NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2017
O presente documento pretende constituir um guia de orientação para as ações a realizar ao
longo do ano de 2017 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
Presidente:
Bruno Miguel Lisboa de Almeida

N.º Sócio 14841

Tesoureiro:
Fernando António de Sousa Gouveia

N.º Sócio 16849

Secretária:
Tatiana Rafaela Guedes da Fonseca

N.º Sócio 16858

Vogal:
António Manuel Caldeiras de P. e Cerca

N.º Sócio 00134

Vogal:
António Joaquim Godinho Gil Silva Santos N.º Sócio 16850
2.
Perspetivas para 2017
“(…) A procura da satisfação das necessidades básicas de uma população em crescimento,
dentro da finitude dos recursos da Terra, torna necessário criar um modelo de produção e de
consumo mais sustentável, pois o atual coloca-nos em rota de colisão com a Natureza. O
paradigma mecanicista e antropocêntrico, que regula o modo de fruição da Natureza – concebida
como objeto de direitos – provou ser inadequado para a proteção efetiva do ambiente e dos
recursos naturais e para alcançar a sustentabilidade, permitindo, ao invés, a sua continuada
degradação, antevendo-se sérias repercussões se nada for feito. Viver em harmonia com a
Natureza é essencial à vida. A crise global do ambiente é o resultado da total desconsideração
dos custos ambientais na tomada de decisões políticas e económicas (…)” [Fonte: adaptado da
petição “Reconhecimento dos direitos intrínsecos da natureza e de todos os seres vivos”
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=direitosdanatureza]
A direção do Núcleo Regional da Guarda assume o objetivo ao longo do presente ano de alertar
decisores políticos, agentes económicos e sociedade civil em geral para os problemas ambientais
globais que existem e em particular os que existem na área de intervenção do Núcleo.
E um dos problemas ambientais no concelho da Guarda, que se arrasta anos após anos e sem
solução por parte das autoridades competentes, são as descargas poluentes no troço final do rio
Diz, afluente do rio Noéme. Em 25 de fevereiro de 2016 este Núcleo reuniu pela primeira vez
com responsáveis pela fábrica Manuel Rodrigues Tavares, na reunião confirmaram a existência
de uma licença de descarga num coletor municipal e assumiram dificuldades no processo de
tratamento do efluente industrial produzido. Informaram-nos também que se encontravam a
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realizar ensaios na estação de pré-tratamento de águas residuais localizada na própria fábrica
com vista ao cumprimento dos requisitos impostos pela licença de descarga estando previsto
esses ensaios terminarem dentro de 2 ou 3 meses. No dia 26 de novembro de 2016 ainda eram
visíveis descargas poluentes (ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=vq6r_SebTtw). No
dia seguinte era apresentado no Município da Guarda a intenção de candidatar a fundos
comunitários a despoluição dos rios Diz e Noéme. No entanto não foi claro o fim das descargas
poluentes.
As minas de urânio em Espanha próximas de Almeida, 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”, Fim-de-semana Europeu de Observação de Aves”. Pretendemos
ainda realizar workshops temáticos e formações, realizar a 3.ª edição do Concurso de cozinha
solar Quercus/IPG dirigido a alunos do distrito da Guarda e que pelo segundo ano foi alargado
aos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão.
Manteremos ainda a parceria com dois agentes locais, a saber, a papelaria “A Quatro”1 e a
empresa de animação turística Rotas & Raízes, Lda2 traduzindo-se em vantagens para os
associados da Quercus. Informações sobre as vantagens em: http://www.quercus.pt/descontos-ebeneficios-socios.
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 como na
gestão dos diversos recursos disponíveis do Núcleo.
3.
Atividade geral
A atividade do Núcleo para 2017 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 procurar estar presente na 2.ª edição da feira Enertech – feira das tecnologias para
a energia” a realizar no concelho do Sabugal nos finais de maio.
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.
Pretendemos continuar a estabelecer contacto com algumas entidades locais entre as quais a
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda3, a Escola
Profissional de Hotelaria de Manteigas, a Câmara Municipal de Fornos de Algodres4, a Câmara
Municipal da Guarda5, o Centro Cultural de Celorico da Beira6, o Teatro Aquilo7, o Cineclube da
Guarda8, o FotoClube da Guarda9, o Movimento Associativo Cultural MACA10, o Núcleo de
1

http://www.a4guarda.com/
http://rotasraizes.blogspot.pt/
3
http://www.estg.ipg.pt
4
http://www.cm-fornosdealgodres.pt/
5
http://www.mun-guarda.pt
6
http://www.cm-celoricodabeira.pt
7
https://aquiloteatro.wordpress.com/
8
http://cineclubedaguarda.blogspot.com/
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Amigos de Pêro Soares, a cooperativa Sonheiro, a associação Rio Vivo de São Pedro do Rio
Seco11, a associação de Melhoramentos, Cultural, Recreativa e Desportiva da Velosa, a
Associação Transcudânia12 – Valorização do Património Histórico e Natural do Concelho do
Sabugal, entre outras, promovendo actividades em conjunto.
Procuraremos participar nas reuniões dos Conselhos Cinegéticos Municipais de Almeida, Pinhel
e Aguiar da Beira quando nos for possível. Relativamente ao Conselho Estratégico da Reserva
Natural da Serra da Malcata em 2016 não recebemos qualquer convocatória de reunião apenas
recebemos informação de programas, atividades, projetos a decorrer enquanto Conselheiros do
Conselho Estratégico. Relativamente ao Conselho Estratégico do Parque Natural da Serra da
Estrela não recebemos qualquer informação. Aguarda-se clarificação do funcionamento destes
órgãos depois de 2015 termos sido informados que a designação dos membros dos Conselhos
Estratégicos passaria a efetuar-se mediante despacho do membro do Governo responsável pela
área da conservação da natureza e biodiversidade.
Relativamente à Estrutura Local de Apoio de Intervenção Territorial Integrada do Douro
Internacional não temos qualquer registo de atividade nos últimos 6 ou 7 anos. Relativamente ao
Conselho Municipal da Juventude da Câmara Municipal da Guarda também não fomos
contactados ao longo do ano anterior.
4.
Atividade interna
As tarefas administrativas do Núcleo, tarefas de organização e logística, atendimento ao público
quando necessário, será assegurada pela Direção do Núcleo. Iremos estar atentos a programas do
Instituto de Emprego e Formação Profissional que o Núcleo se possa candidatar com vista
assegurar o funcionamento regular do Núcleo.
É nosso objetivo em 2017 dinamizar a sede que nos foi atribuída pela Câmara Municipal da
Guarda em 2012, por um período de 5 anos, realizando algumas reuniões de direção e
workshops, e manter o contrato de cedência por um período igual de tempo. 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 em 2015 obras de
requalificação sendo uma das alterações a disponibilização de internet via wireless.
Em 2017 serão mantidas e dinamizadas as listas eletrónicas para troca de informações entre a
direção, amigos/ simpatizantes 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
Voluntarios_Quercus_Guarda lista restrita aos voluntários do Núcleo
voluntariosquercusguarda@googlegroups.com
Para garantirmos uma maior participação nas nossas iniciativas recorreremos à divulgação no
site da associação www.quercus.pt, ao blog do Núcleo http://quercusnrguarda.blogspot.com, ao
facebook do Núcleo e no grupo criado para o efeito “Voluntários Quercus Guarda”.

9

https://pt-pt.facebook.com/fotoclube.guarda
http://www.facebook.com/Movimento-Associativo-Cultural-MACA-286382308217220/
11
http://www.facebook.com/associacaoriovivo
12
http://transcudania.blogspot.pt
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Continuaremos também a publicar as atividades realizadas e a realizar no jornal da associação
(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 presente ano. Recordese 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 direções 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.
Atividade temática & Orçamento previsto
No Quadro n.º 1 apresentam-se as atividades previstas para 2017. Estão desde já excluídas
solicitações pontuais por parte de escolas e de outras entidades às quais procuraremos responder
sempre que nos for possível.
Quadro n.º 1: Atividades previstas para 2017

DESIGNAÇÃO

DATA
PREVISTA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

ENTIDADES
PARCEIRAS
Núcleo Regional
do Centro da
Liga Portuguesa
Contra o Cancro;
CineClube da
Guarda
Núcleo Regional
de Aveiro da
Quercus ANCN
Instituto
Politécnico da
Guarda; Firm
Questions;
Movijovem;
Science4you;
ViaRápida

Extensão do Cine’Eco
2016 na Guarda

01, 08 e 15
de março

Centro Cultural
Social e
Recreativo do
Bairro da Luz
Teatro Municipal
da Guarda

Caminhada à Serra da
Estrela

23 de abril

Serra da Estrela

População em geral

20 de maio

Instituto
Politécnico da
Guarda (IPG)

Alunos das escolas
do 2.º e 3 .º ciclos do
ensino básico e do
ensino secundário

25, 26, 27 e
28 de maio

Sabugal

População em geral

Município do
Sabugal

24 e 25 de
junho

Salvaterra do
Extremo

Participantes do
festival

Escola Superior
de Tecnologia e
Gestão do IPG

Bandeiras negras pelo
Noéme

agosto ou
setembro

Freguesias ao
atravessadas pelo
Diz e Noéme

População em geral

Juntas de
freguesia

Sessão de anilhagem de
aves

1.º fim-desemana em
outubro

Celorico da Beira

População em geral

Município de
Celorico da Beira

Quercus à conversa
sobre o radão

Final da 3.ª edição do
Concurso de cozinha
solar Quercus/IPG

Feira Enertech – Feira
das Tecnologias para a
Energia
Demonstração de
cozinha solar no
Festival “Salva a Terra”

21 de janeiro
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População em geral

População em geral

O Quadro n.º 2 apresenta a previsão do orçamento para 2017.
Quadro 2: Orçamento previsto para 2017
Receitas
Donativos
Subsídios
Inscrições nas atividades
Financiamento p/ projetos
Venda de materiais
Quotas
Total

700,00 €
- €
350,00 €
- €
50,00 €
300,00 €
1 400,00 €

Despesas
Comunicações
CTT
Telemóvel
Internet
Eletricidade
Material de escritório
Fotocópias/impressões
Material de apoio às atividades
Seguros
Deslocações e ajudas de custo
Pagamento a terceiros
Total

50,00 €
180,00 €
216,00 €
84,00 €
50,00 €
50,00 €
500,00 €
20,00 €
250,00 €
- €
1 400,00 €

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
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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