NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2016

O presente documento pretende constituir um guia de orientação para as acções a realizar ao
longo do ano de 2016 pelo Núcleo Regional da Guarda da Quercus – A.N.C.N., no distrito da
Guarda (área geográfica de atuação do Núcleo). Apresenta-se também neste documento um
quadro do orçamento previsto para este ano.

1.

Direcção do Núcleo
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 2016
“Em Setembro de 2015, as Nações Unidas aprovaram uma Agenda para o Desenvolvimento
Sustentável, cujo período de implementação decorre até 2030. Esta agenda, que integra 17
objectivos de desenvolvimento sustentável, procura conjugar os principais desafios que a
Humanidade enfrenta no século XXI, assumindo que todos os países terão que agir para que seja
possível transformar o actual modelo de produção e consumo e torná-lo sustentável.” [Fonte:
http://zero.ong/areas-tematicas/sustentabilidade-e-novas-formas-de-economia/ ]
O Núcleo Regional da Guarda assume o objectivo de alertar decisores políticos, agentes
económicos e sociedade civil em geral para os problemas ambientais que existem no distrito da
Guarda.
Os incêndios florestais são considerados um dos maiores problemas ambientais do nosso País.
Segundo o 9.º relatório provisório de incêndios florestais do Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas1, entre 1 de Janeiro e 15 de Outubro a área ardida foi de 62 401
hectares. Os distritos mais afetados pelos incêndios foram a Guarda, Viana do Castelo e Braga
com 11 889 hectares, 9 999 hectares e 7 143 hectares, respetivamente, correspondendo a estes
três distritos 47% do total da área ardida em Portugal Continental.
As descargas poluentes no troço final do rio Diz, afluente do rio Noéme, é outro problema que
manterá a atenção do Núcleo. Um problema que se arrasta há vários anos e não solucionado
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pelas autoridades competentes. As respostas recebidas por este Núcleo deixam dúvidas sobre o
fim das descargas poluentes. A prova disto é a resposta recebida por Márcio Fonseca (autor do
blog Crónicas do Noéme) a 11 de Agosto de 2015 pelos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento da Guarda que refere “(…) A empresa Têxtil Manuel Rodrigues Tavares pediu um
tempo de adaptação ao sistema [um painel de sondas que permite o conhecimento online da
composição do efluente], dado que, estavam a instalar novos equipamentos na sua ETAR, pelo
que continuamos aguardar novos ajustes definitivos, que serão efectuados no mais curto espaço
de tempo (…).” No dia 16 de Dezembro de 2015 ainda ocorriam descargas poluentes.
As minas de urânio abandonadas, a central nuclear de Almaraz, os estabelecimentos com
presença de amianto são outros problemas que serão acompanhados pelo Núcleo. Procuraremos
igualmente responder a qualquer solicitação que nos seja dirigida quer por parte de escolas,
instituições, municípios e cidadãos em geral.
É nosso objectivo continuar com algumas iniciativas realizadas já em anos anteriores tais como a
rubrica “Quercus à conversa”, iniciativa “Dias Europeus do Sol”, “Fim-de-semana Europeu de
Observação de Aves”. Pretendemos ainda realizar workshops temáticos e formações, realizar a
2.ª edição do Concurso de cozinha solar Quercus/IPG dirigido a alunos do distrito da Guarda e
que este ano será alargado aos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão. Pretendemos também
executar o Desafio “Como resolver o problema dos incêndios florestais” dirigido a crianças
entre os 6 e os 10 anos que frequentam espaços de ATL no concelho da Guarda e com
possibilidade de alargamento ao concelho do Sabugal.
Manteremos ainda a parceria com dois agentes locais, a saber, a papelaria “A Quatro”2 e a
empresa de animação turística Rotas & Raízes, Lda3 traduzindo-se em vantagens para os
associados da Quercus. Informações sobre as vantagens dos sócios em:
http://www.quercus.pt/descontos-e-beneficios-socios.
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 2016 pretende-se diversificada garantindo, sempre que possível, a
cobertura geográfica de todo o distrito da Guarda e respondendo às solicitações que nos são
dirigidas. Pretende-se garantir a presença do Núcleo em seminários, feiras e exposições.
Neste sentido iremos verificar o interesse do Município de Fornos de Algodres na realização
conjunta do 3.º Seminário Ambiental e responder aos desafios já lançados pela Escola
Profissional da Serra da Estrela de estarmos presentes no evento Valorizar a Terra e do Jornal
Letras do Alva e União de Freguesias de Torroselo e Folhadosa para participação em jornadas
sobre conservação da natureza.
O Núcleo pretende também colocar em debate público diversas questões, privilegiando uma
política de diálogo e reunindo sempre que possível com os responsáveis para a resolução dos
problemas ambientais identificados.
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Pretendemos continuar a estabelecer contacto com algumas entidades locais entre as quais a
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda4, a Escola
Profissional de Hotelaria de Manteigas, a Câmara Municipal de Fornos de Algodres5, a Câmara
Municipal da Guarda6, o Centro Cultural de Celorico da Beira7, o Teatro Aquilo 8, o Cineclube da
Guarda9, o FotoClube da Guarda10, o Movimento Associativo Cultural MACA11, o Núcleo de
Amigos de Pêro Soares, a cooperativa Sonheiro, a associação Rio Vivo de São Pedro do Rio
Seco12, a associação de Melhoramentos, Cultural, Recreativa e Desportiva da Velosa, a
Associação Transcudânia13 – Valorização do Património Histórico e Natural do Concelho do
Sabugal, entre outras, promovendo actividades em conjunto.
Procuraremos participar nos Conselhos Cinegéticos Municipais. Vamos acompanhar de perto os
Conselhos Estratégicos da Reserva Natural da Serra da Malcata e do Parque Natural da Serra da
Estrela. Recordamos que em 2015 fomos informados que segundo o n.º 3 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º78/2015, de 13 de Maio, a designação dos membros dos Conselhos Estratégicos
passaria a efectuar-se mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da
conservação da natureza e biodiversidade. Relativamente ainda à Estrutura Local de Apoio de
Intervenção Territorial Integrada do Douro Internacional não temos qualquer registo de
actividade nos últimos 5 ou 6 anos.
Relativamente ao Conselho Municipal da Juventude da Câmara Municipal da Guarda
consideramos que a nossa participação no referido órgão carece de clarificação.

4.
Actividade interna
As tarefas administrativas do Núcleo, tarefas de organização e logística, atendimento ao público
quando necessário, será assegurada pela Direcção do Núcleo. De referir que em 2015 foi
submetida uma candidatura à medida Jovem Activo do Instituto de Emprego e Formação
Profissional que se prevê ter inicio em Março.
É nosso objectivo em 2016 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
workshops. 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 do sócio Ricardo Nabais) e 1 impressora. O edifício da Central de Camionagem
sofreu recentemente obras de requalificação sendo uma das alterações a disponibilização de
internet via wireless.
Serão mantidas e dinamizadas as listas eletrónicas para troca de informações entre a direcção,
amigos e voluntários do Núcleo, 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
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Voluntarios_Quercus_Guarda lista restrita aos voluntários do Núcleo
voluntariosquercusguarda@googlegroups.com
Para garantirmos uma maior participação nas nossas iniciativas recorreremos à divulgação na
página de internet
da Associação www.quercus.pt, no blog do Núcleo
http://quercusnrguarda.blogspot.com , no facebook do Núcleo e num grupo criado para o efeito
“Voluntários Quercus Guarda”. Continuaremos também a publicar no jornal da Associação
(Quercus Ambiente) de forma a divulgar as actividades realizadas e a realizar.
A 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 dinamizar a cooperação
entre os Núcleos e os Grupos de Trabalho da Associação.
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.

5.
Actividade temática & Orçamento previsto
No Quadro n.º 1 apresentam-se as actividades previstas para 2016. Estão desde já excluídas
solicitações pontuais por parte de escolas e de outras entidades às quais procuraremos responder
sempre que nos for possível.
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Quadro n.º 1: Actividades previstas para 2016

DESIGNAÇÃO
Presença nas actividades do
Eco-Conselho da Escola
Profissional de Hotelaria de
Manteigas
Actividades no Centro
Educativo do Mondego
Quercus à conversa

POSSÍVEIS
ENTIDADES
PARCEIRAS

DATA
PREVISTA

LOCAL

-

Manteigas

Alunos e Professores

Escola Profissional de
Hotelaria de Manteigas

-

Cavadoude

Alunos e Professores

Centro Educativo do
Mondego

População em geral

Teatro Aquilo

População em geral

Teatro Aquilo

1/mês

Sede do
Teatro
Aquilo
Sede do
Teatro
Aquilo

DESTINATÁRIOS

Workshop de restauro de
móveis

-

Caminhadas

-

Guarda

População em geral

Rotas & Raízes, Lda
Casa da Sagrada Família

Workshop Sabão Natural

-

Vila Nova de
Tazem

População em geral

Associação Reencontro

Final do 2.º Concurso de
Cozinha Solar
Quercus/ESTG_IPG (Dias
Europeus do Sol)
Desafio “Como resolver o
problema dos incêndios
florestais?”

Firm Questions
MoviJovem
Science4you
Via Rápida
ICNF; Câmara Municipal
da Guarda; Câmara
Municipal do Sabugal
Escola Profissional da
Serra da Estrela
Câmara Municipal da
Guarda

14 de Maio

IPG

Alunos do 2.º e 3.º ciclo do
ensino básico e do ensino
secundário e/ou equivalente

-

Guarda,
Sabugal

Crianças dos 6 aos 10 anos

Julho

Seia

Julho/Agosto

Valhelhas

População em geral

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-desemana de
Outubro

A definir

População em geral

SPEA

Workshop de cozinha
vegetariana

Semana da
Alimentação
(Outubro)

População em geral

Quinta da Maúnça;
Câmara Municipal da
Guarda;
Casas do Toural Gouveia

Valorizar a Terra
Programa Bandeira Azul
Actividades nas praias fluviais
- Demonstração e construção
de fornos solares

Alunos e População em
geral

Guarda,
Gouveia
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O Quadro n.º 2 apresenta a previsão do orçamento para 2016.
Quadro 2: Orçamento previsto para 2016

6.
Contactos
Núcleo Regional da Guarda
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
Rua Nuno Álvares Pereira
Centro Coordenador de Transportes, Loja n.º12
6300-685 Guarda
Tlm. 931 104 568
E-Mail guarda@quercus.pt
Sítio: http://www.quercus.pt/nucleos-regionais/guarda
Blog: http://quercusnrguarda.blogspot.pt
Facebook: www.facebook.com/quercusguarda
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