NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2016

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 2016
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:
Bruno Miguel Lisboa de Almeida

N.º Sócio 14841

Vice-Presidente:
José Pedro Parracho Barbosa

N.º Sócio 15811

Tesoureiro:
André Alexandre Garcia Barbosa
Substituído por Carla Marisa dos Santos Madeira

N.º Sócio 15810
N.º Sócio 16491

Secretária:
Ana Maria Marques Madeira

N.º Sócio 16325

Vogal:
Pedro Miguel da Cruz Cardoso
Substituído por António Manuel C. Proença e Cerca

N.º Sócio 13286
N.º Sócio 00134

2.
Balanço de 2016
O ano de 2016 fica marcado por um corte raso de árvores saudáveis de grande porte na Avenida
Cidade Salamanca, Guarda, que após sucessivos alertas de cidadãos, ambientalistas e
especialistas manteve-se configurando uma gestão danosa do património público arbóreo da
cidade. O Núcleo com o apoio de inúmeros cidadãos interpôs uma providência cautelar devido
ao bárbaro abate de árvores, à ausência de informação esclarecedora e à indisponibilidade do
Município para suspender o corte. No seguimento desta situação propusemos ao Município a
adoção de um normativo que regulamentasse os procedimentos a ter em caso de remoção de
árvores, excluindo desde logo situações de urgência comprovada, para uma participação
esclarecida e empenhada dos cidadãos e entidades vocacionadas para assuntos respeitantes à
gestão do património e recursos naturais. A proposta foi desvalorizada pelo Município.
Outra situação que se arrasta ano após ano é a poluição dos rios Diz e Noéme, no concelho da
Guarda. No dia 12 fevereiro de 2016 reunimos com a empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo e
fomos informados que o efluente industrial proveniente da empresa têxtil Manuel Rodrigues
Tavares continuava sem ser encaminhado para a ETAR de São Miguel para correto tratamento.
Isto já depois de em agosto de 2015 os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da
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Guarda terem informado Márcio Fonseca (autor do blog Crónicas do Noéme1) que o coletor e a
respetiva estação elevatória de condução do efluente estavam concluídos e que o painel de
sondas, que permite conhecer online a composição química do efluente, estava instalado – este
último argumento foi dito à Quercus em novembro de 2014 pelo presidente do município a
justificar o impasse na resolução do problema. Em 25 de fevereiro de 2016 reunimos 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 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 ainda
eram visíveis descargas poluentes (ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=vq6r_SebTtw).
Curiosamente no dia a seguir era apresentado no Município da Guarda a intenção de candidatar a
fundos comunitários a despoluição dos rios Diz e Noéme. Quantos mais anos se vai arrastar esta
situação?
Ao longo do ano de 2016 colaboramos com o CineClube da Guarda2 na extensão do Cine’Eco de
Seia para a Guarda com a exibição de 3 filmes a concurso neste festival internacional de cinema
ambiental na edição de 2015. Está previsto nos primeiros meses de 2017 realizar-se novamente a
exibição de alguns filmes apresentados na edição de 2016 no Teatro Municipal da Guarda. Ao
longo do ano colaboramos também com o Teatro Aquilo3 na realização de 3 sessões da iniciativa
“Quercus à conversa” nas instalações desta associação cultural.
Realizamos a 2.ª edição do Concurso de cozinha solar Quercus/IPG4 dirigido a alunos do distrito
da Guarda e neste ano alargado aos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão do distrito de
Castelo Branco. Participamos na 1.ª edição Enertech Sabugal – feira de exposição de tecnologias
para a energia.
Também ao longo do ano letivo 2015/2016 lançamos o desafio “Como resolver o problema dos
incêndios florestais?” a crianças dos 6 aos 10 anos a frequentarem ATL do concelho da Guarda.
Entre julho e agosto estiveram expostos nas instalações do Instituto Português do Desporto e da
Juventude da Guarda os trabalhos a concurso. Esta atividade contou com o apoio do Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas/Departamento de Conservação da Natureza do Centro e
da empresa Gesflopor – Gestão florestal de Portugal, Lda5.
Referir ainda que em 2016 renovou-se por mais um ano a parceria que temos com dois agentes
locais, a papelaria “A4”6 e a empresa de animação turística “Rotas & Raízes, Lda”7. A parceria
traduz-se em vantagens para os associados da Quercus. Mais informações sobre estas e outras
vantagens dos associados em http://www.quercus.pt/descontos-e-beneficios-socios.
3.
Atividade geral
A atividade do Núcleo em 2016 foi diversificada e estendeu-se fundamentalmente no concelho
da Guarda dado ser a localização dos dirigentes do Núcleo. No Quadro n.º1 do ponto 5.
Atividades realizadas & Quadro-resumo da contabilidade é possível ver quais foram as
atividades realizadas pelo Núcleo ao longo do ano.
1

http://cronicas-do-noeme.blogspot.pt/
http://cineclubedaguarda.blogspot.pt/
3
http://pt-pt.facebook.com/teatroaquilo/
4
http://cozinha-solar-quercus.blogspot.pt/
5
http://www.facebook.com/Gesflopor-Gest%C3%A3o-Florestal-de-Portugal-Lda-397454060464990/
6
http://www.a4guarda.com
7
http://rotasraizes.blogspot.pt
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Ao longo do ano colaboramos com várias entidades locais a saber: Centro Educativo do
Mondego, CineClube da Guarda, Colégio de Artes e Línguas8, Escola Profissional da Guarda,
Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas, Escola Superior de Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico da Guarda9, Movimento Associativo Cultural MACA10, Oficina 9 –
Associação de Empreendedores da Guarda11, Teatro Aquilo12 entre outras.
Em 2016 o Núcleo continuou a receber convocatórias das reuniões dos Conselhos Cinegéticos de
Almeida e de Pinhel, tendo estado presente quando nos foi possível. Relativamente ao município
de Aguiar da Beira foi-nos pedido que indicássemos um representante.
Relativamente aos Conselhos Estratégicos da Reserva Natural da Serra da Malcata e do Parque
Natural da Serra da Estrela não recebemos qualquer convocatória, à semelhança do órgão
Conselho Municipal da Juventude da Câmara Municipal da Guarda, que outrora fazíamos parte.
4.
Atividade interna
As tarefas administrativas de funcionamento do Núcleo, organização de atividades, atendimento
ao público quando necessário, foram asseguradas pela própria Direção do Núcleo. Em abril de
2016 fomos informados da recusa do Presidente do Núcleo frequentar a medida Jovem Ativo do
Instituto de Emprego e Formação Profissional por eventual conflito de interesses.
Mantivemos a sede do Núcleo na loja n.º12 do edifício do Centro Coordenador de Transportes da
Guarda, cedida pelo município da Guarda por um período de 5 anos a contar desde 2012 – deverse-á em 2017 renovar ou atualizar este protocolo de cedência. Por outro lado, a sede anterior que
continua na posse do Núcleo encontra-se equipadas com boas condições de trabalho: 1
computador, 1 scanner (a título de empréstimo do sócio Ricardo Nabais) e 1 impressora. O
edifício do Centro Coordenador de Transportes sofreu recentemente obras de requalificação,
embora infelizmente ao longo do ano começaram a notar-se novas infiltrações de água, sendo
uma das alterações a disponibilização de internet via wireless.
Foram mantidas e dinamizadas as listas eletrónicas para troca de informações entre a direção,
amigos e voluntários do Núcleo, a saber:
DN_Guarda lista restrita aos dirigentes do Núcleo
dquercusguarda@googlegroups.com
Actividades_Quercus_Guarda lista para divulgação de atividades do Núcleo e outras
actividadesguardaquercus@googlegoups.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 em
http://www.quercus.pt/nucleos-regionais/guarda, no facebook do Núcleo, num grupo criado para
o efeito Voluntários Quercus Guarda e no blog do Núcleo http://quercusnrguarda.blogspot.com.
Recorremos também ao jornal da associação Quercus Ambiente para a divulgação das atividades
realizadas e a realizar.
A direção do Núcleo manteve tanto quanto possível um relacionamento próximo com a Direção
Nacional da Quercus no entanto consideramos que esta deveria ter sido mais ativa ao longo do
8

http://colegiodelinguas.pt/
http://www.ipg.pt/estg/
10
http://pt-pt.facebook.com/Movimento-Associativo-Cultural-MACA-286382308217220/
11
https://www.facebook.com/oficina9aeg/
12
http://aquiloteatro.wordpress.com/
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ano, acompanhando e apoiando mais as iniciativas e lutas dos Núcleos. Marcamos presença em 3
dos 4 Conselhos de Representantes realizados ao longo do ano (16 de janeiro em Lisboa, 23 de
julho no Litoral Alentejano e 08 de outubro novamente em Lisboa). Este órgão constituído pelos
dirigentes que compõem a Direção Nacional e por um representante de cada Núcleo Regional e
tem por objetivo dinamizar a cooperação entre os Núcleos e Grupos de Trabalho da Associação.
Em 2016 mantivemos um contacto próximo com algumas estruturas/projetos da Quercus, tais
como a Gestão de Sócios e o Grupo de Trabalho das Florestas.
No âmbito financeiro conseguiu-se cumprir, embora com algum atraso, o envio dos documentos
financeiros à empresa responsável pela contabilidade da Quercus – AllSenox, Lda.
5.
Atividades realizadas & Quadro-resumo da contabilidade
As atividades realizadas em 2016 (ver Quadro n.º 1) seguiram em parte o Plano de Atividades e
Orçamento para 2016 aprovado a 20 de fevereiro de 2016. Optou-se por inserir também as
restantes atividades que o Núcleo realizou ou participou.
No Quadro n.º 2 apresenta-se o Quadro-resumo da contabilidade ao longo do ano de 2016 onde
se pode verificar que as rubricas de donativos (individual e coletivo) e vendas totalizam as
maiores receitas. Por outro lado, o ano de 2016 teve um valor elevado de deslocações e de
serviços requeridos.
As quotas relativas ao ano de 2015 foram transferidas para o Núcleo no dia 06-02-2017 no valor
de 279,50€.
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Quadro n.º 1: Atividades realizadas em 2016 (inclui as atividades de colaboração com outras entidades)

DESIGNAÇÃO

DATA

LOCAL

Filme “Passar-se”

19 de janeiro

TMG

Reunião do Eco-Conselho da
Escola Profissional de
Hotelaria de Manteigas
(E.P.H.M.)

26 de janeiro

E.P.H.M.

DESTINATÁRIOS

População em geral

Cine’Eco/Câmara
Municipal de Seia;
Cineclube da Guarda;
TMG/Câmara Municipal
da Guarda

Membros do EcoConselho

-

Filme “Todo o Tempo do
Mundo”

02 de
fevereiro

TMG

Apresentação da Quercus e
“Geografia Sustentável”

06 de
fevereiro

Cavadoude

Quercus à Conversa sobre
Tecnologias do Ambiente

26 de
fevereiro

Teatro Aquilo

População em geral

Filme “Paraíso”

08 de março

TMG

População em geral

Quercus à Conversa com a
Associação de Proteção da
Natureza do concelho de
Trancoso

18 de março

Teatro Aquilo

População em geral

Workshop de restauro de
móveis

19 de março

Sessão de sensibilização sobre
reciclagem

23 de março

Quercus à Conversa sobre o
Dia da Terra
Inauguração da exposição
sobre o Desafio Fotográfico
“À volta do Noéme”
Final do 2.º Concurso de
cozinha solar Quercus/IPG
Enertech Sabugal – feira das
tecnologias para a energia
Exposição “Como resolver o
problema dos incêndios
florestais?”

Auditório
Municipal do
Parque
Municipal da
Guarda
Colégio de
Línguas e
Artes

PARCEIROS

População em geral

Alunos e Professores do
Centro Educativo do
Mondego

Cine’Eco/Câmara
Municipal de Seia;
Cineclube da Guarda;
TMG/Câmara Municipal
da Guarda
Centro Educativo do
Mondego; Susete
Henriques;
Filipe Caetano; Pedro
Reis; Teatro Aquilo;
Cine’Eco/Câmara
Municipal de Seia;
Cineclube da Guarda;
TMG/Câmara Municipal
da Guarda
Associação de Proteção
da Natureza do concelho
de Trancoso; Teatro
Aquilo;

População em geral

Fernando Sanchez
(Atelier Vintage La
Bohéme); Teatro Aquilo;

Crianças do 1.º e 2.º
ciclo

Colégio de Línguas e
Artes

22 de abril

Teatro Aquilo

População em geral

Teatro Aquilo;

maio e junho

Centro
Comercial La
Vie

População em geral

Centro Comercial La Vie,
MACA

21 de maio

ESTG_IPG

Alunos e professores
participantes

ESTG_IPG

02 a 05 de
junho

Sabugal

População em geral

Município do Sabugal

25 de julho a
31 de agosto

IPDJ_Guarda

Crianças do 1.º ciclo dos
ATL; População em
geral

ICNF; Gesflopor; IPDJ;
ATL participantes
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Responsáveis políticos,
dirigentes
organizacionais,
profissionais da área,
agentes locais e
cidadãos em geral

28 de
outubro

Junta de
Freguesia da
Estrela

Debate “Acordo de Paris
ratificado, e agora?

24 de
novembro

M5 Bussiness
Center

População em geral

Ação de reflorestação em
Casal de Cinza

26 de
novembro

Gata, Casal de
Cinza

População em geral

Encontro “Alternativas aos
herbicidas / Glifosato”

6/8

Junta de Freguesia da
Estrela; Grupo de
Cidadãos “Lisboa Livre
de Herbicidas/Glifosato”
Oficina 9 – Associação de
Empreendedores da
Guarda
Junta de Freguesia de
Casal de Cinza.
Rotas e Raízes, Lda
Comunilog

Quadro 2: Contabilidade de 2016
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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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