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O Núcleo Regional de Lisboa, ao longo do ano de 2013, decorrente da estratégia previamente 

definida e do Plano apresentado, esteve representado, organizou e desenvolveu, no âmbito da 

sua actuação e intervenção, um conjunto diversificado de iniciativas, algumas realizadas 

conjuntamente com outras estruturas da associação, outras em parceria com várias entidades, 

que permitiram uma maior dinâmica, a integração de novos voluntários e o contacto directo com 

associados e público em geral. 

Dada a sua localização e enquadramento geográfico, o volume de solicitações e ocorrências que 

são reportadas diariamente a esta estrutura regional da Quercus é considerável pelo que, de 

forma a efectuar a gestão corrente do Núcleo, o acompanhamento de denúncias e de outras 

situações de âmbito ambiental incluindo, em certos casos, a deslocação aos locais para recolha 

fotográfica e informação adicional, foi essencial dar continuidade a um conjunto de linhas de 

orientação que têm servido de base à reorganização do Núcleo e que vêm no seguimento do que 

já tinha sido iniciado, com maior ênfase, nos últimos 2 anos.  

Neste contexto, a estratégia passa por aumentar ainda mais a capacidade do Núcleo Regional de 

Lisboa, por um lado com a reestruturação do espaço físico da sede para uma maior 

funcionalidade, por outro, com a dinamização da intranet online, de forma a optimizar a 

organização da informação, a gestão dos recursos existentes, a integração e interacção com 

voluntários para apoio nos trabalhos necessários, nomeadamente no que respeita às denúncias, 

consultas públicas e emissão de pareceres. 

De salientar igualmente o incremento ao nível da comunicação pelo Núcleo Regional de Lisboa 

através do contributo com artigos para o Jornal Quercus Ambiente em todas as edições de 2013, 

no seguimento do que teve início em 2012 com presença regular nesta publicação, assim como 

pelos vários meios disponíveis pelo Núcleo: mailing-lists, facebook nacional/núcleo de Lisboa, 

site nacional/núcleo de Lisboa, boletim electrónico, entre outros, efectuando desta forma uma 

maior divulgação das iniciativas realizadas, procurando assim potenciar a sua capacidade de 

intervenção e dar a conhecer o trabalho realizado. Também a nível interno, junto às outras 

estruturas da associação e respectivos dirigentes, foi efectuada com regularidade a divulgação 

de iniciativas e actividades, bem como o pedido e presença regular em reuniões, onde o Núcleo 

Regional de Lisboa transmitiu as suas posições e contributos, quer relativamente a questões do 

seu âmbito de actuação, quer para assuntos relacionados com a associação, em geral.  
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O Núcleo Regional de Lisboa esteve presente em 2 reuniões de Conselho de Representantes, nas 

2 formações internas no âmbito da Tesouraria, no Jantar de comemoração do aniversário da 

Quercus e ainda promoveu um lanche convívio de Natal, entre dirigentes e voluntários activos 

desta estrutura. 

Durante o ano 2013, a nível externo, foram efectuados diversos contactos e reuniões com vários 

parceiros de forma a preparar e organizar actividades e projectos. Neste âmbito, salienta-se a 

criação e desenvolvimento do Projecto Estufa Urbana - Soluções para uma Vida Sustentável da 

Cidade, que decorre da parceria entre o Tec Labs - Centro de Inovação, que cedeu o espaço, a 

Biovilla, entidade parceira com a qual têm sido dinamizadas várias acções e a Quercus, através 

do Núcleo de Lisboa, que conjuntamente realizam as actividades. Pretende-se neste espaço 

dinamizar iniciativas sobre várias temáticas que visam dar a conhecer algumas soluções e 

práticas para uma maior sustentabilidade em espaço urbano. Acções de formação, sensibilização 

e educação, criação de um viveiro de árvores e arbustos autóctones, uma pequena produção de 

hortícolas, aromáticas, entre outras, são algumas das valências que este projecto multi-temático 

está a apresentar. 

No que respeita à área da Educação, à semelhança dos anos anteriores, continuou a ser 

assegurada pelo Grupo de Educação para a Sustentabilidade de Lisboa (GES Lisboa), 

responsável pela realização e desenvolvimento das actividades e projectos educativos na área 

de intervenção do Núcleo de Lisboa. Pelos resultados positivos que têm sido apresentados ao 

nível do trabalho realizado ao longo dos anos, pelo número de colaboradores e voluntários que 

vão integrando as diversas actividades e pela dinâmica gerada, nomeadamente com o 

estabelecimento de várias parcerias, esta estrutura mantém a sua coordenação e modo de 

funcionamento, fazendo a gestão dos respectivos recursos.  

Em 2013, no âmbito das actividades do GES Lisboa podemos salientar a realização de várias 

acções educativas em escolas, nomeadamente: "Vamos Proteger o Planeta Terra", "Água - 

Recurso Fundamental", entre outras, para vários níveis de escolaridade, assim como efectuadas 

algumas iniciativas no Parque do Calhau, integrado no Parque Florestal de Monsanto, com a 

dinamização de jogos e actividades sobre a Floresta, para dezenas de crianças, incluindo 

percurso de observação e descoberta.  

Decorrente da participação do Núcleo de Lisboa em eventos, como habitual, foi efectuada 

através do GES Lisboa a integração de actividades de educação, em simultâneo, com a presença 
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com expositor para divulgação de informação e materiais da Quercus. Desta forma, é de referir 

a realização de acções educativas para crianças com o "Jogo do Ambiente" integrado na 

Iniciativa Dias da Transição "Ar Ao livre", Teatro Maria Matos, assim como jogos lúdico-

pedagógicos sobre as temáticas "Resíduos" e "Floresta", na Feira Alternativa, para além do 

"Mural da Mensagens Ambientais" tendo, no total das acções, participado dezenas de crianças, 

de diferentes faixas etárias. Também ao nível do Projecto Estufa Urbana foi desenvolvida uma 

acção educativa sobre a temática da Floresta e uma actividade prática de sementeira para 

crianças. Foi efectuada também uma sessão de sensibilização sobre a temática "Consumo 

Sustentável" para um grupo de formandas, a pedido da instituição Ajuda de Mãe. O GES Lisboa, 

tal como em anos anteriores, deu ainda apoio à realização de vários trabalhos escolares e 

académicos, através de reuniões, entrevistas, fornecimento de informação e material, assim 

como na sequência da preparação das acções educativas foram produzidos novos materiais 

lúdico-pedagógicos. Foram igualmente disponibilizados diversos materiais de informação e 

divulgação da Quercus a escolas, entidades e para eventos na sequência de solicitações 

recebidas. 

Ao nível do Núcleo, procedeu-se à sua reorganização interna, em termos de logística, de forma a 

optimizar o espaço, e a integração de novos voluntários nos trabalhos a desenvolver. 

O Núcleo Regional de Lisboa em Números 

Em termos globais, é de referir, a título indicativo, que em 2013 o Núcleo Regional de Lisboa: 

 

• processou 9927 mensagens de email (recebidas/enviadas); 

• foram recebidas e acompanhadas 81 denúncias ambientais; 

• emitidos os pareceres relativos ao “Projecto Base Espaço Público Cais Sodré - Corpo Santo” e 

“Plano de Pormenor da Margem Direita da Foz do Rio Jamor”. 

Foram realizadas/efectuada presença em 90 reuniões (internas e externas) 

• 10 reuniões no âmbito da Direcção do Núcleo Regional de Lisboa; 

• 15 reuniões para enquadramento e acompanhamento de voluntários; 

• 15 reuniões no âmbito das parcerias; 

• 18 reuniões para preparação de actividades; 

• 5 reuniões no âmbito de denúncias ambientais; 

• 5 reuniões para preparação de projecto a apresentar no âmbito do Núcleo; 

• 6 reuniões no âmbito dos trabalhos de tesouraria (incluindo presenças nas formações); 
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• 8 reuniões relacionadas com questões gerais do Núcleo e da Quercus; 

• 4 reuniões decorrentes da representação em Plataformas; 

• 2 reuniões do Conselho de Representantes, no Monte Barata e em Braga; 

• Assembleia do Núcleo de Lisboa e Assembleia Geral da Quercus 

 

Breve resumo das representações e presenças efectuadas 

21 Fev - Apresentação do livro "O Ambiente nas nossas mãos: 20 ideias, muitos gestos", CM 

Lisboa 

21 Fev - Oficina "Ainda há espaço para mais Hortas?", CES Lisboa 

24 Fev - Visita/caminhada "Rota das Hortas", 16 km, promovida pela Avaal 

4 Mar - Sessão Pública, Projecto Hortas, Carcavelos 

6 Mar - Reunião Pública Descentralizada CM Lisboa, Casa Lafões, Lisboa 

8 Mar - Tertúlia com Dave Horton, Livraria Ler Devagar, Lisboa 

6 Abr - Visita Hortas de Cascais, CM Cascais 

9 Abr - Acção Libertação de Bogas, Ribeira da Lage, Oeiras 

11 Abr - Tertúlia "Alimentação: a cidade e/ou o campo?" 

22 e 23 Abr - Reuniões de Trabalho CCDR 

7 Mai - Reunião Fórum Social Oeiras 

17 Mai - Sessão Pública Projecto de Requalificação CS-CS, ISCAD 

22 Mai - Lançamento da publicação "Biodiversidade na Cidade de Lisboa", CM Lisboa 

22 Mai - Visita à Exposição "Freguesias de Lisboa: Passado e Futuro", Paços do Concelho, CM 

Lisboa 

5 Jun - Ciclo de Conferências Transição, Condomínio da Terra, Teatro Maria Matos, Lisboa 

25 Jun - Assembleia Municipal de Lisboa sobre a questão Horta do Monte 

2, 9 e 16 Jul - Ciclo de Conferências BIP/ZIP, Mude, Lisboa 

16 Jul - Conferência Agricultura, Museu da Electricidade, Lisboa 

22 Out - Sessão "O efeito da ilha de calor na saúde humana - o caso de Lisboa", Lisboa E-Nova 

27 Out - Saída de Campo, Projecto Rios e acção de identificação de flora com o Prof. Jorge 

Paiva, Núcleo de Braga 

27 Nov - Debate "A Estrutura Ecológica de Oeiras e o PDM", Centro Paroquial, Nova Oeiras 

16 Dez - Sessão Balanço Anual Tec Labs - Centro de Inovação, Lisboa 

 



Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa	  -‐	  Relatório	  de	  Actividades	  2013	  
	  
Breve resumo das iniciativas e actividades dinamizadas pelo Núcleo de Lisboa (e em 

parceria) 

2 Mar - Acção de Plantação de arbustos e árvores autóctones inserida na iniciativa Open Day, 

com o Projecto Criar Bosques da Quercus, Estádio Universitário de Lisboa 

3 Mar - Acção de manutenção e plantação, com o Fundo Quercus para a Conservação da 

Natureza, na Micro-Reserva Biológica da Peninha, Parque Natural de Sintra-Cascais 

18 Mar - Mini-Concurso de Fotografia Quercus Lisboa, Tema "Aves" 

4 Mai - Visita Guiada à Tapada das Necessidades, parceria Liga dos Amigos da Tapada das 

Necessidades, Junta de Freguesia dos Prazeres 

18 Mai - Visita Guiada ao Jardim Botânico, Universidade de Lisboa, integrada no âmbito da 

comemoração do Dia Internacional do Fascínio da Plantas, parceria Liga dos Amigos do Jardim 

Botânico 

4 Jun - Expositor Festas de Oeiras 2013, com o Projecto Ecocasa Quercus, parceria Oeinerge  

20 Jul - Iniciativa Dias da Transição "Ao Ar Livre", Teatro Maria Matos, Lisboa 

13, 14 e 15 Set - Expositor na Feira Alternativa, parceria Terra Alternativa, Estádio do Inatel, 

Lisboa 

6 Out - Eurobirdwatch 2013 - Visita guiada e observação de aves (organização conjunta: Núcleo 

de Lisboa, Núcleo de Setúbal e Fundação para a Protecção das Salinas do Samouco) 

19 Out - Acção de manutenção e colocação de marcadores, com o Fundo Quercus para a 

Conservação da Natureza, na Micro-Reserva Biológica da Peninha, Parque Natural de Sintra-

Cascais 

7, 11, 20, 25 Nov - Projecto Estufa Urbana - parceria Teclabs, Biovilla e Quercus Lisboa: acção 

de limpeza, inauguração, sementeiras – dias de Mãos na Terra e filmagens para o programa 

Economia Verde, SIC Notícias 

25 Nov - Expositor na iniciativa "Oportunidades para Voluntariado:  Queres ser Voluntário?", 

Universidade Lusófona 

14 e 15 Dez – Expositor na Feira Ambiental de Natal, com o Projecto Ecocasa Quercus, Linda-a-

Velha 

18 Dez – Projecto Estufa Urbana – Acção educativa sobre a Floresta e actividade prática de 

sementeira  


