NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – A.N.C.N.
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2009

O presente documento, Plano de Actividades para 2009, pretende constituir um guia de
definição e orientação das acções a realizar ao longo do ano de 2009 na área geográfica
compreendida pelo Núcleo Regional da Guarda, da Quercus – Associação Nacional de
Conservação da Natureza.
Dado que o Ambiente tem de ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis uma direcção que
nos vai ajudar a despertar para o que mais importa.
1.

Direcção do núcleo
Presidente:
Ricardo José Teixeira Nabais

n.º sócio 13301

Tesoureiro:
Bruno Miguel Lisboa de Almeida

n.º sócio 14841

Secretária:
Regina Carvalho Babo Rodrigues

n.º sócio ?????

Vogais:
Agostinho Fernando Duarte Ferreira
Elsa Isabel do Carmo Nunes
Sónia Nobre Sanchez
Tiago Antunes Silva

n.º sócio 13412
n.º sócio ?????
n.º sócio ?????
n.º sócio ?????

Vogal suplente:
André Filipe Mendes dos Santos

n.º sócio 14066

2.
Perspectivas para o mandato
É inegável que a falta de recursos humanos dos últimos anos tem afectado não só a realização de
actividades, como a sua participação e ainda a continuidade do próprio núcleo. E é neste sentido
que esta nova direcção pretende trabalhar, promovendo um estilo de vida activo e dinâmico dos
cidadãos contribuindo desta forma para um melhor desenvolvimento da sociedade.
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.
Pretendemos estabelecer um contacto permanente com todos os sócios do distrito, através do
envio regular de emails com informação sobre actividades a decorrer: debates, conferências,
feiras e exposições. Pretendemos também reforçar a divulgação de informações relativas ao
núcleo em jornais e rádios garantindo assim uma maior difusão das actividades pelo distrito.
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As actividades a desenvolver ao longo do ano de 2009 para além das apresentadas no presente
documento estarão muito dependentes dos acontecimentos e solicitações da própria sociedade
local.

3.
Actividade geral
A actividade do núcleo pretende-se diversificada garantindo a cobertura geográfica do distrito e
respondendo às constantes solicitações que nos são dirigidas particularmente por parte de
escolas.
Pretende-se garantir também a presença do núcleo em debates, seminários, feiras e exposições, a
realizar pelo distrito da Guarda.
O núcleo deverá continuar a integrar várias plataformas de intervenção, privilegiando uma acção
conjunta com outras associações de defesa do ambiente de modo a melhor alcançarem os
objectivos comuns. Entre as quais se destacam a Transcundânia (Associação para a Valorização
do Património Histórico e Natural do Concelho do Sabugal) e a PDSSE (Plataforma pelo
Desenvolvimento Sustentável na Serra da Estrela).
O núcleo pretende colocar em debate público várias questões de importância para a qualidade
ambiental no distrito da Guarda. Privilegiando uma política de diálogo e de critica construtiva
reunindo se necessário com os responsáveis pela gestão publica para a resolução dos problemas
ambientais identificados, nomeadamente por parte de cidadãos.

4.
Actividade interna
Ao longo do ano de 2009 a reorganização administrativa e financeira do núcleo, a representação
deste perante organismos de gestão pública do distrito da Guarda, constituirão objectivos de
particular atenção.
O núcleo considera de grande importância manter um relacionamento próximo com a direcção
nacional da Quercus pretendendo por isso para além de simplesmente marcar presença participar
activamente nas reuniões do Conselho de Representantes. É também objectivo do núcleo
colaborar com as diversas estruturas da Quercus nomeadamente gestão de sócios, secção
responsável pelo jornal Quercus Ambiente e do próprio site www.quercus.pt possibilitando assim
uma maior divulgação e posterior participação nas actividades a realizar.
No âmbito financeiro pretendemos 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 e aos sócios da Associação que assim o pretendam. É
necessário por isso manter um relacionamento próximo com a tesouraria nacional da Quercus. É
importante dar continuidade aos apoios já existentes mas a procura de novos contactos constitui
mais um objectivo essencial desta direcção possibilitando um bom funcionamento do núcleo a
nível financeiro.
É objectivo desta nova direcção efectuar um inventário e consequente catalogação de todo o
património do núcleo, com vista a facilitar um possível empréstimo de livros, cartazes, posters
aos sócios da Associação. É também intenção da direcção adquirir um equipamento fotográfico
para o núcleo permitindo o registo fotográfico e consequente divulgação das actividades
realizadas.

2/4

Relativamente ao local de sede do núcleo, Centro Coordenador de Transportes da Guarda (vulgo
Central da Camionagem), segundo alguns meios de comunicação social local estão previstas
obras nas imediações deste edifício pelo que iremos averiguar junto da Câmara Municipal da
Guarda o empréstimo de novas instalações.
Nas diversas acções a realizar pretende-se divulgar a Associação com a perspectiva de angariar
novos sócios mas também colaboradores para outras actividades do núcleo.

5.
Actividade temática
As actividades a realizar ao longo do ano de 2009 pretendem ir de encontro com áreas de
particular atenção, tanto para a preservação da Natureza como para a protecção do Homem
enquanto espécime. Entre essas áreas destacamos a Conservação da Natureza; a Gestão de
Resíduos; Recursos Hídricos; Energia, Poluição Atmosférica e Mobilidade; Ordenamento do
Território; Aplicação de Produtos Químicos e Educação Ambiental.
Conforme se mostra no Quadro 1, abaixo indicado, apresentam-se as actividades previstas para o
ano de 2009. Estão desde já excluídas actividades solicitadas por parte de escolas e outras
entidades às quais procuremos responder com os meios disponíveis.
Para a realização das actividades torna-se necessário manter um contacto próximo, reunindo em
caso disso, com as diferentes entidades favorecendo assim um diálogo, entre ambas as partes, das
actividades a realizar. Para algumas actividades é imprescindível dispormos de um espaço físico
(sala, auditório) e de equipamento audiovisual (microfones, projector data show) ao qual
esperamos ter acesso por parte das entidades parceiras conforme a execução das actividades.
Quadro 1: Actividades previstas para 2009

ENTIDADES
POSSÍVEIS
PARCEIRAS

DATA
PREVISTA

LOCAL

Fevereiro

-

População em geral

SPEA

21 de Março

-

Escolas

-

Abril

-

Curso de Compostagem (visita
à Quinta da Maúnça)

Maio

Quinta da
Maúnça

Dia Mundial do Ambiente
(jornadas ambientais)

5 de Junho

IPG

DESIGNAÇÃO
Censo das cegonhas
Dia Mundial da Floresta e da
Árvore
Curso de Observação de Aves
(saída de campo)

Passeios Ciência Viva
Passeios Ciência Viva;
Feira Beira Artesanato
Passeios Ciência Viva;
Dia Europeu Sem Carros
Fim-de-semana de Observação
de Aves
Feira da castanha e do
cogumelo

22 de
Setembro

Distrito da
Guarda
Distrito da
Guarda
Distrito da
Guarda

Outubro

-

Novembro

Sabugal

Julho
Agosto
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DESTINATÁRIOS

População em geral e alunos
de Biologia
População em geral e alunos
de Biologia, Eng.ª do
Ambiente e áreas afins
Alunos de
Eng.ª do
Ambiente e áreas afins

SPEA
Quinta da Maúnça –
Espaço
Educativo
Florestal; CMG
CMG; IPG

População em geral

Câmaras Municipais

População em geral

Câmaras Municipais

População em geral

Câmaras Municipais

População em geral e alunos
SPEA
de Biologia
Câmara
População local
Sabugal

Municipal

do

6. Contactos
Núcleo Regional da Guarda
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
Apartado 156
Município Guarda
6301-954 Guarda
Fax. 271 388 232
Telm. 931 104 568
E-mail guarda@quercus.pt
Ricardo Nabais (Presidente) Telm. 963 270 140
Bruno Almeida (Tesoureiro) Telm. 969 737 196
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