NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – A.N.C.N.
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS 2009

O presente documento, Relatório de Actividades e Contas 2009, apresenta as principais
actividades que o Núcleo Regional da Guarda da Quercus – Associação Nacional de
Conservação da Natureza desenvolveu no distrito da Guarda (área geográfica de actuação do
Núcleo) ao longo do ano de 2009. No mesmo documento apresenta-se o balancete que reflecte a
contabilidade do Núcleo em 2009.

1.
Direcção do Núcleo
E porque o Ambiente tem de ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis a direcção que nos
ajudou a despertar para o que mais importa.
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Ricardo José Teixeira Nabais

N.º Sócio 13301

Tesoureiro:
Bruno Miguel Lisboa de Almeida

N.º Sócio 14841

Secretária:
Regina Carvalho Babo Rodrigues

N.º Sócio ?????

Vogais:
Agostinho Fernando Duarte Ferreira
Elsa Isabel do Carmo Nunes
Sónia Nobre Sanchez
Tiago Antunes Silva

N.º Sócio 13412
N.º Sócio 14415
N.º Sócio 13595
N.º Sócio 15132

Vogal suplente:
André Filipe Mendes dos Santos

N.º Sócio 14066

2.
Balanço de 2009
A falta de recursos humanos no Núcleo durante o ano de 2009 foi uma realidade incontestável.
Realidade que se reflecte não só na organização de actividades como na participação destas.
Neste sentido efectuamos em Setembro a inscrição do Núcleo como entidade acolhedora de
voluntários junto de 3 Bancos de Voluntariado (Guarda, Manteigas e Sabugal). Sendo que neste
momento já temos 3 voluntárias a colaborar com o Núcleo.
A direcção do Núcleo sempre promoveu um estilo de vida activo e dinâmico dos cidadãos
contribuindo assim um maior envolvimento destes na sociedade. Contudo sem que grandes
resultados se fizessem mostrar. Estaremos perante uma decadência da democracia?!
Durante este ano trabalhamos e construímos o futuro do Núcleo com seriedade e eficácia.
Acreditamos que o trabalho realizado deve ser continuado, mantendo algumas das iniciativas de
sucesso e melhorando alguns pontos menos conseguidos, nomeadamente no que diz respeito à
situação financeira do Núcleo.
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Estabelecemos contacto com os sócios do distrito através do envio regular de e-mails.
Reforçamos o envio de informação aos jornais da região garantindo assim uma maior difusão das
nossas actividades. Não conseguimos contudo estabelecer contacto com rádios locais
contrariamente ao definido no Plano de Actividades.
O ano 2009 fica igualmente pautado por uma diversidade de actividades sendo dada a devida
atenção no ponto 5. Actividades realizadas & Balancete e por uma situação financeira debilitada
como se apresenta no Quadro 2 Contabilidade do Núcleo 2009.

3.
Actividade geral
A actividade do Núcleo em 2009 foi ampla e diversificada por todo o distrito (ver 5. Actividades
realizadas & Balancete). Das várias solicitações dirigidas ao Núcleo, tanto por parte de escolas e
outras entidades como por parte dos cidadãos, garantimos sempre uma resposta. Há contudo uma
excepção a fazer no que diz respeito aos Estudos de Impacte Ambiental, nem sempre o Núcleo
conseguiu garantir uma resposta, justificada pela falta de recursos humanos especializados.
Para a concretização dos objectivos apresentados no Plano de Actividades reunimos com várias
entidades, nomeadamente Câmaras Municipais (Manteigas, Guarda), Escola Superior de
Tecnologia e Gestão e Associação Académica da Guarda do Instituto Politécnico da Guarda,
Centro Comercial Vivaci, Fundação Trepadeira Azul, Associação Transumãncia e Natureza.
O Núcleo manteve a sua representação nos Conselhos Cinegéticos de Almeida, de Celorico da
Beira, de Fornos de Algodres e de Pinhel sem que contudo a sua posição fosse tida muito em
conta, sendo sempre remetida para um segundo plano. O Núcleo fez-se igualmente representar
por elementos da direcção nos Conselhos Estratégicos da Reserva Natural da Serra da Malcata e
do Parque Natural da Serra da Estrela. Igualmente marcou presença na Estrutura Local de Apoio
da Intervenção Territorial Integrada do Douro Internacional.
Tal como tem acontecido em anos anteriores o Núcleo realizou várias actividades em conjunto
com outras associações por reconhecer vantagens numa acção conjunta. De entre as várias
destacam-se a Transcundânia1 (Associação para a Valorização do Património Histórico e Natural
do Concelho do Sabugal), a PDSSE (Plataforma pelo Desenvolvimento Sustentável na Serra da
Estrela), a Fundação Trepadeira Azul2 e a ASTA3 (Associação Sócio-Terapêutica de Almeida),
ATN4 (Associação Transumância e Natureza) e a recente criada Associação Cultural e
Recreativa – Passagem Secreta5.

4.
Actividade interna
O ano 2009 fica marcado por uma melhoria significativa das condições de trabalho dentro do
Núcleo: aquisição de um computador e consequente ligação à internet, reparação da impressora
existente no Núcleo e o empréstimo de um scanner por um elemento da direcção. Esperamos
assim proporcionar aos actuais e futuros dirigentes e colaboradores do Núcleo melhores
condições de trabalho.

1

http://www.transcudania.com
http://www.trepadeiraazul.com
3
http://www.assterapeutica.com
4
http://www.atnatureza.org
5
http://associacao-passagem-secreta.blogspot.com
2
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Relativamente à sede do Núcleo esta mantém-se a mesma contrariando assim a especulação da
comunicação social que anunciava a construção de um novo centro comercial na sua
envolvência.
Deu-se início ao inventário e consequente catalogação do património do Núcleo, com vista a um
possível empréstimo de livros, cartazes e posters aos sócios da Associação. No entanto este
trabalho ainda não se encontra concluído. E não esquecer que constantemente chega ao Núcleo
novo material. De referir ainda que contrariamente ao definido no Plano de Actividades não foi
adquirido qualquer equipamento fotográfico resultado da fraca situação financeira do Núcleo.
Por considerarmos de extrema importância um relacionamento próximo com a Direcção
Nacional, DN, o Núcleo fez-se representar em 2 dos 3 Conselhos de Representantes realizados
em 2009 (18 de Abril em Monsanto, 25 de Julho no Litoral Alentejano, 3 de Outubro na
Madeira). 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 todas as estruturas da Associação.
Para garantir uma adequada divulgação da informação e aproximar os sócios às actividades do
Núcleo garantimos a publicação de notícias do Núcleo no jornal Quercus Ambiente.
Relativamente ao site http://guarda.quercus.pt não podemos dizer a mesma coisa, apenas
pontualmente conseguimos publicar informação. Situação que esperamos melhorar no próximo
ano.
No âmbito financeiro praticamos uma gestão rigorosa dos meios financeiros do Núcleo,
apresentando mensalmente as contas à empresa responsável pela contabilidade da Quercus. De
referir que em Outubro houve mudança da empresa, por rescisão do contrato da empresa Lurdes
Grosso, Lda tendo a DN estabelecido contrato com a Allsenox, Lda. Mantivemos sempre um
relacionamento próximo com a tesoureira nacional esclarecendo todas as dúvidas. Neste sentido
e com o intuito dos novos dirigentes adquirirem competências neste âmbito realizou-se no 8 de
Agosto, em Monsanto, uma formação para tesoureiros. É ainda de referir que a situação
debilitada do Núcleo torna essencial a procura de novos contactos com vista à minimização do
prejuízo.

5.
Actividades realizadas & Balancete
As actividades realizadas em 2009 foram de encontro com as áreas de particular atenção, tanto
para a preservação da Natureza como para a protecção do Homem enquanto espécime. Entre
essas áreas destacamos a conservação da natureza; a gestão de resíduos; recursos hídricos;
energia, poluição atmosférica e mobilidade; ordenamento do território; aplicação de produtos
químicos e educação ambiental.
De seguida apresenta-se o Quadro 1 com o resumo das actividades realizadas em 2009 e no
Quadro 2 o balancete que reflecte a contabilidade do Núcleo de 2009.
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Quadro 1: Actividades realizadas em 2009

ENTIDADES
PARCEIRAS

DESIGNAÇÃO

DATA

LOCAL

Palestra Conhecer as Árvores

18 de Março

Viseu

Estudantes

-

Palestra Conhecer as Árvores

20 de Março

Trancoso

Estudantes

-

Palestra Alterações Climáticas

18 de Abril

Guarda

Estudantes 12.º ano

Grupo de alunos

Debate sobre Transgénicos

18 de Maio

Manteigas

Estudantes de Hotelaria

Associação
Solidária

30 e 31 Maio

Soito,
Sabugal

População em geral

-

1 de Junho

Guarda

População em geral

CMG

4 de Junho

Seia

Estudantes

-

Oficina de Cozinhas Solares

7 de Junho

Guarda

Estudantes

IPG

I CãoMinhada

4 de Julho

Guarda

População em geral

CMG, Canil Municipal

Seminário “A importância das
abelhas para a Biodiversidade
e Produtividade Agrícola”

5 de Julho

Vila Nova de
Foz Côa

População em geral

COAMENDOA

Actividade
de
Educação
Ambiental (2)
‘Renovar a Energia’

24 e 25 de
Agosto

Praias
Fluviais da
Aldeia
Viçosa e de
Valhelhas

População em geral

CMG

Passeios Ciência Viva (23)

Julho
Agosto
Setembro

Distrito da
Guarda

População em geral

Câmaras Municipais

14 de
Novembro

Seia

Sócios das Associações

Associação Cultural e
Recreativa – Passagem
Secreta

21 de
Novembro

Sabugal

População em geral

CGD

Presença na Feira do Mundo
Rural
Sessão Ecobrigadas
Participação
Ambiente

Jornadas

Recolha de Sementes,
realização de um Magusto
Plantação de árvores

do

e
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DESTINATÁRIOS

Manteigas

Quadro 2: Contabilidade 2009
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6.
Contactos do Núcleo
Núcleo Regional da Guarda
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
Apartado 156
Município Guarda
6301-954 Guarda
Telm. 931 104 568
Fax. 271 388 232
E-mail guarda@quercus.pt
Ricardo Nabais (Presidente) Telm. 963 270 140
Bruno Almeida (Tesoureiro) Telm. 969 737 196
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