NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2013

O presente documento pretende constituir um guia de definição e orientação das ações a realizar
ao longo do ano de 2013 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.
Direção do Núcleo
Dado que o Ambiente tem de ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis a direção que
contribuirá para despertar para o que mais importa.
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Bruno Miguel Lisboa de Almeida
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Vice-Presidente:
José Pedro Parracho Barbosa

N.º Sócio 15811

Tesoureiro:
Ricardo José Teixeira Nabais

N.º Sócio 13301

Secretária:
Ana Cristina Soares Casaca Pinheiro

N.º Sócio 15680

Vogal:
André Alexandre Garcia Barbosa

N.º Sócio 15810

2.
Perspetivas para 2013
“Em julho de 2010 a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que o acesso à água
potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial. Em dezembro do mesmo ano
declara 2013 como o Ano Internacional para a Cooperação pela Água. (…)”
[Fonte: http://diarioagrario.blogspot.pt/2013/02/2013-ano-internacional-da-cooperacao-da.html].
Neste sentido o Núcleo Regional da Guarda da Quercus A.N.C.N. efetuou já em janeiro deste
ano uma candidatura ao Conselho da Juventude da Câmara Municipal da Guarda intitulada
“(Re)Descobrir o Noéme”. Esta candidatura pretende desenvolver diversas iniciativas que
garantam a despoluição e potenciem o rio Noéme (ver Quadro 1). É nosso objetivo envolver as
escolas e a população em geral.
Outra iniciativa que o Núcleo Regional da Guarda da Quercus A.N.C.N. pretende realizar ao
longo deste ano são os Encontros de agricultura cumprindo assim o desejo manifestado por
diversas pessoas que têm contactado o Núcleo, nos últimos meses, com o objetivo de obter
alguma formação nesta área.
Pretendemos realizar também, e por todo o distrito da Guarda, inúmeros percursos pedestres
incentivando a população em geral a participar. Simultaneamente, ao longo dos percursos
pedestres, pretendemos realizar sessões de reconhecimento e de monitorização da fauna e flora
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existentes. É nosso objetivo também assinalar os dias temáticos de ambiente (dia da água, dia da
árvore, dia do ambiente) e marcar presença em diversas feiras e certames a realizar pelo distrito
da Guarda.
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. Contamos com o
nosso trabalho e a nossa dedicação alcançar os objetivos a que nos propomos, afirmando assim, o
bom e saudável funcionamento do Núcleo, tanto a nível económico-financeiro como na gestão
dos diversos recursos do Núcleo. Propomo-nos para 2013 contribuir para um estilo de vida ativo
e dinâmico dos cidadãos do distrito da Guarda contribuindo assim para o envolvimento destes na
sociedade.

3.
Atividade geral
A atividade do Núcleo para 2013 pretende-se ampla e diversificada garantindo a cobertura
geográfica de todo o distrito da Guarda e respondendo às constantes solicitações que nos são
dirigidas por parte de escolas 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 estabelecer contacto com entidades locais entre as quais a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda1, Biblioteca Municipal Eduardo
Lourenço da Guarda2, Aldeia SOS3, Associação Sócio-Terapûutica de Almeida4 (ASTA),
Associação Passagem Secreta entre outras.
O Núcleo continuará a integrar várias plataformas de intervenção, privilegiando assim uma ação
conjunta com outras associações de defesa do ambiente de modo a alcançarem-se melhor os
objetivos comuns. Entre essas associações destacam-se a Associação Transcudânia5 (Valorização
do Património Histórico e Natural do Concelho do Sabugal), Associação Transumância e
Natureza6 (ATN), Associação Aldeia/CERVAS7.
Iremos tanto quanto possível 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 ainda
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 de
Intervenção Territorial Integrada do Douro Internacional.
Continuaremos a marcar presença, enquanto membro observador permanente, no Conselho da
Juventude da Câmara Municipal da Guarda – órgão consultivo no domínio das políticas de
juventude no âmbito do Município da Guarda. Como já referido atrás o Núcleo apresentou já em
1

www.estg.ipg.pt
www.bmel.pt
3
www.aldeia-sos.org
4
www.assterapeutica.com
5
www.transcudania.com
6
www.atnatureza.org
7
www.aldeia.org
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janeiro deste ano uma candidatura. Encontra-se ainda por liquidar a verba correspondente à
comparticipação da autarquia na atividade no ano passado.

4.
Atividade interna
O ano 2012 ficou marcado pela cedência da Câmara Municipal da Guarda de uma nova sede ao
Núcleo Regional da Guarda – loja n.º12 na Central de Camionagem – por um período de 5 anos.
Este espaço permitirá em 2013 a realização de reuniões e de sessões de trabalho assim como
outras iniciativas que se venham a realizar. A sala embora ainda em fase de organização prevê-se
que seja dotada de um projetor. A sede anterior continuará a pertencer ao Núcleo encontrando-se
com boas condições de trabalho: 1 computador, 1 impressora, 1 scanner (este a título de
empréstimo por parte de um elementos da direção do Núcleo). Pretendemos ao longo de 2013
avaliar a melhor possibilidade de estabelecer uma ligação à internet por reconhecermos a
importância desta ferramenta atualmente. Procuraremos estabelecer um horário semanal regular
para abertura do Núcleo.
Serão mantidas e dinamizadas as listas eletrónicas para troca de informações entre a direção 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 atividades do Núcleo
actividadesguardaquercus@googlegroups.com
Voluntarios_Quercus_Guarda lista restrita aos voluntários do Núcleo
Voluntariosquercusguarda@googlegroups.com
Para garantirmos a maior participação dos sócios/voluntários/outros interessados nas iniciativas a
realizar recorreremos à divulgação na página da Associação www.quercus.pt, no blog do Núcleo
http://quercusnrguarda.blogspot.com e no facebook www.facebook.com/quercusguarda tendo
sido criado o ano passado um grupo denominado “Voluntários Quercus Guarda” atendendo, não
só mas também, à população mais jovem que tem mostrado interesse em participar nas
iniciativas. Continuaremos também a publicar no jornal da Associação, no Quercus Ambiente.
A direção do Núcleo considera de extrema importância a manutenção de um relacionamento
próximo com a Direção 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 Direção Nacional e pelos presidentes das direções dos
núcleos ou seus representantes e tem por objetivo a 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. É de referir que um elemento da direção do Núcleo acumula a função de
Tesoureiro Nacional.

5.
Atividade temática & Orçamento previsto
Como já foi referido em 2013 assinala-se o Ano Internacional para a Cooperação pela Água e
neste sentido parte das atividades a realizar este ano pretendem ir de encontro com o tema sobre
a água. No Quadro 1, em baixo, apresentam-se as atividades previstas para 2013. Estão desde já
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excluídas solicitações pontuais por parte de escolas e de outras entidades às quais procuraremos
responder sempre que possível.
Quadro 1: Atividades previstas para 2013

DESIGNAÇÃO
Sessão de eletricidade “Saiba
o que mudou na eletricidade
desde 1 de janeiro de 2013”
Sessão de eletricidade “Saiba
o que mudou na eletricidade
desde 1 de janeiro de 2013”
Sessão de eletricidade “Saiba
o que mudou na eletricidade
desde 1 de janeiro de 2013”

ENTIDADES
(POSSÍVEIS)
PARCEIRAS

DATA
PREVISTA

LOCAL

6 de janeiro

Numão

População em geral

Centro Interpretativo de
Numão

3 de
fevereiro

Foios

População em geral

Junta de Freguesia de
Foios

6 de
fevereiro

Rebolosa

População em geral

Junta de Freguesia da
Rebolosa

População em geral

Gesterra

DESTINATÁRIOS

16 de
fevereiro

Guarda, e
Celorico da
Beira
Numão Arnozelo

março

Sabugal

População em geral

9 de março

Guarda

População em geral

16 de março

Guarda

População em geral

abril

Guarda

População em geral

abril

Guarda

População em geral

Julho, agosto
e setembro

Valhelhas e
Aldeia
Viçosa

População em geral

ESTG_IPG

Fim-de-semana de observação
de aves

1.º fim-desemana de
outubro

Figueira de
Castelo
Rodrigo

População em geral

Sociedade
Portuguesa
para o Estudos das Aves;
ATN;
Associação
Transcudânia

Workshop de compostagem

novembro

Guarda

População em geral

-

Presença em feiras e certames

2013

Distrito da
Guarda

População em geral

-

Atelier’s de reciclagem

2013

Guarda

População em geral

-

População em geral
Alunos

Câmara Municipal da
Guarda; Escola Superior
de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico da
Guarda

Encontros de agricultura
I Percurso Pedestre
Amendoeira em Flor
II Caminhada pela árvore
Workshop de cosmética
natural
Workshop de cozinha
vegetariana
Curso de fotografia
Ação de formação “Educador
Ambiental II”
Atividades nas praias fluviais:
- demonstração e construção
de fornos solares

(Re)Descobrir o Noéme:
- análises à qualidade da água
- monitorização da fauna e
flora da envolvente ao rio
Noéme
- concurso de fotografia
- realização de uma exposição
e de um documentário

1/mês

2013

Guarda
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População em geral

Junta de Freguesia de
Numão
Transcudânia, Associação
Transumância e Natureza
(ATN), Floresta Interior
Câmara Municipal da
Guarda
Câmara Municipal da
Guarda
Quinta da Maunça, CM
Guarda
Quinta da Maunça, CM
Guarda

O Quadro 2 apresenta a previsão do orçamento para 2013. Segundo o ponto 1 do 14.º artigo do
Regulamento Interno da Associação “A Direção do Núcleo tem de garantir o cumprimento dos
Estatutos e regulamentos de forma sistemática e possuir plano de atividades 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 2013

6.
Contactos
Núcleo Regional da Guarda
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
Apartado 156
Município da Guarda
6301-954 Guarda
Tlm. 931 104 568 (rede Vodafone)
E-mail: guarda@quercus.pt
Blog: http://quercusnrguarda.blogspot.pt
Facebook: www.facebook.com/quercusguarda
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