NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS –
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2015

O presente documento apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo Núcleo Regional da
Guarda da Quercus – A.N.C.N., adiante designado apenas de Núcleo, ao longo do ano de 2015
no distrito da Guarda (área geográfica de actuação do Núcleo) no ano em que a Associação
comemorou o seu 30.º aniversário. Apresenta-se também neste documento um quadro-resumo
que reflecte a contabilidade do Núcleo durante o referido ano.

1.
Direcção do Núcleo
Dado que o Ambiente deve ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis a direcção que
contribuiu para isso.
Presidente:
Bruno Miguel Lisboa de Almeida

N.º Sócio 14841

Vice-Presidente:
José Pedro Parracho Barbosa
(pediu suspensão do mandato em 12/11/2015)

N.º Sócio 15811

Tesoureiro:
André Alexandre Garcia Barbosa
(pediu suspensão do mandato em 12/11/2015)

N.º Sócio 15810

Secretária:
Maria Filomena Ferreira Afonso

N.º Sócio 15430

Vogal:
Pedro Miguel da Cruz Cardoso

N.º Sócio 13286

2.
Balanço de 2015
Os incêndios florestais são um flagelo. O distrito da Guarda fica no ano de 2015, tal como já
tinha acontecido em 2014, como o distrito com maior área ardida. Segundo o 9.º relatório
provisório1 de incêndios florestais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, entre
1 de Janeiro e 15 de Outubro a área ardida em Portugal foi de 62 401 hectares. Os distritos mais
afetados pelos incêndios foram a Guarda, Viana do Castelo e Braga com 11 889 hectares, 9 999
hectares e 7 143 hectares, respetivamente, correspondendo a estes três distritos 47% do total da
área ardida em Portugal Continental.
As descargas poluentes que ocorrem no troço final do rio Diz, afluente do rio Noéme, continuam
a ser motivo de grande preocupação e atenção. É um problema que se arrasta. As respostas
recebidas por este Núcleo, quando as há, não dão garantia do fim das descargas poluentes. A
prova disto é a resposta recebida por Márcio Fonseca (autor do blog Crónicas do Noéme) a 11 de
Agosto de 2015 pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Guarda que refere
“(…) A empresa Têxtil Manuel Rodrigues Tavares pediu um tempo de adaptação ao sistema [um
painel de sondas que permite o conhecimento online da composição do efluente], dado que,
1
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estavam a instalar novos equipamentos na sua ETAR, pelo que continuamos aguardar novos
ajustes definitivos, que serão efectuados no mais curto espaço de tempo (…).” No dia 16 de
Dezembro de 2015 ainda ocorriam descargas poluentes no troço final do rio Diz.
Ao longo de 2015 procurámos acompanhar as várias denúncias que nos foram chegando, sendo
de destacar outras descargas em meio hídrico e depósitos ilegais de resíduos. Em 2015
mantivemos a iniciativa “Quercus à Conversa” iniciada em 2014. Contou com presenças de
Mário Martins, Marisa Martins, Pedro do Mel do Abel, Eelco e Catharina do Domínio do Vale
do Mondego, Adérito Alcaso do Instituto Politécnico da Guarda e o sócio e produtor de bovinos
em regime extensivo e modo biológico - António Cerca. Os últimos dois debates foram
realizados no Teatro Aquilo2 no âmbito da iniciativa Jantar Popular.
Em 2015 participámos no 2.º Seminário Ambiental de Fornos de Algodres subordinado ao tema
“A cidade sustentável”. Tivemos a oportunidade de manifestar disponibilidade para colaborar na
organização da próxima edição. Também em 2015 realizámos o 1.º Concurso de Cozinha Solar
Quercus/IPG - um concurso dirigido a alunos do ensino básico e secundário do distrito da
Guarda no qual se pretende a construção de fornos solares recorrendo preferencialmente a
materiais de fácil acesso e reutilizáveis. Dado o sucesso desta iniciativa no final de 2015
lançámos a 2.ª edição deste concurso. Também no final de 2015 lançámos o Desafio “Como
resolver o problema dos incêndios florestais” - dirigido a crianças entre os 6 e os 10 anos que
frequentam espaços de ATL no concelho da Guarda. O objectivo é a apresentação de possíveis
soluções para os incêndios florestais, através de desenho e/ou escrita.
Referir ainda que mantivemos a parceria com dois agentes locais, a papelaria “A Quatro” 3 e a
empresa de animação turística Rotas & Raízes, Lda4. A parceria traduz-se em vantagens para os
associados da Quercus. Mais informações sobre estas e outras vantagens em:
http://www.quercus.pt/descontos-e-beneficios-socios. Cabe acrescentar que a parceria com a
empresa Trilhos de Ideias foi terminada por encerramento desta empresa.

3.
Actividade geral
A actividade do Núcleo em 2015 foi diversificada e estendeu-se tanto quanto possível à área
geográfica de intervenção do Núcleo. No Quadro n.º1 no ponto 5. Actividades realizadas &
Quadro-resumo da contabilidade é possível ver quais foram as restantes actividades realizadas
pelo Núcleo ao longo do ano.
Ao longo do ano foi possível estabelecer contacto e promover actividades conjuntas com
algumas entidades locais, entre as quais: o Cineclube da Guarda5, a Escola Profissional de
Hotelaria de Manteigas, o Movimento Associativo Cultural MACA6, o Agrupamento de Escolas
de Manteigas, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda 7, a
Câmara Municipal de Fornos de Algodres8, o FotoClube da Guarda9, a Câmara Municipal da
Guarda10, o Núcleo de Amigos de Pêro Soares, a cooperativa Sonheiro, a associação Rio Vivo de
São Pedro do Rio Seco11, a DURA - delegação da Guarda, o Centro Cultural de Celorico da
2

http://aquiloteatro.wordpress.com/
http://www.a4guarda.com/
4
http://rotasraizes.blogspot.pt/
5
http://cineclubedaguarda.blogspot.com/
6
http://www.facebook.com/Movimento-Associativo-Cultural-MACA-286382308217220/
7
http://www.estg.ipg.pt/
8
http://www.cm-fornosdealgodres.pt/
9
https://pt-pt.facebook.com/fotoclube.guarda
10
http://www.mun-guarda.pt
11
http://www.facebook.com/associacaoriovivo
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Beira12, a Fundação São João de Deus - delegação da Guarda13, o Teatro Aquilo14 e a associação
de Melhoramentos, Cultural, Recreativa e Desportiva da Velosa.
Em 2015 não 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.
Relativamente ao Conselho Estratégico da Reserva Natural da Serra da Malcata fomos
informados no decorrer do ano que segundo o n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º78/2015, de
13 de Maio, a designação dos membros dos Conselhos Estratégicos passa a efectuar-se mediante
despacho do membro do Governo responsável pela área da conservação da natureza e
biodiversidade. Quanto ao Conselho Estratégico do Parque Natural da Serra da Estrela não
recebemos qualquer comunicação.
Em relação ao Conselho Municipal da Juventude da Câmara Municipal da Guarda - órgão
considerado como consultivo no domínio das políticas de juventude do Município da Guarda e
no qual o Núcleo está presente enquanto membro observador permanente - realizou-se em Abril
uma reunião.

4.
Actividade interna
Ao contrário do que chegou a ser previsto no Plano de Actividades e Orçamento para 2015, não
tivemos nenhum funcionário. As tarefas administrativas de funcionamento do Núcleo, tarefas de
organização e logística, atendimento ao público quando necessário bem como o apoio à
realização de actividades foi assegurada pela própria Direcção do Núcleo.
Procurámos dinamizar a sede - loja n.º12 do edifício da Central de Camionagem atribuída pela
Câmara Municipal da Guarda por um período de 5 anos a contar desde 2012 – realizando debates
nomeadamente a iniciativa “Quercus à Conversa”. A sede anterior, que continua na posse do
Núcleo, encontra-se equipada com 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 recentemente obras de requalificação sendo uma das alterações a disponibilização de
internet via wireless.
Também em 2015 recebemos a visita da empresa Previmed - empresa de Higiene, Segurança e
Saúde no Trabalho. Estamos neste momento aguardar o envio do relatório da vistoria realizada.
Foram mantidas e dinamizadas as listas electrónicas para trocas de informações entre a direcção,
amigos e voluntários do Núcleo, a saber:
DN_Guarda lista restrita aos dirigentes do Núcleo Regional da Guarda
dquercusguarda@googlegroups.com
Actividades_Quercus_Guarda lista para divulgação de actividades 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/nucleos-regionais/guarda, no facebook do Núcleo e num grupo criado
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para o efeito “Voluntários Quercus Guarda” e no blog do Núcleo15. Recorremos também ao
jornal da Associação Quercus Ambiente para a divulgação das actividades realizadas e a realizar.
A direcção do Núcleo manteve um relacionamento próximo com a Direcção Nacional da
Quercus e nesse sentido marcou presença nas três das quatro reuniões do Conselho de
Representantes realizadas em 2015 (17 de Janeiro em Portalegre, 02 de Maio em Bragança e 04
de Julho em Salvaterra do Extremo). Este órgão é constituído pelos membros da Direcção
Nacional e por um representante de cada Núcleo Regional e tem por objectivo dinamizar a
cooperação entre os Núcleos e Grupos de Trabalho da Associação. Em 2015 o Núcleo manteve
um contacto próximo com outras estruturas/projectos da Quercus, tais como a Gestão de Sócios,
os Grupos de Trabalho da Água, Resíduos, Energia e Alterações Climáticas, Florestas e o
Projecto Floresta Comum.
No âmbito financeiro conseguiu-se cumprir embora com algum atraso, devido à pouca
disponibilidade do tesoureiro, o envio mensal dos documentos financeiros à empresa responsável
pela contabilidade da Quercus (AllSenox, Lda). O Presidente do Núcleo assegurou até Março de
2015 as funções de Tesoureiro da Direcção Nacional.

5.
Actividades realizadas & Quadro-resumo da contabilidade
As atividades realizadas em 2015 (ver Quadro n.º 1) seguiram em parte o Plano de Actividades e
Orçamento aprovado a 02 de Fevereiro de 2015. Optou-se por inserir também no Quadro n.º 1 as
restantes actividades que o Núcleo realizou ou participou.
No Quadro n.º 2 apresenta-se o quadro-resumo da contabilidade ao longo do ano de 2015 onde
se pode verificar do lado das receitas que a rubrica com maior receita foram as Entradas
Extraordinárias no valor de 682,05€ (montante do Ciência Viva de 2014) seguido do valor das
quotas de 260,00€. Ao nível das despesas a maior fatia corresponde às deslocações e ajudas de
custo no valor de 438,90€ seguido da rubrica material para as actividades no valor de 100,95€.
Dizer ainda que o saldo entre a receita e a despesa apresenta um valor positivo de 541,23€ e que
o Núcleo tem ainda a receber uma verba de 40,00€ relativo à presença no 2.º Seminário
Ambiental de Fornos de Algodres no dia 30 de Maio de 2015.
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Quadro n.º 1: Actividades realizadas em 2015 (inclui as actividades de colaboração com outras entidades)

DESIGNAÇÃO

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

Convívio de reis

05 de Janeiro

Sede do
Núcleo

Sócio, amigos, parceiros
e colaboradores

-

Filme “Abelhas e Homens”

13 de Janeiro

T.M.G.

População em geral

Cineclube da Guarda

Reunião do Eco-Conselho

21 de Janeiro

E.P.H.M.

Membros do EcoConselho

Escola Profissional de
Hotelaria de Manteigas

30 de Janeiro

Auditório
Municipal do
Sabugal

População em geral

-

23 de
Fevereiro

Sede do
Núcleo

População em geral

Lagar da Mizarela

05 de Março

BMEL

População em geral

Apresentação sobre
Agricultura Biológica

17 de Março

Manteigas

Alunos do 9.º, 11.º e
12.º anos

Visita técnica à DURA

23 de Março

Vila Cortês do
Mondego

Dirigentes do Núcleo
Regional

-

Quercus à conversa sobre
“Podas – como e quando se
deve podar”

30 de Março

Sede do
Núcleo

População em geral

-

Apresentação do Projecto 80

15 de Abril

Escola Afonso
de
Albuquerque

Alunos

APA; IPDJ; ADENE;
AMB3E

27 de Abril

Sede do
Núcleo

População em geral

-

16 de Maio

ESTG

Firm Questions; Pousadas
da Juventude;
Science4you; Via rápida

22 de Maio

Escola Básica
do Mileu

Alunos e Professores
participantes do
Concurso
Alunos e Professores da
Escola

cidade sustentável”

30 de Maio

Fornos de
Algodres

Festa das cores

6 de Junho

Oficina de construção de
fornos solares

20 de Junho

Presença no seminário
“Prevenção de riscos de
exposição a matérias contendo
amianto”
Quercus à conversa de
Fevereiro “Lagar da Mizarela”
Workshop sobre programa de
financiamento Europeu

Quercus à conversa sobre “A
importância e diminuição das
abelhas nos ecossistemas”
Final do 1.º Concurso de
cozinha solar Quercus –
IPG/ESTG
Tertúlia sobre caixas-ninho
II Seminário Ambiental “A

Quercus à conversa sobre
“Agricultura biodinâmica”
Demonstração de cozinha
solar
Demonstração de cozinha
solar e oficina de mobiliário
de paletes
Demonstração de cozinha
solar

29 de Junho

Parque Urbano
do Rio Diz
Mercado
Municipal da
Guarda
Quinta da
Portela, Faia

PARCEIROS

Movimento Associativo
Cultural MACA
Biblioteca Escolar
Agrupamento de Escolas
de Manteigas

-

População em geral

Câmara Municipal de
Fornos de Algodres

População em geral

MACA; FotoClube;

População em geral

C.M. da Guarda e
IPG_ESTG

População em geral

-

25 de Julho

Pêro Soares

População em geral

Núcleo de Amigos de
Pêro Soares

02 de Agosto

Quinta da
Portela, Faia

População em geral

Cooperativa Sonheiro

08 de Agosto

Jardim José de
Lemos

População em geral

Projecto Guardarte
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Demonstração de cozinha
solar
Participação na Jornada
Juvenil da DURA
Exposição de Hugo
Figueiredo “Na Serra”
Acção de sensibilização sobre
reciclagem

09 de Agosto
09 de
Setembro
16 de
Setembro a 4
de Outubro
23 de
Setembro

Quercus à conversa sobre
“Mobilidade eléctrica: utopia
ou realidade”

06 de
Novembro

Caminhada na Velosa

22 de
Novembro

Visita técnica à ReciGuarda

23 de
Novembro

Quercus à conversa sobre
“Produção de bovinos em
regime extensivo e modo
biológico”

04 de
Dezembro

São Pedro do
Rio Seco
Vila Cortez do
Mondego
Celorico da
Beira
Arrifana
(Guarda)

População em geral

Associação Rio Vivo

Crianças entre os 5 e os
13 anos

DURA Automotive
Portuguesa, Lda

População em geral

Centro Cultural de
Celorico da Beira

Idosos do centro de dia
da Arrifana

Sede do Teatro
População em geral
Aquilo

Velosa,
Celorico da
Beira
João Bravo,
Guarda

População em geral
População em geral

Sede do Teatro
População em geral
Aquilo

Quadro 2: Contabilidade de 2015
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Fundação São João de
Deus
Teatro Aquilo; Instituto
Politécnico da Guarda;
Centro de Investigação
em Sistemas
Electromecatrónicos;
Firm Questions
Associação M.C.R.D. da
Velosa
Rotas & Raízes, Lda
Teatro Aquilo; Firm
Questions

6.
Contactos do Núcleo
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
E-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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