamento da sua atividâde, bem como do monta
(humanos, materiais, financeiros). Ao mesmo t{:mpo, o próprio enquadramento social
a organizações como a Quercus um rigor exernplar, por exemplo ao nív,:l das suas co
desafios a uma estrutura regionalizada e ainda muito assente em trabalho voluntário.

O cumprimento dos procedìmentr:s descritos rro

nem sempre são cumpridos, o que apresentiì
andamento do trabalho da Associacão,

Regulamento Interno e demais d
o potencial de criar tensões internas

Tendo em atenção que o cumpriínento destas regras organizacionais e regulamentares
coerência, transparênciã e bom fu ncionamento da Associação, as propo:rtas nesta área
repensar a forma como a parte contabilística da Associação está organizadar procura
côm menores recursos do peso dc' cumprimenÌo das obrigações nesÌa iárea.
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QUERCUS -Associâção

VERTENTE EXTÊRNA

7. Angariação e Íidelização dos sócios da Associação

Desde sempre a Quercus teve alguma capacidade de angariar sócios. Contudo, a sua
revela-se ainda algo débÌ|. Tal poderá resultar de êlgum afastamento s€)ntido por parte
muitas vezes a uma redução das atÌvidades a nível regional e nacional que os possam
sentidas nê participação na próFrria Associaç::o, mas também às difir:uldades fin
ìnexistência de um sistema simples de pagamênto da próprìa quota.

E importante sublinhar que os sócìos representam a base de legitimação social da
renovação, são uma fonte de receìtas, apoiam as atividades dos Nú<Íeos, a dina
participação em diferentes projetos e partìcìparô na dívulgação dos princípios e missão da
tem-se verificado que existem rìnuitas inscrições de sócíos em tenìpos antes de
desmobilização.

A este nível, terá que ser aplicada uma estratégia assente nos seguintes pontos:

r Modernìzação dos procedimentos existentes, em particular do relacionamento
forma a conhecê-los melhor, indo ao encontro das suas expectativas e prom
adesão a formas de pagarnento que permitam uma maior fidelização.

o Comunicar de forma mais clara os resultados atingidos pela Quercus.

o Remodelar alguns procedimentos atuiìlmente usados na gestêio de sócios no
burocracia e libertar os r€cursos humanos afetos a esta área de trabalho nara a

tarefas ou desenvolvimento de iniciai:ivas de envolvÌmento e motivacão dosi

fazendo uso das potencialidades das novas tecnologias para estirnular ações de

8. Acompanhamento da diversidade de teÍnáticas

Atualmente a Quercus é assediada para opìnar, emitir parecer ou acompatìhar temáticas m
que aìgumas implicam um grau de conhecìmento técnico muito aprofun,Cado. Uma inte
faz qualquer sentido no contexto atual da Associação, onde o que nos; é pedido assume
casos, um carácter de grande resp,cnsabilidade e profundidade.

Para que talseja possível é fundamental contar com dirigentes que possan'ì proporcionar
ao tema, mas o enfoque principal deverá aporrtar para a captação de novos
especialistas).

9. Intervenção pública sobre as várias áreas

Não obstante a melhoria contínua que se teÍn verificado em muita:; ,áreas, o facto é
temáticas onde a capacidade der intervenção pública da Associação (reuniões com
empresariais; acompanhamento d,e dossiers especÍficos; tomadas de posição) não
desejados.

Mesmo qqando existem grupos de trabalho já formados e alguns com uma
profissionalizada, existem muitas vezes dificuldades em conseÊuir resoonder a todas as
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QUERCIIS - Associação

as êstruturas regionais sempre que estas são confrontadas com a necessidade de agir sobre
de um qualquer grupo de trabâlho-

E importante considerar a intervenção de uma forma alargada, ônde pâra além da i

procura garantir intervenções corrro: resposta a denúncias; resposta a pedidos de info
debates; apoio a outras estruturas da Quercus que necessitem de apoio na sua área te

Se tal não for possível, deveremos criar prioridades temáticas. É preferíverl ter bom
áreas do que ser deficiente em muitas.

Para que tal seja possível é muito importante que cada grupo de trabalho:

. Estabeleça objetivos de intervenção nÈstas diversês vertentes r: faculte os recu
apoìar a atuação das diversas estruturas da Associação (po,r exemplo,
enquadradores que possam servir de b,ase a intervenções públir;as sobre tema:;
temática; organização de respostas a pedidos de informação e rjenúncias).

. Integre ã componente de intervenção {expressa em termos de apoio interno e
nível nacional e comunitário) em qual;uer projeto, cãtivando uma parte das
suportar os custos associados a este trabalho.

Estes deverão ser indicadores a avaliar (entre outros) no momento de definição e
cada área, bem como ao longo do processo de reporte regular aos órgão:; da Assocìação.

AïIvIDADE GERAL

A atÌvidade da Quercus deverá manter-se diversificada, garantindo a cobertura
reconhecida pela sociedade portu€iuesa. Os vários projetos e estruturas da Associação
uma permanente intervenção que responda às constantes solicìtações que nos são di

A Associâção deverá continuar a demonstrar Lrma grande capacidade p,ara colocar enx

questões de grande importância para a qualidacìe ambiental em Portugal. Ao longo do ano
deverá apresentar ìnúmeras posições públicas no decorrer das ações que vier a cl

solicitações diretas da comunicaçiio social, em[ssão de notas e realizaçêo de webinares,
com as atividades de campo, boa çrarticipação nãs redes sociais.

A Quercus deverá continuar a integrar váríãs pl:rtaformas de intervenção. privilegÌando
com outras Associações de Defesa do Ambientr: de modo a melhor alcilnçar os objetivos
ótica de cooperação, a Quercus manterá a irìtegração em algumas plataformas como
Antinuclea/', "Transgénicos Fora", "Cerrar Almaraz", "ProTejo - Movimento pelo Tejo",

Será estÍmulada a presença da As:;ociação em (:olóquios, conferências, exposições, feiras
país, trãnsmitindo as posições da organização rèlativãmente a várias questões
cabimento financeiro. Far-se-á tarnbém um esí'orço para garantir a an;álise dos Estudos
que estarão em discussão pública e manter iì representação da Quercus em várìos
comissões consultivas, comissões rCe acompanhamento e outros. Continuarão a ser
cursos e acões de formacão.

A Quercus irá prívilegiar uma política de diálogo e de crítica construtiva, reunìndo com ÍVl

Estado, autarcas e outros responsiíveis pela ges;tão pública. Manter-se-ão os contactos co
de forma a promover o seu contributo na resolução de inú meros problemas ambientaì
novos protocolos de cooperação c,cm várias or€.anizações e dado cumprimento aos

Quercus continuará a dinamizar ãl,guns intercân'ìbios com outras organiz:rções nacionais e

N-
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QUERCLIS -Associação

A Quercus apoiará os cidadãos, particularmente os sócios da Associaçãcr, no encaminha
quêixâs sobre atentados ambientâis e irá intenrir publicâmentê para g:tÍiantir a correção
de atropelo ao âmbiente e à respetivâ legislaçãc.

Será dada continuidade ao esforccr de diversificacão das fontes de financiamento dã
manter a independência em relação a determinados sectores e poder alitrgar a dÌversì
temáticãs a desenvolver. A Quercus continuaril a ter um caráter eminentemente Ìnte
ambiental nacìonal e internacional, mobilizando os seus esforcos e recu rsos, e acompan
centrais como a Reserva Ecológica Nacional, a Lei do Solo ou a Lei de Basers do Ambiente.
o número de pessoas que possam dar apoio à realização de ações mais diretas, sendo de
do grupo para trabalhar nesta área. Este ano especialmente serão mobilizados esforcos
grupos de trabalho junto das enticlades oÍiciais, da presidência portuguesa na união eu
A Direção Nacional procuraré promover ações parâ melhorar ã transparência e i

Concretamente, irá promover procedimentos e instrumentos já previstos no Regula mentrs
mas que nunca foram Ímplementados ou que foram descontinuãdc,s. lrá também
Transparência e Integridade Associação Cívica, para averiguar eventual âpoio à

reforcem esses aspetos.

Trabalho a nível interno

Para além das inìciativas apresentadas anteriormente no ámbito do diagnóstico feito âos
que afetam a Associação, são ainrla de sublinhar algumas atividedes e inicìativas que
continuidade com o que tem vindo a acontecer em anos anteriores.

Procurar-se-á melhorar o desempenho do Secretariado da DÌreção Nercìonal, que é a

crónico de excesso de solicitações que dificultam uma boa progressão do trabalho. A
aplicar medidas que permitam uma otimização do trabãlho.

Serão ainda mantidos os três Centros de Recupe ração de AnimaÌs Selvagerns (Castelo Bra

André), o Centro de Informação dr: Resíduos e os várìos grupos de trabalro.

A divulgação de informação ao nírreì interno da AssocÌação continuará a fazer-se em
eletrónico visto que pratìcamente todas as estÍuturas e a maioria dos dirigentes locais
meio de comunicacão.

A Quercus mãnterá a sua página rLa Internet alualizando-a permanentemente, especia
dos comunicados emitidos pela Associação, e crtlocando mais informação nos espaços

A Quercus manterá também a sua página no Facebook, Instagram, Tr,rritter e linkdin,
atualização e divulgando as suas iniciativas próprias e outras relevantes à defesa do
publicação semanal do boletim eletrónico da quercus, que abrange unr público bastante
a Quercus TV continuará a ser enriquecida corn mais vídeos, devendo haver um reforÇo
como forma de promover as mensagens da Associação. Será mantida a apostã na rúbri
grande impacte que a mesma tem junto da socÍedade portuguesa.

A Quercus manterá a sua contabilidade organizada de forma â possibilitar o acesso a
financiamento e a comprovar o cumprimento de todas as regras pre!'istas ao nível da

Associação. Nesse sentido, a Tesouraria Nacional da Quercus continuârá a desenvolver
estruturas da organização no sentido de acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos
na área da gestão financeira.

A Quercus continuará a garantir o acolhimento Ce estagiários de estabelecimentos de ensi
de escolaridade os quais possibÌlitarão umâ maior disponibilidade de reclrrsos humanos
habÌtuaÌs iniciativas da Associação.
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QUERCIJS - Associãção Nacio

Atividade temática

Continuará a ser dada uma pârticular atenção ao desenvolvimento das seguintes temã
transversal, e de acordo com a atì\fidade realizada oelos Grupos de Tratralho e Núcleos:

de Consêrvação dã Natureza
,UNO DE ATIVIDADES 2027

numa perspetiva

ConseÍvacão da Natureza

Campanha SOS Polinizadrllgl- Pretende-se dar continuìdade à Ìniciativa, com a (

renovação de conteúdos formãtivos e de divulgação. Também se pretendem levê

iniciativas dinamizadoras do tema que envolvam a população.

Proieto Biotrans - Pretende-se dar continuidade às tarefas já ìniciadas e adiadas
pois envolvem ações pre:;enciais. Para além disso terão Iugar reuniões frequentel
de projeto (Espanhois) na coordenaçã,r das tarefas.
Proieto Prodehesa-Mont;:do - Pretende-se efetuar as tarefas FÌnais do projeto, e
organização de um semirrário, a última tarefa da Quercus neste projeto que irá fi
ZQZIi

Projeto LiveAdãpt * Pretende-se dar cr:ntinuidade às tarefas do projeto com os p

Projeto Ex-SÌtu de Organismos FIuviâis - Pretende-se manter ã âtividade de reprc

de peixes de linhas de água interiores com estatuto de ameaça r3m 2021. procede
uma ação de libertação nos locais de crrigem; pretende-se igualmente fortalecer
entre parceiros do projeto;

Projeto jUMP - Pretende-se manter as;tarefas de acompanham,ento do projeto e

seminário com resultado:; do projeto.

laboração e

r a cabo novas

levido à pandemis,

com os pârceiros

rtre elas a
alizar em julho de

trcelros;

dução de espécies

; pelo menos, a

rrelacionamento

a realização de um

G(!stão de Resíduos

Preparação e realização do novo sìte para o CIR;

Desenvolvimento, apresentação e gestão da V/asteapp - versão 2.0;
Gestão do projeto GREENHOME com o Turismo Portugal, dedicado ao Turismo Local;

Gestão do projeto SOS AMIANTO;
Acompanhamento sobre o fluxo dos Resíduos IndustrÌais;
Dìagnostico junto das empresas protocolistas :;obre a situação nacional em matéria de re
Campanha Gestão dos Resíduos erm lojas;
Green Lifestyle: preparação do Guia orientador para boas práticas do dia a dia, em matél
Circular:
Acompanhamento do tema da Compostagem Doméstica;
Preparação do Guia da Compostagem e vídeoli tutoriais;
Projeto em gestão de resíduos no Turismo;

iÍduos;

a de Economia

Energia e Alterações Climáticas

OBrEÍrvos EsPËcÍFrcos PARA 20:11:

o Obter mais verbas para as atualizações regulares do projeto Topten;
. Gârantir fÌnanciamento para estâgÍária no âmbito do projeto'lbpten;
. Continuar as atividades dlo projeto HACKS;

. Continuar a colaborar corn outros grul)os de trabalho;
o ParticipaÇão noutras propostas de H2020:
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. Participâção em novas cândidaturas niìcionais (Fundo do Consurnidor);

. Arranjar novos projetos ra área da efir:iência energética;

. Mantêr e âumênter as parceriâs êm cltrso, estabelecidas no ârnbito do Topten or-

colaboração com outros grupos de trabalho;
. Conseguir financiamento para fazer formação em storwelling e visualìzação de ìn

importante como ferramlenta de comLtnicação de dados e inforrnação;

DEscRrçÃo suMÁRtÂ DAs ATtvtD,^DÊs pREvtsrAsi:

. Projeto H2020 HACKS: Criação e atualÌzação das lìstagens de produtos; Desenvoh
materiaÌs de divulgação clo projeto; Reuniões e atividãdes cont s,takeholders; parrr

entidades nacìonais; Atividâdes de divulgação do projeto (comunicados, redes so
dÌvulgação, artigosh Acornpanhamento do projeto e dos parceiros europeus; Reu
Relatórios técnicos; Relatórios financeiros

. Acompãnhamento do trabalho de estégio no projeto Topten

. Colãboração com a campanha europeìa Coolproducts/ECOS e Germanwatch
o ALICË: Desenvolvimento rle materiais de divulgação do projeto; Atividâdes de div

Newsletters; Relatório firranceiro; Reurìiões do projeto; Organização congresso fir
. Worten: Folhetos sobre eficiência eneryética
. CT203: reuniões e pareceres
. Participações públicas nas áreas de trabãlho

HACKS ou com a

ormação,

imento de
enas com
:iãis, materiais de
riões do projeto;

tlgação do projeto;
al

Prcjero LiveAdapt . Soluções parâ a adaptâção da pêcuária extensilra
Climáticas

às Alterações

. Elaboração da documentos tË)cnicos do projecto:
. Revisãoe adaptação/traduçã()paraPïdosconteúdosdoscursosinseri
. Atualização da estratégia de replicabilidade e transferêrrcia;
. Recolha de modelos de negócio para açâo C4;
. Eìaboração de fichas de Boas práticas;

. DÌsponíbilização de materiais para a divulgação do projecto:
. Posts para dìvulgação nos canais da quercus;
. Publicações no fórum do proj€cto;
. Apoio no lãnçamento da campanha de Marketing inserirJa no projecto (

. Atualização da pasta financeira do projecto:
. Relatóriofinanceiro(atualizaçiiotrimestral);
. Resumo de relattrrio de custos por âção (atuaìização trirnestral);
. Elaboração das timesheets;
. Compilação dos cliversos comprovativos solicitados.

. Visitas a produtores para realização de enÌrevistas a inserir nas fich;rs de Boas Prática

. Contatos com diversas associ,ações de produtores agricolas e florestais para participa
divulgação do projecto.

. Participãção nas reuniões:
. Reunlões gerais rnensais do projecto;
. Reuniões dos divr,.rsos grupos de trabalho por ação do projecto;

ìs no proJeco;

leos, etc).

;elaborãdas.

:ão e apoio na
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QUERCIIS - Associação dê Conseívâção dâ Natureza

. Organização de:
. Workshôp com produtores e reunião presenciâl do projeto êm portalêgrr

Outubro).
. Cursos em Plataf,crmã MOOC inseridos no projeto;

{prêvisto para

Educação Ambiental

Fantásticos da Natureza - Pretende-se, cumprir a fase final do pfojeto, realizando
escolas das zonas das áreas protegida:; e demaís objetivos do projeto que finaliza
Eco-escola - Pretende-se, à semelhan(;a dos anos anteriores cr:jaborar com as ins
nomeadamente na fìgura do concelho Eco-escola;

Outrã atividade para a qual pretendenìos dar o nosso contribLto é o .,pAL Talks,,,
dÌrigìda aos alunos do Agrrupamento dr: [5ç6165 professor Armando de Lucena (,ql
pretende constituìr como um tempo e um espaço de análise, debate e reflexão sr

assuntos correlacÌonados com os processos educativos e com os conteúdos curri(
o ambiente, bÍodiversidarle e a sustenliabilidade são a temática que inicia estes d

sessões on-line em
este ano.

:ituições de ensino,

Jma inicÌativa

PAL) que se

bre temas e

ulâres, sendo que

rbates,

Floresta

Criar Bosques, "uma
Floresta Comum;

árvore pela 1'loresta";

Turismo

Atividades de birdwachirrg Monte Barãta;
Edifício verde;
Acompanhamento dos GT Estratérgicos;

Oceanos

Parceria com Fundação Oceano Azul;
Bandeira Praías Qualidade de Ouro;

A1;ricultura e Solos

Acompanhar as políticas da implermentação da PAC em Portugal;
Produção biológica e de proximidade;

Pesticidas

Campanha Autarquias sem Glifosato/Herbicidas;
"Renaturalização do Rio Grande rJa Pipa";

"Reflorestar Iorres Vedras":

Mob'ilidade Sustentável

Incentivo, através de campan has;

Acompanhamento de politicas;

a
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l2.Atividade internacional

As questões ambientais estão hoje cada vez mais associadas â context.s internacionais
é fundamental que a Q.uercus consiga acompanhar. Este ano será dado particular enfoque
da Presidência portuguesa na EL.

O fato da Associação fazer parte de várias organizações internaciolìais que
contacto entre ONG de toda a Europa (e mesmo do mundo) tem facilitarlc, o acesso a i
para o trabalho quotidiano, mas têmbém tem fomentado a realizacão de trabalho de
(quer os que representâm Portugal no pârlamet.ìto Europeu, quer os nossios

Neste contexto, a ligação e a participação em orgãnizações como o T&E - Federação
Ambiente, o EEB - Confederação Iuropeia de Lssociações de Ambientè-- Rede Europeiil
Pesticides Action Networlç IUCN através do EìltpAG (European policy Advisory 6roup) er

Europeu da IUCN, Green European Foundation; Climate Action Network Europe, serão
ser reforçadas em algumas áreas, onde a Quercus não tem ainda uma intervençâo tão
intervenção em temátÌcas ambientais em território espanhol será mantida, sobretudo
impactos ambientais se podem fazer sentir de forma muito direta em território nacional.

13. Outras atívidades

Será ainda assegurâdo um conjunto de iniciativas já habituais no quotidiano da euercus,
o Renovação do protocolo c,rm a EPAI- dando continuidade às açõr:s de

Albufeira do Castelo do Bode;

Renovação da pareceria com a iniciativa "Prémios Intermarché", participando co

Renovação do relacionamento e parceria com o LIDL, colaborando nas suas
sustentabÌlidade e redução dos plásticos.

. As comemorações do Aniversário da Quercus;
o A co-organização dos "Green Project Alvards portugal";
. A Cerimónia de Lançamento da campaÍÌha anual GreenCork Escolas.
o E-loja - Dinamizaç:ão da loja da Quercus

31 de Março de 2021

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

?t\.\*&\$L
(k) ttu"'tus'A N í- t't
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