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presente documento, Relatório de Atividades e Contas 2011, apresenta as principais atividades
que o Núcleo Regional da Guarda da Quercus – Associação Nacional de Conservação da
Natureza desenvolveu no distrito da Guarda (área geográfica de atuação do Núcleo) ao longo do
ano de 2011. Apresenta-se no mesmo documento o balancete que reflete a contabilidade do
Núcleo em 2011.
O

1. Direção do Núcleo
Porque o Ambiente tem de ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis a direção que nos
ajudou a despertar para o que mais importa.
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 2011
No ano em que se assinalou o “Ano Internacional das Florestas” e o “Ano Europeu do
Voluntariado” muitas ações foram desenvolvidas ficando outras contudo por realizar (consultar
ponto 5. Atividades realizadas & Balancete). De registar a candidatura o projeto “Por uma
floresta melhor!” realizado no âmbito da iniciativa Ações para a Sustentabilidade Florestal
promovido pelo Instituto Português da Juventude (IPJ), a Autoridade Florestal Nacional (AFN) e
o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP, I.P.). Tratou-se de um projeto não
previsto no Plano de Atividades de 2011 no entanto revelou-se, ao longo do seu
desenvolvimento, uma mais-valia nas várias ações realizadas em 2011.
O ano de 2011 fica marcado pelo contacto com um maior número de recursos humanos e por
conseguinte uma maior massa crítica atuante. De referir que o número ainda não nos permite
atender todas as solicitações que recebemos no entanto é bom dizê-lo que caminhamos para isso.
Este significativo avanço, comparativamente com o ano de 2010, deve-se em muito ao contacto
mantido com o Banco de Voluntariado da Guarda e aos próprios voluntários que nos são
encaminhados.
O ano de 2011 fica também marcado por uma maior colaboração com outras entidades e
associações do distrito da Guarda e fora deste.
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3. Atividade geral
A atividade do Núcleo em 2011 foi diversificada por todo o distrito (ver Quadro 1). De referir o
projeto “Por uma floresta melhor!” no âmbito das Ações para a Sustentabilidade Florestal que
envolveu um total de 10 voluntários de vários concelhos contribuindo para a diversificação das
várias atividades pelo distrito da Guarda. Por outro lado, das várias solicitações dirigidas ao
Núcleo, nomeadamente por parte de escolas, garantimos sempre uma resposta marcando
presença nos eventos realizados.
Ao contrário de 2010, 2011 fica marcado por uma grande colaboração com outras entidades e
associações do distrito da Guarda e não só. De referir a Câmara Municipal da Guarda
(C.M.Guarda), a Câmara Municipal de Gouveia (C.M.Gouveia), a Câmara Municipal de
Manteigas (C.M.Manteigas), a Junta de Freguesia de Numão, a Junta de Freguesia de Muxagata,
a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda (ESTG_IPG), o
Herbário do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, a Biblioteca Municipal
Eduardo Lourenço da Guarda (BMEL), o Instituto Português da Juventude (IPJ), a empresa
Energias Naturais1 (ENAT), Aquilo Teatro2, a Associação Transumância e Natureza3 (ATN),
Associação Transcudânia4 – associação cultural do concelho do Sabugal, Associação juvenil
Guarda Para Sempre5 (GPS) e associação Passagem Secreta6.
A representação do Núcleo nos Conselhos Cinegéticos de Almeida, de Celorico da Beira, de
Fornos de Algodres e de Pinhel manteve-se. Igualmente 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.
Em dezembro de 2011 o Núcleo Regional da Guarda foi convidado a integrar o Conselho
Municipal da Juventude, como membro observador, um órgão consultivo do domínio das
políticas da juventude no qual pretendemos lançar atividades para este público-alvo.
4. Atividade interna
Dando continuidade ao trabalho iniciado no mandato anterior, mantivemos as condições de
trabalho dentro do Núcleo: a presença de 1 computador, 1 impressora, 1 scanner, este último a
título de empréstimo por parte de um elemento da direção do Núcleo. A ligação à internet não foi
possível apesar de algumas tentativas e de muita vontade por parte da direção, no entanto a
existência de uma despesa fixa não nos permitiu concretizar esta vontade. Mesmo assim
acreditamos que estão reunidas as condições para a execução de um bom trabalho. De referir
ainda que estamos à procura de uma sede maior, dada as limitações que a atual nos oferece.
Com o esforço dos voluntários foi possível manter um horário de atendimento aos sócios da
Quercus bem como à população em geral. Este horário regra geral realizou-se à sexta-feira.
Contudo apesar de não se terem verificado grandes resultados por parte da população, foi visível
uma melhoria, havendo mais pessoas a contactar o Núcleo naquele horário, pelo que acreditamos
que esta ideia se deva manter.
1

http://www.enat.pt
http://aquiloteatro.wordpress.com
3
http://www.atnatureza.org
4
http://www.transcudania.com
5
http://associacaogps.blogspot.com
6
http://associacao-passagem-secreta.blogspot.com
2
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Por considerarmos de extrema importância um relacionamento próximo com a Direcção
Nacional da Quercus o Núcleo fez-se representar em 2 dos 4 Conselhos de Representantes (CR)
realizados (15 de janeiro em Portalegre, 30 de abril em Ourém, 2 de julho em Vila Real, 1 de
outubro em Castelo Branco). De referir que um dos elementos de direção do Núcleo foi nomeado
para secretário deste órgão de decisão. Recordemos 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 direcções dos núcleos ou seus representantes e tem
por objectivo dinamizar a cooperação entre todas as estruturas da Associação.
Para garantirmos uma adequada divulgação da informação e aproximar os sócios às actividades
do Núcleo garantimos sempre a publicação de notícias do Núcleo no jornal Quercus Ambiente
assim como no blog criado http://quercusnrguarda.blogspot.com. Relativamente ao site
http://guarda.quercus.pt não podemos dizer a mesma coisa, apenas pontualmente conseguimos
publicar informação. Situação que reconhecemos dever ser melhorada.
No âmbito financeiro mensalmente enviaram-se as contas à empresa responsável pela
contabilidade da Quercus (AllSenox, Lda.), mantendo também um contacto próximo com a
tesoureira nacional esclarecendo todas as dúvidas em cada momento. Ao contrário dos 2 anos do
mandato anterior, 2011, terminou com saldo positivo, o que demonstra uma gestão rigorosa dos
meios financeiros do Núcleo, situação que se pretende manter.

5. Atividades realizadas & Balancete
As atividades realizadas em 2011 (ver Quadro 1) seguiram o Plano de Atividades 2011 aprovado
em fevereiro de 2011. No entanto e como já foi dito atrás houve o desenvolvimento de outras
atividades que pelos seus resultados, nomeadamente a parte financeira, justificaram o seu
desenvolvimento.
Juntou-se no mesmo Quadro 1 as atividades em que o Núcleo Regional da Guarda foi convidado
a participar.
No Quadro 2 apresenta-se o balancete que reflete a contabilidade do Núcleo em 2011. Onde é
possível verificar que a logística, as deslocações e as comunicações constituem as principais
despesas do Núcleo. Do lado das receitas de destacar o financiamento obtido para o projeto “Por
uma floresta melhor!”.
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Quadro 1: Atividades realizadas em 2011

DESIGNAÇÃO
Passeio pela floresta de
Figueira de Castelo Rodrigo

DATA

LOCAL

16 de abril

Figueira de
Castelo
Rodrigo

ENTIDADES
PARCEIRAS

DESTINATÁRIOS
População em geral
(3 participantes)

ATN

Saída Pé na Terra

23 de abril

Serra da
Malcata

População em geral
(15 participantes)

Associação Transcudânia;
Casa do Castelo;
Floresta do Interior;
BioDiversity4All

Workshop cozinhas solares

14 de maio

Guarda,
jardim José
de Lemos

População em geral
(8 participantes)

ESTG_IPG;
ENAT

Palestra sobre reciclagem

23 de maio

Trancoso

Turma de 12.º ano

Escola Secundária c/ 3.º
ciclo Gonçalo Anes
Bandarra, Trancoso

Palestra “Em contacto com a
natureza”

23 de maio

Turma de 12.º ano

Escola Secundária de Seia

População em geral

Herbário do
Departamento de Biologia
da Universidade de
Aveiro

Projeto “Por uma floresta
melhor!”_Exposição “Floresta
Portuguesa – um olhar mais
atento”

16 de maio a
15 de junho

Escola
Secundária
de Seia
Biblioteca
Municipal
Eduardo
Lourenço

Exposição do Green Cork

1 a 15 de
junho

Gouveia

População em geral

C. M. Gouveia

Presença na Mostra de
Voluntariado da Guarda

1, 2 e 3 de
julho

Alameda de
St.º André,
Guarda

População em geral

EAPN Portugal/Núcleo
distrital da Guarda;
CLDS Guarda + Social

Projeto “Por uma floresta
melhor!”_Workshop de escrita
criativa

5, 6 e 7 de
julho

Guarda

População em geral
(12 participantes)

Aquilo Teatro

Projeto “Por uma floresta
melhor!”_Exposição “Floresta
Portuguesa – um olhar mais
atento”

16 de junho a
8 de julho

Loja Ponto
JÁ do
Instituto
Politécnico
da Guarda

População em geral

Projeto “Por uma floresta
melhor!”_Ação de limpeza

9 de julho

Castelo de
Numão

População em geral
(45 participantes)

6 de agosto

Muxagata

População em geral

10 de julho a
10 de agosto

Centro
Interpretativo
de Numão

População em geral

Manteigas

População em geral

C.M.Manteigas

Distrito da
Guarda

População em geral

Agencia Nacional para a
Cultura Cientifica e
Tecnológica

Castelo de
Numão

População em geral

Junta de Freguesia de
Numão

Projeto “Por uma floresta
melhor!”_Passeio pedestre
Projeto “Por uma floresta
melhor!”_Exposição “Floresta
Portuguesa – um olhar mais
atento”
Presença no Festival Serra da
Estrela
Ciência Viva
Projeto “Por uma floresta
melhor!”_Apanha de amêndoa
em Numão

25, 26 e 27
de agosto
15 de Julho a
15 de
Setembro
24 de
setembro
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Herbário do
Departamento de Biologia
da Universidade de
Aveiro
IPJ
Associação GPS
Junta de Freguesia de
Numão
Junta de Freguesia de
Muxagata
Herbário do
Departamento de Biologia
da Universidade de
Aveiro

Associação GPS
Associação Transcudânia
Associação Transumância
e Natureza;

Projeto “Por uma floresta
melhor!”_Apanha de bolota na
Guarda

15 de
outubro

Guarda

População em geral

Apanha de Bolota em Numão

29 de
outubro

Numão

População em geral

Aldeia SOS Guarda;
Junta de Freguesia de
Numão

Convidados

-

População em geral

Junta de Freguesia de
Numão

Presença no magusto
Associação GPS

da

Plantação em Numão
Plantação na Reserva Faia
Brava
Apresentação da Quercus
Visita à Gelgurte
Elaboração
para livros

de

marcadores

Exposição de ecoenfeites e
ecombrulhos

12 de
novembro
3 de
dezembro
8 de
dezembro
14 de
dezembro
21 de
dezembro

Seminário,
Guarda
Numão
Figueira de
Castelo
Rodrigo

Crianças da IPSS Aldeia ATN;
SOS
Padaria
Alunos da licenciatura de
ESTG_IPG
contabilidade
Crianças da IPSS Aldeia Gelgurte;
SOS
Aldeia SOS

IPG
Guarda

dezembro

BMEL

População em geral

C.M.Guarda

5 de
dezembro a 7
de janeiro

Câmara
Municipal da
Guarda

População em geral

C.M.Guarda
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Quadro 2: Contabilidade de 2011
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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)
Fax. 271 388 232
E-mail guarda@quercus.pt
http://quercusnrguarda.blogspot.com
Ricardo Nabais (Presidente) Tlm. 963 270 140
Bruno Almeida (Tesoureiro) Tlm. 969 737 196
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