NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2017

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 2017
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

Tesoureiro:
Fernando António de Sousa Gouveia

N.º Sócio 16849

Secretário:
Tatiana Rafaela Guedes da Fonseca
Substituída por Ricardo José Teixeira Nabais

N.º Sócio 16858
N.º Sócio 13301

Vogal:
António Manuel C. Proença e Cerca

N.º Sócio 00134

Vogal:
António Joaquim Godinho Gil Silva Santos

N.º Sócio 16850

2.
Balanço de 2017
O ano de 2017 fica marcado, sem dúvida, pela grave tragédia dos grandes incêndios florestais
que assolaram, sobretudo, o centro e o norte do país, e onde arderam 442.418 hectares de floresta
e povoamentos segundo o 10.º Relatório Provisório1. Para além de todos os impactes ambientais
negativos que estes incêndios provocaram, também a nível social e económico os impactes
foram enormes com mais de uma centena de mortes resultantes dos incêndios e centenas de
estruturas destruídas entre as quais centenas de habitações. No distrito da Guarda, apesar de
todos os concelhos do distrito possuírem Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra
Incêndios aprovados e atualizados, registou a segunda maior área ardida em 2017 com mais de
60 mil hectares de área ardida. Continua a ser necessário envolver mais as populações na
prevenção e no combate aos incêndios florestais.
Em setembro o Núcleo promoveu uma ação de protesto e sensibilização designada “Bandeiras
negras pelo Noéme” centrada na transformação do rio Noéme num esgoto a céu aberto e sem
vida. Os motivos são conhecidos: descargas de efluentes industriais e de duas ETAR (Torrão e
São Miguel) que servem a Guarda. Foram colocadas cerca de 20 bandeiras, acompanhadas de
um manifesto, onde se explicam as razões do protesto, em diversos locais ao longo do curso dos
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rios Diz e Noéme, entre a cidade da Guarda e Cerdeira do Côa. A iniciativa contou com o apoio
de várias Juntas de Freguesia banhadas pelo rio. Em nosso entender, no das populações servidas
pelo rio e da opinião pública atenta ao problema, a despoluição do Noéme constitui, ou deveria
constituir, uma prioridade para as entidades com poderes de decisão no assunto.
Em novembro foi inaugurado o Parque Municipal da Cidade após as obras de requalificação
ocorridas entre 2016 e 2017. Desde que o projeto de intervenção foi tornado público o Núcleo
manteve um diálogo aberto e construtivo com as entidades responsáveis pela obra, com vista a
salvaguardar os parâmetros ambientais do espaço, principalmente as espécies arborícolas
existentes. Poucos dias antes da inauguração da requalificação dêmos conta ao arquiteto
projetista de algumas lacunas nomeadamente a necessidade de alargamento das caldeiras das
árvores que delimitam o parque ou a criação de um corredor contínuo; a opção por extensas
áreas relvadas e a exigência de grandes quantidades de água para a sua manutenção; a existência
de apenas um caixote do lixo e inexistência de ecopontos e de estruturas para a prática de
desporto ao ar livre. Estamos certos que as obras em questão vieram devolver à cidade um
espaço verde e área de lazer fundamental para o bem-estar de todos. No entanto uma avaliação
definitiva só será possível a médio prazo, tendo em atenção o desgaste dos materiais, a solidez
das estruturas e a capacidade de drenagem do solo.
Em 2017 realizamos juntamente com o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o
Cancro2 uma sessão de sensibilização e esclarecimento sobre o radão contribuindo para a
desmistificação de um tema que para muitos ainda é pouco conhecido. Colaboramos com o
Cineclube da Guarda3 numa extensão do festival Cine Eco de Seia com a exibição de 3 filmes
que estiveram a concurso neste festival internacional de cinema ambiental na edição de 2016.
Está previsto em março de 2018 voltar a realizar-se a exibição de alguns filmes no Teatro
Municipal da Guarda apresentados na edição de 2016. Participamos também na 2.ª edição
Enertech Sabugal – feira de exposição de tecnologias para a energia, evento promovido pelo
município do Sabugal.
Referir ainda que em 2017 renovou-se por mais um ano a parceria que temos com dois agentes
locais, a papelaria “A4”4 e a empresa de animação turística “Rotas & Raízes, Lda”5. 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 2017 foi diversificada e concentrou-se principalmente 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.
Ao longo do ano colaboramos com algumas entidades locais a saber nomeadamente o Centro
Cultural, Social e Recreativo da Bairro da Luz6 e o Cineclube da Guarda. Fomos convocados
para uma reunião do Conselho Cinegético de Almeida não nos tendo sido possível comparecer.
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.
2

https://www.ligacontracancro.pt/
http://cineclubedaguarda.blogspot.pt/
4
http://www.a4guarda.com
5
http://rotasraizes.blogspot.pt
6
http://ccsrbairrodaluz.blogspot.pt/
3

2/6

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. Não foi feita
qualquer candidatura a medidas de apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Renovamos com o município da Guarda por um período de 5 anos o protocolo de cedência da
loja n.º12 do edifício do Centro Coordenador de Transportes da Guarda. 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 continuaram a notar-se novas infiltrações de água.
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
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 (14 de janeiro em Coimbra, 06 de
maio no Monte Barata e 21 de outubro em Ourém). 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
2017 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. É de referir
que a Direção Nacional não transferiu para o Núcleo durante o ano de 2017 o valor respeitante às
quotas de 2016 e o valor de 300€ relativo à participação do Núcleo no projeto “Auditorias às
escolas” como acordado, bem como não informou o Núcleo das despesas de telemóvel e de
internet registadas em 2017 tal como já tinha acontecido em 2016. De referir também que o
Núcleo está em dívida em 100€ com o dirigente Fernando António de Sousa Gouveia relativo a
despesas pagas por este.
5.
Atividades realizadas & Quadro-resumo da contabilidade
As atividades realizadas em 2017 (ver Quadro n.º 1) seguiram em parte o Plano de Atividades e
Orçamento para 2017 elaborado após a Assembleia de Núcleo do dia 25 de fevereiro de 2017.
Optou-se por inserir também as restantes atividades que o Núcleo realizou ou participou.
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No Quadro n.º 2 apresenta-se o Quadro-resumo da contabilidade ao longo do ano de 2017 onde
se pode verificar que as rubricas de donativos coletivos e quotas totalizam as maiores receitas e
por outro lado um valor elevado de serviços requeridos e deslocações.
Quadro n.º 1: Atividades realizadas em 2017 (inclui as atividades de colaboração com outras entidades)

DESIGNAÇÃO
Apresentação PPEC
“Auditorias às escolas”
Apresentação PPEC
“Auditorias às escolas”
Apresentação PPEC
“Auditorias às escolas”
Sessão de sensibilização e
esclarecimento sobre os
malefícios, formas de
controlo e mitigação do
radão

DATA
12 de janeiro
12 de janeiro
12 de janeiro

LOCAL
Escola Secundária
da Sé, Guarda
Escola Secundária
de Gouveia
Escola Secundária
de Gouveia

DESTINATÁRIOS

PARCEIROS

Direção da escola

EDP;

Direção da escola

EDP;

Direção da escola

EDP;
Núcleo Regional do
Centro da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro;
Centro cultural,
social e recreativo
do Bairro da Luz;
Cineclube da
Guarda; CMSeia;
TMG/CMGuarda;
IPDJ;
Cineclube da
Guarda; CMSeia;
TMG/CMGuarda;
IPDJ;
Cineclube da
Guarda; CMSeia;
TMG/CMGuarda;
IPDJ;

21 de janeiro

Centro cultural,
social e recreativo
do Bairro da Luz
Guarda

População em geral

Exibição do filme “Os
Guardiões da água. Carnia
revolta-se”

01 de março

Teatro Municipal
da Guarda

População em geral

Exibição do filme “O
normal é mais que um
filme”

08 de março

Teatro Municipal
da Guarda

População em geral

Exibição do filme “A
suplicação – vozes de
Chernobly”

15 de março

Teatro Municipal
da Guarda

População em geral

Participação no Encontro
Ibérico do Carvalhal

07 de abril

Auditório
Municipal do
Sabugal

População em geral

Município do
Sabugal

“À descoberta do Parque
Natural da Serra da Estrela”

23 de abril

Serra da Estrela

População em geral

Núcleo Regional de
Aveiro da Quercus
A.N.C.N.

22 de maio

Manteigas

População em geral

ICNF

25 a 28 de
maio

Sabugal

População em geral

Município do
Sabugal

Comemoração dos 25 anos
do Programa Life
Presença na Enertech –
Feira das tecnologias para a
energia
Workshop de cozinhas
solares

24 e 25 de
junho

Iniciativa “Bandeiras
negras pelo Noéme”

23 de
setembro

Salvaterra do
Extremo, Castelo
Branco
Guarda, Gata,
Monte Barro, Vila
Fernando,
Rochoso, Cerdeira
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Participantes no
Festival

População em geral

Núcleo Regional de
Castelo Branco da
Quercus A.N.C.N.
Juntas de Freguesia
da Guarda, Casal de
Cinza, Vila Garcia e
Cerdeira

Quadro 2: Contabilidade de 2017
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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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