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  NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – A.N.C.N. 

 PLANO DE ACTIVIDADES 2011 

 

 

O presente documento, Plano de Actividades 2011, pretende constituir um guia de definição e 

orientação das acções a realizar ao longo do ano de 2011 na área geográfica compreendida pelo 

Núcleo Regional da Guarda da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

(distrito da Guarda).  

 

 

1.  Direcção do Núcleo 

Dado que o Ambiente tem de ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis mais uma direcção 

que nos vai ajudar 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 Santos                                                    N.º Sócio 14066 

 

 

2.  Perspectivas para 2011 

“A floresta constitui uma fonte de riqueza ambiental, económica e social para o ser humano, 

não só pela multiplicidade de funções, mas também pelos serviços e bens que nos proporciona 

(…)” (Agenda 2011, Ano Internacional das Florestas, CTT) 

 

Em 2011 assinala-se o Ano Internacional das Florestas e nesse sentido o Núcleo Regional da 

Guarda da Quercus – A.N.C.N. prevê a realização de inúmeras actividades envolvendo todo o 

distrito, desde escolas à população em geral, sobre esta temática. Prevemos a realização de um 

passeio pela floresta de cada um dos 14 concelhos do distrito contando com a colaboração de 

entidades locais (ver Quadro 1).  

 

Propomo-nos igualmente responder a qualquer solicitação que nos seja dirigida, quer por parte 

de escolas, entidades e/ou os próprios cidadãos de forma isolada.  

 

Do mandato anterior persiste a dificuldade nos recursos humanos à disposição do Núcleo e por 

conseguinte de uma massa crítica actuante! Nesse sentido nos finais de Janeiro reunimos, uma 

vez mais, com o Banco de Voluntariado da Guarda na tentativa de conseguir mais recursos 

humanos essenciais ao desenvolvimento de projectos e actividades na Guarda. Contudo, e 

segundo a opinião da representante do Banco de Voluntariado e até mesmo de alguns dirigentes 

do Núcleo, a reunião não se desenvolveu da forma como era esperada. Outra reunião está já 

prevista para finais de Fevereiro onde aguardamos confiantes da decisão dos novos voluntários. 
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Ainda do mandato anterior verificou-se que o contacto com os sócios da Quercus do distrito não 

reproduziu os resultados esperados pelo que se torna imprescindível encontrar outro meio mais 

eficaz para os manter informados. Mas isto sem esquecer a responsabilidade que os próprios têm 

de acompanhar a actividade e desenvolvimento do Núcleo e da Associação! A divulgação de 

informação nos jornais da região continuará assim a ser feita com a colaboração dos meios de 

comunicação locais. 

 

Contamos com o nosso trabalho e a nossa dedicação alcançar os objectivos a que nos propomos, 

afirmando assim, o bom e saudável funcionamento do Núcleo, tanto a nível económico como na 

gestão dos diversos recursos do Núcleo. A fraca situação económico-financeira do Núcleo exige 

que sejam encontrados novos apoios e parceiros. 

 

Propomos para 2011 um estilo de vida ainda mais activo e dinâmico dos cidadãos da Guarda 

contribuindo assim para um melhor envolvimento destes na sociedade.  

 

 

3. Actividade geral 

A actividade do Núcleo pretende-se ampla e diversificada garantindo a cobertura geográfica do 

distrito e respondendo às constantes solicitações que nos são dirigidas por parte de escolas e/ou 

outras entidades. Pretende-se também garantir a presença do Núcleo em debates, seminários, 

feiras e exposições, a realizar por todo o distrito da Guarda. 

 

O Núcleo pretende também colocar em debate público várias questões sobre o estado do 

Ambiente na Guarda. Nomeadamente sobre os incêndios florestais 2010, sobre a poluição do rio 

Noéme
1
. Privilegiaremos uma política de diálogo e de crítica construtiva reunindo com os 

responsáveis pela gestão pública para a resolução dos problemas ambientais identificados. 

 

O Núcleo continuará a integrar várias plataformas de intervenção, privilegiando assim uma acção 

conjunta com outras associações de defesa do ambiente de modo a melhor alcançarem os seus 

objectivos. Entre essas associações destacam-se a Transcundânia
2
 (Associação para a 

Valorização do Património Histórico e Natural do Concelho do Sabugal), a Fundação 

Trepadeira Azul
3
 e a ATN

4
 (Associação Transumância e Natureza) e a Associação Cultural e 

Recreativa Passagem Secreta
5
. 

 

Iremos manter a representação do Núcleo nos Conselhos Cinegéticos de Almeida, de Celorico da 

Beira, de Fornos de Algodres e de Pinhel. O Núcleo fazer-se-á representar nos Conselhos 

Estratégicos da Reserva Natural da Serra da Malcata e do Parque Natural da Serra da Estrela. 

Marcaremos igualmente presença na Estrutura Local de Apoio da Intervenção Territorial 

Integrada do Douro Internacional. 

 

 

4.  Actividade interna 

Ao longo do mandato anterior deu-se início a uma reorganização administrativa, iniciou-se o 

inventário e catalogação do material do Núcleo, houve uma melhoria significativa das condições 

de trabalho com a aquisição de um computador e a reparação da impressora já existente no 

Núcleo assim como o empréstimo a tempo indefinido de um scanner por parte de um elemento 

                                                           
1
 http://cronicas-do-noeme.blogspot.com/ 

2
 http://www.transcudania.com 

3
 http://www.trepadeiraazul.com 

4
 http://www.atnatureza.org/ 

5
 http://associacao-passagem-secreta.blogspot.com 
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da direcção. Acreditamos que para 2011-2013 estão reunidas as condições essenciais para os 

actuais dirigentes e colaboradores desenvolverem um bom trabalho no Núcleo. 

 

Para a troca de informação entre os elementos da Direcção do Núcleo, os sócios da Quercus da 

Guarda e futuramente entre os voluntários do Núcleo existem listas de endereço electrónico, 

sendo elas as seguintes 

DNGuarda Lista restrita aos dirigentes do Núcleo 

Nucleo_Guarda Lista restrita aos sócios e futuros voluntários Núcleo 

 

O Núcleo considera de extrema importância manter um relacionamento próximo com a Direcção 

Nacional da Quercus pretendendo marcar presença nas reuniões do Conselho de Representantes 

(CR) a realizar em 2011. Recordemos que o 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 todos os Núcleos e Grupos de Trabalho da Associação.  

 

É também nosso objectivo para 2011 manter um contacto próximo com as diversas estruturas da 

Quercus, nomeadamente a gestão de sócios onde pretendemos consolidar de vez o envio de 

informação do Núcleo Regional da Guarda aos sócios do distrito aquando da renovação das suas 

quotas ou mesmo aos novos sócios; a secção responsável pelo jornal Quercus Ambiente e do 

próprio site http://www.quercus.pt possibilitando assim uma maior divulgação e posterior 

participação nas actividades a realizar. Relativamente ao site do Núcleo http://guarda.quercus.pt 

alojado na página principal da Associação prevemos a sua dinamização com a colocação de 

novos conteúdos e de informação actual. Procuraremos de igual modo manter actualizado o blog 

do Núcleo http://quercusnrguarda.blogspot.com. 

 

No âmbito financeiro pretendemos praticar uma gestão rigorosa dos meios financeiros do núcleo, 

apresentando com transparência, clareza e regularidade as contas do Núcleo à empresa 

responsável pela contabilidade da Quercus – Allsenox, Lda – e aos sócios da Associação que 

assim o pretendam. É necessário por isso manter um relacionamento próximo com a Tesouraria 

Nacional da Quercus. Como já foi referido é essencial garantir novos apoios que permitam 

garantir uma situação financeira estável do Núcleo. 

 

Um dos maiores problemas sentidos no mandato anterior foi o de recursos humanos 

insuficientes, colaboradores e dirigentes que se mostrem activos no Núcleo. Assim ao longo de 

2011 nas diversas actividades a realizar iremos divulgar a Associação e o Núcleo com vista a 

angariação de novos e imprescindíveis recursos humanos. 

 

 

5.  Actividade temática 

Como já foi referido 2011 assinala-se o Ano Internacional das Florestas e nesse sentido as 

actividades a realizar ao longo deste ano pretendem ir de encontro com esta temática. 

 

No Quadro 1, abaixo indicado, apresentam-se as actividades previstas para o ano de 2011. Estão 

desde já excluídas solicitações por parte de escolas e de outras entidades por desconhecermos a 

calendarização dessas actividades contudo é bom referir que procuraremos sempre responder às 

mesmas solicitações dentro dos nossos meios. 

 

Seguindo a ideologia do último mandato, para a realização de algumas actividades, torna-se 

essencial manter um contacto próximo com algumas entidades, reunindo em caso disso e 

favorecendo assim um diálogo entre ambas as partes. Por fim para a realização de algumas 

actividades é imprescindível dispormos de um espaço físico (uma sala ou um auditório) e de 

http://www.quercus.pt/
http://guarda.quercus.pt/
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algum equipamento audiovisual (projector data show, microfones, computadores) ao qual 

conforme as actividades esperamos ter acesso por parte de entidades parceiras. 

 
Quadro 1: Actividades previstas para 2011 

 

 

6. Contactos 

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 

 

DESIGNAÇÃO 
DATA 

PREVISTA 
LOCAL DESTINATÁRIOS 

ENTIDADES 

(POSSÍVEIS) 

PARCEIRAS 

Atribuição de projectos aos 

novos voluntários 
Março  - 

Voluntários do Banco de 

Voluntariado da Guarda 

Banco de Voluntariado da 

Guarda 

Observação de Aves  Março 

Almofala 

(Santo 

André) 

Barragem 

Almofala 

População em geral 
SPEA 

 

Passeio pelo rio Noéme Junho 

Freguesias 

envolventes 

do rio  

População em geral  - 

Um passeio pela floresta 
Durante o 

ano  
- População em geral - 

Actividades do Ciência Viva Julho - População em geral - 

Actividades do Ciência Viva Agosto - População em geral - 

Actividades do Ciência Viva; 

 
Setembro  

População em geral, 

estudantes 
 

Fim-de-semana de observação 

de Aves (2 e 3 de Outubro) 
Outubro 

Almofada 

(Santo 

André) 

Barragem 

Almofala 

População em geral SPEA 

mailto:guarda@quercus.pt

