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ENQUADRAMENTO 
A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza é uma organização que ao longo da 
sua história conseguiu o apoio e reconhecimento públicos devido à sua versatilidade, à sua 
capacidade de adaptação às necessidades que foram surgindo, de responder aos novos temas e às 
preocupações que foram emergindo. 

A rápida resposta, bem como a sua capacidade de acção no terreno, muito assente na estrutura 
regionalizada que desde cedo assumiu através da figura dos Núcleos Regionais, permitiu-lhe 
construir uma imagem de capacidade de intervenção com competência e eficácia, que importa 
preservar e desenvolver. 

O espaço conquistado junto dos meios de comunicação social, fruto de um longo e laborioso trabalho 
de melhoria na capacidade de comunicação, mas sempre assente numa progressiva procura de 
fundamento técnico de suporte às tomadas de posição, é outra das grandes conquistas da 
Associação. 

Juntando todos estes elementos, cuja estruturação e manutenção se deve a centenas de dirigentes, 
voluntários e técnicos remunerados que ao longo dos 28 anos da Associação contribuíram para a sua 
construção, chegamos a um património comum que deve ser salvaguardado e reforçado. 

Contudo, o progressivo alargamento das áreas de intervenção, associado a um fortalecimento da 
capacidade de angariar recursos financeiros para a concretização de projectos e linhas de acção, não 
resultou apenas em aspectos positivos para a Associação. O aumento em complexidade e 
diversidade interna nem sempre foi acompanhado por um aumento da robustez da estrutura 
organizativa e de comunicação interna, bem como do estabelecimento de regras claras que possam 
conduzir a uma sã convivência entre as diversas áreas e sensibilidades que uma Associação de 
defesa do ambiente da dimensão da Quercus alberga. 

Neste relatório de actividades, referente ao primeiro ano de mandato da presente Direcção Nacional 
2013/2015, procurou-se identificar as acções concretizadas, enumerando de forma sucinta as 
principais actividades que as estruturas da Quercus - Associação Nacional de Conservação da 
Natureza (Direcção Nacional, Núcleos Regionais, Grupos de Trabalho e Projectos) desenvolveram ao 
longo do ano 2013. Em anexo, é possível consultar informação mais detalhada sobre cada uma das 
estruturas da Quercus. 
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ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO INTERNOS 
 
1. Potenciar as estruturas regionais 
Acções desenvolvidas/executadas durante o ano de 2013: 

1. Foram distribuídos os diversos pelouros e áreas temáticas pelos vários membros da Direcção 
Nacional e disso foi dado conhecimento a todos os dirigentes e sócios, através da lista de 
discussão electrónica e do site; 

2. Foram actualizados todos os contactos dos membros da Direcção Nacional e disso foi dado 
conhecimento a todos os dirigentes e sócios, através da lista de discussão electrónica e do 
site; 

3. Foram nomeados três dirigentes da Direcção Nacional com a tarefa de acompanhar os 
Núcleos Regionais; 

4. Foram propostos ao Conselho de Representantes diversos temas estruturantes e globais para 
discussão alargada entre os seus membros; 

5. Foi dado um apoio permanente às várias estruturas da Associação ao nível da resolução de 
diversas questões, como por exemplo de representação, jurídicas e contabilísticas; 

6. Foram acompanhadas mais de perto as Assembleias de Núcleo onde se pudessem registar 
mais dúvidas em termos de representatividade e legalidade;   

7. Foram realizadas actividades de sensibilização ambiental com organização conjunta de dois 
ou mais Núcleos, assim como elaborados pareceres e tomadas de posição com a colaboração 
de várias estruturas; 

8. No que concerne à área da tesouraria, o trabalho de apoio foi mantido e aprofundado, 
nomeadamente através da realização de contactos regulares da Tesouraria com as estruturas 
regionais, de modo a esclarecer eventuais dúvidas e clarificar alguns procedimentos; 

9. Procurou-se manter o objectivo de realizar algumas formações e/ou actividades de cariz mais 
prático no segundo dia da reunião do Conselho de Representantes, como forma de melhorar a 
cooperação e a interacção entre os dirigentes; 

10. Incentivou-se e apoiou-se as estruturas nas suas candidaturas a representantes das ONGA 
em diversos Conselhos Estratégicos de Áreas Protegidas por todo o país; 

 
2. Comunicação entre as diversas estruturas 
Acções desenvolvidas/executadas durante o ano de 2013: 

1. Houve um esforço, por parte da presidência do Conselho de Representantes, para estimular a 
participação de todos os dirigentes e estruturas, o que tem permitido manter as taxas de 
participação nas reuniões deste órgão; 

2. Em termos de reporte às estruturas de decisão da Quercus – Direcção Nacional e Conselho 
de Representantes, houve um esforço para comunicar atempadamente as decisões tomadas. 
Deu-se início ao envio rotineiro de um resumo das principais decisões tomadas, e com 
interesse directo para os dirigentes, por parte da DN; 

3. A criação do organigrama foi concretizada, e este será melhorado ao longo do ano de 2014. O 
quadro de Recursos Humanos está organizado e foi disponibilizado nos vários locais de 
trabalho; 

4. Foi elaborada a lista de contactos dos dirigentes e estruturas da Quercus; 
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5. Foi solicitada a presença de dirigentes e colaboradores em determinadas reuniões de 
Direcção Nacional, de modo a se poder esclarecer de forma mais eficaz algumas questões 
que surgiram; 

6. Foi definido um modelo de reuniões bi-anuais entre a Direcção Nacional e todos os 
Coordenadores de Projectos Nacionais, como forma de manter um diálogo e um 
relacionamento mais personalizado com estas estruturas; 

7. Existiu um esforço por parte da Direcção Nacional, para que todas as estruturas entregassem 
um resumo do seu relatório e plano de actividades, de modo a valorizar estes os documentos 
finais da Associação, a submeter à Assembleia-Geral. 

 

3. Abertura da Associação à participação de sócios e dirigentes não directamente 
representados nos órgãos  
Acções desenvolvidas/executadas durante o ano de 2013: 

1. Foi reforçada a mensagem da possibilidade de todos os coordenadores participarem nas 
reuniões do Conselho de Representantes, presença essa que não tem acontecido de forma 
regular ao longo dos últimos anos.  

2. Foi definido um modelo de uma reunião anual entre o Conselho de Representantes e todos os 
Coordenadores de Projectos Nacionais, de modo a melhorar a comunicação e a cooperação 
entre estruturas nacionais e regionais; 

 

4. Incoerências no Regulamento Interno  
Acções desenvolvidas/executadas durante o ano de 2013: 

1. Por forma a clarificar as normas existentes no Regulamento Interno relativas à aprovação de 
financiamentos à Associação, foi elaborado e divulgado junto dos dirigentes e coordenadores um 
documento que clarifica as regras sobre os pedidos de financiamento a entidades privadas. 

 

5. Processo de decisão 
Acções desenvolvidas/executadas durante o ano de 2013: 

1. Procurou-se potenciar o carácter estratégico do Conselho de Representantes, tendo a Direcção 
Nacional solicitado o seu parecer em relação a assuntos de maior sensibilidade para a Associação; 

2. Como já foi referido anteriormente, foram desenvolvidas algumas iniciativas tendo em vista 
transmitir as principais decisões das reuniões aos dirigentes, muito embora ainda seja necessário 
reforçar este procedimento, de forma a torná-lo mais regular. 

 

6. Cumprimento de regras de base em termos organizacionais 
Acções desenvolvidas/executadas durante o ano de 2013: 

1. Procurou-se comunicar a importância de respeitar os procedimentos decorrentes dos 
Estatutos e Regulamento Interno. 

2. Foram realizadas várias reuniões com diversas estruturas e dirigentes, de modo a esbater 
possíveis dúvidas e/ou problemas emergentes. 
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VERTENTE EXTERNA 
1. Angariação e fidelização dos sócios da Associação. 

1. Em 2013 manteve-se o processo de pagamento por débito direto via easypay e o pagamento 
online na página da Associação mas a adesão que vinha em crescimento lento estabilizou, 
não existindo muitos associados a querer aderir ao débito directo ou então apenas a fazê-lo 
para períodos muito curtos. 
 

2. Foi enviado por via postal um novo pedido de quotas a todos os sócios ativos com quotas em 
atraso. 
 

3. O número de quotas recebidas, depois de descer durante 2 anos consecutivos, voltou a subir 
em 2013 ainda que num valor de pouco mais de 3% face a 2012. 

 
4. A crise económica continuou a ter reflexos evidentes no número de novos associados, no 

pagamento de quotas e no número de sócios que pedem demissão por incapacidade 
financeira. Apesar disto em 2013, o número de novos sócios e reinscrições subiu de 160 para 
175 (incluindo 40 reinscrições). 

 
5. Em resultado desta situação mantém-se a descida lenta mas efectiva no número de sócios 

activos, que eram em Janeiro de 2014 cerca de 3.110. Comparando com os 3.302 de 2013, 
verifica-se quase 6% menos que em igual data do ano anterior, ano em que se registou uma 
descida de quase 5% face a 2011. 

 

2. Acompanhamento da diversidade de temáticas  
Acções desenvolvidas/executadas durante o ano de 2013: 

1. Foram conseguidos alguns voluntários especialistas para apoio em algumas áreas temáticas, 
nomeadamente nos pesticidas e químicos. 

2. No que concerne à reestruturação e criação de grupos de trabalho, o grupo de trabalho da 
Água tem vindo a sofrer uma reestruturação, existindo uma aposta no sentido de permitir o 
delinear de um modelo de financiamento semelhante ao do CIR, embora esta estratégia esteja 
ainda a ser implementada. 

3. No que concerne a novos grupos prioritários, continuaram a ser dados passos para estruturar 
um grupo de trabalho sobre Agricultura, que já permite seguir alguns temas relacionados com 
a Agricultura Biológica ou a Reforma da Política Agrícola Comum, por exemplo. Foi também 
possível seguir o tema da desertificação de mais perto através de um grupo de associados 
que se juntou para o efeito. O recente Grupo de Trabalho de Ilustração Científica, que iniciou 
os seus trabalhos ao longo de 2011, manteve a sua actividade ao longo de 2013. 

 

3. Intervenção pública sobre as várias áreas 
Acções desenvolvidas/executadas durante o ano de 2013: 

1. Abordagem a debater no âmbito da definição de uma estratégia para cada área temática. 
Deu-se início ao debate, mas é fundamental que este seja continuado ao longo do próximo 
ano no âmbito das reuniões do CR. 
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ACTIVIDADE GERAL 
A actividade da Quercus manteve-se muito diversificada, garantindo a cobertura geográfica e 
temática que lhe é reconhecida pela sociedade portuguesa. Os vários projectos e estruturas da 
Associação continuaram a possibilitar uma permanente intervenção, em resposta às constantes 
solicitações que lhe foram dirigidas. 

A Associação manteve a capacidade para colocar em debate público várias questões de grande 
importância para a qualidade ambiental em Portugal. Em 2013 a Associação apresentou inúmeras 
posições públicas no decorrer de acções por si realizadas ou por solicitação directa da comunicação 
social, emissão de notas e realização de conferências de imprensa. 

A Quercus manteve a participação em várias plataformas de intervenção, privilegiando uma actuação 
concertada com outras Associações de Defesa do Ambiente, de modo a melhor alcançar os 
objectivos comuns. Assim, nesta óptica de cooperação, a Quercus manteve a sua participação em 
algumas plataformas como “Sabor Livre”, “Não ao Nuclear”, “Transgénicos Fora”, “Movimento 
Protejo”, “Cerrar Almaraz” entre outras. Foi ainda assegurado, através do Núcleo de Castelo Branco, 
a coordenação nacional do “Programa Antídoto”. 

A Associação, através da Direcção Nacional e de outras estruturas, esteve envolvida em várias 
representações, nomeadamente colóquios, conferências, exposições, feiras e debates em todo o país, 
transmitindo as posições da organização relativamente a várias questões ambientais. Fez-se também 
um esforço para garantir a análise dos Estudos de Impacte Ambiental que estiveram em discussão 
pública e a Quercus manteve a representação em vários Conselhos Cinegéticos, Conselhos 
Estratégicos, Comissões Consultivas, Comissões de Acompanhamento e outros. Foram ainda 
desenvolvidos alguns cursos e acções de formação.  

A Quercus privilegiou uma política de diálogo e de crítica construtiva, mantendo contactos com a 
Ministra da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, com o Ministro do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia, vários Secretários de Estado, diversos autarcas, assim como 
outros responsáveis pela gestão pública. Mantiveram-se também os contactos com entidades 
privadas de forma a promover o seu contributo na resolução de inúmeros problemas ambientais. 
Foram estabelecidos novos protocolos de cooperação com várias organizações e dado cumprimento 
aos anteriormente existentes. A Quercus continuou a dinamizar alguns intercâmbios com outras 
organizações nacionais e internacionais. 

A Quercus manteve o seu apoio aos cidadãos, particularmente aos sócios da Associação, no 
encaminhamento de centenas de queixas sobre atentados ambientais e interveio publicamente para 
garantir a correcção de inúmeras situações de atropelo ao ambiente e à respectiva legislação. 

	  

Trabalho a nível interno 
Para além das iniciativas apresentadas são ainda de sublinhar algumas actividades e iniciativas que 
foram desenvolvidas em continuidade com o que tem vindo a acontecer em anos anteriores. 

Procurou-se melhorar o desempenho do Secretariado da Direcção Nacional, que não obstante ter 
melhorado muito na sua capacidade de resposta e no apoio à estrutura geral da Quercus, é afectado 
por um problema crónico de excesso de solicitações que dificultam uma boa progressão do trabalho.  

A divulgação de informação ao nível interno da Associação continuou a fazer-se, em larga medida, 
via correio electrónico, visto que praticamente todas as estruturas e a maioria dos dirigentes locais 
têm hoje acesso a este meio de comunicação. 

A Quercus manteve a sua contabilidade auditada de forma a possibilitar o acesso a determinadas 
fontes de financiamento e a comprovar o cumprimento de todas as regras previstas ao nível da 
gestão financeira da Associação. Nesse sentido, a Tesouraria Nacional da Quercus continuou a 
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desenvolver contactos com as várias estruturas da organização no sentido de acompanhar e apoiar o 
desenvolvimento dos procedimentos previstos na área da gestão financeira.  

A Quercus continuou a garantir o acolhimento de estagiários de estabelecimentos de ensino de 
diferentes graus de escolaridade. 

Comunicação e divulgação 
 
1 - Comunicados de Imprensa 
 
Em 2013, a Quercus continuou a pronunciar-se sobre inúmeras matérias de âmbito ambiental através 
de muitas centenas de contactos com a comunicação social (rádio, televisão, jornais, etc.) e a 
presença em várias iniciativas para que foi solicitada. Também a divulgação, para os órgãos de 
comunicação social e outras entidades, de comunicados e notas de imprensa, foram uma ferramenta 
de publicitação de parcerias e iniciativas desenvolvidas ao longo do ano.  
 
Durante o ano de 2013, a Quercus difundiu para os orgãos de comunicação social um total de 182 
comunicados de imprensa e notas de agenda, distribuídos mensalmente da seguinte forma:  
 

COMUNICADOS 2013 
Mês Nº 
Janeiro 14 
Fevereiro 14 
Março 15 
Abril 15 
Maio 15 
Junho 21 
Julho 19 
Agosto 9 
Setembro 19 
Outubro 14 
Novembro 14 
Dezembro 13 
TOTAL 182 
MÉDIA MENSAL 15,2 

 
Em relação ao ano anterior, registou-se um aumento de 28 comunicados difundidos. 
 
A Quercus conseguiu manter a visibilidade nos órgãos de comunicação social, nomeadamente no 
que respeita a iniciativas de maior impacte ou que implicam denúncias ou queixas em relação a 
infrações ambientais dessa forma denunciadas. 
 
2 – Site oficial – www.quercus.pt 
 
A Quercus disponibilizou no seu site oficial toda a informação diariamente atualizada sobre o trabalho 
da Associação, podendo ser consultados comunicados e atividades regionais e nacionais, rubricas de 
comunicação e conteúdos vídeo, com possibilidade de ligação ou partilha nas redes sociais e 
plataformas vídeo. 
 
Estatísticas: Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2013, foram contabilizadas 156915 visitas ao 
site (média diária de 430 visitas; média mensal de 13076 visitas), das quais 112846 foram utilizadores 
únicos. Contabilizou-se 388545 visualizações de página, numa média de 2.48 páginas por visita. 
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3 – Quercus TV / Vimeo / Youtube 
 
Através da atualização regular dos seus canais de vídeo, através das plataformas Vimeo e Youtube, 
e da página oficial da Quercus TV, disponível em www.quercustv.pt, a Quercus tem apostado na 
realização  divulgação de reportagens próprias sobre projetos internos, de parceria ou temas da 
atualidade ambiental, bem como de rubricas vídeo que assegura permanentemente (Minuto Verde). 
 
A Quercus TV tem vindo também a apostar na formação de recursos humanos internos, abrangendo 
componentes teórico-práticas de realização e edição vídeo, de modo a capacitar as suas estruturas a 
nível nacional para a recolha e tratamento de imagens que enriqueçam o portefólio e capacidade de 
cobertura da Quercus TV. 

 
4 – Newsletter 
 
Foram enviadas 47 edições semanais da newsletter oficial da Quercus (à quinta-feira). 
Estão atualmente registados 16640 utilizadores. 

 
 

5 - Rubricas permanentes de comunicação externa 
 
A Quercus continua a produzir várias rubricas externas permanentes de sensibilização ambiental, na 
televisão, rádio, imprensa escrita e imprensa online: 
 
- Rubrica televisiva diária “Minuto Verde”, na RTP: 261 episódios em 2013 (783 emissões, 
considerando a repetição do mesmo episódio três vezes em cada dia). 
Audiência: 500 mil telespectadores/dia, não considerando a audiência não estimada através da RTP 
Internacional, e RTP África. Continuidade para 2014.  
 
- Rubrica radiofónica semanal “Um Minuto pela Terra” e Dicas diárias na Antena 1:  
52 episódios semanais emitidos (às 6ªs feiras, com três repetições); 
120 dicas diárias emitidas de forma aleatória pela Antena 1. 
Audiência: 4,6% AAV. Continuidade para 2014. 
 
- Crónica semanal Ecoradar no Jornal diário gratuito “Metro” (44 artigos publicados nas edições de 2ª 
feira, abrangendo temas diversos da actualidade ambiental). Tiragem: 90 mil exemplares (Lisboa e 
Porto). Continuidade para 2014. 
http://www.readmetro.com/en/portugal/lisbon/ 
 
- Área dedicada no Portal ‘Visão Verde’, envolvendo a produção de um artigo de opinião mensal e a 
colocação de conteúdos da autoria da Quercus numa área específica do site. Continuidade para 2014. 
 
- Área dedicada no Portal informativo ‘Verdadeiro Olhar’, com 41 artigos semanais de tema livre, 
também publicados na versão impressa deste semanário, distribuído no norte do país. Continuidade 
para 2014. 
 
6 - Redes Sociais 
 
Facebook: a página da Quercus, actualizada todos os dias, conta actualmente com 26.390 
seguidores.  
(Março 2013 – 15.640; Março 2012 – 11.209; Março 2011 - 7.688). 
959 utilizadores mencionam a Quercus nesta rede. 

 
Twitter: 1357 seguidores; 3445 tweets;  
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Prémio Quercus 2013 e Comemoração do 28º Aniversário 
 
A Quercus comemorou no dia 31 de Outubro de 2013 o seu 28º aniversário. Este dia foi assinalado 
no Sábado, dia 2 de Novembro, com a realização de um jantar comemorativo do aniversário, onde foi 
atribuído o Prémio Quercus 2013. O jantar decorreu na Sociedade Portuguesa de Naturalogia, com a 
presença de cerca de 60 pessoas, e no final do mesmo teve lugar a cerimónia de entrega do Prémio 
Quercus 2013 galardoou o Engenheiro Eugénio Sequeira, pelo trabalho meritório que tem realizado 
na área do Ambiente, tanto ao nível nacional, como internacional, e à defesa exemplar das múltiplas 
causas ambientais em que se tem envolvido. 
 

 

Actividade temática 
 
1. Conservação da Natureza e Biodiversidade 

Durante o ano de 2013 o Grupo de Trabalho de Conservação da Natureza e Biodiversidade 
desenvolveu inúmeros projectos com a colaboração de cerca de 50 colaboradores e centenas de 
voluntários, assim como realizou dezenas de acções de sensibilização e saídas de campo. Elaborou 
também diversos pareceres, participou em consultas públicas de processos de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) e recebeu dezenas de denúncias que encaminhou e acompanhou. 

Ao longo do ano de 2013, o GT Conservação da Natureza e Biodiversidade desenvolveu inúmeros 
projetos, boa parte deles já iniciados em anos anteriores mas também com alguns lançados ao longo 
desse ano. Assim podemos descrever com início anterior: 

• Avifauna e Linhas eléctricas 
• Biodiversidade no Tejo Internacional 
• Empresas e Biodiversidade 
• Projecto de Recuperação do Cabeço Santo 
• Três Centros de Recuperação de Animais Selvagens 
• Rede de micro-reservas biológicas (13 espaços incluídos na rede) 
• Projectos no âmbito da pegada ecológica 
• LIFE+  Higro 
• LIFE + Habitats Conservation 
•  LIFE+  Ecotono  - Gestão de habitats ripícolas para a conservação de invertebrados 

ameaçados” 
• LIFE +  Innovation Against Poison 
• Projecto de conservação de organismos fluviais 
• Projecto Criar Bosques 
• Floresta Comum 
• Projecto Conservação de Montados 
• Projeto Greencork 

Com início em 2013 

• LIFE+ Taxus 

Em 2013, foi dada continuidade à participação da Quercus na UICN – União Internacional para a 
Conservação da Natureza, e foi garantida a participação em várias reuniões ao nível do BEE – 
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Secretariado Europeu do Ambiente sobre temáticas ligadas à conservação da biodiversidade. Houve 
também a participação em plataformas diversas com outras ONGA, nomeadamente em acções de 
luta em prol da biodiversidade. 

2. Gestão de Resíduos 
 
Durante o ano de 2013, o Centro de Informação de Resíduos desenvolveu várias actividades nas 
áreas dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e dos Resíduos Industriais, bem como de outros fluxos 
de resíduos diversos, tendo estado presente em cerca de 450 reuniões e emitido 11 comunicados de 
imprensa. 
 
Ao nível dos RSU, o CIR acompanhou as emissões das novas licenças das entidades gestoras e 
desenvolveu várias campanhas, das quais se destacam as campanhas para a melhoria da triagem 
nas unidades de TMB e para a promoção do composto do TMB, a campanha para a valorização do 
tarifário de venda para a rede do biogás da reciclagem de resíduos orgânicos, a campanha de 
oposição à instalação de incineradores nos Açores (São Miguel e Terceira), o acompanhamento da 
elaboração do PERSU 2020 e a participação no Conselho Consultivo da ERSAR 

Em relação aos Resíduos Industriais, foi realizada a divulgação de projeto de regeneração de óleos 
lubrificantes na Chamusca, foram efectuadas várias denúncias de gestão ilegal de Resíduos 
Industriais Perigosos (RIP) e foi desenvolvida uma campanha por legislação que responsabilize os 
donos de terrenos com solos contaminados, tendo ainda sido dado acompanhamento à resolução 
dos passivos ambientais de resíduos perigosos e ao funcionamento de 2 aterros de resíduos 
industriais banais. 
 
Foram ainda realizadas diversas acções relacionadas com outros fluxos de resíduos, das quais se 
destacam as campanhas contra o cancelamento ilegal de matrículas e consequente envio dos VFV 
para sucateiros, com a concomitante denúncia de sucatas ilegais, bem como outras campanhas 
relacionadas com a fiscalização da recolha de óleos alimentares usados, com o amianto em edifícios 
públicos e o apoio público às escolas com amianto, ou outras acções relacionadas com resíduos de 
construção e demolição, com subprodutos de origem animal e ainda com o alargamento do sistema 
Valormed às para-farmácias. 
 
Foi efectuado um estudo relacionado com o destino das lamas de ETAR, uma denúncia de produção 
e aplicação incorreta de ASIC (Agregado Siderurguco Inerte para Construção), uma proposta de 
incorporação de borracha reciclada no betume das estradas, preparada uma campanha de recolha de 
CD e DVD para reciclagem, realizada uma proposta de alteração da classificação das rolhas de 
cortiça importadas para permitir a sua reciclagem, uma denúncia da baixa taxa de recolha de 
Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico, uma campanha para a legalização das embalagens 
de medicamentos colocadas no mercado e efectuadas reuniões com a IGAMAOT sobre fiscalização 
de gestão de resíduos. 
 

3. Recursos Hídricos 
 

O Grupo de Trabalho da Água desenvolveu várias actividades no ano de 2013, integrando o 
Conselho Nacional da Água, onde esteve presente todas as reuniões ao longo do ano de 2013. 

 
Este Grupo tem continuado a acompanhar o Plano Nacional de Barragens, e nomeadamente a 
construção da Barragem do Tua e a acção da UNESCO relativamente ao Douro Património Mundial 
da Humanidade, em conjunto com outras ONGA. Neste âmbito, foi constituída a Plataforma Salvar o 
Tua, da qual a Quercus é associada fundadora. Têm ainda sido acompanhadas outras situações 
relativamente a barragens, nomeadamente as relativas à Barragem da Ribeira das Cortes, no âmbito 
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da qual foi submetida uma queixa à UE, à Barragem de Veiguinhas, tendo em relação a esta última 
sido interposta uma providência cautelar. 
 
A Quercus tem vindo a acompanhar o dossier da Privatização dos Serviços da Água, tendo 
organizado um Seminário na Agência Portuguesa do Ambiente em Lisboa, em Maio, no qual 
participaram vários intervenientes no sector. Participou ainda, como orador convidado, no Seminário 
subordinado ao mesmo tema nos SMAS de Sintra, em Setembro. Foram também emitidas nos media, 
em artigos de opinião e entrevistas, a posição da Quercus sobre este tema. 

 
Foi realizada uma acção pública de sensibilização para as questões dos recursos hídricos, na qual foi 
entregue publicamente ao Ministro do Ambiente um conjunto de mensagens em garrafas com as 
prioridades para o sector. Existiu uma presença regular nos media, através de comunicados e acções 
próprias, mas também através de entrevistas solicitadas, em relação a diversas temáticas, 
nomeadamente em relação às barragens, ao transvase Tejo-Segura, à privatização dos serviços da 
água e à erosão costeira. 
 
A Quercus continua a participar no EEB Water Working Group, trocando informações e participando 
nas acções propostas no âmbito dos recursos hídricos. A Quercus foi convidada a integrar o Júri 
APDA, tendo participado na Categoria “Redução de Perdas”. 
 
Foi apresentado, no âmbito do Fundo EEA Grants, administrado pela Gulbenkian, o projecto dQa, 
que pretende apoiar a Quercus na sua acção no acompanhamento de políticas públicas na área dos 
recursos hídricos. O projecto foi aprovado no início deste ano, e permitirá suportar financeiramente a 
resposta técnica da Quercus nesta área, nomeadamente dotando a Associação de meios de análise 
da qualidade da água, de meios para um maior acompanhamento dos vários dossiers, e 
nomeadamente dos processos de consulta pública, bem como ferramentas para uma maior 
capacitação da gestão de denúncias nesta área. 
 
 
 
4. Energia, Poluição Atmosférica e Mobilidade 
 
Ao longo do ano de 2013 o projecto EcoCasa desenvolveu diversas ações de sensibilização em 
escolas do 1º, 2º e 3º ciclos e secundárias sobre as temáticas Energia, Mobilidade, Alterações 
Climáticas, Consumo Racional de Água e Gestão de Recursos; participou em seminários por todo o 
país a convite de diversas entidades para abordar os temas abrangidos pelo projeto; deu resposta às 
questões colocadas por correio eletrónico e telefone, que chegaram através dos contactos do projeto 
da EcoCasa, do Secretariado Nacional, Minutos Verdes, e Núcleos Regionais da Quercus sobre 
produção e consumo de energia, eficiência energética, construção sustentável, alterações climáticas, 
consumo de água, mobilidade e pegada ecológica; e desenvolveu diversas ações de sensibilização e 
informação para os colaboradores de várias entidades públicas e privadas. Em 2013 o site 
www.ecocasa.pt do projeto teve uma média de cerca de 6.700 visitas por mês e abriu uma nova área 
sobre resíduos, em articulação com o Centro de Informação de Resíduos. 
 
Foram desenvolvidos e dinamizados diversos projectos e iniciativas, nomeadamente  Topten, Come 
on Labels, Market Watch, Família Oeiras Ecológica III, Movimento e Energia, EcoCasa Água, Boas 
Práticas na SAGIES, EcoFamílias da Póvoa, Conversas com Ambiente, Campanha Coolproducts, 
Campanha “Do The Right Mix”. 

 
Este grupo continuou a acompanhar a política ambiental e energética ao nível nacional, europeu e 
internacional no que diz respeito a alterações climáticas, energias renováveis e eficiência energética. 
Ao nível nacional, foram mantidos os contactos com os vários agentes da sociedade com intervenção 
nesta área, desde entidades privadas a públicas. O Grupo acompanhou as discussões e reuniões ao 
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nível das alterações climáticas na Climate Action Network (da qual a Quercus é membro), estando 
presente em reuniões internacionais. Esteve também presente na COP 18 da UNFCCC, em Varsóvia 
(Polónia). 
 
Entre julho de 2011 e janeiro de 2013, a Quercus participou numa campanha europeia de 
sensibilização sobre o ruído ambiente, promovida pela Federação Europeia dos Transportes e 
Ambiente (T&E), com particular incidência sobre o ruído de tráfego (rodoviário, ferroviário e 
aeroportuário). Com o apoio da Federação de Transportes e Ambiente (T&E), a Quercus continuou as 
ações de sensibilização e comunicação sobre biocombustíveis e combustíveis fósseis não 
convencionais. Com o apoio da European Climate Foundation, em 2013 continuou a decorrer o 
projeto que visa desenvolver ações para apoiar a tomada de decisão ao nível da União Europeia, no 
sentido de reduzir as emissões poluentes do transporte rodoviário, e adotar políticas ambiciosas no 
que diz respeito à qualidade dos combustíveis rodoviários e promover uma boa aplicação das regras 
da União Europeia sobre estes temas. 
 
A Quercus estabeleceu também uma parceria com o Continente, no sentido de acompanhar os 
trabalhos da Comissão Europeia para a definição da Pegada Ecológica de Produtos Alimentares. O 
objetivo é acompanhar o desenvolvimento da metodologia de cálculo da pegada ecológica de 
produtos, promovendo a participação de produtores portugueses no processo, capacitando-os em 
relação aos aspetos técnicos e garantindo que a perspetiva portuguesa é considerada. 

 
5. Ordenamento do Território 
Na área do Ordenamento do Território, a Quercus acompanhou os processos de revisão da Lei de 
Bases do Ambiente e também da Lei de Bases do Solo, do Urbanismo e do Ordenamento do 
Território, bem como os processos de revisão da Directiva de Avaliação de Impactes Ambientais. 
 
Foi acompanhado o processo que pretendia instalar um terminal de contentores na Trafaria e 
desenvolvida uma campanha de sensibilização e de angariação de fundos para ajudar a 
comparticipar as despesas com a contestação judicial a um projecto turístico-imobiliário no Litoral 
Alentejano.  

Foram ainda emitidos diversos pareceres sobre vários projectos sujeitos a Avaliação de Impacte 
Ambiental e divulgados vários comunicados de imprensa sobre esses mesmos pareceres. 

 

6. Educação Ambiental 
 
O tema da Educação Ambiental continua a ser um eixo fundamental das acções levadas a cabo pela 
Quercus e nesse sentido foram desenvolvidas diversas iniciativas que têm como objectivo mobilizar a 
sociedade para as diversas temáticas ambientais. Como exemplo, foram desenvolvidas acções em 
muitos locais/espaços tão variados como Estabelecimentos de ensino (Escolas Básicas, 
Profissionais, Universidades, etc), Associações, Clubes, Feiras, Exposições, entre outras.  
 
Ao nível dos projectos, a Quercus organizou algumas iniciativas tão abrangentes do ponto de vista 
geográfico e dirigidas aos jovens, como as iniciativas "Projeto 80” e "GreenCork Escolas", mas 
também algumas outras que têm uma componente importante de trabalho com os jovens, tais  como 
o projecto “Ecocasa”, as acções de voluntariado nos projectos “Criar Bosques” e “Floresta Comum”, 
os Projectos e acções desenvolvidas na área da Conservação da Natureza e Biodiversidade, como 
por exemplo os “Centros de Recuperação de Animais Silvestres” e as “Microreservas Biológicas” e 
diversas outras acções descentralizadas organizadas pelas diferentes estruturas da Quercus que 
decorrem um pouco por todo o país.  
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A Quercus desenvolveu igualmente ao longo do ano, através dos seus Núcleos e do Grupo de 
Trabalho de Formação e Educação, largas centenas de sessões de educação e sensibilização 
ambiental em escolas e noutros espaços por todo o país. Os três Centros de Educação Ambiental 
(Monsanto, Ourém, Quinta da Gruta-Maia) continuaram também a desenvolver inúmeras actividades 
de sensibilização ambiental, particularmente junto das escolas. A Quercus manteve a sua 
participação na “Rede de Professores Coordenadores de Projectos de Educação Ambiental”, sendo 
que a sua participação nesta Rede tem permitido uma acção mais directa e eficaz sobre o público-
alvo, diversificando as acções de Educação Ambiental para a Sustentabilidade desenvolvidas e 
aumentando o seu número, frequência e abrangência geográfica. 
 
No que diz respeito ao Grupo de Educação para a Sustentabilidade de Lisboa, este continuou a 
assegurar as acções na área da Educação, sendo responsável pela realização e desenvolvimento 
das actividades e projectos educativos na área de intervenção do Núcleo de Lisboa. Pelos resultados 
positivos que têm sido apresentados ao nível do trabalho realizado ao longo dos anos, pelo número 
de colaboradores e voluntários que vão integrando as diversas actividades e pela dinâmica gerada, 
nomeadamente com o estabelecimento de várias parcerias, esta estrutura manteve a sua 
coordenação e modo de funcionamento, fazendo a gestão dos respectivos recursos.  
 
Em 2013, no âmbito das actividades do GES Lisboa salienta-se a realização de várias acções 
educativas em escolas, nomeadamente: "Vamos Proteger o Planeta Terra", "Água - Recurso 
Fundamental", entre outras, para vários níveis de escolaridade, assim como efectuadas algumas 
iniciativas no Parque do Calhau, integrado no Parque Florestal de Monsanto, com a dinamização de 
jogos e actividades sobre a Floresta, para dezenas de crianças, incluindo percurso de observação e 
descoberta.  

 
8. Envolvimento inter-associativo 

 
A Quercus, em vários momentos da sua actividade ao longo de 2013, privilegiou a cooperação com 
outras organizações congéneres, integrando muitas vezes plataformas de intervenção. Nestes casos 
privilegiou-se uma actuação concertada com vários intervenientes da defesa do ambiente de forma a 
melhor alcançar os objectivos comuns. Assim, nesta óptica de cooperação, a Quercus manteve a 
integração em algumas plataformas como: “Sabor Livre”, “Não ao Nuclear”, “Convergir”, 
“Transgénicos Fora”, “Salvar o Tua”, “Educação Ambiental”, “Por Monsanto”, “Movimento Urânio em 
Nisa Não”, “Refineria No”, “Cerrar Almaraz e “Movimento Cívico em Defesa do PNSC” e à “Plataforma 
Ambiental de oposição à Fusão Valorsul – Resioeste”, “Movimento SalvarOTâmega” e “PONG-pesca 
– Plataforma de Organizações não Governamentais Portuguesas sobre a pesca”.  

A Quercus continuou ainda a assegurar também, através do Núcleo de Castelo Branco, a 
coordenação nacional do “Programa Antídoto”. Neste ano, a Quercus manteve a sua presença na 
Associação para a Gestão Florestal (FSC Portugal) que integra parceiros dos sectores ambiental, 
económico e social e tem por objectivo implementar em Portugal as normas FSC para a gestão 
florestal. 

A Quercus manteve igualmente uma estreita colaboração com outras ONGA no âmbito do Plano 
Nacional de Barragens, tendo sido realizadas dezenas de acções conjuntas e emitidos inúmeros 
comunicados conjuntos. Das associações que se congregaram no esforço comum contra o Plano 
Nacional de Barragens, salientam-se o GEOTA, a LPN, a COAGRET, a SPEA, a ALDEIA, o CEAI, o 
Grupo Flamingo e o FAPAS. 
 
Verificou-se também a continuação da colaboração com o movimento ProTejo, tendo sido realizadas 
várias actividades em prol do Rio Tejo, bem como tendo sido dado acompanhamento da consulta 
pública do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo. 
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9. Interacção com organismos públicos e privados 
A Quercus, para além das actividades mais divulgadas pelos media, tem privilegiado a cooperação e 
o diálogo com os organismos públicos e privados. Foi possível em 2013 continuar a reunir com 
alguns Ministérios, Autarquias e outras entidades públicas, momentos estes aproveitados para 
apresentar as principais preocupações ambientais da Associação. 

A Quercus tem desenvolvido colaboração e parcerias também com entidades privadas 
nomeadamente no desenvolvimento de projectos específicos e troca de informações. 

A Quercus está presente em diversos Conselhos e Comissões Consultivas e de Acompanhamento, 
em representação das ONGA, sendo possível citar, a título de exemplo: 

- Diversos Conselhos Cinegéticos; 

- Diversos Conselhos Estratégicos de Áreas Protegidas. 

- Conselho Nacional da Água; 

- Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

- Comissão de Acompanhamento dos CIRVER; 

- Comissão de Acompanhamento da Gestão de Embalagens e Resíduos de Embalagens; 

- Comité Português para a Biodiversidade da Unesco; 

- Comissão Nacional de Combate à Desertificação. 

	  

10. Actividade internacional 
 
As questões ambientais estão hoje cada vez mais associadas a contextos internacionais de 
enquadramento que é fundamental que a Quercus consiga acompanhar. 

O facto da Associação fazer parte de várias organizações internacionais que promovem 
especificamente o contacto entre ONG de toda a Europa (e mesmo do mundo) tem facilitado o 
acesso a informação de grande valor para o trabalho quotidiano, mas também tem fomentado a 
realização de trabalho de lobby junto dos políticos (quer os que representam Portugal no Parlamento 
Europeu, quer os nossos representantes no Conselho). 

Neste contexto, a ligação e a participação em organizações como o T&E - Federação Europeia de 
Transportes e Ambiente, o EEB – Confederação Europeia de Associações de Ambiente, a Climate 
Network Europe, a GE-NET – Rede Europeia Sobre Transgénicos e a Pesticides Action Network 
foram mantidas. A Quercus continuou também a assegurar a sua presença no âmbito do EEB, 
através do representante das ONG portuguesas no Comité Executivo do EEB, e participou em 
diversas reuniões de grupos temáticos desta organização (Agricultura, Água, Biodiversidade, etc.). 

A Quercus continuou também a reforçar, ao longo do ano de 2013, a sua ligação a ONGA 
congéneres espanholas, particularmente nos casos em que existem projectos ou infra-estruturas com 
potenciais impactos em ambos os lados da fronteira, como por exemplo nos casos da Refinaria 
Balboa ou da Central Nuclear de Almaraz.  

 

11. Outras actividades 
Foi ainda assegurado um conjunto de iniciativas já habituais no quotidiano da Quercus, 
nomeadamente: 
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• As Jornadas do Ambiente da Quercus organizadas pelo Núcleo do Ribatejo e Estremadura. 

• A participação, através de várias estruturas, no programa “Ciência Viva no Verão 2013”; 

• A participação na iniciativa internacional “Fim-de-semana Europeu de Observação de Aves”, 
através da organização descentralizada de várias actividades pelo país; 

• A co-organização dos “Green Project Awards Portugal”; 

• A co-organização do “Projecto 80”. 

 
 
A Direcção Nacional da Quercus 

 

Lisboa, 13 de Março de 2014 
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Estruturas Regionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  núcleo	  regional	  do	  Algarve	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  3	  e	  no	  final	  do	  ano	  passou	  a	  4	  

Número	  de	  reuniões:	  mais	  de	  3	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  mais	  de	  3	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  mais	  de	  10	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  

	  	  
	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  	  
	  

	  
- Reunião com o grupo da Escola cavalinha de Olhão, com participação em atividade 

sobre “As mudanças de estado físico da água” numa sala da pré-escolar. 

 

- Reunião com o grupo da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes de Olhão, 

sobre a  Área de Projecto da Escola, em 2013. 

 

- Participação no Mercadinho de Cacela Velha, organizado pela ADRIP, no dia 24 de 

Março de 2013. 

 

- Visita ao Museu de Olhão com algumas escolas do concelho para comemoração do dia 

Internacional dos Museus, 17 Maio de 2013. 

 

- Comemoração do dia dos Oceanos, 7 Junho 2013, na Escola da Cavalinha, em Olhão. 

 

- Participação numa limpeza na zona ribeirinha realizada pela ADRIP no dia 13 de 

Outubro de 2013. 

 

- Percurso pelo Sapal de Castro Marim. 

 



- Actividades de Educação Ambiental nas Escolas da zona de Olhão e Faro. 

 

- Reencaminhamento as diversas denúncias recebidas no Núcleo. 

Participação no Mercadinho de Cacela Velha, organizado pela ADRIP, no dia 15 de 

Dezembro de 2013. 

 

- Realização de um percurso pela Zona Ribeirinha de Cacela Velha. 

 

- Palestra em Portimão, na Escola Poeta António Aleixo. 

 

- Limpeza, organização do espaço interior, pintura e decoração da sede do núcleo 

regional do Algarve da Quercus em Faro. 

 

- Distribuição de “flyers” informativas sobre a reabertura da sede do núcleo. 

 

- Reabertura do espaço-sede do Núcleo do Algarve da Quercus, em Faro, no dia 27 de 

Outubro. Neste evento realizou-se atividades (experiências químicas) com um grupo de 

crianças do Refúgio Aboim Ascensão. 

 

- Campanha de angariação de voluntários nas redes sociais e distribuição de folhetos por 

vários locais chave da cidade de Faro. 

 

- Participação na ação “limpar a Ria Formosa” realizada pela Câmara Municipal de Faro. 

 

- Percurso pelo Ludo, no dia 27 de Outubro de 2013. 

 

- Atividades lúsico-pedagógicas na Escola da Cavalinha em Olhão nos dias alusivos à 

Floresta e Ambiente. 

 

- Caminhada por Cacela Velha, zona ribeirinha e adjcente, no dia 1 de Dezembro de 

2013. Almoço PicNic na mata de Sta. Rita para visualização da Fauna. 

- Resposta e encaminhamento de diversas denúncias recebidas no núcleo das quais 



destacamos as que necessitaram da nossa presença no local: obras de reabilitação da 

lagoa dos salgados; descargas em zona balnear da praia oriundas de um esgoto ilegal. 

 

- Acompanhamento do processo, ainda a decorrer, da construção de um empreendimento 

turístico para a zona da praia grande, com a deslocação a Alcantarilha (Silves) para 

reuniões da “Plataforma dos amigos da Lagoa dos Salgados”, da qual a Quercus faz 

parte em conjunto com outras ONGA’S. 

 

- Reunião entre a “Plataforma dos amigos da Lagoa dos Salgados” com a Câmara 

Municipal de Silves obre o mesmo projeto. 

 

- Deslocação a lagos para reunião com a Associação referente ao tema “Prospecção de 

gás Natural e Petróleo na Costa Algarvia. 

 

- Entrevista ao jornal “Algarve 123” devido à reabertura da sede do núcleo publicada na 

edição do referido meio de comunicação. 

 

- Entrevista concedida à “Agência Lusa” e “Antena 1” sobre os Comunicados emitidos 

sobre “O Heliporto da Ilha da Culatra para albergar e a “Poluição da Ria Formosa” 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
 



Relatório	  de	  Atividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Núcleo:	  Núcleo	  Regional	  de	  Beja/Évora	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  7	  

Número	  de	  reuniões:	  1	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  0	  

Número	  de	  ações	  de	  sensibilização:	  6	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  8	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  	  

Voluntários	  participantes	  nas	  atividades	  -‐	  45	  

	  	  	  
Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  

Durante	  o	  ano	  2013	  foram	  efetuadas	  as	  seguintes	  atividades:	  

a) 6	  ações	  de	  sensibilização;	  na	  sede	  de	  Beja	  para	  estudantes	  em	  pós-‐graduação	  provenientes	  de	  vários	  

continentes	  sobre	  recursos	  hídricos	  no	  Guadiana	  e	  o	  Projeto	  de	  Alqueva,	  na	  Escola	  Sec	  Gabriel	  Pereira	  

em	  Évora,	  na	  Escola	  Profissional	  Bento	  de	  Jesus	  Caraça	  de	  Beja	  e	  na	  Escola	  EB	  2,3	  de	  Sta	  Maria	  em	  

Beja	  

b) 7	  saídas	  de	  campo	  à	  micro-‐reserva	  dos	  Colmeais,	  à	  barragem	  dos	  Pisões,	  à	  barragem	  de	  Odivelas	  e	  	  às	  

colinas	   de	  Viana	   do	  Alentejo,	   para	   observação	   de	   fauna	   e	   flora,	   para	   a	   população	   em	  geral	   e	   para	  

alunos	  da	  Escola	  de	  Sta	  Maria	  de	  Beja	  

c) Colaboração	  na	  gestão	  das	  micro-‐reservas	  da	  região,	  nomeadamente	  nos	  Colmeias,	  em	  Beringel	  e	  no	  

Outeiro	  em	  Cuba.	  

d) 1	  ação	  de	  animação/sensibilização:	  Dia	  da	  Floresta	  com	  8	  turmas	  de	  escolas	  de	  Beja	  

e) 1	  ação	  de	  animação/sensibilização	  no	  Dia	  da	  Floresta	  Autóctone,	  no	  Centro	  Ambiental	  dos	  Gasparões	  

com	  3	  turmas	  de	  alunos	  do	  concelho	  de	  Ferreira	  do	  Alentejo	  	  

f) Exposição	  na	  Biblioteca	  de	  Beja	  com	  coleção	  de	  publicações	  sobre	  árvores	  e	  Floresta	  	  

g) Participação	  em	  reuniões	  do	  Conselho	  do	  projecto	  eco-‐escolas	  do	  Agrupamento	  de	  Sta	  Maria	  

h) Participação	  em	  acção	  promovida	  pelo	  ICNF	  de	  controlo	  de	  peixes	  exóticos	  no	  rio	  Vascão,	  no	  âmbito	  

da	  conservação	  do	  saramugo	  

i) Participação	  no	  seminário	  sobre	  o	  Rio	  Vascão	  que	  decorreu	  em	  3	  de	  Maio	  em	  Alcoutim	  



j) A	   sede	   esteve	   aberta	   ao	   público	   e	   o	   nosso	   centro	   de	   documentação	   foi	   consultado	   por	   algumas	  

dezenas	  de	  estudantes	  e	  professores	  

	  

 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus	  -‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Núcleo	  de	  Braga	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  4	  

Número	  de	  reuniões:	  36	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  0	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  13	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  8	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  17	  acções	  de	  formação	  (ente	  cursos	  e	  oficinas);	  consultoria	  

ambiental	  	  5	  

	  	  
	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  
	  
O	  ponto	  forte	  do	  Núcleo	  de	  Braga	  é	  a	  realização	  de	  acções	  de	  formação	  pelo	  que	  levamos	  a	  cabo:	  2	  de	  
poda	  de	  fruteiras,	  3	  de	  agricultura	  biológica,	  1	  de	  apicultura,	  1	  de	  engenharia	  natural,	  1	  de	  arboricultura	  e	  
poda	  de	  árvores	  ornamentais,	  1	  de	  fruticultura,	  	  1	  de	  plantas	  aromáticas	  e	  medicinais,	  1	  de	  
vermicompostagem,	  1	  de	  frutos	  do	  bosque,	  2	  de	  sabões	  naturais,	  1	  de	  multiplicação	  de	  plantas,	  1	  de	  flores	  
comestíveis,	  1	  de	  cogumelos,	  1	  de	  cosmética	  natural.	  Temos	  também	  a	  participação	  quinzenal	  com	  textos	  
num	  jornal	  local	  e	  mensal	  noutro.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
 



Relatório	  de	  Atividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Núcleo	  Regional	  de	  Bragança	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  11	  

Número	  de	  reuniões:	  Reuniões	  mensais	  (12)	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  0	  

Número	  de	  ações	  de	  sensibilização:	  5	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  3	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  

	  	  
	  

	  
Descrição	  sumária	  das	  atividades:	  

	  
• Projeção de documentário/Tertúlia. 

 
Em 03/03/2013, realizou-se no Bar Rio em Bragança a projeção do vídeo “Proteger a água 
é proteger a vida” de Yann Arthus-Berthrand. 
Contou-se com a presença de dois especialistas da ESA – Escola Superior Agrária de 
Bragança que prestaram esclarecimentos e informações sobre o assunto na tertúlia que se 
seguiu à apresentação 
 

• Dia Mundial da Floresta 
 
Em 21/03/2013 assinalou-se o dia Mundial da Floresta com a atividade de plantação de 
árvores em dois locais simultaneamente: 
Bragança no Polo Escolar da Sé, envolvendo professores e alunos do ensino básico onde 
se plantaram vários pés de árvores de diferentes espécies 
E em Edral – Vinhais, numa parceria entre Junta de Freguesia /Centro de dia, arborizando-
se o espaço envolvente da casa de caçadores  
 

• Dia Mundial dos Moinhos 
 

Nos dias 6 e 7 de Abril em parceria com a Associação Tarabelo assinalamos o dia Mundial 
dos Moinhos em duas aldeias – Fresulfe e Prada, onde se efetuou um percurso 
interpretativo culminando na observação do funcionamento de um moinho moendo o 
cereal 

 
• V Encontro de Educação Ambiental 

 
Em 8 e 9 de Abril – Estivemos presentes com um Stand da Quercus, com fichas de sócios 
e artigos no V Encontro de EA, realizado no IPB/ESE 

 
 



 
 

• Feira de reciclados e troca de usados (Toma lá! …Dá cá!…) 
 
Tratou-se de toda a logística desta feira, a realizar em parceria com o IPB, no entanto por 
dificuldade de agenda do IPB Bragança não foi possível concretizar o evento. Porém 
estamos a trabalhar nele para o ano de 2014 contando apenas com o nosso Núcleo. 
 

• Curso - Identificação de Avifauna da região 
 
Tratou-se de toda a logística deste evento inclusivamente publicidade no entanto não se 
realizou por número insuficiente de participantes (nova edição em 2014) 
 

• Charcos com vida  
 
Requalificação dos charcos 
Em parceria com a Associação Tarabelo estivemos presentes 
 

• Curso de identificação de libélulas 
 
Em parceria com a Associação Tarabelo em Vinhais (Rio Tuela/Ponte do Arranca) 
estivemos presentes 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Núcleo	  regional	  de	  Castelo	  Branco	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  7	  

Número	  de	  reuniões:	  	  61(externas)	  38	  (internas)	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  6	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  	  27	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  27	  (censos	  e	  actividades)	  +43	  (	  projectos)=	  70	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  213	  animais	  recebidos	  no	  CERAS,	  taxa	  de	  recuperação	  2012	  de	  62%	  

	  	  
	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  
	  
	  

Actividade	   Data	   Local	  

Nº	  
pesso
as	  

Alimentador	  Abutres	  VVRodão	   	  	   	  	   	  	  

Presença	  em	  feiras	  e	  seminarios	  
todo	  o	  
ano	  

Idanha/Termas	  de	  
Monfortinho/Anda
nças	   	  	  

Censo	  aves	  aquaticas	  
Jan/Fe
v	   	  	   	  	  

Plantação	  de	  Árvores	  Autóctenes	  pelo	  Salva	  a	  Terra	  

23	  de	  
Novem
bro	  

Monte	  Barata	   18	  

Apresentação	  do	  Livro	  "As	  Libélulas	  de	  Portugal"	  e	  Sessão	  de	  
identificação	  e	  fotografia	  de	  Borboletas	  Nocturnas!	  

26	  de	  
Outubr

o	  

Posto	  de	  Turismo	  
de	  Castelo	  Branco	   30	  

Libertação	  de	  um	  Mocho	  (Athene	  noctua)	  

21	  de	  
Outubr

o	  

Escola	  Superior	  
Agrária	  de	  Castelo	  
Branco	  

10	  

Marcação	  de	  Abutres	  na	  RN	  Serra	  da	  Malcata	   	  	   RN	  Serra	  da	  
Malcata	   40	  

Libertação	  de	  um	  cagado	  (Emys	  orbicularis)	  	  

8	  de	  
Outubr

o	  
Fundão	   10	  

Devolução	   à	   natureza	   de	   3	   Mochos	   Galegos	   e	   um	   Mocho	  
Pequeno	  de	  Orelhas	  

1	  de	  
Agosto	  

Monte	  de	  S.	  
Martinho	  -‐	  Castelo	  
Branco	  

15	  



Devolução	  à	  Natureza	  de	  dois	  grifos	  (Gyps	  fulvus)	  com	  alunos	  
de	   duas	   turmas	   do	   Colégio	   dos	   Redentoristas	   de	   Castelo	  
Branco	  	  

24	  de	  
Julho	  

Portas	  de	  Rodão	  
(Castelo	  Branco)	   50	  

Eco	  Festival	  Salva	  a	  Terra	  2013	  

7	  a	  10	  
de	  

Junho	  

Salvaterra	  do	  
Extremo	  (Idanha-‐
a-‐Nova)	  

Aproxi
m.500

0	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

Quercus	  em	  Acção	  no	  Fórum	  -‐	  Castelo	  Branco	  

19	  ao	  
30	  de	  
Abril	  

	  Fórum	  Castelo	  
Branco	  	  

	  cente
nas	  

Acções	  de	   educação	   ambiental	   (D2	   e	  D3)	   em	  parceria	   com	  a	  
associação	   PÉ	   DE	   PANO	   nos	   Municípios	   de	   Idanha-‐a-‐Nova	   e	  
Castelo	  Branco.	  

Ao	  
longo	  
do	  ano	  

Várias	  escolas	   2000	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



 
Relatório	  de	  Atividades	  2013	  (resumo)	  

Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  
Estrutura:	  Núcleo	  Regional	  de	  Coimbra	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
Número	  de	  colaboradores:	  	  	  	  	  8	  

Número	  de	  reuniões:	  	  	  	  9	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  	  0	  	  	  

Número	  de	  ações	  de	  sensibilização:	  	  	  6	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  	  1	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  

Entrevistas	  à	  Comunicação	  Social	  *	  2	  

Resposta	  a	  Denúncias\Apelos\Pedidos	  de	  informação	  via	  telemóvel	  *	  63	  

Resposta	  a	  Denúncias\Apelos\Pedidos	  de	  informação	  via	  postal	  *	  2	  

Resposta	  a	  Denúncias\Apelos\Pedidos	  de	  informação	  via	  email	  *	  106	  	  

Descrição	  sumária	  das	  atividades:	  
O	  núcleo	  procedeu	  à	  gestão	  corrente	  (nomeadamente	  quanto	  à	  sede	  do	  núcleo);	  fez	  o	  acompanhamento	  de	  

denúncias,	  apelos	  e	  pedidos	  de	  informação	  em	  bastante	  quantidade;	  fez	  contatos	  com	  variadas	  instituições	  (SEPNA;	  
IAGAMAOT,	  CCDRC,	  Universidade	  de	  Coimbra/UC;	  CMC,	  etc);	  tomou	  posições	  públicas,	  fez	  ações	  e	  sessões	  de	  
sensibilização	  bem	  como	  palestras	  em	  escolas	  e	  outros	  espaços,	  como	  por	  exemplo:	  

-‐	  Hastear	  da	  bandeira	  «praia	  de	  ouro»	  outorgada	  pela	  Quercus	  à	  praia	  fluvial	  da	  Louçainha-‐Penela	  e	  à	  praia	  fluvial	  da	  
Peneda	  em	  Góis;	  

-‐	  Distribuição	  do	  «Jornal	  da	  Quercus»	  em	  vários	  pontos,	  nomeadamente	  no	  meio	  universitário;	  
-‐	  Atividade	  ao	  nível	  das	  redes	  sociais	  (nomeadamente	  com	  a	  criação	  da	  página	  do	  Facebook);	  
-‐	  Distribuição	  de	  livros	  e	  postais	  edição	  Quercus,	  no	  âmbito	  de	  campanha	  de	  angariação	  de	  sócios,	  por	  várias	  

instituições	  -‐ Centro	  Educativo	  dos	  Olivais,	  Projeto	  Abiterra	  –	  Praia	  Fluvial	  do	  Piodão,	  Núcleos	  de	  Aveiro	  e	  da	  Guarda	  da	  
Quercus,	  Escola	  Técnico-‐Profissional	  de	  Cantanhede,	  Museu	  da	  Ciência	  de	  Coimbra,	  Centro	  Hospitalar	  de	  Coimbra	  –	  Sobral	  
Cid;	  

-‐	  Participação	  nas	  reuniões	  da	  Comissão	  de	  Acompanhamento	  da	  UTM-‐	  Unidade	  de	  Tratamento	  Mecânico	  e	  Biológico	  
da	  ERSUC	  em	  Vil	  de	  Matos;	  

-‐	  Apoio	  aos	  trabalhos	  preparatórios	  do	  CIQA	  Centro	  de	  Informação	  sobre	  a	  Qualidade	  da	  Água;	  	  
-‐	  Presença	  em	  reuniões	  da	  Comissão	  de	  Acompanhamento	  da	  Iniciativa	  para	  a	  Sustentabilidade/	  UC;	  	  
-‐	  Presença	  no	  Congresso	  Condomínio	  da	  Terra	  em	  Gaia;	  
-‐	  Reunião	  com	  a	  CCDRC	  Preparação	  CRER2020;	  	  
-‐	  Texto	  escrito	  para	  o	  jornal	  universitário	  A	  Cabra	  -‐	  «A	  preservação	  florestal	  em	  Coimbra»;	  
-‐	  Palestra	  na	  Escola	  Técnico	  Profissional	  Cantanhede;	  
-‐	  Apresentação	  do	  Projeto	  80	  (coparticipado	  pela	  Quercus)	  na	  Esc.	  Sec.	  Vale	  das	  Flores	  em	  Coimbra;	  
-‐	  Passeio	  Botânico	  na	  serra	  de	  Sicó;	  
-‐	  Participação	  na	  Conferência	  Internacional	  «Reativar	  BUGAS	  Bicicletas	  Partilhadas»	  em	  Aveiro;	  	  
-‐	  Ação	  voluntária	  ambiental	  de	  limpeza	  no	  Polo	  1	  da	  Universidade	  de	  Coimbra;	  
-‐	  Participação	  na	  discussão	  Pública	  da	  alteração	  ao	  PDM	  de	  Coimbra;	  	  
-‐	  Palestra	  sobre	  as	  vantagens	  da	  Bicicleta	  (veículo	  ecológico)	  no	  Festival	  Bike	  Portugal	  em	  Santarém;	  
-‐	  Palestra	  para	  Curso	  Profissionalizante	  no	  Centro	  Hospitalar	  de	  Coimbra	  Sobral	  Cid;	  
-‐	  Participação	  na	  Formação	  de	  Tesoureiros	  da	  Quercus	  em	  Lisboa/Sede;	  	  
-‐	  Participação	  na	  Consulta	  Pública	  AIA	  quanto	  à	  Loja	  Ikea	  St.ª	  Clara	  em	  Coimbra;	  
-‐	  Participação	  na	  Homenagem	  ao	  Doutor	  Jorge	  Paiva	  em	  Coimbra.	  

	  
 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Núcleo	  Regional	  da	  Guarda	  	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  10	  (5	  elementos	  direcção	  +	  5	  voluntários	  mais	  assíduos)	  	  

Número	  de	  reuniões:	  20	  (10	  reuniões	  de	  direcção	  do	  Núcleo	  +	  10	  reuniões	  com	  entidades)	  	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  8	  	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  15	  	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  18	  	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  Nada	  a	  acrescentar.	  	  

	  	  
	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  	  
A	   actividade	   do	   Núcleo	   Regional	   da	   Guarda	   em	   2013	   foi	   diversificada	   entendendo-‐se	   tanto	   quanto	  

possível	  a	  todo	  o	  distrito	  da	  Guarda.	  Foi	  garantida	  sempre	  que	  possível	  uma	  resposta	  às	  várias	  solicitações	  
dirigidas	  ao	  Núcleo.	  	  

	  
Em	  2013	   colocamos	  uma	  vedação	  na	  micro-‐reserva	   de	  Prados,	   freguesia	  do	   concelho	  de	  Celorico	  da	  

Beira.	   O	   objectivo	   foi/é	   proteger	   uma	   espécie	   com	   estatuto	   ameaçado	   e	   em	   perigo	   de	   extinção	   –	   o	  
narcissus	  pseudonarcissus	   subsps.	  nobilis	   (nome	  vulgar:	  narciso-‐de-‐trombeta).	   Lançamos	  a	  1.ª	  edição	  das	  
“Caminhadas	  pela	  Quercus”	  tendo-‐se	  realizado	  seis	  das	  oito	  caminhadas	  inicialmente	  previstas.	  	  

	  
Também	   em	   2013	   realizamos	   mais	   três	   edições	   do	   workshop	   de	   cozinha	   vegetariana,	   realizamos	  

inúmeras	   saídas	   de	   campo	   para	   observação	   da	   fauna	   e	   flora	   incluindo	   as	   actividades	   Ciência	   Viva.	  
Realizamos	  ainda	  três	  momentos	  de	  convívio	  a	  que	  intitulamos	  de	  “Encontros	  de	  Agricultura”	  e	  que	  serviu	  
fundamentalmente	  para	  incentivar	  a	  criação	  de	  hortas	  domésticas.	  	  

	  
Ainda	   em	   2013	   realizamos	   uma	   sessão	   pública	   de	   apresentação	   do	   projecto	   CASAS	   (Clube	   de	  

Alimentação	  Saudável	  e	  Agricultura	  Sustentável).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  

Estrutura:	  NÚCLEO	  REGIONAL	  DE	  LISBOA	  
	  

Indicadores	  de	  actividade:	  (inclui	  indicadores	  do	  GES	  Lisboa)	  
	  

Número	  de	  colaboradores:	  20	  (dirigentes	  +	  voluntários	  activos)	  

Número	  de	  reuniões:	  90	  (internas	  e	  externas,	  ver	  Relatório	  de	  Actividades	  2013	  do	  Núcleo	  de	  Lisboa)	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  20	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo/visitas:	  6	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  processamento	  de	  9927	  mensagens	  email	  (recebidas;	  enviadas);	  recebidas	  e	  

acompanhadas	  81	  denúncias	  ambientais;	  foram	  emitidos	  os	  pareceres	  relativos	  ao	  “Projecto	  Base	  Espaço	  Público	  

Cais	  Sodré	  -‐	  Corpo	  Santo”	  e	  “Plano	  de	  Pormenor	  da	  Margem	  Direita	  da	  Foz	  do	  Rio	  Jamor”.	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  
	  

Em	  2013,	  a	  estratégia	  passou	  por	  aumentar	  ainda	  mais	  a	  capacidade	  do	  Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa,	  por	  um	  lado	  com	  
a	  reestruturação	  do	  espaço	  físico	  da	  sede	  para	  uma	  maior	  funcionalidade,	  por	  outro,	  com	  a	  dinamização	  da	  intranet	  
online,	   de	   forma	   a	   optimizar	   a	   organização	   da	   informação,	   a	   gestão	   dos	   recursos	   existentes,	   a	   integração	   e	  
interacção	   com	   voluntários	   para	   apoio	   nos	   trabalhos	   necessários,	   nomeadamente	   no	   que	   respeita	   às	   denúncias,	  
consultas	  públicas	  e	  emissão	  de	  pareceres.	  	  
De	  salientar	  igualmente	  o	  incremento	  ao	  nível	  da	  comunicação	  pelo	  Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa	  através	  do	  contributo	  
com	  artigos	  para	  o	  Jornal	  Quercus	  Ambiente	  em	  todas	  as	  edições,	  assim	  como	  pelos	  vários	  meios	  disponíveis	  pelo	  
Núcleo	  e	  Associação,	  dando	  a	  conhecer	  o	  trabalho	  realizado.	  
Durante	  o	  ano	  2013,	  a	  nível	  externo,	  foram	  efectuados	  diversos	  contactos	  e	  reuniões	  com	  vários	  parceiros	  de	  forma	  
a	  preparar	  e	  organizar	  actividades	  e	  projectos.	  Neste	  âmbito,	  salienta-‐se	  a	  criação	  e	  desenvolvimento	  do	  Projecto	  
Estufa	  Urbana	  -‐	  Soluções	  para	  uma	  Vida	  Sustentável	  da	  Cidade	  que	  decorre	  da	  parceria	  entre	  o	  Tec	  Labs	  -‐	  Centro	  de	  
Inovação,	   que	   cedeu	   o	   espaço,	   a	   Biovilla,	   entidade	   parceira	   com	   a	   qual	   têm	   sido	   dinamizadas	   várias	   acções	   e	   o	  
Núcleo	  de	  Lisboa	  e	  GES	  Lisboa,	  que	  conjuntamente	  realizam	  as	  actividades	  neste	  projecto	  multi-‐temático.	  
O	   Núcleo	   esteve	   representado/presente	   em	   diversas	   reuniões,	   sessões,	   actividades,	   bem	   como	   organizou	   e	  
dinamizou	  várias	  iniciativas,	  algumas	  em	  parceria.	  	  
	  

Breve	  resumo	  das	  representações	  e	  presenças	  efectuadas	  

21	  Fev	  -‐	  Apresentação	  do	  livro	  "O	  Ambiente	  nas	  nossas	  mãos:	  20	  ideias,	  muitos	  gestos",	  CM	  Lisboa	  

21	  Fev	  -‐	  Oficina	  "Ainda	  há	  espaço	  para	  mais	  Hortas?",	  CES	  Lisboa	  

24	  Fev	  -‐	  Visita/caminhada	  "Rota	  das	  Hortas",	  16	  km,	  promovida	  pela	  Avaal	  

4	  Mar	  -‐	  Sessão	  Pública,	  Projecto	  Hortas,	  Carcavelos	  

6	  Mar	  -‐	  Reunião	  Pública	  Descentralizada	  CM	  Lisboa,	  Casa	  Lafões,	  Lisboa	  

8	  Mar	  -‐	  Tertúlia	  com	  Dave	  Horton,	  Livraria	  Ler	  Devagar,	  Lisboa	  

6	  Abr	  -‐	  Visita	  Hortas	  de	  Cascais,	  CM	  Cascais	  

9	  Abr	  -‐	  Acção	  Libertação	  de	  Bogas,	  Ribeira	  da	  Lage,	  Oeiras	  

11	  Abr	  -‐	  Tertúlia	  "Alimentação:	  a	  cidade	  e/ou	  o	  campo?"	  

22	  e	  23	  Abr	  -‐	  Reuniões	  de	  Trabalho	  CCDR	  



7	  Mai	  -‐	  Reunião	  Fórum	  Social	  Oeiras	  

17	  Mai	  -‐	  Sessão	  Pública	  Projecto	  de	  Requalificação	  CS-‐CS,	  ISCAD	  

22	  Mai	  -‐	  Lançamento	  da	  publicação	  "Biodiversidade	  na	  Cidade	  de	  Lisboa",	  CM	  Lisboa	  

22	  Mai	  -‐	  Visita	  à	  Exposição	  "Freguesias	  de	  Lisboa:	  Passado	  e	  Futuro",	  Paços	  do	  Concelho,	  CM	  Lisboa	  

5	  Jun	  -‐	  Ciclo	  de	  Conferências	  Transição,	  Condomínio	  da	  Terra,	  Teatro	  Maria	  Matos,	  Lisboa	  

25	  Jun	  -‐	  Assembleia	  Municipal	  de	  Lisboa	  sobre	  a	  questão	  Horta	  do	  Monte	  

2,	  9	  e	  16	  Jul	  -‐	  Ciclo	  de	  Conferências	  BIP/ZIP,	  Mude,	  Lisboa	  

16	  Jul	  -‐	  Conferência	  Agricultura,	  Museu	  da	  Electricidade,	  Lisboa	  

22	  Out	  -‐	  Sessão	  "O	  efeito	  da	  ilha	  de	  calor	  na	  saúde	  humana	  -‐	  o	  caso	  de	  Lisboa",	  Lisboa	  E-‐Nova	  

27	  Out	  -‐	  Saída	  de	  Campo,	  Projecto	  Rios	  e	  acção	  de	  identificação	  de	  flora	  com	  o	  Prof.	  Jorge	  Paiva,	  Núcleo	  de	  Braga	  

27	  Nov	  -‐	  Debate	  "A	  Estrutura	  Ecológica	  de	  Oeiras	  e	  o	  PDM",	  Centro	  Paroquial,	  Nova	  Oeiras	  

16	  Dez	  -‐	  Sessão	  Balanço	  Anual	  Tec	  Labs	  -‐	  Centro	  de	  Inovação,	  Lisboa	  
	  

Breve	  resumo	  das	  iniciativas	  e	  actividades	  dinamizadas	  pelo	  Núcleo	  de	  Lisboa	  (e	  em	  parceria)	  

2	  Mar	  -‐	  Acção	  de	  Plantação	  de	  arbustos	  e	  árvores	  autóctones	  inserida	  na	  iniciativa	  Open	  Day,	  com	  o	  Projecto	  Criar	  

Bosques	  da	  Quercus,	  Estádio	  Universitário	  de	  Lisboa	  

3	  Mar	  -‐	  Acção	  de	  manutenção	  e	  plantação,	  com	  o	  Fundo	  Quercus	  para	  a	  Conservação	  da	  Natureza,	  na	  Micro-‐Reserva	  

Biológica	  da	  Peninha,	  Parque	  Natural	  de	  Sintra-‐Cascais	  

18	  Mar	  -‐	  Mini-‐Concurso	  de	  Fotografia	  Quercus	  Lisboa,	  Tema	  "Aves"	  

4	  Mai	   -‐	  Visita	  Guiada	  à	  Tapada	  das	  Necessidades,	  parceria	  Liga	  dos	  Amigos	  da	  Tapada	  das	  Necessidades,	   Junta	  de	  

Freguesia	  dos	  Prazeres	  

18	  Mai	   -‐	  Visita	  Guiada	  ao	   Jardim	  Botânico,	  Universidade	  de	   Lisboa,	   integrada	  no	  âmbito	  da	   comemoração	  do	  Dia	  

Internacional	  do	  Fascínio	  da	  Plantas,	  parceria	  Liga	  dos	  Amigos	  do	  Jardim	  Botânico	  

4	  Jun	  -‐	  Expositor	  Festas	  de	  Oeiras	  2013,	  com	  o	  Projecto	  Ecocasa	  Quercus,	  parceria	  Oeinerge	  	  

20	  Jul	  -‐	  Iniciativa	  Dias	  da	  Transição	  "Ao	  Ar	  Livre",	  Teatro	  Maria	  Matos,	  Lisboa	  

13,	  14	  e	  15	  Set	  -‐	  Expositor	  na	  Feira	  Alternativa,	  parceria	  Terra	  Alternativa,	  Estádio	  do	  Inatel,	  Lisboa	  

6	  Out	  -‐	  Eurobirdwatch	  2013	  -‐	  Visita	  guiada	  e	  observação	  de	  aves	  (organização	  conjunta:	  Núcleo	  de	  Lisboa,	  Núcleo	  de	  

Setúbal	  e	  Fundação	  para	  a	  Protecção	  das	  Salinas	  do	  Samouco)	  

19	  Out	  -‐	  Acção	  de	  manutenção	  e	  colocação	  de	  marcadores,	  com	  o	  Fundo	  Quercus	  para	  a	  Conservação	  da	  Natureza,	  

na	  Micro-‐Reserva	  Biológica	  da	  Peninha,	  Parque	  Natural	  de	  Sintra-‐Cascais	  

7,	   11,	   20,	   25	   Nov	   -‐	   Projecto	   Estufa	   Urbana	   -‐	   parceria	   Teclabs,	   Biovilla	   e	   Quercus	   Lisboa:	   acção	   de	   limpeza,	  

inauguração,	  sementeiras	  –	  dias	  de	  Mãos	  na	  Terra	  e	  filmagens	  para	  o	  programa	  Economia	  Verde,	  SIC	  Notícias	  

25	  Nov	  -‐	  Expositor	  na	  iniciativa	  "Oportunidades	  para	  Voluntariado:	  	  Queres	  ser	  Voluntário?",	  Universidade	  Lusófona	  

14	  e	  15	  Dez	  –	  Expositor	  na	  Feira	  Ambiental	  de	  Natal,	  com	  o	  Projecto	  Ecocasa	  Quercus,	  Linda-‐a-‐Velha	  
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Sumário de Actividades 2013 

 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 
 
 
Estrutura Núcleo Regional do Litoral Alentejano 
  
 
 
Indicadores de actividade: 
 
Número de colaboradores: 4 dirigentes   

Número de reuniões: 4 DN - 16 com outras instituições  

Número de intervenções na comunicação social: 5 Rádios locais e nacionais - 4 Jornais e Jornais on-line   

Número de Acções de sensibilização:  

- 6 Visitas de escolas 

- 2 Acções para estudantes de ciências 

- 2 Acções de recolha de sementes 

- 2 Acções de plantação de árvores 

 

   
 
Outros indicadores: 3 participações em eventos com outras instituições: 
 
- Participação de 1 acção de limpeza das praias; 
- Participação conjunta com a Câmara Municipal de Grândola, junto das escola básicas, 1º ciclo, no içar das 

bandeiras das Eco Escolas. 
 
 
 

Descrição sumária das actividades: 
 

- Participação na monitorização dos “Cágados de Carapaça Estriada”; 
 
 
 



 
Relatório de Actividades 2013 

 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 
 
Estrutura: Núcleo Regional de Portalegre 
 
 
 
Indicadores de actividade: 
 
Número de colaboradores: 15 

Número de reuniões: Internas à Associação: 12, com outras Entidades: 8 

Número de comunicados de imprensa: 5 

Número de acções de sensibilização: 34 

Número de saídas de campo: 9 

Outros indicadores:  

• Dezenas de contactos com a comunicação social local; 

• Atendimento, encaminhamento e acompanhamento de cerca de 30 denúncias ambientais; 

• Recepção, estabilização e encaminhamento de cerca de 20 animais silvestres encontrados em 

estado debilitado; 

• Elaboração de pareceres sobre temas diversos; 

• Participação em diversas palestras e debates; 

• Participação em diversas acções de protesto; 

• Presença em diversas iniciativas de Escolas do distrito para a dinamização de sessões de 

sensibilização, exposições e debates; 

• Apoio e colaboração ao projecto da Rede de Professores Coordenadores de Educação 

Ambiental para a sustentabilidade; 

• Colaboração na gestão da Reserva Biológica de S. Vicente 

 
 
 

Descrição sumária das actividades: 
 
 

• Reforço da organização interna,  

• Promoção do trabalho entre os colaboradores e angariação de novos sócios; 

• Promoção do trabalho conjunto com DN e outras estruturas e da Quercus; 

• Colaboração com outras entidades sediadas no Distrito;  

• Intervenção em questões ambientais sensíveis; 

• Educação e sensibilização ambiental; 

• Organização de actividades abertas aos sócios e população. 

 
(Para mais informações sobre as actividades do Núcleo sugerimos a leitura do Relatório de Actividades de 
2013 aprovado em Assembleia de Núcleo). 
 
 



	  
Relatório	  de	  Atividades	  2013	  

	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
	  
Estrutura:	  	  	  
Núcleo	  Regional	  do	  Porto	  
	  
	  
	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  5	  

Número	  de	  reuniões:	  6	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  1	  

Número	  de	  ações	  de	  sensibilização:	  11	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:6	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  15	  Workshops	  e	  formações	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  
	  
	  
	  
Workshops	  e	  Formações:	  
	  
Dia	  12	  de	  Janeiro	  -‐	  Oficina	  de	  sabonetes	  e	  cremes	  caseiros	  
Dia	  26	  de	  Janeiro	  -‐	  Formação	  em	  Técnicas	  de	  Propagação	  Vegetativa	  	  
Dia	  9	  de	  Fevereiro	  –	  Formação	  em	  Agricultura	  Biológica	  
Dias	  14	  e	  15	  Março	  -‐	  Biofeira	  -‐	  Escola	  Secundária	  Carolina	  Michaelis	  	  
Dia	  6	  de	  Abril	  -‐	  Curso	  Horta	  Mês	  a	  Mês	  
Dia	  21	  de	  Abril	  –	  Ação	  de	  Formação	  para	  Educador	  Ambiental	  II	  	  
Dia	  5	  de	  Maio	  –	  Oficina	  de	  Sabonetes	  Artesanais	  
Dia	  12	  de	  Junho	  -‐	  Oficina	  de	  Fornos	  Solares	  
Dia	  20	  de	  Julho	  -‐	  Oficina	  de	  Flores	  Comestíveis	  e	  Germinados	  
Dia	  21	  de	  Setembro	  -‐	  Formação	  em	  reciclagem	  criativa,	  Maia	  
Dia	  19	  de	  Outubro	  -‐	  Oficina	  de	  Introdução	  aos	  óleos	  essenciais	  	  
Dia	  30	  de	  Novembro	  -‐	  Oficina	  de	  velas	  aromáticas	  e	  sais	  de	  banho	  
Dia	  8	  de	  Dezembro	  -‐	  Oficina	  de	  sabonetes	  caseiros	  
Dias	  9	  e	  13	  Dezembro	  -‐	  Formação	  especializada	  em	  Gestão	  Florestal	  Sustentável	  
Dias	  14	  e	  15	  Dezembro	  -‐	  Formação	  especializada	  em	  ArcGIS:	  Desktop	  -‐	  Iniciação	  ao	  SIG	  
	  
	  
	  



Ações	  de	  sensibilização:	  
	  
Dias	  26	  e	  27	  de	  Janeiro	  -‐	  Introdução	  ao	  Design	  em	  Permacultura	  2013	  
Dia	  23	  de	  Março	  –	  Árvore	  dos	  Desejos	  
Dias	  24	  de	  Março	  -‐	  Apresentação	  da	  Experimentáculo	  Associação	  Cultural	  e	  do	  projeto	  "Within	  Nature“	  
Dia	  13	  de	  Abril	  -‐	  Controlo	  de	  acácias	  e	  mimosas	  -‐	  Rio	  Tinto	  
Dias	  20	  de	  Abril	  –	  Rainha	  do	  Sol	  
Dia	  1	  de	  Junho	  -‐	  Comemoração	  Dia	  Mundial	  da	  Criança	  
Dia	  5	  de	  Junho	  -‐	  Comemoração	  do	  Dia	  do	  Ambiente	  
Dia	  8	  de	  Novembro	  -‐	  Uma	  conversa:	  Morcegos	  –	  infindável	  diversidade	  ecológica,	  Maia	  
Dias	  16	  e	  23	  de	  Novembro	  -‐	  Poda	  de	  árvores	  de	  fruto,	  Maia	  
De	  29	  Novembro	  a	  1	  Dezembro	  -‐	  Terra	  Sã	  -‐	  Feira	  Nacional	  de	  Agricultura	  Biológica,	  Porto	  
Dia	  7	  Dezembro	  -‐	  Convívio	  Eco-‐Natal	  e	  Eco-‐kids,	  Maia	  
	  
	  
Saídas	  de	  Campo:	  

	  
Dia	  20	  de	  Abril	  -‐	  Ação	  de	  Limpeza	  -‐	  Rio	  Leça	  
Dia	  25	  de	  Maio	  –	  Ação	  no	  Rio	  Tinto	  	  
Dia	  15	  de	  Junho	  –	  Ação	  de	  limpeza	  -‐	  Rio	  Leça	  	  
Dia	  22	  de	  Junho	  –	  Ação	  no	  Tinto	  
Dia	  20	  de	  Julho	  -‐	  Ação	  no	  Tinto	  
Dia	  21	  de	  Setembro	  -‐	  Clean	  Up	  The	  World-‐	  Porto	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Relatório	  de	  Atividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Núcleo Regional do Ribatejo e Estremadura	  

	  
Indicadores	  de	  atividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  12	  

Número	  de	  reuniões:	  6	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  4	  

Número	  de	  ações	  de	  sensibilização:	  18	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  6	  

Outros	  indicadores	  (descriminar): 3 participações em eventos locais/regionais 

	  
Descrição	  sumária	  das	  atividades:	  

	  
• 3 ações de educação ambiental em escolas sobre diversas temáticas ambientais. 
• 8 ações de comemoração de dias temáticos associados ao ambiente (Dia da Terra, Dia do 

Ambiente e Dia da Floresta Autóctone)  
• 1 ação de sensibilização sobre a Lampreia do Nabão realizada com a colaboração da 

equipa científica da Universidade de Évora que estudou e caracterizou a espécie. 
• 3 ações de sensibilização em eventos regionais/locais – Festival dos 5 Rios; Downriver 

2013; Beach Clean Up. 
• 5 ações realizadas no âmbito do programa “Ciência Viva no Verão”. 
• 3 worshops temáticos – “Produção de cogumelos em borra de café” e “Iniciação à 

Identificação de Cogumelos Silvestres”. 
• 1 saída de campo ao Paul do Boquilobo no âmbito do Eurobirdwatch 2013  
• Participação em 3 eventos locais/regionais: Feira de Produtos da Terra em Ourém; IV 

Encontro Regional de Voluntariado para a água em Tavira; Feira Internacional da Cortiça 
em Coruche; Dia Ibérico da Floresta Autóctone nas Caldas da Rainha. 

• Realização das XXII Jornadas do Ambiente sobre Energia Sustentável. 
• Parceria Quercus/EPAL para vigilância e acompanhamento das atividades suscetíveis de 

provocar a degradação da qualidade da água da albufeira de Castelo de Bode. 
• Colaboração com outros projetos da Quercus, nomeadamente os que são desenvolvidos 

na 
• O NRRE acompanhou e tomou posição em relação a alguns problemas ambientais e de 

ordenamento do território da nossa área de intervenção (Habitats Conservation, 
Conservação ex-situ de organismos fluviais, criar bosques e Ecotone). 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Núcleo	  Regional	  de	  Setúbal	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  6	  

Número	  de	  reuniões:	  9	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  4	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  4	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  2	  +	  1	  presença	  na	  ObservaNatura	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  200	  denúncias	  e	  solicitações	  várias.	  

	  	  
	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  
	  
Deram	  entrada	  no	  Núcleo	  de	  Setúbal	  cerca	  de	  150	  solicitações	  de	  natureza	  diversa,	   incluindo	  pedidos	  de	  
informação	   e	   denúncias,	   pedidos	   de	   apoio	   a	   projectos	   académicos	   e	   convites	   para	   participação	   em	  
seminários	  e	  palestras.	  As	  denúncias	  mais	   complexas	   têm	  sido	  acompanhadas	   com	  o	  apoio	  do	  Gabinete	  
Jurídico.	  
	  
O	  ano	  de	  2013	  foi	  um	  ano	  com	  muito	  poucas	  novidades	  ao	  nível	  de	  pressões	  sobre	  o	  território,	  devido	  à	  
actual	  conjuntura	  económica.	  
 
De	   entre	   as	   situações	   mais	   sensíveis	   acompanhadas	   pelo	   Núcleo,	   destacam-‐se	   neste	   ano	   os	   muitos	  
projectos	  turísticos	  que	  continuam	  planeados	  para	  a	  região,	  bem	  como	  uma	  situação	  de	  poluição	  que	  se	  
arrasta	  já	  há	  algum	  tempo:	  

§ Os	  empreendimentos	   turísticos	   planeados	  para	   a	  Mata	  de	   Sesimbra	   (Zona	  Norte),	   no	   âmbito	  do	  
qual	  foi	  emitido	  um	  parecer,	  conjunto	  com	  a	  LPN	  e	  o	  GEOTA,	  e	  um	  comunicado	  de	  imprensa.	  

§ O	   processo	   de	   deslocalização	   da	   empresa	   Carmona,	   S.A.,	   de	   Azeitão	   para	   a	   Mitrena,	   que	  
continuamos	  a	  acompanhar	  com	  o	  apoio	  do	  Centro	  de	  Informação	  de	  Resíduos	  (CIR).	  

§ O	  Terminal	  de	  Contentores	  da	  Trafaria.	  
	  
Foi	  dado	  início	  ao	  ciclo	  de	  palestras	  "Península	  de	  Setúbal	  -‐	  Recursos	  endógenos,	  ambiente	  e	  economia",	  
com	   a	   organização	   de	   um	   debate	   sobre	   a	   Ostra-‐portuguesa,	   que	   decorreu	   no	   Dia	   Nacional	   das	   Zonas	  
Húmidas,	  dia	  2	  de	  Fevereiro,	  na	  Antiga	  Estação	  de	  Depuração	  da	  Ostra,	   localidade	  do	  Rosário	   (Moita),	  e	  
que	  contou	  com	  a	  presença	  de	  oradores	  especialistas	  e	  de	  representantes	  da	  comunidade	  de	  empresários	  
da	  aquacultura	  em	  Portugal.	  
	  
O	  Núcleo	  de	  Setúbal	  integra	  os	  seguintes	  Conselhos	  Consultivos:	  
	  

§ Comissão	  de	  Acompanhamento	  da	  Setúbal	  Polis	  
§ Conselho	  Cinegético	  e	  da	  Fauna	  Municipal	  de	  Alcochete	  
§ Conselho	  Cinegético	  e	  da	  Fauna	  Municipal	  de	  Setúbal	  
§ Comissão	  de	  Acompanhamento	  da	  Candidatura	  da	  Arrábida	  a	  Património	  Mundial	  
§ Conselho	  Eco-‐Escolas	  da	  Escola	  Profissional	  de	  Setúbal	  



§ Conselho	  Eco-‐Escolas	  Centro	  Infantil	  O	  Ninho,	  Setúbal	  
§ Conselho	  Eco-‐Escolas	  da	  São	  Simão	  School,	  Azeitão	  
§ Conselho	  Eco-‐Escolas	  Jardim	  de	  Infância	  Arco-‐Íris,	  Setúbal	  

	  
Foram	  ainda	  apresentadas	  candidaturas	  à	  representação	  das	  ONGA	  nos	  Conselhos	  Estratégicos	  das	  quatro	  
Áreas	  Protegidas	  na	  sua	  área	  de	  intervenção	  —	  Parque	  Natural	  da	  Arrábida,	  Reserva	  Natural	  do	  Estuário	  do	  
Tejo,	   Reserva	   Natural	   do	   Estuário	   do	   Sado	   e	   Paisagem	   Protegida	   da	   Arriba	   Fóssil	   da	   Costa	   de	   Caparica,	  
tendo	  todas	  as	  candidaturas	  sido	  aceites,	  com	  a	  ressalva	  que,	  em	  relação	  à	  PPAFCC,	  a	  representação	  será	  
exercida	  em	  regime	  de	  rotatividade	  com	  o	  Grupo	  Flamingo.	  
	  
	  
	  



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus	  –	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Núcleo	  Regional	  de	  Viana	  do	  Castelo	  	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  3	  

Número	  de	  reuniões:	  6	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  1	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  4	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  0	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  Consultadoria	  ambiental;	  presença	  em	  eventos	  ambientais;	  

frequência	  de	  ações	  de	  formação.	  	  

	  	  
	  

	  
Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  
	  

-‐	  Participação	  no	  ciclo	  de	  conferências,	  no	  âmbito	  da	  Semana	  das	  Ciências,	  do	  agrupamento	  de	  escolas	  de	  
Arga	  e	  Lima	  de	  11	  a	  15	  de	  Março,	  com	  duas	  palestras	  “	  Biodiversidade	  Mar	  Adentro”	  e	  	  
	  
-‐	  Participação/colaboração	  na	  apresentação	  do	  Projeto	  80	  –	  Escola	  Santa	  Maria	  Maior-‐	  Viana	  do	  Castelo.	  
	  	  
-‐	  Participação	  na	  proposta	  de	  temas	  para	  a	  rúbrica	  “	  Minuto	  Verde”	  	  
	  
-‐	  Participação	  na	  Semana	  Europeia	  da	  Energia	  Sustentável,	  CMIA	  de	  Viana	  do	  Castelo,	  a	  21	  de	  junho.	  
	  
-‐	  Presença	  na	  III	  Feira	  do	  Ambiente	  e	  Energia	  de	  Ponte	  de	  Lima.	  
	  
-‐	  Presença	  na	  entrega	  dos	  prémios	  do	  1º	  Concurso	  de	  fotografia	  dinamizado	  pela	  associação.	  	  
	  
-‐	  Participação	  no	  2º	  Encontro	  Green	  Cork/	  Floresta	  Comum-‐	  I	  Jornadas	  Técnicas	  sobre	  Carvalhos,	  realizado	  
no	  PNPG,	  freguesia	  do	  Campo-‐	  Gerês.	  
	  
-‐	  Projeto	  Green	  Cork	  no	  Agrupamento	  de	  escolas	  de	  Arga	  e	  Lima	  –	  Lanheses-‐	  Viana	  do	  Castelo	  (	  recolha	  de	  
rolhas,	  cantar	  das	  Janeiras	  e	  corso	  carnavalesco).	  
	  
-‐	  Saída	  de	  campo	  para	  monitorização	  de	  um	  troço	  de	  rio	  e	  colaboração	  em	  monitorizações	  realizadas	  por	  
grupos	  locais.	  	  
	  
-‐	  Deslocação	  a	  vários	  locais	  por	  motivos	  de	  denúncias	  de	  atentados	  ambientais.	  	  
	  
-‐	   Apoio	   /	   orientação,	   em	   termos	   logísticos,	   nas	   denúncias	   chegadas	   ao	   núcleo	   (descargas	   ilegais	   em	   rio,	  
abate	   de	   árvores,	   linha	   de	   alta	   tensão	   Pedralva,	   construção	   de	   vacaria,	   aterro	   ilegal,	   descarga	   de	   lamas	  
provenientes	  de	  etars,	  atentados	  contra	  animais).	  



	  
-‐	  Apoio	  /orientação	  na	  dinamização	  de	  atividades	  relacionadas	  com	  educação	  ambiental	  e	  comemoração	  
de	  dias	  relacionados	  com	  o	  ambiente,	  em	  algumas	  escolas	  e/ou	  associações.	  
	  
-‐	  Atualização	  das	  redes	  sociais.	  (	  facebook	  e	  site	  do	  núcleo).	  
	  
-‐	  Reuniões	  com	  sócios	  /	  não	  sócios	  e	  dirigentes	  do	  núcleo.	  	  
	  
-‐	  Participação	  no	  jornal	  da	  associação,	  rúbrica	  “Rosto	  Quercus”.	  
	  
-‐	  Participação	  na	  Assembleia	  Nacional	  e	  no	  CR	  realizado	  em	  Braga.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Núcleo Regional da Quercus de Viana do Castelo  



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus	  -‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Núcleo	  de	  Vila	  Real	  e	  Viseu	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  5	  

Número	  de	  reuniões:	  24	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  3	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  4	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  10	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  3	  presenças	  em	  conferências	  e	  reuniões	  	  

	  	  
	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  
	  
Participações	  a	  convite	  de	  escolas:	  -‐	  Escola	  Secundária	  de	  Ribeira	  de	  Pena	  e	  Escola	  de	  S.Pedro	  (Vila	  Real).	  
	  
Saidas	  e	  actividades	  de	  campo:	  -‐	  Visita	  à	  Reserva	  Natural	  das	  Dunas	  de	  S.	  Jacinto;	  -‐	  Visita	  empresa	  "Papel	  
D´Ouro	  (Alijó);	  Actividade	  de	  colheita	  de	  sementes,	  em	  colaboração	  com	  a	  Associação	  de	  Paralisia	  Cerebral	  
de	  Vila	  Real	  e	  a	  Universidade	  de	  Trás-‐os-‐Montes	  e	  Alto	  Douro;	  -‐	  Visita	  ao	  Festival	  Micológico	  em	  Vila	  Pouca	  
de	  Aguiar;	  6	  actividades	  no	  âmbito	  do	  projecto	  "Ciência	  Viva	  no	  Verão"	  
	  
Exposição	  +	  workshop	  de	  fotografia	  de	  aves	  em	  colaboração	  com	  Livraria	  Traga-‐Mundos,	  Vila	  Real.	  
	  
Presença	  em	  conferências	  e	  reuniões:	  -‐	  Apresentação	  do	  "Plano	  Mobilidade	  entre	  Lamego,Régua	  e	  Vila	  
Real"	  (Biblioteca	  Municipal	  -‐	  Vila	  Real);	  	  -‐	  Seminário	  de	  formação	  avançada	  "Economia	  Verde	  e	  Mudança	  do	  
Paradgima	  de	  Gestão"	  (ISG	  -‐	  Lisboa);	  Conferência	  -‐	  DOURO:	  Clima	  e	  Solo	  (UTAD	  -‐	  Vila	  Real).	  
	  
Participação	  na	  Feira	  de	  Artesanato	  e	  Gastronomia	  de	  Vila	  Real	  2013.	  
	  
Actividades	  de	  contestação:	  diversas,	  mas	  principalmente	  direccionadas	  à	  construção	  de	  novas	  barragens,	  
estradas	  e	  outras	  actividades	  dentro	  de	  espaços	  classificados.	  	  
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Relatório de Actividades Quercus 2013 
Comunicação e Divulgação 
	  
	  
	  

	   1	  

1 – Comunicados de Imprensa 
 
Durante o ano de 2013, a Quercus – Associação Nacional de Conservação 
da Natureza difundiu para os orgãos de comunicação social um total de 
182 comunicados de imprensa e notas de agenda, distribuídos 
mensalmente da seguinte forma:  
 

COMUNICADOS 2013 
Mês Nº 
Janeiro 14 
Fevereiro 14 
Março 15 
Abril 15 
Maio 15 
Junho 21 
Julho 19 
Agosto 9 
Setembro 19 
Outubro 14 
Novembro 14 
Dezembro 13 
TOTAL 182 
MÉDIA MENSAL 15,2 

 
Em relação ao ano anterior, registou-se um aumento de 28 comunicados 
difundidos, tal como se mostra no gráfico seguinte: 
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Tal como se pode verificar na tabela abaixo, no balanço anual, os temas mais difundidos através dos comunicados 
de imprensa (linhas a verde) foram Floresta e Eventos/Iniciativas/Comemorações (19 cada); Conservação da 
Natureza/Biodiversidade e Alterações Climáticas (15 cada); Resíduos (14) e Barragens (13). Os meses que mais 
comunicados registaram (colunas a verde) foram Junho (21); Julho e Setembro (19  cada). 
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A Quercus conseguiu manter a visibilidade nos órgãos de comunicação 
social, nomeadamente no que respeita a iniciativas de maior impacte ou 
que implicam denúncias ou queixas em relação a infrações ambientais 
dessa forma denunciadas. 
 
Exemplos de comunicados Quercus noticiados em alguns órgãos 
de comunicação de social de referência, no ano de 2013: 
 
Dezembro 2013 | Tema Reciclagem | Expresso 
http://expresso.sapo.pt/portugal-falha-metas-de-reciclagem-de-equipamentos-eletricos-
quercus=f847048 
 
Novembro 2013 | Tema Climáticas | DN 
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=3526234 
 
Outubro 2013 | Tema Amianto | SIC 
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2013-10-29-quercus-queixa-se-a-ue-sobre-exposicao-de-
trabalhadores-ao-amianto1 
 
Setembro 2013 | Tema Qualidade Ar / Incêndios | Público 
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/quercus-alerta-para-ma-qualidade-do-ar-devido-
aos-incendios-1605015 
 
Agosto 2013 | Tema Conservação Natureza | Diário Digital 
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=650833 
 
Julho 2013 | Tema Electricidade e emissões CO2 | Expresso 
http://expresso.sapo.pt/quebra-na-producao-das-centrais-a-carvao-leva-a-menos-25-
nas-emissoes-de-co2-quercus=f820290 
 
Junho 2013 | Tema Praias | TSF 
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=3252829 
 
Maio 2013 | Tema Barragens | RTP 
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=653419&tm=8&layout=123&visual=61 
 
Abril 2013 | Tema Biocombustíveis | TVI 
http://www.tvi24.iol.pt/economia---economia/biocombustiveis-ue-quercus-
combustiveis-custos-fardo/1440457-6377.html 
 
Março 2013 | Tema Ordenamento Território | Público 
http://www.publico.pt/local/noticia/ambientalistas-dao-parecer-desfavoravel-a-
empreendimento-da-mata-de-sesimbra-1588792 
 
Fevereiro 2013 | Tema Ruído | SOL 
http://sol.sapo.pt/inicio/Politica/Interior.aspx?content_id=67796 
 
Janeiro 2013 | Tema Florestas | Público 
http://www.publico.pt/economia/noticia/quercus-considera-preocupante-predominio-do-
eucalipto-nas-florestas-1582679 
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2 – Site oficial – www.quercus.pt 
 

 
 

A Quercus disponibiliza no seu site oficial toda a informação diariamente 
atualizada sobre o trabalho da Associação, podendo ser consultados 
comunicados e atividades regionais e nacionais, rubricas de comunicação 
e conteúdos vídeo, com possibilidade de ligação ou partilha nas redes 
sociais e plataformas vídeo. 
 
Estatísticas: Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2013, foram 
contabilizadas 156915 visitas ao site (média diária de 430 visitas; média 
mensal de 13076 visitas), das quais 112846 foram utilizadores únicos. 
Contabilizou-se 388545 visualizações de página, numa média de 2.48 
páginas por visita. 
 
O pico de visitas foi atingido entre os dias 2 e 5 de Junho, com 3240 
visitas no dia 3 de Junho (figura abaixo), coincidindo com a  divulgação 
da lista de Praias com Qualidade de Ouro 2013, pela Quercus. 
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Comparação visitas site entre Fevereiro 2013 (laranja) e Fevereiro 
2014 (azul) – figura abaixo: 
 

- Mais 17,14% de visualizações de página (14229 vs 12147) 
- Mais 20,68% de utilizadores únicos (11558 vs 9577) 
- Mais 6,18% de páginas vistas (34424 vs 32444) 
-  

 

 
 
 
3 – Quercus TV / Vimeo / Youtube 
 
Através da atualização regular dos seus canais de vídeo, através das 
plataformas Vimeo e Youtube, e da página oficial da Quercus TV, 
disponível em www.quercustv.pt, a Quercus tem apostado na realização  
divulgação de reportagens próprias sobre projetos internos, de parceria 
ou temas da atualidade ambiental, bem como de rubricas vídeo que 
assegura permanentemente (Minuto Verde). 
 
Reportagens realizadas em 2013 pela Quercus TV: 
 

- 4ª Conferência AXA / Quercus – Novembro 2013 
https://vimeo.com/album/2531134/video/81189206 

- 28º Aniversário Quercus e Prémio Quercus 2013 – Outubro 2013: 
https://vimeo.com/album/2531134 

- Ação Dia Nacional da Água 2013 – Outubro 2013 
https://vimeo.com/album/2531134/video/75899847 

- Celebração Parceria Quercus / EPAL – Junho 2013 
https://vimeo.com/album/2531134/video/67808697 

- Seminário Quercus “Privatização dos Serviços da Água” – Maio 2013 
https://vimeo.com/album/2531134/video/66664266 
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- Entrega de prémios 6ª edição Green Project Awards 
https://vimeo.com/68527256 

- 3ª Conferencia AXA / Quercus – Junho 2013 
https://vimeo.com/78942826 

- 2ª Conferência AXA / Quercus – Março 2013 
https://vimeo.com/62176832 

 
 
Vídeos temáticos realizados em 2013 pela Quercus TV: 
 
 

- Parque Eólico da Serra de Alvaiázere – Dezembro 2013 
https://vimeo.com/82769526 

- Projeto LIFE Ecótono – Dezembro 2013 
https://vimeo.com/81524328 

- Ação Ciência Viva 'Charcos temporários e cágados' – Setembro 
2013 
https://vimeo.com/74540328 

- Ação Ciência Viva no Verão na Gruta do Almonda – Agosto 2013 
https://vimeo.com/73518282 

- Ação Ciência Viva sobre a Lampreia do Nabão – Agosto 2013 
https://vimeo.com/71693516 

- Estrada ameaça Parque Natural do Alvão – Agosto 2013 
https://vimeo.com/72687846 

- Viveiros da Reserva Natural da Serra da Malcata – Agosto 2013 
https://vimeo.com/72543261 

- Acção de Crowdfunding Quercus pela Costa Vicentina – Maio 2013 
https://vimeo.com65339160 

- Acção de Plantação em Pedrógão de Aire – Março 2013 
https://vimeo.com61170557 

 
A Quercus TV tem vindo também a apostar na formação de recursos 
humanos internos, abrangendo componentes teórico-práticas de 
realização e edição vídeo, de modo a capacitar as suas estruturas a nível 
nacional para a recolha e tratamento de imagens que enriqueçam o 
portefólio e capacidade de cobertura da Quercus TV. 
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4 – Newsletter 
 
Foram enviadas 47 edições semanais da newsletter oficial da Quercus (à 
quinta-feira). 
 
Estão atualmente registados 16640 utilizadores. 
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5 - Rubricas permanentes de comunicação externa 
 

   
 

   
 
A Quercus continua a produzir várias rubricas externas permanentes de 
sensibilização ambiental, na televisão, rádio, imprensa escrita e imprensa 
online: 
 
- Rubrica televisiva diária “Minuto Verde”, na RTP: 261 episódios 
em 2013 (783 emissões, considerando a repetição do mesmo episódio 
três vezes em cada dia). 
 
Audiência: 500 mil telespectadores/dia, não considerando a audiência não 
estimada através da RTP Internacional, e RTP África. Continuidade para 
2014.  
 
http://www.rtp.pt/play/p55/minuto-verde 
 
- Rubrica radiofónica semanal “Um Minuto pela Terra” e Dicas 
diárias na Antena 1:  
 
52 episódios semanais emitidos (às 6ªs feiras, com três repetições); 
120 dicas diárias emitidas de forma aleatória pela Antena 1. 
Audiência: 4,6% AAV. Continuidade para 2014. 
http://www.rtp.pt/play/p354/1-minuto-pela-terra 
http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/os-dias-da-radio/index.php?k=Ambiente-
--Dicas.rtp&post=43024 
 
- Crónica semanal Ecoradar no Jornal diário gratuito “Metro” (44 
artigos publicados nas edições de 2ª feira, abrangendo temas diversos da 
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actualidade ambiental). Tiragem: 90 mil exemplares (Lisboa e Porto). 
Continuidade para 2014. 
http://www.readmetro.com/en/portugal/lisbon/ 
 
- Área dedicada no Portal ‘Visão Verde’, envolvendo a produção de 
um artigo de opinião mensal e a colocação de conteúdos da autoria da 
Quercus numa área específica do site. Continuidade para 2014. 
http://visao.sapo.pt/quercus=s25363 
 
- Área dedicada no Portal informativo ‘Verdadeiro Olhar’, com 41 
artigos semanais de tema livre, também publicados na versão impressa 
deste semanário, distribuído no norte do país. Continuidade para 2014. 
http://www.verdadeiroolhar.pt/artigos_opiniao.php?id=23452&id_autor=
102&foto_autor=logo_quercus.jpg&nome_autor=QUERCUS 
 
  
 
 
6 - Redes Sociais 
 

Facebook: a página da Quercus, actualizada todos os dias, conta 
actualmente com 26.390 seguidores.  
(Março 2013 – 15.640; Março 2012 – 11.209; Março 2011 - 7.688). 
 

 
 
959 utilizadores mencionam a Quercus nesta rede. 
Link: http://www.facebook.com/QuercusANCN 
 
Twitter: 1357 seguidores; 3445 tweets;  
Link: https://twitter.com/quercusancn 



Angariação e fidelização dos sócios da Associação. 
 

1. Em 2013 mantivemos o processo de pagamento por débito direto via easypay  
e o pagamento online na página da Associação mas a adesão que vinha em 
crescimento lento estabilizou não havendo muitos associados a querer aderir 
ao débito directo ou então fazem-no para períodos muito curtos. 
 

2. Foi enviado por via postal novo pedido de quotas a todos os sócios ativos com 
quotas em atraso. 
 

3. O número de quotas recebidas, depois de descer durante 2 anos consecutivos, 
voltou a subir em 2013 ainda que num valor de pouco mais de 3% face a 2012. 

 
4. A crise económica continuou a ter reflexos evidentes no número de novos 

associados, no pagamento de quotas e no número de sócios que pedem 
demissão por incapacidade financeira. Apesar disto em 2013, o número de 
novos sócios e reinscrições subiu de 160 para 175 (incluindo 40 reinscrições). 

 
5. Em resultado desta situação mantém-se a descida lenta mas efectiva no 

número de sócios activos, que eram em Janeiro de 2014 cerca de 3.110. 
Comparando com os 3.302 de 2013, verifica-se quase 6% menos que em igual 
data do ano anterior, ano em que se registou uma descida de quase 5% face a 
2011. 

 
7 de Março de 2014 
 
José Paulo Martins 



	  
Relatório	  de	  Atividades	  2012	  

	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
	  
Estrutura	  (Núcleo	  Regional/Grupo	  de	  Trabalho/Área	  Temática/	  Projecto):	  	  
Grupo	  de	  Trabalho	  da	  Água	  	  
	  
	  
	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  8	  

Número	  de	  reuniões:	  24	  (com	  entidades	  externas)	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  6	  +	  	  1	  no	  âmbito	  da	  PONG	  Pesca	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  6	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  0	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  2	  pareceres,	  17	  entrevistas	  nos	  media	  

Dezenas	  de	  resposta	  a	  denúncias	  e	  solicitações	  várias	  (dos	  media	  e	  para	  trabalhos	  académicos)	  

	  

	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  

	  

O	  Grupo	  de	  Trabalho	  da	  Água	  desenvolveu	  as	  seguintes	  actividades	  no	  ano	  de	  2013:	  

	  

1. Conselho	  Nacional	  da	  Água	  

A	  Quercus	  faz	  parte	  do	  Conselho	  Nacional	  da	  Água,	  tendo	  estado	  presente	  em	  todas	  as	  reunião	  do	  CNA	  

ao	  longo	  do	  ano	  de	  2013.	  

	  

2. Plano	  Nacional	  de	  Barragens	  

O	  Grupo	  da	  Água	  tem	  continuado	  a	  acompanhar	  o	  Plano	  Nacional	  de	  Barragens,	  e	  nomeadamente	  a	  	  

construção	  da	  Barragem	  do	  Tua	  e	  a	  acção	  da	  UNESCO	  relativamente	  ao	  Douro	  Património	  Mundial	  da	  

Humanidade,	  em	  conjunto	  com	  outras	  ONGA.	  Neste	  âmbito,	  foi	  constituída	  a	  Plataforma	  Salvar	  o	  Tua,	  

da	  qual	  a	  Quercus	  é	  associada	  fundadora.	  

	  

Têm	  ainda	  sido	  acompanhadas	  outras	  situações	  relativamente	  a	  barragens,	  nomeadamente	  as	  relativas	  

à	  Barragem	  da	  Ribeira	  das	  Cortes,	  no	  âmbito	  da	  qual	  foi	  submetida	  uma	  queixa	  à	  UE,	  	  à	  Barragem	  de	  

Veiguinhas,	  tendo	  em	  relação	  a	  esta	  última	  sido	  interposta	  uma	  providência	  cautelar.	  

	  



3. Eficiência	  do	  Uso	  da	  Água	  

A	  Quercus	  integra	  a	  Comissão	  de	  Implementação	  e	  Acompanhamento	  do	  Plano	  Nacional	  para	  o	  Uso	  

Eficiente	  da	  Água,	  que	  iniciou	  os	  seus	  trabalhos	  em	  Janeiro	  de	  2013.	  As	  questões	  especificamente	  

relacionadas	  com	  o	  uso	  eficiente	  da	  água	  em	  meio	  urbano	  têm	  sido	  acompanhadas	  pelo	  Projecto	  

Ecocasa,	  tendo	  sido	  realizadas	  várias	  acções	  de	  sensibilização	  na	  área	  do	  consumo	  urbano.	  	  

	  

4. Privatização	  dos	  Serviços	  da	  Água	  

A	  Quercus	  tem	  vindo	  a	  acompanhar	  este	  dossier,	  tendo	  organizado	  um	  Seminário	  na	  Agência	  

Portuguesa	  do	  Ambiente	  em	  Lisboa,	  em	  Maio,	  no	  qual	  participaram	  vários	  intervenientes	  no	  sector.	  

Participou	  ainda,	  como	  orador	  convidado,	  no	  Seminário	  subordinado	  ao	  mesmo	  tema	  nos	  SMAS	  de	  

Sintra,	  em	  Setembro.	  	  

Foram	  também	  emitidas	  nos	  media,	  em	  artigos	  de	  opinião	  e	  entrevistas,	  a	  posição	  da	  Quercus	  sobre	  

este	  tema.	  

	  

5. Acções	  de	  sensibilização	  

Foi	  realizada	  uma	  acção	  pública	  de	  sensibilização	  para	  as	  questões	  dos	  recursos	  hídricos,	  na	  qual	  foi	  

entregue	  publicamente	  ao	  Ministro	  do	  Ambiente	  um	  conjunto	  de	  mensagens	  em	  garrafas	  com	  as	  

prioridades	  para	  o	  sector.	  

	  

6. Presença	  nos	  media	  

Houve	  uma	  presença	  regular	  nos	  media,	  através	  de	  comunicados	  e	  acções	  próprias,	  mas	  também	  

através	  de	  entrevistas	  solicitadas,	  em	  relação	  a	  diversas	  temáticas,	  nomeadamente	  em	  relação	  às	  

barragens,	  ao	  transvase	  Tejo-‐Segura,	  à	  privatização	  dos	  serviços	  da	  água	  e	  à	  erosão	  costeira.	  

	  

7. Comunicação	  interna	  

Existe	  uma	  lista	  electrónica	  para	  troca	  de	  informação	  entre	  os	  vários	  voluntários.	  Para	  além	  disso,	  o	  

Grupo	  da	  Água	  permanece	  em	  articulação	  com	  a	  restante	  associação	  através	  da	  lista	  electrónica	  dos	  

dirigentes.	  

	  

8. Participação	  no	  Grupo	  de	  Trabalho	  da	  Água	  do	  EEB	  

A	  Quercus	  continua	  a	  participar	  no	  EEB	  Water	  Working	  Group,	  trocando	  informações	  e	  participando	  

nas	  acções	  propostas	  no	  âmbito	  dos	  recursos	  hídricos.	  

	  

9. Júri	  APDA	  

A	  Quercus	  foi	  convidada	  a	  integrar	  o	  Júri	  APDA,	  tendo	  participado	  na	  Categoria	  “Redução	  de	  Perdas”.	  

	  



	  

10.	  Projecto	  dQa	  –	  Fundo	  EEA	  Grants	  

Foi	  apresentado,	  no	  âmbito	  do	  Fundo	  EEA	  Grants,	  administrado	  pela	  Gulbenkian,	  o	  projecto	  dQa,	  que	  

pretende	  apoiar	  a	  Quercus	  na	  sua	  acção	  no	  acompanhamento	  de	  políticas	  públicas	  na	  área	  dos	  

recursos	  hídricos.	  O	  projecto	  foi	  aprovado	  no	  início	  deste	  ano,	  e	  permitirá	  suportar	  financeiramente	  a	  

resposta	  técnica	  da	  Quercus	  nesta	  área,	  nomeadamente	  dotando	  a	  Associação	  de	  meios	  de	  análise	  da	  

qualidade	  da	  água,	  de	  meios	  para	  um	  maior	  acompanhamento	  	  dos	  vários	  dossiers,	  e	  nomeadamente	  

dos	  processos	  de	  consulta	  pública,	  bem	  como	  ferramentas	  para	  uma	  maior	  capacitação	  da	  gestão	  de	  

denúncias	  nesta	  área.	  
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Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Projecto:	  Grupo	  de	  Trabalho	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  e	  Biodiversidade	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  45	  

Número	  de	  reuniões:	  dezenas	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  	  65	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  130	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  dezenas	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  	  

Voluntários	  participantes	  nas	  atividades:	  centenas	  

	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  

Durante	  o	  ano	  de	  2013	  o	  GT	  Conservação	  da	  Natureza	  e	  Biodiversidade	  desenvolveu	  inúmeros	  

projetos,	  boa	  parte	  deles	  já	  iniciados	  em	  anos	  anteriores	  mas	  também	  com	  alguns	  lançados	  ao	  

longo	  desse	  ano.	  Assim	  podemos	  descrever	  com	  início	  anterior:	  

• Avifauna	  e	  Linhas	  eléctricas	  

• Biodiversidade	  no	  Tejo	  Internacional	  

• Empresas	  e	  Biodiversidade	  

• Projecto	  de	  Recuperação	  do	  Cabeço	  Santo	  

• Três	  Centros	  de	  Recuperação	  de	  Animais	  Selvagens	  

• Rede	  de	  micro-‐reservas	  biológicas	  (13	  espaços	  incluídos	  na	  rede)	  

• Projectos	  no	  âmbito	  da	  pégada	  ecológica	  

• LIFE+	  	  Higro	  

• LIFE	  +	  Habitats	  Conservation	  

• 	  LIFE+	  	  Ecotono	  	  -‐	  Gestão	  de	  habitats	  ripícolas	  para	  a	  conservação	  de	  invertebrados	  

ameaçados”	  

• LIFE	  +	  	  Innovation	  Against	  Poison	  

• Projecto	  de	  conservação	  de	  organismos	  fluviais	  

• Projecto	  Criar	  Bosques	  

• Floresta	  Comum	  

• Projecto	  Conservação	  de	  Montados	  



• Projeto	  Greencork	  

Com	  início	  em	  2013	  

• LIFE+	  Taxus	  

Representações	  

A	  Quercus	  é	  membro	  da	  UICN	  –	  União	  Internacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  	  

Participação	  em	  reuniões	  ao	  nível	  do	  BEE	  –	  Secretariado	  Europeu	  do	  Ambiente	  em	  temáticas	  

ligadas	  à	  conservação	  da	  biodiversidade	  

Jornadas	  sobre	  Custódia	  do	  Território	  nas	  Astúrias	  

Participação	  em	  Conselhos	  consultivos	  de	  áreas	  protegidas	  e	  conselhos	  cinegética	  municipais	  

Participação	  em	  plataformas	  diversas	  com	  outras	  ONGA	  e	  em	  acções	  de	  luta	  em	  prol	  da	  

biodiversidade,	  nomeadamente	  no	  que	  toca	  à	  conservação	  do	  rio	  Sabor,	  rio	  Tua	  e	  Ria	  do	  Alvor	  

Pareceres:	  

	  financiamento	  da	  rede	  natura	  2000,	  criação	  do	  parque	  regional	  do	  Tua	  (no	  âmbito	  da	  

plataforma	  Salvar	  o	  Tua);	  estratégia	  para	  conservação	  águia	  imperial,	  documento	  estratégico	  

para	  a	  conservação	  das	  aves	  necrófagas	  	  

Denúncias	  e	  queixas:	  	  

Vila	  Formosa	  no	  Sudoeste	  Alentejano,	  Barragem	  da	  ribeira	  das	  Cortes,	  Minas	  de	  Boa	  Fé,	  Lagoa	  

dos	  Salgados,	  Barragem	  de	  Veiguinhas,	  Estrada	  no	  Alvão,	  etc..	  

	  

 



Relatório	  de	  Atividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Centro	  de	  Informação	  de	  Resíduos	  

	  
Indicadores	  de	  atividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  5	  

Número	  de	  reuniões:	  450	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  11	  	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  

	  -‐	  Correspondência	  enviada:	  210	  
	  -‐	  Correspondência	  recebida:	  35	  

	  
Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  

Resíduos	  Urbanos:	  	  
-‐	  Acompanhamento	  das	  novas	  licenças	  das	  entidades	  gestoras	  
-‐	  Campanha	  para	  a	  melhoria	  da	  triagem	  nas	  unidades	  de	  TMB	  (Tratolixo,	  ERSUC)	  
-‐	  Campanha	  para	  a	  promoção	  do	  composto	  do	  TMB	  
-‐	  Campanha	  para	  a	  valorização	  do	  tarifário	  de	  venda	  para	  a	  rede	  do	  biogás	  da	  reciclagem	  de	  res.	  orgânicos	  	  
-‐	  Oposição	  à	  instalação	  de	  incineradores	  nos	  Açores	  (S.Miguel	  e	  Terceira)	  
-‐	  Acompanhamento	  da	  elaboração	  do	  PERSU	  2020	  
-‐	  Participação	  no	  Conselho	  Consultivo	  da	  ERSAR	  
	  
Resíduos	  Industriais:	  
-‐	  Divulgação	  de	  projeto	  de	  regeneração	  de	  óleos	  lubrificantes	  na	  Chamusca	  
-‐	  Denúncias	  de	  gestão	  ilegal	  de	  Resíduos	  Industriais	  Perigosos	  
-‐	  Campanha	  por	  legislação	  que	  responsabilize	  os	  donos	  de	  terrenos	  com	  solos	  contaminados	  
-‐	  Acompanhamento	  da	  resolução	  dos	  passivos	  ambientais	  de	  resíduos	  perigosos	  
-‐	  Acompanhamento	  do	  funcionamento	  de	  2	  aterros	  de	  resíduos	  industriais	  banais	  
	  
Fluxos	  diversos:	  
-‐	  Campanha	  contra	  o	  cancelamento	  ilegal	  de	  matrículas	  e	  consequente	  envio	  dos	  VFV	  para	  sucateiros	  	  
-‐	  Denúncia	  de	  sucatas	  ilegais	  
-‐	  Fiscalização	  da	  recolha	  de	  óleos	  alimentares	  usados	  
-‐	  Campanha	  pelo	  levantamento	  dos	  edifícios	  públicos	  com	  amianto	  e	  apoio	  às	  escolas	  com	  amianto	  
-‐	  Denúncia	  de	  outras	  situações	  de	  risco	  de	  contaminação	  com	  amianto	  
-‐	  Denúncia	  de	  produção	  e	  aplicação	  incorreta	  de	  ASIC	  (Agregado	  Siderurguco	  Inerte	  para	  Construção)	  	  
-‐	  Proposta	  de	  incorporação	  de	  borracha	  reciclada	  no	  betume	  das	  estradas	  
-‐	  Preparação	  de	  campanha	  de	  recolha	  de	  CD	  e	  DVD	  para	  reciclagem	  
-‐	  Proposta	  de	  alteração	  da	  classificação	  das	  rolhas	  de	  cortiça	  importadas	  para	  permitir	  a	  sua	  reciclagem	  	  	  
-‐	  Estudo	  sobre	  o	  destino	  das	  lamas	  de	  ETAR	  
-‐	  Denúncia	  da	  baixa	  taxa	  de	  recolha	  de	  Resíduos	  de	  Equipamento	  Elétrico	  e	  Eletrónico	  
-‐	  Campanha	  para	  a	  legalização	  das	  embalagens	  de	  medicamentos	  colocadas	  no	  mercado	  
-‐	  Proposta	  de	  alargamento	  do	  sistema	  da	  Valormed	  às	  para-‐farmácias	  	  



-‐	  Relatório	  sobre	  os	  destinos	  dos	  subprodutos	  de	  origem	  animal	  
-‐	  Reuniões	  com	  a	  IGAMAOT	  sobre	  fiscalização	  de	  gestão	  de	  resíduos	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Relatório	  de	  Atividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Grupo	  de	  Energia	  e	  Alterações	  Climáticas	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  

	  

Número	  de	  colaboradores:	  7	  

Número	  de	  reuniões:	  	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  26	  

Número	  de	  ações	  de	  sensibilização:	  49	  (para	  escolas	  e	  outras	  entidades)	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  

-‐	  Presença	  como	  oradores	  em	  19	  eventos	  nacionais	  e	  internacionais.	  

-‐	  Presença	  do	  projeto	  (posters	  e	  painéis)	  em	  3	  eventos	  (congressos,	  exposições,	  etc.).	  

-‐	  Apresentação	  de	  3	  artigos	  em	  2	  conferências	  

	  -‐	  Realização	  de	  1	  seminário	  

	  

	  

Descrição	  sumária	  das	  atividades:	  
	  

O	  Grupo	  de	  Energia	  e	  Alterações	  Climáticas	  desenvolveu	  vários	  projetos	  e	  atividades	  em	  2013:	  
	  
1. EcoCasa	  
a) Ações	  de	  sensibilização	  em	  escolas	  do	  1º,	  2º	  e	  3º	  ciclos	  e	  secundárias	  sobre	  as	  temáticas	  Energia,	  

Mobilidade,	  Alterações	  Climáticas,	  Consumo	  Racional	  de	  Água	  e	  Gestão	  de	  Recursos;	  
b) Participação	  em	  seminários	  por	  todo	  o	  país	  a	  convite	  de	  diversas	  entidades	  para	  abordar	  os	  temas	  

abrangidos	  pelo	  projeto;	  
c) Resposta	  às	  questões	  colocadas	  por	  correio	  eletrónico	  e	  telefone,	  que	  chegaram	  através	  dos	  

contactos	  do	  projeto	  da	  EcoCasa,	  do	  Secretariado	  Nacional,	  Minutos	  Verdes,	  e	  Núcleos	  Regionais	  
da	  Quercus	  sobre	  produção	  e	  consumo	  de	  energia,	  eficiência	  energética,	  construção	  sustentável,	  
alterações	  climáticas,	  consumo	  de	  água,	  mobilidade	  e	  pegada	  ecológica;	  

d) 	  Ações	  de	  sensibilização	  e	  informação	  para	  os	  colaboradores	  de	  várias	  entidades	  públicas	  e	  
privadas.	  

	  
Em	  2013	  o	  site	  www.ecocasa.pt	  do	  projeto	  teve	  uma	  média	  de	  cerca	  de	  6.700	  visitas	  por	  mês	  e	  
abriu	  uma	  nova	  área	  sobre	  resíduos,	  em	  articulação	  com	  o	  Centro	  de	  Informação	  de	  Resíduos.	  

	  
2. 	  Topten	  

O	  projeto	  TopTen	  consiste	  numa	  página	  da	  internet	  (www.topten.pt)	  para	  divulgar	  os	  
equipamentos	  mais	  eficientes	  do	  mercado.	  Este	  projeto	  é	  financiado	  pelo	  programa	  Intelligent	  
Energy	  –	  Europe	  (IEE)	  e	  co-‐financiado	  na	  componente	  nacional	  pela	  ADENE	  –	  Agência	  para	  a	  
Energia.	  	  	  



	  
Em	  2013	  foram	  atualizadas	  as	  10	  categorias	  do	  projecto:	  arcas	  e	  congeladores,	  lâmpadas,	  
frigoríficos,	  automóveis,	  máquinas	  de	  lavar	  loiça,	  máquinas	  de	  lavar	  roupa,	  televisores,	  máquinas	  
de	  café,	  monitores	  e	  impressoras.	  Este	  ano	  foi	  ainda	  criada	  a	  categoria	  dos	  aparelhos	  de	  ar	  
condicionado.	  O	  Topten	  teve	  em	  2013	  cerca	  de	  8000	  vistas	  por	  mês.	  

	  
3. Come	  on	  Labels	  

Este	  projeto	  (www.come-‐on-‐labels.eu	  )	  	  teve	  por	  objetivo	  acompanhar	  a	  implementação	  da	  nova	  
etiqueta	  energética,	  dando	  apoio	  técnico	  às	  entidades	  envolvidas	  no	  processo,	  sem	  esquecer	  os	  
consumidores.	  Neste	  âmbito	  foram	  realizadas	  ações	  de	  divulgação	  junto	  do	  público	  em	  geral	  e	  dos	  
técnicos	  da	  área;	  executados	  materiais	  de	  divulgação	  sobre	  as	  novas	  etiqueta	  energéticas.	  O	  
projeto	  foi	  concluído	  em	  Maio	  de	  2013.	  

	  
4. Market	  Watch	  

Este	  projeto	  (http://www.market-‐watch.org.pt/)	  pretende	  fomentar	  o	  envolvimento	  da	  sociedade	  
civil	  nas	  atividades	  de	  vigilância	  de	  mercado	  relacionadas	  com	  a	  conceção	  ecológica	  e	  com	  a	  
rotulagem	  energética,	  tendo	  como	  objetivo	  final	  o	  aumento	  da	  conformidade	  dos	  produtos	  na	  
União	  Europeia.	  Liderado	  pelo	  Energy	  Saving	  Trust	  do	  Reino	  Unido,	  o	  projeto	  envolve	  16	  parceiros	  
de	  11	  países,	  entre	  organizações	  não	  governamentais	  de	  ambiente	  e	  de	  consumidores,	  bem	  como	  
agências	  de	  energia.	  Teve	  início	  em	  Abril	  de	  2013,	  tendo-‐se	  realizado	  ainda	  neste	  ano	  visitas	  às	  
lojas.	  

	  
5. Família	  Oeiras	  Ecológica	  III	  

O	  Projeto	  Família	  Oeiras	  Ecológica	  é	  uma	  parceria	  com	  a	  CM	  Oeiras	  e	  a	  Oeinerge,	  que	  teve	  como	  
objetivo	  sensibilizar	  as	  famílias	  do	  concelho	  de	  Oeiras	  para	  a	  gestão	  ambiental	  dos	  seus	  domicílios,	  
numa	  ótica	  de	  disseminação	  de	  boas	  práticas	  que	  integre	  as	  seguintes	  vertentes:	  Gestão	  de	  
Resíduos,	  Gestão	  da	  Energia,	  Gestão	  da	  Água,	  Gestão	  Sustentável	  do	  Jardim,	  Mobilidade	  
Sustentável,	  Consumo	  Sustentável.	  	  
A	  edição	  de	  2013,	  que	  abrangeu	  50	  famílias,	  pretendeu-‐se	  incutir	  nas	  famílias	  de	  Oeiras	  um	  
espírito	  de	  boas	  práticas	  ambientais,	  de	  forma	  integrada,	  que	  contribua	  para	  um	  desempenho	  
ecológico	  individual	  de	  excelência	  e	  para	  o	  desenvolvimento	  sustentável	  da	  comunidade.	  	  

	  
6. Movimento	  e	  Energia	  

O	  projeto	  Movimento	  e	  Energia	  de	  forma	  interativa	  e	  divertida,	  através	  do	  pedalar	  de	  bicicletas,	  
permite	  simular	  a	  interação	  entre	  as	  fontes	  de	  energias	  renováveis,	  como	  o	  vento	  e	  a	  água,	  e	  os	  
equipamentos	  geradores	  das	  chamadas	  energias	  renováveis	  (centrais	  solares,	  centrais	  eólicas,	  etc).	  
Em	  2013	  o	  projeto	  esteve	  nas	  Olimpíadas	  da	  Matemática	  em	  Évora,	  na	  Escola	  2,	  3	  de	  Amarante,	  
Junta	  de	  Freguesia	  de	  Bencatel,	  Agrupamento	  de	  Escolas	  de	  Castelo	  de	  Vide,	  Feira	  Anual	  do	  
Vimieiro	  e	  no	  Festival	  de	  Ciência	  e	  Arte	  &	  Ciência	  na	  Rua	  em	  Estremoz.	  	  

	  
7. EcoCasa	  Água	  

No	  ano	  de	  2013	  foi	  dada	  continuidade	  ao	  protocolo	  com	  a	  Águas	  do	  Ribatejo,	  com	  o	  projeto	  
“Escolas	  Amigas	  da	  Água”.	  Este	  projeto	  pretendeu	  acompanhar	  as	  escolas	  nos	  seus	  consumos	  de	  
água	  e	  sensibilizar	  para	  a	  redução	  dos	  mesmos.	  Foram	  produzidos	  materiais	  de	  sensibilização	  e	  a	  
rubrica	  “Uma	  Gota	  pelo	  Planeta”,	  que	  está	  a	  passar	  nas	  rádios	  locais	  do	  Ribatejo.	  

	  
8. Boas	  Práticas	  na	  SAGIES	  

Este	  projeto	  teve	  por	  objetivo	  identificar	  as	  práticas	  ambientais	  existentes	  na	  empresa	  e	  elencar	  
um	  conjunto	  de	  recomendações	  de	  atuação	  para	  a	  melhoria	  do	  seu	  desempenho	  ambiental,	  bem	  
como	  sensibilizar	  os	  colaboradores	  para	  essa	  atuação.	  



	  
9. EcoFamílias	  da	  Póvoa	  e	  Conversas	  com	  Ambiente	  	  

Este	  projeto	  foi	  desenvolvido	  em	  parceria	  com	  a	  Câmara	  Municipal	  de	  Vila	  Franca	  de	  Xira,	  no	  
âmbito	  do	  EcoBairro	  da	  Póvoa.	  Teve	  como	  objetivo	  sensibilizar	  os	  consumidores	  para	  uma	  
utilização	  mais	  eficiente	  dos	  recursos	  naturais,	  através	  de	  duas	  componentes:	  
• Conversas	  com	  Ambiente:	  sessões	  de	  sensibilização	  sobre	  as	  temáticas	  da	  eficiência	  

energética,	  consumo	  de	  água,	  gestão	  de	  resíduos	  em	  casa,	  climatização	  passiva	  e	  energias	  
renováveis,	  mobilidade	  e	  consumo	  sustentável;	  

• EcoFamílias	  da	  Póvoa:	  acompanhamento	  direto	  de	  famílias	  com	  vista	  a	  avaliar	  o	  seu	  potencial	  
específico	  de	  redução	  de	  consumos	  de	  energia	  e	  água,	  melhoria	  das	  soluções	  construtivas	  e	  
gestão	  dos	  resíduos	  na	  sua	  habitação.	  

	  
10. Acompanhamento	  da	  Política	  de	  Energia	  e	  Alterações	  climáticas	  

Este	  grupo	  acompanha	  a	  política	  ambiental	  e	  energética	  ao	  nível	  nacional,	  europeu	  e	  internacional	  
no	  que	  diz	  respeito	  a	  alterações	  climáticas,	  energias	  renováveis	  e	  eficiência	  energética.	  Ao	  nível	  
nacional,	  foram	  mantidos	  os	  contactos	  com	  os	  vários	  agentes	  da	  sociedade	  com	  intervenção	  nesta	  
área,	  desde	  entidades	  privadas	  a	  públicas.	  
Acompanhou	  as	  discussões	  e	  reuniões	  ao	  nível	  das	  alterações	  climáticas	  na	  Climate	  Action	  Network	  
(da	  qual	  a	  Quercus	  é	  membro),	  estando	  presente	  em	  reuniões	  internacionais.	  Esteve	  também	  
presente	  na	  COP	  18	  da	  UNFCCC,	  em	  Varsóvia	  (Polónia).	  
O	  Grupo	  de	  Energia	  e	  Alterações	  Climáticas	  suporta	  as	  viagens	  e	  a	  quota	  da	  Quercus	  na	  CAN,	  T&E	  e	  
ECEEE.	  
Nas	  ações	  de	  sensibilização	  referidas	  no	  projeto	  EcoCasa	  estão	  incluídas	  as	  ações	  realizadas	  sobre	  
alterações	  climáticas.	  

	  
11. Campanha	  Coolproducts	  

O	  Grupo	  de	  Energia	  e	  Alterações	  Climáticas	  garante	  a	  presença	  da	  Quercus	  na	  Campanha	  
Coolproducts	  (http://www.coolproducts.eu/),	  do	  European	  Environmental	  Bureau,	  que	  pretende	  
aumentar	  a	  ambição	  das	  Diretivas	  2010/30/UE	  e	  2012/27/UE	  do	  Parlamento	  Europeu	  e	  do	  
Conselho,	  associadas	  à	  conceção	  ecológica	  e	  eficiência	  energética	  dos	  produtos.	  

	  
12. Campanha	  “Do	  The	  Right	  Mix”	  

	  A	  Quercus	  participou	  na	  campanha	  promovida	  pela	  Comissão	  Europeia	  ‘Do	  The	  Right	  Mix‘	  (Faça	  o	  
Mix	  Certo:	  http://www.dotherightmix.eu/),	  que	  pretende	  informar	  e	  sensibilizar	  os	  cidadãos	  
europeus	  para	  uma	  mobilidade	  urbana	  mais	  sustentável.	  

	  
13. Ruído	  

Entre	  julho	  de	  2011	  e	  janeiro	  de	  2013,	  a	  Quercus	  participou	  numa	  campanha	  europeia	  de	  
sensibilização	  sobre	  o	  ruído	  ambiente,	  promovida	  pela	  Federação	  Europeia	  dos	  Transportes	  e	  
Ambiente	  (T&E),	  com	  particular	  incidência	  sobre	  o	  ruído	  de	  tráfego	  (rodoviário,	  ferroviário	  e	  
aeroportuário).	  
	  

14. Biocombustíveis	  e	  Combustíveis	  fósseis	  não	  convencionais	  
Com	  o	  apoio	  da	  Federação	  de	  Transportes	  e	  Ambiente	  (T&E),	  a	  Quercus	  continuou	  as	  ações	  de	  
sensibilização	  e	  comunicação	  sobre	  biocombustíveis	  e	  combustíveis	  fósseis	  não	  convencionais.	  
Com	  estas	  atividades,	  a	  Quercus	  propôs-‐se	  aumentar	  o	  conhecimento	  do	  público	  sobre	  os	  
impactes	  associados	  aos	  biocombustíveis	  e	  aos	  combustíveis	  fósseis	  não	  convencionais	  (como	  as	  
areias	  betuminosas	  e	  o	  petróleo	  de	  xisto)	  e	  sensibilizar	  e	  influenciar	  as	  entidades	  competentes	  em	  
processos	  de	  decisão	  a	  nível	  nacional	  e	  europeu	  (Parlamento	  e	  Conselho	  Europeu)	  sobre	  estes	  
assuntos.	  	  	  



	  
15. Emissões	  no	  transporte	  Rodoviário	  

Com	  o	  apoio	  da	  European	  Climate	  Foundation,	  em	  2013	  continuo	  a	  decorrer	  o	  projeto	  que	  visa	  
desenvolver	  ações	  para	  apoiar	  a	  tomada	  de	  decisão	  ao	  nível	  da	  União	  Europeia,	  no	  sentido	  de	  
reduzir	  as	  emissões	  poluentes	  do	  transporte	  rodoviário,	  e	  adotar	  políticas	  ambiciosas	  no	  que	  diz	  
respeito	  à	  qualidade	  dos	  combustíveis	  rodoviários	  e	  promover	  uma	  boa	  aplicação	  das	  regras	  da	  
União	  Europeia	  sobre	  estes	  temas.	  

	  
16. Pegada	  Ecológica	  de	  Produtos	  Alimentares	  

A	  Quercus	  estabeleceu	  também	  uma	  parceria	  com	  o	  Continente,	  no	  sentido	  de	  acompanhar	  os	  
trabalhos	  da	  Comissão	  Europeia	  para	  a	  definição	  da	  Pegada	  Ecológica	  de	  Produtos	  Alimentares.	  
O	  objetivo	  é	  acompanhar	  o	  desenvolvimento	  da	  metodologia	  de	  cálculo	  da	  pegada	  ecológica	  de	  
produtos,	  promovendo	  a	  participação	  de	  produtores	  portugueses	  no	  processo,	  capacitando-‐os	  em	  
relação	  aos	  aspetos	  técnicos	  e	  garantindo	  que	  a	  perspetiva	  portuguesa	  é	  considerada.	  

	  
	  
	  
 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  

Estrutura:	  GRUPO	  DE	  EDUCAÇÃO	  PARA	  A	  SUSTENTABILIDADE	  (Lisboa)	  
	  

Indicadores	  de	  actividade:	  Íncluídos	  no	  Relatório	  de	  Actividades	  2013	  do	  Núcleo	  Regional	  de	  Lisboa	  
	  
Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  
	  
	  

O	  Grupo	  de	  Educação	  para	   a	   Sustentabilidade	  de	   Lisboa	   (GES	   Lisboa),	   à	   semelhança	  de	   anos	   anteriores,	  

continuou	   a	   assegurar	   as	   acções	   na	   área	   da	   Educação,	   sendo	   responsável	   pela	   realização	   e	  

desenvolvimento	  das	  actividades	  e	  projectos	  educativos	  na	  área	  de	  intervenção	  do	  Núcleo	  de	  Lisboa.	  Pelos	  

resultados	   positivos	   que	   têm	   sido	   apresentados	   ao	   nível	   do	   trabalho	   realizado	   ao	   longo	   dos	   anos,	   pelo	  

número	  de	  colaboradores	  e	  voluntários	  que	  vão	  integrando	  as	  diversas	  actividades	  e	  pela	  dinâmica	  gerada,	  

nomeadamente	  com	  o	  estabelecimento	  de	  várias	  parcerias,	  esta	  estrutura	  manteve	  a	  sua	  coordenação	  e	  

modo	  de	  funcionamento,	  fazendo	  a	  gestão	  dos	  respectivos	  recursos.	  	  

Em	   2013,	   no	   âmbito	   das	   actividades	   do	   GES	   Lisboa	   podemos	   salientar	   a	   realização	   de	   várias	   acções	  

educativas	  em	  escolas,	  nomeadamente:	  "Vamos	  Proteger	  o	  Planeta	  Terra",	  "Água	  -‐	  Recurso	  Fundamental",	  

entre	  outras,	  para	  vários	  níveis	  de	  escolaridade,	  assim	  como	  efectuadas	  algumas	  iniciativas	  no	  Parque	  do	  

Calhau,	   integrado	   no	   Parque	   Florestal	   de	  Monsanto,	   com	   a	   dinamização	   de	   jogos	   e	   actividades	   sobre	   a	  

Floresta,	  para	  dezenas	  de	  crianças,	  incluindo	  percurso	  de	  observação	  e	  descoberta.	  	  

Decorrente	  da	  participação	  do	  Núcleo	  de	  Lisboa	  em	  eventos,	  como	  habitual,	  foi	  efectuada	  através	  do	  GES	  

Lisboa	   a	   integração	   de	   actividades	   de	   educação,	   em	   simultâneo,	   com	   a	   presença	   com	   expositor	   para	  

divulgação	   de	   informação	   e	   materiais	   da	   Quercus.	   Desta	   forma,	   é	   de	   referir	   a	   realização	   de	   acções	  

educativas	  para	  crianças	  com	  o	  "Jogo	  do	  Ambiente"	  integrado	  na	  Iniciativa	  Dias	  da	  Transição	  "Ar	  Ao	  livre",	  

Teatro	  Maria	  Matos,	  assim	  como	  jogos	  lúdico-‐pedagógicos	  sobre	  as	  temáticas	  "Resíduos"	  e	  "Floresta",	  na	  

Feira	  Alternativa,	  para	  além	  do	  "Mural	  da	  Mensagens	  Ambientais"	  tendo,	  no	  total	  das	  acções,	  participado	  

dezenas	  de	  crianças,	  de	  diferentes	  faixas	  etárias.	  	  

Também	  ao	  nível	  do	  Projecto	  Estufa	  Urbana	   foi	  desenvolvida	  uma	  acção	  educativa	  para	  crianças	  sobre	  a	  

temática	  da	  Floresta	  e	  uma	  actividade	  prática	  de	  sementeira.	  	  

Foi	   efectuada	   também	   uma	   sessão	   de	   sensibilização	   sobre	   a	   temática	   "Consumo	   Sustentável"	   para	   um	  

grupo	  de	  formandas,	  a	  pedido	  da	  instituição	  Ajuda	  de	  Mãe.	  	  

O	  GES	  Lisboa,	   tal	  como	  em	  anos	  anteriores,	  deu	  ainda	  apoio	  à	   realização	  de	  vários	   trabalhos	  escolares	  e	  

académicos,	   através	   de	   reuniões,	   entrevistas,	   fornecimento	   de	   informação	   e	   material,	   assim	   como	   na	  

sequência	   da	   preparação	   das	   acções	   educativas	   foram	   produzidos	   novos	   materiais	   lúdico-‐pedagógicos.	  

Foram	   igualmente	   disponibilizados	   diversos	  materiais	   de	   informação	   e	   divulgação	   da	  Quercus	   a	   escolas,	  

entidades	  e	  para	  eventos	  na	  sequência	  de	  solicitações	  recebidas. 
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Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo) 

Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza 

 

Estrutura:	  Condomínio	  da	  Terra	  –	  Gaia 

 

Indicadores	  de	  actividade: 

 

Número	  de	  colaboradores:	  3 

Número	  de	  reuniões:	  100 

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  10 

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  15 

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  6 

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  

Toneladas	  de	  rolhas	  recolhidas	  –	  40	  Ton	  

Árvores	  plantadas	  –	  60.220	  árvores 

	   

Descrição	  sumária	  das	  actividades: 

 

Condomínio	  da	  Terra 

• Realização	  do	  Congresso	  Internacional	  Condomínio	  da	  Terra,	  16,	  17	  e	  18	  de	  janeiro,	  no	  
Parque	  Biológico	  de	  Gaia. 

• Divulgação	  através	  de	  palestras:	  Conferência	  internacional	  “Respostas	  Locais	  a	  Desafios	  
Globais”,	  dia	  6	  de	  março	  no	  Fórum	  da	  Maia. 



 

• Cordenação	  da	  equipa	  multidisciplinar	  do	  Earth	  Condominium	  Advisory	  Council. 

• Apresentação	  e	  workshop	  do	  projeto	  na	  Ecosystems	  Services	  Partnership	  –	  6th	  Annual	  
International	  ESPtConference	  2013	  (www.espconference.org,)	  que	  decorreu	  no	  mês	  de	  
agosto	  de	  2013	  entre	  o	  dia	  26	  e	  o	  dia	  30	  em	  Bali. 

• no	  evento	  “6th	  Annual	  International	  ESP	  Conference	  2013”	  em	  Bali,	  agosto. 

• Apresentação	  e	  participação	  no	  evento	  “Planetary	  Boundaries	  Symposium”	  em	  Londres,	  
Setembro. 

• Co-‐organização	  da	  Conferência	  de	  Serralves	  “Educar	  para	  o	  Património	  Comum”,	  1,	  2	  e	  3	  
de	  Novembro. 

• Participação	  nas	  atividades	  do	  Commons	  Cluster	  através	  da	  “Commons	  action	  for	  the	  
United	  Nations”. 

• Participação	  na	  discussão	  pública	  sobre	  “Sustainable	  Development	  Goals-‐after2015”. 

 

Green	  Cork 

• 40	  ton	  de	  rolhas	  recolhidas	  em	  2013. 

• Parceiros	  de	  recolha	  de	  rolhas	  de	  cortiça: 

◦ Empresas	  de	  recolha	  de	  óleos	  alimentares	  usados:	  Bioeste	  e	  Biological; 

◦ Hipermercados:	  Continente; 

◦ Shoppings:	  Dolce	  Vita	  e	  Gaia	  Shopping; 

◦ Municípios:	  Alcobaça,	  Amadora,	  Ílhavo,	  Ourém,	  Ponte	  de	  Lima,	  São	  Brás	  de	  Alportel,	  
São	  João	  da	  Madeira	  e	  Vila	  de	  Rei. 

◦ Outras	  empresas:	  Bensaude,	  Ruy	  Henriques	  e	  Shereton	  Algarve. 

• Dinamização	  do	  Facebook	  do	  Green	  Cork	  -‐	  3.327	  'Gostos'	  no	  facebook	  do	  Green	  Cork	  
(www.facebook.com/greencork). 

• Construção	  do	  novo	  site. 

• 1.717	  endereços	  de	  e-‐mail	  na	  mailing	  list	  do	  Green	  Cork. 



 

• 1º	  Encontro	  Green	  Cork/Floresta	  Comum	  fevereiro	  em	  Alcobaça,	  15h,	  70	  participantes,	  
formação	  de	  professores.	  Parceria	  com	  Município	  de	  Alcobaça	  e	  Ordem	  dos	  Biólogos. 

• Entrega	  do	  1º	  Prémio	  Green	  Cork	  a	  Alberto	  Teixeira	  Ribeiro	  da	  Associação	  Verde	  Foi	  Meu	  
Nascimento. 

• 2º	  Encontro	  Green	  Cork/Floresta	  Comum	  novembro	  no	  Gerês,	  15h,	  150	  participantes,	  
formação	  de	  professores..	  Parceria	  com	  Município	  de	  Terras	  do	  Bouro,	  ATAHCA,	  Ordem	  
dos	  Biólogos,	  Comissão	  de	  Compartes	  do	  Campo	  do	  Gerês,	  UTAD	  e	  Associção	  AMO	  
Portugal. 

• Green	  Cork	  nomeado	  'Top-‐ranked	  climate	  solution	  in	  the	  European	  Commission's'	  em	  
2013. 

• Realização	  do	  concurso	  de	  recolha	  de	  rolhas	  de	  cortiça	  para	  escuteiros.	  Agrupamento	  
Vencedor:	  	  Escuteiros	  do	  1278	  BARCARENA.	  Prémio:	  	  Eco-‐Camping	  na	  Herdade	  Freixo-‐do-‐
Meio	  nos	  dias	  28	  e	  29	  de	  setembro. 

• Green	  Cork	  Escolas	  2012/2013:	  332	  escolas	  e/ou	  agrupamentos	  escolares	  com	  a	  
participação	  direta	  de	  mais	  de	  86.187	  alunos.	  Concurso	  da	  mascote	  'Rolhinhas'	  vencido	  
pela	  Escola	  Básica	  de	  Valença.	  Concurso	  de	  presépios	  em	  cortiça	  por	  grupo	  de	  
escolaridade,	  as	  escolas	  vencedoras	  foram	  a	  Casa	  1ª	  Infância	  do	  grupo	  escolar	  de	  jardins	  
escolas	  e	  1º	  ciclo,	  o	  Colégio	  Ellen	  Key	  do	  grupo	  escolar	  do	  2º	  e	  3º	  ciclos	  e	  o	  Agrupamento	  
Escolar	  de	  Rio	  Tinto	  do	  grupo	  escolar	  do	  secundário.	  Relativamente	  à	  apresentação	  final	  a	  
escola	  vencedora	  foi	  o	  Jardim-‐Escola	  João	  de	  Deus	  de	  Matosinhos. 

• Green	  Cork	  Escolas	  2013/2014:	  abertura	  de	  inscrições	  e	  divulgação	  de	  atividades,	  com	  177	  
escolas	  inscritas	  até	  ao	  final	  do	  ano. 

• Parceria	  com	  o	  evento	  “Reciclar	  para	  Plantar”,	  que	  decorreu	  na	  Casa	  Municipal	  do	  
Ambiente	  de	  Almada	  nos	  dias	  21	  e	  22	  de	  março. 

• Sintetização	  de	  procedimentos	  ao	  nível	  da	  classificação	  e	  transporte	  de	  rolhas.	  
Desclassificação	  das	  rolhas	  da	  Lista	  Laranja	  para	  a	  Lista	  Verde,	  no	  âmbito	  do	  Movimento	  
Transfronteiriço	  de	  Resíduos. 

• Permitir	  o	  alargamento	  da	  recolha	  de	  rolhas	  utilizando	  os	  ecopontos	  existentes	  para	  a	  
recolha	  de	  vidro.	  Contactos	  diversos	  com	  a	  SPV	  e	  com	  o	  LNEG.	  Preparação	  para	  a	  
realização	  de	  um	  Estudo	  de	  Viabilidade	  Técnica	  da	  recolha	  de	  rolhas	  através	  deste	  sistema	  
e	  canal	  (financiado	  ao	  abrigo	  dos	  Projetos	  de	  inovação	  da	  SPV).	   

• Criação	  da	  Fileira	  da	  Cortiça.	  Redução	  do	  VPV	  aplicado	  à	  Cortiça.	  Contatos	  diversos	  com	  a	  



 

SPV.	   

 

 

Floresta	  Comum 

• Ações	  de	  divulgação	  e	  promoção	  do	  projeto	  Floresta	  Comum. 

• Construção	  do	  site	  www.florestacomum.org 

• Acompanhamento	  da	  época	  de	  reflorestação	  de	  2012/13	  (outubro	  2012	  –	  fevereiro	  2013).	  
Nesta	  época,	  o	  Floresta	  Comum	  promoveu	  a	  plantação	  de	  um	  total	  de	  60.220	  árvores	  
autóctones	  em	  54	  municípios	  portugueses. 

• Abertura	  das	  candidaturas	  a	  árvores	  para	  a	  época	  de	  2013/14.	  Através	  dos	  viveiros	  do	  
ICNF,	  IP,	  foram	  disponibilizadas	  130.000	  árvores.	   

• Análise	  das	  candidaturas,	  tendo	  sido	  aceites	  58	  candidaturas	  respectivas	  a	  74	  municípios	  
para	  a	  cedência	  de	  96	  mil	  árvores. 

• Desenvolvimento	  de	  uma	  aplicação	  on-‐line	  para	  a	  gestão	  do	  stock	  de	  árvores	  e	  
comunicação	  com	  os	  viveiros. 

• Realização	  do	  1º	  e	  2º	  Encontro	  Green	  Cork/Floresta	  Comum	  referidos	  acima. 

• Organização	  de	  4	  cursos	  de	  formação	  de	  coletores	  de	  sementes	  com	  o	  apoio	  da	  UTAD	  
através	  do	  Prof.	  Dr.	  João	  Carvalho. 

• Ações	  de	  colheita	  de	  sementes. 

• Apoio	  a	  várias	  ações	  de	  plantação	  com	  ferramentas,	  transporte	  de	  árvores	  e	  ferramentas,	  
apoio	  técnico	  e	  árvores.	  Destacam-‐se	  as	  seguintes	  ações:	  Campo	  Nacional	  de	  Escutas,	  
Idanha-‐a-‐Nova;	  Escola	  Agrícola	  da	  Pontinha,	  Odivelas;	  Santa	  Casa	  da	  Misericórdia,	  Ponte	  
de	  Sôr;	  C.C.B.	  Campo	  do	  Gerês,	  Terras	  do	  Bouro;	  Município	  de	  Valongo. 

• Início	  do	  protocolo	  de	  apoio	  ao	  Floresta	  Comum	  pela	  REN. 

 

SAVE 

• Desenvolvimento	  das	  últimas	  tarefas	  de	  investigação	  sobre	  o	  projeto. 



 

• Desenvolvimento	  e	  atualização	  de	  dois	  websites,	  um	  em	  português	  
(http.//saveserradaestrela.wordpress.com/)	  e	  outro	  em	  inglês	  
(http://saveserradaestrelaen.wordpress.com/). 

• Revisão	  da	  literatura	  relativa	  aos	  conceitos	  e	  a	  casos	  de	  estudo	  de	  referência	  a	  nível	  
europeu	  e	  internacional	  sobre	  o	  modelo	  de	  ITI	  (Intervenção	  Integrada	  de	  base	  territorial). 

• Estudo	  da	  implementação	  da	  medida	  2.4	  do	  subprograma	  2	  (Gestão	  Sustentável	  do	  
Espaço	  Rural)	  do	  PRODER,	  as	  Intervenções	  Territoriais	  Integradas	  (ITI)	  no	  Parque	  Natural	  
da	  Serra	  da	  Estrela. 

• Realização	  de	  reuniões	  de	  grupo,	  entrevistas	  a	  atores	  chave	  e	  inquéritos	  aos	  fornecedores	  
dos	  serviços	  ambientais	  no	  PNSE.	  Consulta	  de	  diversas	  entidades	  com	  ação	  na	  área	  e	  
realização	  de	  inquéritos	  aos	  não	  beneficiários	  das	  medidas	  ITI´s. 

• Realização	  de	  um	  inquérito	  a	  400	  habitantes	  da	  malha	  urbana	  do	  concelho	  de	  Coimbra	  
para	  o	  estudo	  com	  o	  objetivo	  de	  percepcionar	  a	  obtenção	  de	  benefícios	  económicos	  dos	  serviços	  
ecológicos,	  recreio	  e	  lazer	  do	  Parque	  Natural	  da	  Serra	  da	  Estrela.	  

• Avaliação	  e	  divulgação	  dos	  resultados	  do	  SAVE,	  término	  do	  projeto. 

• Divulgação	  final	  do	  projeto	  decorreu	  com	  a	  realização	  das	  3	  conferências	  previstas.	  A	  
primeira	  decorreu	  em	  Seia	  nos	  dias	  9	  e	  10	  de	  abril	  de	  2013.	  No	  dia	  28	  Maio	  decorreu	  o	  2º	  
Workshop	  do	  projeto	  SAVE	  no	  Parque	  Nacional	  do	  Peneda-‐Gerês	  com	  24	  participantes.	  
Em	  Palmela	  no	  dia	  11	  de	  julho,	  com	  21	  participantes	  decorreu	  o	  terceiro	  e	  último	  
workshop	  do	  SAVE,	  voltado	  mais	  para	  a	  divulgação	  dos	  resultados	  finais	  do	  projeto.	   

• Apresentação	  do	  projeto	  na	  Ecosystems	  Services	  Partnership	  –	  6th	  Annual	  International	  
ESPtConference	  2013	  (www.espconference.org,)	  que	  decorreu	  no	  mês	  de	  agosto	  de	  2013	  
entre	  o	  dia	  26	  e	  o	  dia	  30	  em	  Bali. 

• Edição	  e	  produção	  da	  publicação “Economia	  dos	  Serviços	  de	  Ecossistema	  –	  Um	  guia	  para	  
conhecer	  e	  valorizar	  serviços	  de	  agroecossitemas	  em	  áreas	  protegidas	  de	  montanha” 

 

 



	  
Relatório	  de	  Atividades	  2013	  

	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
	  

Estrutura:	  CRASM	  –	  Centro	  de	  Recuperação	  de	  Animais	  Selvagens	  de	  Montejunto	  
	  

	  

Indicadores	  de	  atividade:	  

• Número	  de	  colaboradores:	  10	  
• Número	  de	  reuniões:	  6	  
• Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  0	  
• Número	  de	  ações	  de	  sensibilização:	  7	  	  	  
• Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  3	  
• Outros	  indicadores	  (descriminar):	  	  

• Trabalho	  de	  campo	  com	  o	  Grupo	  189	  dos	  Escoteiros	  de	  Via	  Longa	  e	  a	  equipa	  do	  Naturfest.	  
Participação	  em	  3	  eventos	  com	  stand	  de	  divulgação:	  Naturfest,	  Festa	  das	  Adiafas	  e	  Festa	  da	  
Freguesia	  do	  Vilar.	  Participação	  no	  projeto	  TRALSUD	  -‐	  Traditional	  Lifestyle	  as	  a	  Model	  for	  
Sustainable	  Development.	  

• Nº	  de	  Visitantes:	  261	  
• Nº	  de	  Apadrinhamentos:	  7	  
• Nº	  de	  Eventos	  de	  Libertação	  de	  Animais:	  4	  
• Nº	  de	  Animais	  Libertados:	  61	  
• Nº	  de	  Animais	  Ingressados:	  174	  

	  
	  
Descrição	  sumária	  das	  atividades:	  

• Recolha,	  Tratamento	  e	  Recuperação	  de	  Animais	  Selvagens;	  
• Melhoria	  das	  instalações;	  
• Participação	  na	  Natur	  Fest,	  que	  se	  realizou	  de	  28	  a	  30	  de	  Junho,	  com	  um	  stand	  de	  divulgação	  e	  
organização	  da	  dinamização	  de	  atividades	  para	  crianças;	  

• Participação	  com	  stand	  de	  divulgação	  na	  Festa	  das	  Adiafas,	  de	  19	  a	  26	  de	  Outubro,	  no	  Cadaval.	  
Atividade	  com	  as	  crianças	  que	  visitaram	  o	  certame,	  com	  libertação	  de	  um	  Peneireiro	  -‐	  comum	  (Falco	  
tinnunculus);	  

• Participação	  na	  Festa	  da	  Freguesia	  de	  Vilar,	  de	  19	  e	  20	  de	  Dezembro;	  
• Ação	  de	  sensibilização	  dirigida	  a	  um	  grupo	  de	  adolescentes	  da	  CERCI	  no	  Centro	  de	  Educação	  

Ambiental	  de	  Azambuja,	  a	  convite	  do	  pelouro	  da	  Educação	  da	  Câmara	  Municipal	  de	  Azambuja,	  a	  20	  de	  
Fevereiro;	  

• Coorganização	  da	  assembleia	  geral	  do	  CREIAS	  Oeste	  (Centro	  Regional	  de	  Educação	  e	  Inovação	  
associada	  à	  Sustentabilidade	  do	  Oeste,	  um	  CRE	  criado	  no	  âmbito da	  década	  da	  educação	  para	  o	  
desenvolvimento	  sustentável	  e	  lançado	  pela	  Universidade	  das	  Nações	  Unidas)	  que	  se	  realizou	  a	  2	  de	  
Fevereiro	  precedida	  de	  uma	  visita	  ao	  CRASM;	  

• Visita	  de	  Kabutan	  Yoichi	  a	  1	  de	  Março,	  um	  japonês	  que	  pretende	  criar	  no	  Japão	  um	  CRE	  –	  Centro	  
Regional	  de	  Excelência;	  

• Visita	  de	  estudo,	  dia	  7	  de	  Junho,	  com	  alunos	  da	  Escola	  Profissional	  Agrícola	  Fernando	  Leal	  (Runa	  
–	  Torres	  Vedras),	  com	  apadrinhamento	  e	  libertação	  de	  um	  Milhafre	  -‐	  preto	  (Milvus	  migrans);	  

• Visita	  de	  estudo,	  dia	  28	  de	  Outubro,	  com	  alunos	  do	  6º	  ano	  da	  Escola	  Básica	  da	  Azambuja.	  
• Participação	  no	  Dia	  Eco	  Escolas	  do	  Agrupamento	  de	  Escolas	  do	  Cadaval,	  dia	  21	  de	  Maio,	  com	  a	  

libertação	  de	  uma	  ave	  recuperada,	  um	  Peneireiro	  -‐	  comum	  (Falco	  tinnunculus),	  seguida	  uma	  oficina	  de	  



cozinha	  sustentável	  a	  uma	  turma	  do	  5º	  ano;	  
• Participação	  no	  projeto	  TRALSUD	  -‐	  	  Traditional	  Lifestyle	  as	  a	  Model	  for	  Sustainable	  Development	  ,	  
uma	  parceria	  de	  aprendizagem	  com	  6	  países	  Europeus,	  financiada	  pelo	  Programa	  de	  
Aprendizagem	  ao	  longo	  da	  Vida.	  O	  CRASM	  colaborou	  com	  o	  parceiro	  português,	  ES	  
Associação	  Sustentável	  Solidária,	  tendo	  acolhido	  nas	  suas	  instalações,	  no	  dia	  23	  de	  Maio,	  
representações	  da	  Grécia,	  Lituânia,	  Roménia	  e	  Turquia.	  Para	  além	  de	  uma	  visita	  ao	  Centro,	  
realizou-‐se	  uma	  saída	  de	  campo	  para	  observação	  da	  fauna	  e	  da	  flora	  da	  serra	  do	  Montejunto.	  
No	  dia	  25	  apresentou-‐se	  uma	  apresentação	  bilingue	  intitulada,	  “CRASM	  –	  Utilizar	  
Conhecimento	  para	  promover	  a	  Biodiversidade!”,	  integrada	  no	  seminário	  dedicado	  à	  
Sustentabilidade	  que	  se	  realizou	  no	  Auditório	  da	  Câmara	  Municipal	  do	  Bombarral;	  

• Visita	  de	  uma	  equipa	  de	  reportagem	  da	  revista	  Visão/Júnior	  em	  27	  de	  Junho,	  acompanhado	  de	  uma	  
criança	  de	  10	  anos,	  e	  sua	  mãe,	  residentes	  na	  Maia	  (Porto),	  para	  acompanhar	  o	  percurso	  de	  um	  animal	  
resgatado	  pelo	  centro	  como	  prémio	  de	  um	  concurso	  promovido	  pela	  revista;	  

• Realização	  do	  1º	  passeio	  Turístico	  de	  bicicleta	  e	  pedestre	  por	  trilhos	  do	  Montejunto,	  dia	  1	  de	  
Setembro,	  com	  o	  apoio	  de	  Aceleras	  BTT	  (do	  Avenal),	  Benebike,	  Município	  do	  Cadaval	  e	  Geocaching,	  
com	  libertação	  de	  três	  Águias-‐	  de-‐asa-‐redonda	  (Buteo	  buteo)	  	  

• Passeio	  noturno	  na	  Serra	  de	  Montejunto,	  dia	  23	  de	  Novembro,	  “Ao	  encontro	  do	  Bufo-‐Real”,	  com	  o	  
apoio	  Município	  do	  Cadaval,	  Geocaching,	  	  Espeleo	  clube	  de	  Torres	  Vedras	  e	  Escoteiros	  de	  Vialonga	  –	  
Agr.189;	  

• Acolhimento	  da	  assembleia	  de	  freguesia	  do	  Vilar	  nas	  instalações	  do	  CRASM,	  no	  dia	  3	  de	  Setembro,	  
antecedido	  de	  uma	  apresentação	  sobre	  a	  missão	  do	  CRASM;	  

• Início	  da	  colocação	  de	  caixas-‐ninho	  para	  Coruja	  -‐	  das	  -‐	  torres	  (Tyto	  alba)	  e	  Peneireiro	  -‐	  comum	  (Falco	  
tinnunculus)	  para	  bio-‐controlo	  de	  roedores,	  em	  pomares	  de	  macieiras,	  em	  Pero-‐Moniz	  e	  Figueiros	  
(Cadaval).	  

• Uma	  equipa	  de	  voluntários,	  composta	  por	  elementos	  da	  direção	  do	  Naturfest	  e	  do	  Agrupamento	  189	  
dos	  Escoteiros	  de	  Vialonga,	  construíram	  um	  lago	  no	  túnel	  das	  aquáticas	  no	  dia	  11	  de	  Maio.	  
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Sumário de Actividades 2013 

 
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 
 
 
Estrutura CRASSA 
  
 
 
Indicadores de actividade: 
 
Número de colaboradores:   6 voluntário   
Número de reuniões: 10 com outras instituições  

Número de intervenções na comunicação social: 5 Rádios locais e nacionais  -   2 Jornais e Jornais on-

line – gravação de ”Minutos Verdes; 

Número de Acções de sensibilização: 4 visitas de escolas – 1 arrastamento de tartaruga careta-careta – 4 

acções de sensibilização nas escolas. 

Número de Protocolos de cooperação = 7 
Com -  Inst. Reintegração Social 
   “        Câmara Municipal de Grândola 

 
 
 
 
Outros indicadores (descriminar): 3 participações em eventos com outras instituições.  
- Participação conjunta com a Câmara de Grândola e Faculdade de Ciências de Lisboa, na inauguração dos 

percursos pedestres na Herdade da Ribeira Abaixo e libertação de animais recuperados; 

 

 

 

 

 
 

Descrição sumária das actividades: 
- Participação na monitorização dos “Cágados de Carapaça Estriada”; 
- Entrevista na “Antena 1”, sobre a pesca da enguia; 
- Entrevistas nas rádios locais sobre o CRASSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Atividades 2013 
Quercus  - Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 
Estrutura: Projeto Empresas e Biodiversidade 

                        Outras áreas: Pesticidas; Conservação de tubarões ; Colaboração no QA  
 

Indicadores de atividade: 
 
Número de colaboradores: 1 (meio-tempo de jan-jun 2013) + 1 voluntária 

Número de reuniões: 10  

Número de comunicados de imprensa: 1 

Número de ações de sensibilização organizadas: 2 

Número de saídas de campo: - 

Outros indicadores:  
                       Nº de candidaturas apresentadas, em parceria internacional: 1 
                       Representação da Q. em organismos/plataformas internacionais: 6 

                 Ações de formação frequentadas:  1 curso; 6 seminários/conferências 
 

Descrição sumária das atividades: 
 
Os objetivos traçados anteriormente no Plano de Atividades para o ano de 2013 foram cumpridos 
na sua maioria, sendo que a candidatura ao LIFE+, em parceria com a Global Footprint Network 
não foi aprovada, resultando na redução de capacidade de trabalho, que a partir de Julho passou a 
ser feito exclusivamente em voluntariado. 
 
No primeiro semestre de 2013 o trabalho concentrou-se na finalização do projeto Empresas e 
Biodiversidade – Mundo Rural, financiado pelo Ministério da Agricultura através do Programa da 
Rede Rural Nacional, nomeadamente com elaboração de relatórios  de contas e atividades.  A 
última tranche foi paga em outubro de 2013. 
 
Ainda no contexto da área “Empresas e Biodiversidade” continuámos a colaboração ativa com o 
Secretariado da Convenção da Diversidade Biológica das Nações Unidas, no contexto da Global 
Partnership on Business and Biodiversity. 
 
Turismo e Biodiversidade: Mantivémos o apoio ao Hostel Almaa Sintra e promovemos a 
ferramenta Biodiversity Check (no âmbito da parceria com a Campanha Europeia Business and 
Biodiversity) em articulação com a equipa Minuto Verde e por contactos junto da responsável do 
programa Economia Verde da SIC. 
 
Finança e Biodiversidade: A iniciativa Natural Capital Declaration (NCD)promovida pela UNEP-FI 
foi consolidada em 2013, tendo anteriormente a Quercus aderido como entidade apoiante, 
juntamente com outras ONG, a maioria de dimensão internacional. Assim, a Quercus ficou 
integrada num dos Grupos de Trabalho da NCD, permitindo assim o acompanhamento e 
intervenção neste projeto que reúne importantes instituições financeiras a nível mundial. Nesse 
contexto, garantimos uma participação ativa e influenciámos o processo no sentido de abordar 
processos relacionados com a desflorestação. Temos participado nos webinars deste projeto, e em 
articulação com o angariador de fundos, temos procurado que uma instituição portuguesa da banca 
ou de seguros adira também à NCD. 
 
 



Candidaturas: Elaborada nova candidatura ao Programa Grundtvig, na medida “Parcerias de 
Aprendizagem”, em parceria com ONG de vários países da Europa, sobre financiamento de 
projetos económicos associados à desflorestação. A candidatura não foi aprovada. 
 
Preparado um pré-projeto a apresentar no âmbito da Iniciativa Gulbenkian Oceanos. 
 
Formação: Economics for Marine Conservation, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, 
de 13-15 de Novembro 2013  
 
 
OUTROS PROJETOS E ATIVIDADES 
 
Projeto Parcerias de Aprendizagem Grundtvig “Forest and Biodiversity at Risk – Oppportunities 
for Environmental Education” 
Foram realizadas as mobilidades em falta, deste projeto financiado pelo programa europeu 
Grundtvig, nomeadamente à Suécia e Alemanha. Participação nas reuniões de coordenação e na 
elaboração de um Guia de projetos de educação e sensibilização ambiental sobre na floresta e sua 
biodiversidade. Elaborado e entregue o relatório final à agência Pro-alv, e recebida a última tranche 
de financiamento.  Elaborado artigo para o jornal Quercus Ambiente. 
 
Conservação de tubarões 
Mantivémo-nos como ponto de contacto da Shark Alliance (coligação de 130 ONGs pela 
conservação dos tubarões) na Quercus, sendo que esta plataforma foi entretanto suspensa, em 
virtude de o seu objetivo principal ter sido alcançado: a alteração da regulamentação europeia 
sobre finning, em finais de 2012. 
Posteriormente,  e em contacto com organizações no Reino Unido, temos feito revisão de 
traduções de diversos textos (fichas, comunicados, e outro material informativo) para português. 
 
EEB, IUCN, IPBES 
Continuação de colaboração com o Grupo de Trabalho em Biodiversidade do EEB, em 
representação da Quercus. Participação na Assembleia Geral e Conferência Anual do EEB, em 
Bruxelas. 
 
Participação no EU Policy Advisory Group do IUCN. 
 
Participação na plataforma internet do IPBES. 
 
Pesticidas 
Foi confirmada a adesão da Quercus como membro da Pesticides Action Network, após proposta 
anterior e feita revisão da tradução uma brochura da PAN. Foi acompanhado o processo de 
transposição da diretiva do uso sustentável dos pesticidas, no entanto, não foi conseguido o 
objetivo de elaborar uma queixa sobre esse processo, por falta de tempo e de disponibilidade de 
voluntários. 
 
Quertoon Network 
Colaboração na criação de cartoons sobre diversas temáticas ambientais, para publicação no 
jornal Quercus Ambiente. Início da colaboração de um desenhador Paulo Guerreiro. 
 
 
 
 
 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Projecto	  Life	  Ecotone	  -‐	  Gestão	  de	  habitats	  ripícolas	  para	  a	  conservação	  de	  invertebrados	  

ameaçados	  
	  

Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  8	  

Número	  de	  reuniões:	  5	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  2	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  5	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  12	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  

	  	  
	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  
Como	  resumo,	  podemos	  salientar	  os	  seguintes	  resultados	  obtidos	  até	  Dezembro	  de	  2013:	  

• Foram	  concluídas	  as	  acções	  preparatórias,	  nomeadamente	  a	  caracterização	  da	  vegetação,	  
inventariação	  da	  ictiofauna,	  das	  populações	  de	  odonatos	  e	  de	  náiades	  

• Foram	  elaborados	  os	  projectos	  técnicos	  de	  intervenção	  
• Foram	  efectuadas	  diversas	  intervenções	  de	  gestão	  dos	  bosques	  de	  amieiros,	  bem	  como	  de	  

controle	  de	  espécies	  invasoras,	  totalizando	  cerca	  de	  16	  hectares	  
• Foi	  reabilitado	  o	  Posto	  Aquícola	  de	  Campelo	  para	  permitir	  reproduzir	  Margaritifera	  

margaritifera	  e	  Unio	  tumidiformis,	  bem	  como	  Squalius	  torgalensis	  
• Infestaram-‐se	  125	  trutas	  de	  rio	  (Salmo	  trutta)	  com	  gloquídeos	  de	  Margaritifera	  margaritifera	  
• Após	  sete	  meses	  de	  infestação	  capturaram-‐se	  85.242	  juvenis	  de	  Margaritifera	  margaritifera	  
• Instalaram-‐se	  cerca	  de	  1.000	  juvenis	  de	  Margaritifera	  margaritifera	  no	  rio	  Paiva,	  em	  sistemas	  

de	  retenção	  
• Capturaram-‐se	  25.686	  juvenis	  de	  Unio	  tumidiformis	  
• Cerca	  de	  12.000	  juvenis	  de	  Unio	  tumidiformis	  foram	  colocados	  na	  ribeira	  do	  Torgal	  
• Foi	  efectuada	  uma	  acção	  de	  repovoamento	  com	  393	  Escalos	  do	  Mira	  
• Foram	  capturadas	  51	  Trutas-‐de-‐rio	  no	  rio	  Paivô	  (afluente	  do	  rio	  Paiva)	  para	  reprodução	  no	  

Posto	  Aquicola	  de	  Torno	  (Amarante),	  em	  colaboração	  com	  o	  ICNF.	  
• Foram	  colocados	  5	  painéis	  informativos	  nas	  áreas	  e	  polos	  de	  intervenção	  
• Foi	  editado	  um	  folheto	  do	  projecto	  e	  uma	  brochura	  
• Foram	  realizados	  três	  intercâmbios	  com	  projectos	  análogos	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Projecto:	  LIFE+	  Habitats	  Conservation	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  4	  

Número	  de	  reuniões:	  14	  	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  2	  	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  48	  	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  22	  

Artigos	  na	  imprensa	  e	  intervenções	  na	  rádio:	  8	  	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  

Durante	  o	  ano	  2013,	  no	  âmbito	  do	  projeto	  LIFE+	  “habitats	  Conservation	  -‐	  conservação	  de	  habitats	  naturais	  

e	  semi-‐naturais	  na	  Serra	  de	  Aire	  e	  Candeeiros”	  foram	  efetuadas	  as	  seguintes	  atividades:	  

a) Continuação	  do	  processo	  de	  licenciamento	  para	  2	  estábulos	  para	  acomodação	  dos	  400	  caprinos	  de	  

raça	   serrana	   “ecotipo	   ribatejano”	   previstos	   no	   projeto	   tendo	   sido	   já	   concluída	   a	   instalação	   do	  

estábulo	  na	  área	  de	  intervenção	  da	  freguesia	  de	  Fátima.	  

b) Decorreram	  as	  ações	  de	  controlo	  mecânico	  de	  matos	  previstas	  

c) Continuaram	  a	  decorrer	  	  acções	  de	  monitorização	  do	  efeito	  do	  pastoreio	  

d) Manutenção	  da	  página	  web	  em	  http://habitatsconservation.org/	  

e) Realização	  do	  programa	  educativo	  “Há	  Vida	  na	  Serra”	  com	  adesão	  de	  14	  escolas	  de	  vários	  níveis	  de	  

ensino	  da	  área	  envolvente	  à	   serra	  abrangendo	  cerca	  de	  1400	  alunos.	  Para	  apoio	  às	  atividades	   foi	  

editado	  um	  guião	  pedagógico	  e	  elaborado	  um	  jogo.	  	  

f) Exposição	  pública	  dos	  trabalhos	  escolares	  realizados	  pelas	  escolas,	  em	  evento	  realizado	  em	  Ourém	  

–	  Festa	  da	  Criança	  –	  por	  onde	  passaram	  mais	  de	  3000	  alunos.	  	  

g) Recuperação	  de	  secador	  de	  plantas	  no	  âmbito	  da	  ação	  que	  visa	  a	  valorização	  de	  plantas	  medicinais,	  

aromáticas	  e	  condimentares.	  

h) Certificação	  da	  Quercus	  no	  âmbito	  da	  actividade	  de	  colheita	  e	  processamento	  de	  plantas	  aromáticas	  

e	  medicinais	  na	  área	  da	  Serra	  de	  Aire.	  

i) Publicação	   de	   artigos	   em	   jornais	   e	   entrevistas	   em	   rádios	   com	   referências	   ao	   projeto	   em	   vários	  

órgãos	  de	  comunicação	  social.	  

 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus	  -‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Projecto:	   LIFE	   TAXUS	   –	   Restaurar	   bosquetes	   de	   teixo	   [9580*	   Florestas	  mediterrânicas	   de	   Taxus	   baccata]	  
(LIFE12	  NAT/PT/000950)	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  2	  

Número	  de	  reuniões:	  8	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  1	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  0	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  10	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  	  

Artigos	  na	  imprensa:	  2	  

	  
Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  

Durante	  o	  ano	  2013,	  no	  âmbito	  do	  projeto	  LIFE	  TAXUS	  foram	  efectuadas	  as	  seguintes	  actividades:	  

a) Desenvolvimento	  e	  implementação	  do	  sitio	  electrónico	  do	  projeto	  (www-‐lifetaxus.quercus.pt)	  

b) Estudo	  da	  situação	  inicial	  de	  referência	  do	  habitat	  

c) Realização	  de	  várias	  reuniões	  com	  o	  ICNF	  no	  âmbito	  da	  planificação	  das	  ações	  concretas	  no	  terreno	  

d) Publicação	  de	  artigos	  sobre	  o	  projeto	  no	  jornal	  Quercus	  Ambiente.	  

	  

 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Projecto:	  Micro-‐reservas	  biológicas	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  11	  

Número	  de	  reuniões:	  5	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  4	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  2	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  25	  

Voluntários	  participantes	  nas	  atividades	  -‐	  40	  

Reportagem	  em	  jornais	  -‐	  pelo	  menos	  5	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  	  

	  
Descrição	  sumária	  das	  actividades	  de	  gestão	  no	  terreno	  :	  

Durante	  o	  ano	  2013,	  no	  âmbito	  do	  projeto	  das	  Micro-‐reservas	  foram	  efetuadas	  as	  seguintes	  atividades:	  

a) Micro-‐reserva	   da	   Peninha:	   arranque	   e	   corte	   de	   espécies	   exóticas,	   nomeadamente	   acácia,	   assim	  

como	  controlo	  de	  matos	  nas	  fileiras	  de	  carvalhos-‐negrais	  plantados	  em	  atividades	  anteriores.	  

b) Micro-‐reserva	  das	   lagoas	   temporárias	  de	  Almograve	  –	  monitorização	  da	  população	  de	  cágado-‐de-‐

carapaça-‐estriada	  com	  recurso	  a	  equipamento	  para	  bio-‐tracking	  

c) Micro-‐reserva	  dos	  Colmeais	  –	   gestão	  do	  olival,	   controle	  de	   silvados,	   continuação	  da	   colocação	  de	  

sinalética	  nos	  caminhos	  internos.	  

d) Micro-‐reserva	   do	   Monte	   do	   Outeiro	   –	   gestão	   de	   habitat	   com	   controlo	   mecânico	   da	   vegetação	  

herbácea	  e	  controlo	  do	  canavial,	  e	  reforço	  do	  banco	  de	  sementes	  de	  Linaria	  ricardoi.	  

e) ZPE	   de	   São	   Vicente	   –	   manutenção	   das	   caixas-‐ninho	   da	   colónia	   de	   francelhos,	   vigilância	   e	  

monitorização	  da	  população	  desta	  ave.	  

f) Micro-‐reserva	   do	   cervunal	   de	   Prados	   –	   colocação	   de	   vedação	  para	   evitar	   passagem	  de	   pessoas	   e	  

animais	  de	  modo	  a	  salvaguardar	  a	  população	  de	  narciso-‐de-‐trombeta	  aqui	  existente.	  

g) Micro-‐reserva	   do	   Azabucho:	   foi	   apresentada	   oficialmente	   esta	  micro-‐reserva	   adquirida	   em	   2012,	  

numa	   cerimónia	   que	   decorreu	   no	   Dia	   22	   de	   Maio,	   Dia	   Internacional	   da	   Biodiversidade,	   com	   a	  

presença	   do	   Sec	   de	   Estado	   das	   Florestas	   e	   do	   Desenvolvimento	   Rural	   e	   durante	   a	   qual	   foi	  

homenageada	  a	  nossa	  associada	  e	  benemérita	  Goubet	  Andrée.	  

 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Estrutura:	  Projecto	  Conservação	  dos	  Montados	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  1	  

Número	  de	  reuniões:	  67	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  8	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  6	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  61	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  Descrito	  nas	  actividades	  

	  	  
	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  
	  
Tratamento e encaminhamento para as entidades competentes de diversas denúncias sobre abates 
ilegais de espécies florestais protegidas; 
Saídas de campo para obtenção de provas sobre abates ilegais no terreno, com cartografia da 
localização e fotografias para remeter às entidades fiscalizadoras da Administração ou nas situações 
mais graves para fundamentar recurso à via judicial; 
Reuniões e contactos com diversas entidades, nomeadamente, serviços da Autoridade Florestal 
Nacional e equipas do SEPNA da GNR, para articular esforços e aumentar a eficácia dos serviços na 
protecção da floresta. 
Participação nas reuniões de Direcção do FSC Portugal (Forest Stewardship Counsil);  
Colaboração nas acções de sensibilização do CEA de Ourém essencialmente sobre a temáticas da 
floresta e conhecimento da Mata Municipal;  
Acompanhamento de reuniões da Plataforma Salvar o Tua e acções judiciais, contra a barragem de 
Foz-Tua; 
Acompanhamento dos processos judiciais em áreas de floresta protegida em risco; 
Encontro de ONG’s europeias - FME promovido pela FERN e organizado pela SSCN; 
Participação em actividades na FICOR – Feira Internacional da Cortiça em Coruche; 
Participação na consulta pública de EIA’s. 
Participação nas reuniões da Comissão Técnica do protocolo B&B Valorização do Sobreiro e 
Biodiversidade Associada, da Corticeira Amorim, ICNF, WWF e Quercus; 
	  
	  
	  
	  
 



Relatório	  de	  Actividades	  2013	  (resumo)	  
Quercus-‐	  Associação	  Nacional	  de	  Conservação	  da	  Natureza	  

	  
Projecto:	  Pegada	  Ecológica	  das	  Organizações	  

	  
Indicadores	  de	  actividade:	  
	  
Número	  de	  colaboradores:	  4	  

Número	  de	  reuniões:	  4	  

Número	  de	  comunicados	  de	  imprensa:	  2	  

Número	  de	  acções	  de	  sensibilização:	  0	  

Número	  de	  saídas	  de	  campo:	  5	  

Outros	  indicadores	  (descriminar):	  6	  respostas	  a	  pedidos	  de	  esclarecimento	  	  sobre	  o	  modo	  

de	  aplicação	  da	  pegada	  

	  

Descrição	  sumária	  das	  actividades:	  

Durante	  o	  ano	  2013,	  no	  âmbito	  do	  projeto	  pegada	  Ecológica	  das	  Organizações	  foram	  efetuadas	  

as	  seguintes	  atividades:	  

a) Finalização	  da	  intervenção	  envolvendo	  a	  conservação	  ativa	  na	  Lagoa	  Pequena/Lagoa	  de	  

Albufeira,	  no	  âmbito	  do	  projecto	  de	  Redução	  da	  Pegada	  Ecológica	  da	  SIMARSUL.	  

b) Manutenção	   do	   sítio	   electrónico	   www.ecopegada.org,	   uma	   ferramenta	   de	   apoio	   às	  

organizações	  ao	  nível	  do	  cálculo,	  redução	  e	  compensação	  da	  pegada	  ecológica.	  

c) Adesão	  do	  Inspira	  Hotel	  ao	  Programa	  Pegada	  Ecológica	  das	  Organizações	  

d) Adesão	   da	   Portwai,	   Handling	   de	   Portugal,	   S.A	   ao	   Programa	   Pegada	   Ecológica	   das	  

Organizações	  

 


