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NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2015 

 

O presente documento pretende constituir um guia de definição e orientação das acções a realizar 

ao longo do ano de 2015 pelo Núcleo Regional da Guarda da Quercus – A.N.C.N., adiante 

designado apenas de Núcleo, no distrito da Guarda (área geográfica de atuação do Núcleo), no 

ano em que a Associação comemora o seu 30.º aniversário. Apresenta-se também neste 

documento um quadro do orçamento previsto para este ano. 

 

 

1.  Direcção do Núcleo 

Dado que o Ambiente tem de ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis a direcção que 

contribuirá para despertar para o que mais importa. 

 

   Presidente: 

 Bruno Miguel Lisboa de Almeida  N.º Sócio 14841 

 

 Vice-Presidente: 

 José Pedro Parracho Barbosa    N.º Sócio 15811 

 

 Tesoureiro: 

 André Alexandre Garcia Barbosa   N.º Sócio 15810 

 

 Secretária: 
 Maria Filomena Ferreira Afonso   N.º Sócio 15430 

 

 Vogal:  

 Pedro Miguel da Cruz Cardoso  N.º Sócio 13286 

 

 

2.  Perspectivas para 2015  

A fraca adesão e participação nas causas ambientais, nos concelhos da área de intervenção do 

Núcleo, têm condicionado o nosso trabalho ao longo de vários anos. É por isso urgente promover 

um estilo de vida activo e dinâmico contribuindo desta forma para um melhor envolvimento na 

sociedade e desenvolvimento desta. É importante debater este e outros assuntos e encontrar 

formas de potenciar a participação dos cidadãos, nomeadamente nas causas ambientais.  

 

O concelho da Guarda assiste há vários anos a um problema de descargas poluentes no troço 

final do rio Diz, afluente do rio Noéme. Em 2014 o Núcleo conseguiu mobilizar mais de 100 

pessoas para participarem numa caminhada intitulada “Caminhada pelo Noéme” e verificarem in 

loco o problema. Ainda em 2014 o Núcleo foi recebido pela Câmara Municipal da Guarda no 

qual foi transmitido que faltou instalar um equipamento de análise dos efluentes na estação 

elevatória à saída da Fábrica e que esse equipamento será candidato aos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento 2014-2020. O problema arrasta-se há vários anos sem que as 

autoridades competentes consigam intervir.  

 

Outros problemas de poluição de água, situação de minas de urânio abandonadas, central nuclear 

de Almaráz, em Espanha, ainda em actividade, remoção de amianto entre outros problemas serão 

acompanhados de perto pelo Núcleo. Iremos igualmente responder a qualquer solicitação que 

nos seja dirigida, quer por parte de escolas, entidades, municípios e/ou os próprios cidadãos de 

forma isolada.  
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É nosso objectivo continuar com algumas iniciativas realizadas já em anos anteriores, tais como, 

“Quercus à conversa”, “Pedale pelo Ambiente”, saídas de campo no âmbito do programa Ciência 

Viva no Verão e do Fim-de-semana Europeu de Observação de Aves, participação nos “Dias 

Europeus do Sol”. Pretendemos ainda realizar vários workshops temáticos e executar o 1.º 

Concurso de Cozinha Solar dirigido a alunos do distrito da Guarda em estreita colaboração com 

a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). As 

actividades previstas podem ser consultadas no Quadro n.º1 do presente documento.  

 

Procuraremos encontrar um modelo adequado para propor ao sócio que em 2014 lançou um 

desafio ao Núcleo de oferecer a sua propriedade localizada na freguesia de Cavadoude, concelho 

da Guarda, com aproximadamente 2,7 hectares em troca do Núcleo comparticipar as despesas de 

saúde e de lar que venha a necessitar até ao fim dos seus dias.  

 

Manteremos a parceria com os dois agentes locais, a saber papelaria A Quatro
1
 e a empresa de 

animação turística Rotas & Raízes, Lda
2
 traduzindo-se em vantagens para os associados da 

Quercus. Mais informações em http://www.quercus.pt/parceiroslocais-guarda.  

 

Contamos com o nosso trabalho e a nossa dedicação alcançar os objectivos a que nos propomos, 

afirmando assim, o bom e saudável funcionamento do Núcleo, tanto a nível económico como na 

gestão dos diversos recursos disponíveis do Núcleo.  

 

 

3.  Actividade geral 

A actividade do Núcleo para 2015 pretende-se diversificada garantindo, sempre que possível, a 

cobertura geográfica de todo o distrito da Guarda e respondendo às solicitações que nos são 

dirigidas por parte de escolas, municípios e/ou outras entidades. Pretende-se garantir a presença 

do Núcleo em seminários, feiras e exposições a realizar por todo o distrito da Guarda.  

 

O Núcleo pretende também colocar em debate público diversas questões sobre a situação do 

ambiente no distrito da Guarda, privilegiando uma política de diálogo e de crítica construtiva e 

reunindo sempre que possível com os responsáveis pela gestão pública para a resolução dos 

problemas ambientais identificados.  

 

Pretendemos continuar a estabelecer contacto com algumas instituições locais entre as quais a 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda
3
, a Biblioteca 

Municipal Eduardo Lourenço
4
, algumas Câmaras Municipais nomeadamente a da Guarda

5
, 

Celorico da Beira
6
 e Seia

7
, a Associação Transumância e Natureza

8
 (ATN) e a Associação 

Transcudânia
9
 – Valorização do Património Histórico e Natural do Concelho do Sabugal, entre 

outras, promovendo actividades em conjunto.  

 

Iremos tanto quanto possível manter a representação do Núcleo nos Conselhos Cinegéticos nos 

quais estamos representados. Relativamente ao Conselho Cinegético de Celorico da Beira foi 

submetido no final de 2014 uma candidatura para representação do Núcleo neste órgão. O 

                                                           
1
 http://pt-br.facebook.com/a4guarda 

2
 http://rotasraizes.blogspot.pt 

3
 http://www.estg.ipg.pt 

4
 http://www.bmel.pt 

5
 http://www.mun-guarda.pt 

6
 http:// www.cm-celoricodabeira.pt 

7
 http://www.cm-seia.pt 

8
 http://www.atnatureza.org  

9
 http://transcudania.blogspot.pt 

http://www.quercus.pt/parceiroslocais-guarda
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Núcleo fazer-se-á ainda representar nos Conselhos Estratégicos da Reserva Natural da Serra da 

Malcata e do Parque Natural da Serra da Estrela, quanto a este último ainda não obtivemos 

qualquer resposta depois da candidatura efectuada no final de 2013. Relativamente ainda à 

Estrutura Local de Apoio de Intervenção Territorial Integrada do Douro Internacional não temos 

registo de alterações nos últimos 4 ou 5 anos.  

 

Em relação ao Conselho Municipal da Juventude da Câmara Municipal da Guarda – órgão 

considerado anteriormente como consultivo no domínio das políticas de juventude do Município 

da Guarda e no qual o Núcleo esteve enquanto membro observador permanente durante 1 ou 2 

anos – realizou-se nos finais de 2014 uma reunião na qual se remeteu para 2015 melhor 

definição do funcionamento deste órgão. Vamos aguardar atentamente.  

 

 

4.  Actividade interna  

No ano de 2014 o Núcleo teve pela primeira vez dois funcionários, ao abrigo da medida CEI 

Património do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que entre outras funções 

deram apoio a tarefas administrativas de funcionamento do Núcleo, tarefas de organização e de 

logística, de atendimento ao público quando necessário e apoio à realização de eventos. Em 2015 

daremos continuidade ao apoio do IEFP através da medida CEI+.  

 

É nosso objectivo continuar a dinamizar a sede que nos foi atribuída pela Câmara Municipal da 

Guarda em 2012, por um período de 5 anos, realizando algumas reuniões de direcção e debates 

como a iniciativa “Quercus à conversa”. A sede mais antiga, que continua na posse do Núcleo, 

encontra-se equipada com o que consideramos serem boas condições de trabalho: 1 computador, 

1 scanner (a título de empréstimo de Ricardo Nabais) e 1 impressora. Em 2014 foi adquirida uma 

pen de internet que manteremos este ano.  

 

Serão mantidas e dinamizadas as listas eletrónicas para troca de informações entre a direcção do 

Núcleo e os sócios/voluntários e/ou outros interessados, a saber: 

DN_Guarda lista restrita aos dirigentes do Núcleo Regional da Guarda 

dquercusguarda@googlegroups.com 

Atividades_Quercus_Guarda lista para divulgação das actividades do Núcleo 

actividadesguardaquercus@googlegroups.com 

Voluntarios_Quercus_Guarda lista restrita aos voluntários do Núcleo 

voluntariosquercusguarda@googlegroups.com 

 

Para garantirmos uma maior participação dos sócios, voluntários e outros interessados nas nossas 

iniciativas recorreremos à divulgação na página de internet da Associação www.quercus.pt, ao 

blog do Núcleo http://quercusnrguarda.blogspot.com e ao facebook do Núcleo, nomeadamente 

através do grupo criado para o efeito “Voluntários Quercus Guarda”. Continuaremos também a 

publicar no jornal da Associação, no Quercus Ambiente.  

 

A futura direcção do Núcleo considera ainda de extrema importância a manutenção de um 

relacionamento próximo com a Direcção Nacional da Quercus pretendendo marcar presença nas 

reuniões do Conselho de Representantes (CR’s) que se venham a realizar ao longo do ano. 

Recorde-se que segundo o 24.º artigo da Secção IV dos Estatutos da Associação o Conselho de 

Representantes é um órgão constituído por membros da Direcção Nacional e pelos presidentes 

das direcções dos núcleos ou seus representantes e tem por objetivo a dinamizar a cooperação 

entre os Núcleos e os Grupos de Trabalho da Associação. Pretendemos também associarmo-nos 

à comemoração dos 30 anos da Quercus.  

 

mailto:dquercusguarda@googlegroups.com
mailto:actividadesguardaquercus@googlegroups.com
mailto:voluntariosquercusguarda@googlegroups.com
http://www.quercus.pt/
http://quercusnrguarda.blogspot.com/
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No âmbito financeiro pretende-se praticar uma gestão rigorosa dos meios financeiros do Núcleo 

apresentando com transparência, clareza e regularidade as contas do Núcleo à empresa 

responsável pela contabilidade da Quercus – AllSenox, Lda – e aos sócios da Associação que 

assim o pretendam. É de referir que um elemento da futura direcção do Núcleo acumula a função 

de Tesoureiro Nacional até Março do presente ano.  

 

 

5.  Actividade temática & Orçamento previsto  

No Quadro n.º 1, em baixo, apresentam-se as actividades previstas para 2015. Estão desde já 

excluídas solicitações pontuais por parte de escolas e de outras entidades às quais procuraremos 

responder sempre que nos for possível.  

 
Quadro n.º 1: Actividades previstas para 2015 

 

DESIGNAÇÃO 
DATA 

PREVISTA 
LOCAL DESTINATÁRIOS 

POSSÍVEIS 

ENTIDADES 

PARCEIRAS 

Workshops temáticos  1/mês  Guarda  População em geral -  

Quercus à conversa  
Última 2.ª 

feira do mês 
Guarda  População em geral -  

Pedale pelo Ambiente 
Última 6.ª 

feira do mês 
Guarda População em geral -  

Passeio para reconhecimento 

de espécies arbóreas em 

Manteigas  

Março/Abril Manteigas 

Alunos da Escola 

Profissional de Hotelaria de 

Manteigas (E.P.H.M.) 

E.P.H.M.  

1.º Concurso de Cozinha Solar 

Quercus/ESTG_IPG (Dias 

Europeus do Sol)  

16 de Maio  IPG 

Alunos do 2.º e 3.º ciclo do 

ensino básico e do ensino 

secundário e/ou equivalente 

Firm Questions 

MoviJovem 

Science4you 

Via Rápida  

Workshop de construção de 

compostores  
Maio/Junho E.P.H.M. Alunos da Escola  E.P.H.M.  

Presença em festivais, feiras e 

Certames  
2015  

Distrito da 

Guarda 
População em geral - 

Ciência Viva no Verão  
Julho – 

Setembro 

Distrito da 

Guarda  
População em geral 

Agência Nacional para a 

Cultural Científica e 

Tecnológica 

Programa Bandeira Azul  
Julho – 

Agosto 

Praias 

fluviais do 

concelho da 

Guarda 

População em geral  
Câmara Municipal da 

Guarda  

Actividades nas praias fluviais 

- Demonstração e construção 

de fornos solares  

Julho - 

Agosto 

Vale do 

Rossim 

(Gouveia) e 

Loriga (Seia) 

População em geral  
Câmaras Municipais de 

Gouveia e Seia  

Fim-de-semana Europeu de 

Observação de Aves  

1.º fim-de-

semana de 

Outubro 

Celorico da 

Beira 
População em geral  

Câmara Municipal de 

Celorico da Beira;  

Celorico TV 

Workshop de cozinha 

vegetariana 

Semana da 

Alimentação 

(Outubro e 

outras datas) 

Guarda, 

Gouveia 
População em geral  

Quinta da Maúnça; 

Câmara Municipal da 

Guarda;  

Casas do Toural Gouveia  
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O Quadro n.º 2 apresenta a previsão do orçamento para 2015. Segundo o ponto 1 do 14.º artigo 

do Regulamento Interno da Associação “A Direcção do Núcleo tem de garantir o cumprimento 

dos Estatutos e regulamentos de forma sistemática e possuir plano de actividades aprovado em 

Assembleia de Núcleo, sendo igualmente recomendável que possua orçamento aprovado no caso 

de ter alguma atividade anual que (…) exceda movimentos superiores a 2.500 euros anuais.”  

 
Quadro 2: Orçamento previsto para 2015  

 

 
 

 

6.  Contactos 

Núcleo Regional da Guarda 

Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

Apartado 156 

Município Guarda 

6301-954 Guarda 

 

Tlm. 931 104 568  

Mail guarda@quercus.pt 

 

Sítio: http://www.quercus.pt/nucleos-regionais/guarda  

Blog: http://quercusnrguarda.blogspot.pt  

Facebook: www.facebook.com/quercusguarda  

mailto:guarda@quercus.pt
http://www.quercus.pt/nucleos-regionais/guarda
http://quercusnrguarda.blogspot.pt/
http://www.facebook.com/quercusguarda

