NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2018
O presente documento pretende constituir um guia de orientação para as ações a realizar ao
longo do ano de 2018 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

Secretário:
Diogo Miguel Antunes Almeida

N.º Sócio: 17040

Vogal:
António Manuel Caldeiras de Proença e Cerca

N.º Sócio: 00134

Vogal:
António Joaquim Godinho Gil Silva Santos

N.º Sócio: 16850

2.
Perspetivas para 2018
“O Acordo de Paris foi obtido em dezembro de 2015 e entrou em vigor no início de novembro de
2016, tendo fixado a meta de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa de modo a
manter a subida da temperatura abaixo de 2ºC ou preferencialmente de 1,5ºC – aquele que é o
valor a partir do qual os cientistas defendem que serão graves os fenómenos climáticos extremos,
como secas e elevadas quantidades de chuva em curtos períodos de tempo.” [Fonte: adaptado de
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-10-30-Dioxido-de-carbono-na-atmosfera-atinge-nivelrecorde]
“Portugal está em seca desde dezembro de 2016. De seca ligeira no princípio do ano passado a
seca já estava bem presente em abril e instalou-se em todo o território continental em outubro
com tendência para piorar. As secas não podem ser evitadas, porém os seus efeitos podem ser
reduzidos através de uma gestão sustentável da água, pela adoção de boas práticas de uso e
conservação do solo e da água, pelas boas práticas agrícolas e silvícolas, pela promoção do uso
responsável da água em zonas urbanas e industriais. É oportuno refletir para nos prepararmos
para o futuro.” [Fonte: adaptado de https://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=53200]
A direção do Núcleo Regional da Guarda assume o objetivo ao longo do presente ano de alertar
decisores políticos, agentes económicos e sociedade civil para os problemas ambientais globais
que existem e em particular os que existem na área de intervenção e na proximidade do Núcleo –
como é o caso da exploração de urânio a céu aberto em Retortillo, Salamanca. A exploração de
urânio em Retortillo, prevista iniciar laboração em 2019, localiza-se a 40 km da fronteira
portuguesa com potenciais impactes para Portugal – os ventos dominantes são de leste e as águas
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utilizadas correm para a bacia hidrográfica do rio Douro através do rio Yeltes. Para além disso o
governo espanhol ignorou os direitos de Portugal e das suas populações ao não incluir Portugal
na avaliação de impacte ambiental transfronteiriço do projeto.
O ano de 2017 ficou marcado pela grave tragédia dos grandes incêndios florestais que assolaram,
sobretudo, o centro e o norte do país e onde arderam 442.418 hectares de floresta e povoamentos,
dos quais 60.038 hectares foram no distrito da Guarda. O Núcleo pretende efetivar uma
discussão pública sobre as estratégias e medidas atualmente em curso no âmbito da prevenção e
combate aos incêndios florestais. Pretendemos também realizar atividades de demonstração de
uma boa gestão florestal.
Em 2017 foram afixadas 20 bandeiras, acompanhadas de um manifesto onde se explicavam as
razões do protesto, em diversos locais ao longo do curso dos rios Diz e Noéme, entre a cidade da
Guarda e Cerdeira do Côa. Era nosso objetivo no mesmo dia realizar um debate com os
principais intervenientes neste assunto. Vamos procurar realizar o debate em 2018.
Muitas plantas que nos rodeiam nos espaços urbanos, jardins, florestas são plantas exóticas que
vieram de outras regiões do mundo. Muitas delas – mimosas (acácia dealbata), jacintos-de-água,
erva das pampas, tintureira, penachos, acácia -de-espigas, espanta-lobos – são uma grave ameaça
para a biodiversidade local causando prejuízos ambientais e económicos elevados. Neste sentido
o Núcleo irá promover ao longo do ano campos de trabalho quinzenais com vista à eliminação,
ou ao controlo, destas plantas invasoras em jardim ou parques municipais, recinto de escolas,
matas florestais ou outras áreas de domínio público.
Procuraremos ao longo do ano responder a qualquer solicitação que nos seja dirigida quer por
parte de escolas, instituições, municípios e/ou cidadãos em geral. 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 vantagens3 para os associados da Quercus.
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 2018 pretende-se diversificada garantindo, sempre que possível, a
cobertura geográfica de todo o distrito da Guarda e respondendo às solicitações que nos são
dirigidas. Para colmatarmos a dificuldade de cobertura de todo o distrito procuraremos
estabelecer parcerias com outras organizações de defesa do ambiente.
Pretendemos 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.
Procuraremos continuar o 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
1

http://www.a4guarda.com/
http://rotasraizes.blogspot.pt/
3
http://www.quercus.pt/descontos-e-beneficios-socios.
4
http://www.estg.ipg.pt
5
http://www.cm-fornosdealgodres.pt/
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Guarda6, o Centro Cultural de Celorico da Beira7, o Teatro Aquilo8, o Cineclube da Guarda9, o
Foto Clube 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 atividades 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 2017 não recebemos qualquer convocatória de reunião tal como
do Conselho Estratégico do Parque Natural da Serra da Estrela – aguardamos 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 7 ou 8 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 2018 continuar a dinamizar a sede que nos foi atribuída pela Câmara
Municipal da Guarda em 2012 e que em 2017 renovamos o protocolo de cedência por igual
período de 5 anos. 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 que no último ano notam-se novas infiltrações de
água.
Em 2018 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
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http://www.mun-guarda.pt
http://www.cm-celoricodabeira.pt
8
https://aquiloteatro.wordpress.com/
9
http://cineclubedaguarda.blogspot.com/
10
https://pt-pt.facebook.com/fotoclube.guarda
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http://www.facebook.com/Movimento-Associativo-Cultural-MACA-286382308217220/
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http://www.facebook.com/associacaoriovivo
13
http://transcudania.blogspot.pt
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facebook do Núcleo e no grupo criado para o efeito “Voluntários Quercus Guarda”.
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 2018. 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 2018

DESIGNAÇÃO
Manifestação contra a
mina de urânio em
Retortillo
Extensão do Cine’Eco
2017 na Guarda

DATA
PREVISTA

LOCAL

24 de fevereiro

Salamanca

População em geral

20, 21 e 22 de
março

Teatro Municipal
da Guarda

População em geral

DESTINATÁRIOS

Associações e
Sapadores Florestais;
Bombeiros;
População em geral;

Debate “Os incêndios
florestais combatem-se
no inverno”

13 de abril

Guarda

Marcha de comboio
contra mina de urânio

5 e 6 de maio

Pocinho – Porto

População em geral

05 de junho

Guarda

População em geral

Debate sobre
despoluição do rio
Noéme

Manifestação contra o
nuclear

Campos de trabalho
“Zonas livres de
plantas invasoras”

10 de junho

Salamanca

População em geral

Quinzenalmente

Guarda

População em geral
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ENTIDADES
PARCEIRAS
Associações
AZU e ATMU
Cineclube da
Guarda;
Câmara
Municipal da
Guarda; CDOS;
ICNF; DRAPC;
AZU; MIA –
Movimento
Ibérico
Antinuclear
Juntas de
freguesia
Câmaras
Municipais
Almeida,
Figueira de
Castelo Rodrigo,
Vila Nova de
Foz Côa
Juntas de
Freguesia;
Associações
locais;

O Quadro n.º 2 apresenta a previsão do orçamento para 2018.
Quadro 2: Orçamento previsto para 2018

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

5/5

