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O presente documento, Plano de Atividades 2012, pretende constituir um guia de definição e
orientação das acções a realizar ao longo do ano de 2012 na área geográfica compreendida pelo
Núcleo Regional da Guarda da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
(distrito da Guarda).

1.
Direção do Núcleo
Dado que o Ambiente tem de ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis mais uma direção
que nos vai ajudar a despertar para o que mais importa.

2.

Presidente:
Ricardo José Teixeira Nabais

N.º Sócio 13301

Tesoureiro:
Bruno Miguel Lisboa de Almeida

N.º Sócio 14841

Secretária:
Maria João Caldeira

N.º Sócio 15508

Vogal suplente:
André Santos

N.º Sócio 14066

Perspetivas para 2012

Em 2012 assinala-se o Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos, o Ano
Internacional das Cooperativas e simultaneamente o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações. Neste sentido o Núcleo Regional da Guarda pretende associar-se
às várias comemorações contribuindo com as suas atividades em todo o distrito da Guarda (ver
Quadro 1) e envolvendo desde escolas à população geral.
Iremos responder a qualquer solicitação que nos seja dirigida, quer por parte de escolas,
entidades e/ou os próprios cidadãos de forma isolada.
Do ano anterior destaca-se o envolvimento de um maior número de recursos humanos à
disposição do Núcleo, no entanto manteremos a porta aberta a todos aqueles que queiram
colaborar com o Núcleo para assim contribuírem nas várias solicitações que vão chegando ao
Núcleo. Neste momento, estando a equipa em crescimento ainda somos poucos para as
solicitações que vamos recebendo, mas esperamos que no final do ano sejamos mais a colaborar
com o Núcleo.
Continua-se a verificar que o contacto com os sócios da Quercus do distrito não reproduziu os
resultados esperados pelo que se torna imprescindível encontrar outro meio mais eficaz para os
manter informados. Mas isto sem esquecer a responsabilidade que os próprios têm de
acompanhar a actividade e desenvolvimento do Núcleo e da Associação! A divulgação de
informação nos jornais da região continuará assim a ser feita com a colaboração dos meios de
comunicação locais.
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
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gestão dos diversos recursos do Núcleo. Procuraremos à semelhança do ano anterior consolidar a
situação económico-financeira do Núcleo procurando novos apoios e parceiros.
Face às limitações que a atual sede nos oferece iremos tentar mudar de sede no mesmo edifício
da central de camionagem, mas para um espaço maior do que o atual. Prevemos também
contactar algumas juntas de freguesia do concelho da Guarda na tentativa de utilizarmos algumas
instalações de escolas primárias atualmente abandonadas para a realização de atividades
descentralizadas, um espaço mais agradável junto da natureza e restantes ecossistemas.
Propomos para 2012 um estilo de vida ativo e dinâmico dos cidadãos da Guarda contribuindo
assim para o envolvimento destes na sociedade.

3.

Atividade geral

A atividade do Núcleo pretende-se ampla e diversificada garantindo a cobertura geográfica do
distrito e respondendo às constantes solicitações que nos são dirigidas por parte de escolas e/ou
outras entidades. Pretende-se também garantir a presença do Núcleo em debates, seminários e
nesse sentido já estão a ser feitos alguns contactos com o NERGA (Núcleo Empresarial da
Região da Guarda). Pretendemos também marcar presença em feiras e exposições a realizar por
todo o distrito da Guarda para isso iremos adquirir uma banca para divulgação das nossas
atividades.
O Núcleo continuará a integrar várias plataformas de intervenção, privilegiando assim uma ação
conjunta com outras associações de defesa do ambiente de modo a melhor alcançarem os seus
objectivos. Entre essas associações destacam-se a Transcundânia1 (Associação para a
Valorização do Património Histórico e Natural do Concelho do Sabugal), a Fundação
Trepadeira Azul2 e a ATN3 (Associação Transumância e Natureza) e a Associação Cultural e
Recreativa Passagem Secreta4.
Iremos manter a representação do Núcleo nos Conselhos Cinegéticos de Almeida, de Celorico da
Beira, de Fornos de Algodres e de Pinhel. O Núcleo fazer-se-á representar nos Conselhos
Estratégicos da Reserva Natural da Serra da Malcata e do Parque Natural da Serra da Estrela.
Marcaremos igualmente presença na Estrutura Local de Apoio da Intervenção Territorial
Integrada do Douro Internacional.
Dando seguimento aos contactos iniciados em dezembro último marcaremos presença nas
reuniões do Conselho Municipal da Juventude, enquanto membro observador, divulgando
atividades junto do público-alvo deste órgão, jovens.
Procuraremos aumentar o número de parcerias com associações locais, realizando atividades em
conjunto. Em 2012 iremos procurar realizar parcerias com algumas entidades da Guarda em
vários sectores que possam dar descontos aos nossos sócios.
Pretendemos ainda lançar uma forte campanha de angariação de sócios e voluntários por todo o
distrito da Guarda.

1

http://www.transcudania.com
http://www.trepadeiraazul.com
3
http://www.atnatureza.org/
4
http://associacao-passagem-secreta.blogspot.com
2
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4.

Atividade interna

Estando ainda a decorrer a reorganização administrativa do Núcleo em janeiro de presente ano
obtivemos o apoio da empresa S.A.S (Soluções e Análise de Sistemas, Lda) que nos cedeu dois
computadores e três secretárias, aumentando assim as ferramentas para os voluntários
desenvolverem as suas atividades. Esperamos dentro em breve, com a nova sede, arranjar uma
solução para termos internet na sede do Núcleo.
Para a troca de informação entre os elementos da Direcção do Núcleo, os sócios da Quercus da
Guarda e os voluntários do Núcleo existem listas de endereço eletrónico, sendo respetivamente
as seguintes:
DNGuarda Lista restrita aos dirigentes do Núcleo Regional da Guarda
dquercusguarda@googlegroups.com
Nucleo_Guarda Lista restrita aos sócios e futuros voluntários Núcleo para debater vários
assuntos
quercusguarda@yahoogrupos.com.br

Atividades_Quercus_Guarda Lista para divulgação de atividades do Núcleo
actividadesguardaquercus@googlegroups.com
Voluntários_Quercus_Guarda Lista restrita aos voluntários do Núcleo
voluntariosquercusguarda@googlegroups.com
O Núcleo considera de extrema importância manter um relacionamento próximo com a Direcção
Nacional da Quercus pretendendo marcar presença nas reuniões do Conselho de Representantes
(CR) a realizar em 2012. Atualmente um dirigente do Núcleo assume as funções de secretário
neste órgão de decisão. Recordemos que o 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
objectivo dinamizar a cooperação entre todos os Núcleos e Grupos de Trabalho da Associação.
É também nosso objectivo para 2012 manter um contacto próximo com as diversas estruturas da
Quercus, nomeadamente a gestão de sócios onde pretendemos consolidar de vez o envio de
informação do Núcleo Regional da Guarda aos sócios do distrito aquando da renovação das suas
quotas ou mesmo aos novos sócios; a secção responsável pelo jornal Quercus Ambiente e do
próprio site http://www.quercus.pt possibilitando assim uma maior divulgação e posterior
participação nas actividades a realizar.
Relativamente ao site do Núcleo http://guarda.quercus.pt alojado na página principal da
Associação prevemos a sua dinamização com a colocação de novos conteúdos e de informação
actual. Procuraremos de igual modo manter actualizado o blog do Núcleo
http://quercusnrguarda.blogspot.com.
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 – Allsenox, Lda – e aos sócios da Associação que
assim o pretendam. É necessário por isso manter um relacionamento próximo com a Tesouraria
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Nacional da Quercus. Como já foi referido é essencial para manter estável a situação económicofinanceira do Núcleo garantir novos apoios e patrocínios.

5.

Atividade temática

Como já foi referido em 2012 assinalam-se 2 anos internacionais e 1 ano europeu nesse sentido
iremos realizar várias atividades que irão também de encontro com estas temáticas.
No Quadro 1, abaixo indicado, apresentam-se as atividades previstas para o ano de 2012. Estão
desde já excluídas solicitações por parte de escolas e de outras entidades por desconhecermos a
calendarização dessas atividades contudo é bom referir que procuraremos sempre responder
positivamente às mesmas solicitações dentro dos nossos meios.
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Quadro 1: Atividades previstas para 2012
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6.
Contactos
Núcleo Regional da Guarda
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
Apartado 156
Município Guarda
6301-954 Guarda
Tlm. 931 104 568 (rede da Vodafone)
Fax. 271 388 232
E-mail guarda@quercus.pt
http://quercusnrguarda.blogspot.com
Ricardo Nabais (Presidente) Tlm. 963 270 140
Bruno Almeida (Tesoureiro) Tlm. 969 737 196
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