NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2012

O presente documento apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo Núcleo Regional da
Guarda da Quercus – A.N.C.N. ao longo do ano de 2012 no distrito da Guarda (área geográfica
de atuação do Núcleo). Apresenta-se também neste documento um quadro-resumo que reflete a
contabilidade do Núcleo durante o referido ano.

1.
Direção do Núcleo
Dado que o Ambiente deve ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis a direção que
contribuiu para isso.
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 Filipe Mendes dos Santos

N.º Sócio 14066

2.
Balanço de 2012
No ano de 2012 assinalou-se o “Ano Internacional da Energia Sustentável Para Todos” neste
sentido o Núcleo Regional da Guarda em colaboração com a Escola Superior de Tecnologia e
Gestão do Instituto Politécnico da Guarda organizou a primeira edição da iniciativa Itinerário
das renováveis. Esta atividade possibilitou aos participantes compreenderem melhor o
aproveitamento das energias solar e eólica. Ainda no âmbito desta iniciativa realizaram-se
também duas visitas à barragem do Caldeirão permitindo aos participantes conhecerem de perto
o funcionamento de uma barragem. Ainda nas comemorações do Ano Internacional realizaramse também diversas ações de demonstração do funcionamento de fornos solares, uma vez mais
em parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda.
A participação nos festivais Danças Na Água e Andanças, realizados em Celorico da Beira,
permitiu em outubro a organização dos primeiros workshops de cozinha vegetariana pelo Núcleo
Regional da Guarda. O elevado interesse demonstrado pela população levam-nos a sugerir a
continuidade desta atividade pela nova direção.
Também as alterações verificadas na eletricidade, nomeadamente com o fim das tarifas reguladas
e a entrada do mercado livre da eletricidade, motivou a realização de inúmeras sessões de
esclarecimento junto da população. Estão previstas novas sessões em 2013.
No âmbito do eixo de intervenção “A proteção ambiental e a preservação dos recursos naturais
da região da Guarda” o Núcleo Regional da Guarda estabeleceu uma parceria com dois agentes
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locais a saber, AQuatro e Trilhos de Ideias, traduzindo-se em vantagens para os associados da
Associação.
O ano de 2012 fica ainda marcado pela cedência por parte da Câmara Municipal da Guarda e por
tempo indeterminado de uma nova sede localizada na Central de Camionagem da Guarda – loja
n.º12. É de salutar o envolvimento de inúmeros voluntários na requalificação deste espaço
durante os meses de verão. É bom referir que apesar do aumento do número de voluntários à
disposição do Núcleo ainda há muito trabalho pela frente. Continua a ser necessário uma massa
crítica atuante, atenta e capaz de dirigir e coordenar atividades de promoção de um ambiente
melhor.

3.
Atividade geral
A atividade do Núcleo em 2012 foi diversificada estendendo-se quanto possível a todo o distrito
da Guarda (ver Quadro 1 no ponto 5. Atividades realizadas & Quadro-resumo da contabilidade).
Foi garantida sempre que possível uma resposta às várias solicitações dirigidas ao Núcleo.
Apesar de não constar no Plano de Atividades 2012 vimos aprovada uma candidatura ao
programa de Ocupação dos Tempos Livres, versão longa duração (3 meses), promovido pelo
Instituto Português do Desporto e Juventude. Este programa tem por objetivo a colocação de
jovens em período de férias escolares em associações e/ou outras entidades candidatas. O
dinamismo e o interesse demonstrado pela jovem selecionada contribuiu para o sucesso das
atividades em que esteve envolvida.
Apesar de em menor número que em 2011 foi possível estabelecer contacto com entidades locais
entre as quais a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda 1, a
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço2, a Fundação Frei Pedro3, Associação Transumância e
Natureza4 (ATN), Associação Transcudânia5 (Valorização do Património Histórico e Natural do
Concelho do Sabugal), Aldeia SOS6 contribuindo desta forma para o sucesso das atividades
realizadas.
Em 2012 não nos foi possível garantir a representação do Núcleo nos Conselhos Cinegéticos de
Almeida, Celorico da Beira, Fornos de Algodres e Pinhel como verificado em anos anteriores.
Da mesma forma não nos foi possível estar presente nos Conselhos Estratégicos da Reserva
Natural da Serra da Malcata e do Parque Natural da Serra da Estrela e na Estrutura Local de
Apoio de Intervenção Territorial Integrada do Douro Internacional.
Por outro lado marcamos presença nas reuniões do Conselho da Juventude da Câmara Municipal
da Guarda (órgão consultivo no domínio das políticas de juventude no âmbito do Município da
Guarda) enquanto membro observador permanente. É bom referir que o Núcleo Regional da
Guarda aceitou fazer parte deste órgão em dezembro de 2011 após convite do Vereador com o
pelouro da Juventude. Em 2012 foram propostas duas atividades no entanto apenas uma foi
realizada e em moldes ligeiramente diferentes do proposto inicialmente. A Câmara Municipal da
Guarda ainda não desbloqueou a verba de 750€ correspondente à comparticipação da atividade e
não há certezas de que isso aconteça.
1

http://www.estg.ipg.pt
http://www.bmel.pt
3
http://www.freipedro.pt
4
http://www.atnatureza.org
5
http://www.transcudania.com
6
http://www.aldeias-sos.org
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4.
Atividade interna
O ano de 2012 fica marcado pela cedência de uma nova sede ao Núcleo Regional da Guarda –
loja n.º 12 na Central de Camionagem da Guarda – por parte da Câmara Municipal da Guarda,
por tempo indeterminado. Este novo espaço embora ainda em fase de organização permitirá a
uma nova direção a realização de reuniões e de sessões de trabalho, entre outras iniciativas. É de
referir que o Núcleo continuará também com a anterior sede. Esta encontra-se equipada com o
que consideramos boas condições de trabalho: 1 computador, 1 impressora, 1 scanner (este a
título de empréstimo por parte de um elemento da direção do Núcleo). Ainda não nos foi
possível estabelecer uma ligação à internet dados os custos associados e a pouca previsão de
receitas. Mesmo assim acreditamos que estão reunidas as condições para a execução de um bom
trabalho.
Apesar de muito esforço não nos foi possível garantir um horário semanal regular para abertura
do Núcleo no entanto e sempre que solicitado por parte da população e/ou outros interessados
garantimos a devida atenção.
Foram mantidas e dinamizadas as listas eletrónicas para trocas de informações entre a direção do
Núcleo e os sócios/voluntários e outros interessados, a saber:
DN_Guarda lista restrita aos dirigentes do Núcleo Regional da Guarda
dquercusguarda@googlegroups.com
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
Para garantirmos uma maior participação dos sócios, voluntários e outros interessados nas
iniciativas levadas a cabo pelo Núcleo recorremos à sua divulgação no site da Associação
http://www.quercus.pt, no blog do Núcleo http://quercusnrguarda.blogspot.com e no facebook
criando para o efeito o grupo “Voluntários Quercus Guarda”. Recorremos também ao jornal da
Associação Quercus Ambiente para divulgação das atividades realizadas e a realizar.
A direção do Núcleo Regional da Guarda considera de extrema importância o relacionamento
próximo com a Direção Nacional da Quercus e nesse sentido marcou presença em duas das
quatro reuniões do Conselho de Representantes realizadas em 2012 (14 de janeiro no Porto e 22
de setembro em Mafra). Este órgão constituído por membros da Direção Nacional e pelos
Núcleos Regionais tem por objetivo dinamizar a cooperação entre os Núcleos e Grupos de
Trabalho da Associação. De referir que um elemento da direção do Núcleo ocupou o cargo de
secretário deste órgão até março. Em 2012 mantivemos também um contacto próximo com
outras estruturas da Quercus, de referir a Gestão de Sócios e os Grupos de Trabalho EcoCasa e
CIR (Centro de Interpretação dos Resíduos).
No âmbito financeiro conseguiu-se cumprir o envio mensal dos documentos financeiros à
empresa responsável pela contabilidade da Quercus (AllSenox, Lda). Um elemento da direção do
Núcleo foi convidado a assumir as funções de tesoureiro nacional da Associação desde março
tendo o mesmo aceite o desafio. O Núcleo manteve em 2012 uma gestão rigorosa dos meios
financeiros do Núcleo.

5.
Atividades realizadas & Quadro-resumo da contabilidade
As atividades realizadas em 2012 (ver Quadro 1) seguiram em grande parte o Plano de
Atividades aprovado em fevereiro de 2012. Optou-se por inserir também no Quadro 1 as
restantes atividades em que o Núcleo esteve envolvido.
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No Quadro 2 apresenta-se o quadro-resumo da contabilidade ao longo do ano de 2012 onde se
pode verificar do lado das receitas as rubricas – inscrições nas atividades e Ciência Viva – com
maior volume e do lado das despesas – pagamentos a terceiros e transferências para a Direção
Nacional. É de referir o resultado positivo de 456,37€ que permitirá ao Núcleo no próximo ano
continuar a desenvolver novos projetos e atividades.
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Quadro 1: Atividades realizadas em 2012 (inclui as atividades de colaboração com outras entidades)

DESIGNAÇÃO

DATA

LOCAL

14 de janeiro

Porto

Curso de Educador Ambiental

11 e 12 de
fevereiro

Quinta da
Maunça

Caminhada até ao castanheiro
de Guilhafonso & Limpar
Portugal

24 de março

Pera do
Moço

12 e 13 de
maio

Aldeia
Viçosa

maio

Gouveia

Crianças de 1.º ciclo

junho

Gouveia

Crianças de 1.º ciclo

Conselho de Representantes

Curso de Birdwatching
Júri no concurso de fotografia
Biodiversidade
Júri no concurso de fotografia
Os bichos do lixo – o caracol
Itinerário das Renováveis

21 de julho
e 8 de
setembro

Itinerário das Renováveis

28 de julho e
25 de agosto

Escola
Superior de
Tecnologia e
Gestão
Barragem do
Caldeirão

ENTIDADES
PARCEIRAS

DESTINATÁRIOS

Dirigentes dos Núcleos e
Direção
Nacional
da Quercus
Câmara
População em geral
Guarda
População em geral

População e geral

População em geral

Municipal

Câmara Municipal
Guarda.
Junta de Freguesia
Aldeia Viçosa
Câmara Municipal
Gouveia
Câmara Municipal
Gouveia
Escola
Superior
Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico
Guarda

da
de
de
de
do
da

EDP

População em geral

Câmara Municipal de
Celorico.
Associação Pedexumbo

Crianças

Câmara
Guarda

1 a 5 de
agosto

Ratoeira

Bandeira Azul – atividades
nas praias fluviais

13 a 17 de
agosto

Aldeia
Viçosa e
Valhelhas

25 de agosto

Jardim José
de Lemos

População em geral

Ideias Guarda

12 a 30 de
setembro

Central de
Camionagem
da Guarda

População em geral

Câmara
Guarda

21, 22 e 23
de setembro

Mafra

Conselho de Representantes

22 de
setembro

Mafra

Semana da Mobilidade –
demonstração
de
fornos
solares

22 de
setembro

Festival Tempo D’Aldeia

28 a 30 de
setembro

Exposições: Alterações
Climáticas e Desenvolvimento
Sustentável

1 a 19 de
outubro

Quercus Anima

da

População em geral

Festivais Danças Na Água e
Andanças24

Feira Jovens Criadores demonstração
de
fornos
solares
Exposições: Alterações
Climáticas e Desenvolvimento
Sustentável

da

Municipal

Municipal

da

da

Voluntários da Quercus e
Casa Shanti
acompanhantes
Dirigentes dos Núcleos e
Direção
Nacional
da Quercus

Praça Luís
Vaz de
Camões
São Pedro do
Rio Seco
Biblioteca
Municipal
Eduardo
Lourenço
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População em geral

Câmara
Guarda

Municipal

da

População em geral

Associação Rio Vivo

População em geral

Biblioteca
Municipal
Eduardo Lourenço

Fim de semana de observação
de aves

Workshop
vegetariana

de

cozinha

Exposições: Alterações
Climáticas e Desenvolvimento
Sustentável
Visita ao Centro de Ecologia,
Recuperação e Vigilância de
Animais Selvagens
Sessão de esclarecimento
“Saiba o que vai mudar na
eletricidade a partir de 1 de
janeiro de 2013”
Workshop de reutilização
criativa
Sessão de esclarecimento
“Saiba o que vai mudar na
eletricidade a partir de 1 de
janeiro de 2013”

6 de outubro

20 e 27 de
outubro
22 de
outubro a 2
de novembro
3 de
novembro
5 de
dezembro
8 de
dezembro
18 a 21 de
dezembro

Figueira de
Castelo
Rodrigo
Quinta da
Maunça
Centro
Cultural de
Celorico da
Beira
Gouveia

População em geral

População em geral

População em geral

Centro
Cultural
Celorico da Beira

de

Voluntários do Núcleo
Regional da Guarda

Biblioteca
Municipal
População em geral
Eduardo
Lourenço
Quinta da
População em geral
Maunça
Espaço
Fundação
População em geral
Frei Pedro no
Vivaci
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Sociedade
Portuguesa
para o Estudo das Aves
(SPEA)
Associação Transumância
e Natureza (ATN)
Associação Transcudânia
Câmara Municipal da
Guarda

Biblioteca
Municipal
Eduardo Lourenço
Câmara
Guarda

Municipal

Fundação Frei Pedro

da

Quadro 2: Contabilidade de 2012
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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
Tlm. 931 104 568 (rede da Vodafone)
E-mail guarda@quercus.pt
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