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Plano de Actividades 
2009-2010 

 

Direcção / Departamento de Administração e Organização (DAO) 
 
Funcionamento - Realização de reuniões ordinárias quinzenais. Dinamização de reuniões 

de trabalho regulares com os vários departamentos e coordenadores de projectos. 
Utilidade Pública - Organização de um dossier para candidatura da associação ao estatuto 

de utilidade pública. 
Secretariado – Normalização dos documentos institucionais e de envio de correspondência. 

Contratação de um colaborador a tempo inteiro para dar apoio às tarefas administrativas, 
arquivo, gestão financeira e de sócios. 

Contabilidade – Manutenção do contrato de serviços com a empresa LouléGest. 
Gestão financeira – Aplicação de critérios mais rigorosos na aquisição de materiais e 

serviços, com vista a uma forte contenção das despesas, com maior co-
responsabilização de todos os departamentos. Elaboração de balancetes mensais por 
área de actividade (departamento, projecto). 

Financiamentos – Implementação de uma nova estratégia de angariação de financiamentos 
(donativos, mecenato), de forma a reduzir os prejuízos crónicos da actividade 
administrativa. 

Arquivo – Implementação de um novo processo de arquivamento de documentação com 
vista a uma optimização do espaço existente e a uma pesquisa mais eficiente. 

Mailings – Periodicidade bimestral de mailings para sócios, aproveitando o envio do boletim 
INFO. Aperfeiçoamento do processo de mailings para outras instituições. 

Sócios – Oferta de incentivos, nomeadamente através da contratualização de vantagens 
(serviços, descontos) para os sócios com quotas em dia. 

Quotas – Optimização dos processos de cobrança. Reformulação do sistema de cobrança 
por desconto bancário. 

Mediateca – Conclusão da reorganização da biblioteca, com digitalização e disponibilização 
on-line. Constituição de uma base de dados passível de pesquisa, futuramente disponível 
on-line. Reorganização da hemeroteca e da fototeca. 

Sede – Arrumação mais funcional das várias salas, em particular, do pátio e anexo.  
Relações públicas – Organização de um sistema de divulgação regular das actividades 

associativas direccionado ao público em geral.  
Informação – Implementação de processos eficientes de circulação e disponibilização de 

informação entre as várias estruturas associativas. 
Bazar – Organização de um sistema de vendas com selecção criteriosa de produtos, 

incluindo a disponibilização de suportes de marketing institucional. 
Prémios Almargem – Atribuição anual de prémios simbólicos a personalidades e 

instituições que se distingam no Algarve pela positiva ou pela negativa. 
Jornadas da Almargem – Realização das 2ªas jornadas de trabalho, reflexão e 

comunicação da Almargem, envolvendo sócios e amigos da associação. 
Publicações institucionais – Produção bimestral de um boletim informativo 

(AlmargemInfo). Aperfeiçoamento, gestão e manutenção da página electrónica. Apoio à 
manutenção de outros instrumentos de divulgação online. 

Relações inter-associativas – Reforço da participação nas actividades da CPADA. 
Realização de contactos regulares com outras ONGAs algarvias, nacionais ou 



Associação Almargem 
2

internacionais, com vista à eventual realização de acções conjuntas e constituição de 
uma estrutura de coordenação inter-associativa regional.  

Projectos transversais - Desenvolvimento do projecto “As 8 Maravilhas do Algarve”. 
Organização da 2ª e 3ª edições do EcoFest – Festival de Música e Ambiente de 
Odeceixe. Apoio à organização da Feira Internacional de Parques Naturais e Ambiente 
(Olhão). 

 

Departamento de Recursos Naturais (DRN) 
 
RSUs - Continuação da participação nas Comissões de Acompanhamento dos Aterros 

Sanitários do Sistema Regional de RSU’s do Algarve. Promoção de um Seminário de 
balanço sobre Sistema Intermunicipal de Recolha e Tratamento de RSUs do Algarve. 

Recursos Hídricos - Conclusão do projecto “A ÁGUA NO ALGARVE – Sensibilizar para o 
Uso Eficiente da Água no Sector Urbano”, em parceria com a Águas do Algarve, S. A. 
Desenvolvimento de uma candidatura conjunta com a ARH Algarve, CCDR Algarve e 
Águas do Algarve, S. A. para um novo projecto na área do Uso Sustentável da Água. 
Participação no Conselho de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve a fim de 
acompanhar o desenvolvimento do Plano de Bacia Hidrográfica respectivo. 

Energia - Continuação da cooperação com a INFORSE – EUROPE, International Networh 
for Sustainable Energy. Intensificação da actividade na área respeitante à divulgação e 
incentivo das Energias Renováveis.  Desenvolvimento de um projecto de sensibilização 
na área do Biodiesel. 

 

Departamento de Educação Ambiental (DEA) 
 
Centro Ambiental da Pena - Prosseguimento das actividades de Educação Ambiental ao 

nível escolar, em colaboração com a Divisão de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Câmara Municipal de Loulé. Continuação da parceria com o DAL no 
projecto "Caminhar pela Saúde". Crónica semanal sobre as actividades desenvolvidas 
pelo DEA, durante o ano de 2009 no jornal Algarve 123.  

EREAA - Organização da 6ª edição a decorrer em Tavira e da 7ª edição ainda em local a 
definir.  

Ateliers - Desenvolvimento de vários ateliers para adultos no Centro Ambiental da Pena, 
relacionados com várias temáticas ambientais.  

Formações - Parceria com a Competir, Formação e Serviços, Lda. na candidatura para 
acções modelares, para desenvolver no Centro Ambiental da Pena, ao QREN. Curso de 
Formação Pedagógica Inicial de Formadores e Curso de Especialização de Formadores 
e Mediadores em Cursos EFA, a desenvolver no Centro Ambiental da Pena em horário 
pós–laboral, destinado a adultos. 

Outras actividades - Actividades de Educação Ambiental, a realizar na Praia de Faro a 
convite da Natura Algarve nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2009. Colaboração com a 
Câmara Municipal de Tavira, no dia 20 de Março de 2009, na comemoração do Dia 
Mundial da Floresta. Actividades de Educação Ambiental na Fórum de Educação em 
Silves de 20 a 24 de Maio de 2009. Actividades de Educação Ambiental na 2ª e 3ª edição 
do Ecofest, em Odeceixe. Actividades de Educação Ambiental na Feira Nacional de 
Parques em Olhão, no ano de 2009. Colaboração com a Divisão de Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Loulé no projecto Bandeira Azul 
na praia de Quarteira de 13 de Julho a 31 de Agosto de 2009, na realização de 
actividades de educação ambiental. Colaboração com Centro de Estudos da Avifauna 
Ibérica no Projecto LIFE - Natureza: “Conservação de Populações Arborícolas de Águia 
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de Bonelli em Portugal” com as escolas do concelho de Loulé. Participação em outras 
actividades com relevância para o trabalho educativo ou associação. 

Departamento de Actividades de Ar Livre (DAL) 
 
Montanhismo – Organização regular de caminhadas, trekkings e travessias de montanha. 
Percursos – Organização de visitas guiadas, passeios culturais e circuitos de interpretação 

da natureza. 
Projecto Caminhar pela Saúde - Caminhadas com a população sénior do Algarve a realizar 

na região da Rocha da Pena e Vale da Benémola. 
Informação – Publicação regular da informação e divulgação de actividades de 

pedestrianismo e montanhismo, através do website e outros veículos de comunicação da 
Almargem. 

Relações inter-associativas – Manutenção do vinculo com a Federação de Campismo e 
Montanhismo de Portugal. 

 

Departamento de Ecoturismo (DET) 
 
Via Algarviana – Implementação final e inauguração deste percurso de grande rota 

(GR13).Procura de apoios para a sua manutenção e dinamização a curto e médio prazo. 
PROVERE - Lançamento de projectos e participação (em conjunto com a In Loco) na 

estrutura de gestão desta estratégia global de desenvolvimento do interior algarvio com 
base no ecoturismo. Inicio da preparação das candidaturas, designadamente dos 
projectos relacionados com: marcação de novos percursos pedestres, edição de 
materiais de divulgação e promoção, dinamização do centro ambiental do Pico Alto, em 
Silves, entre outros. 

Birdwatching - Desenvolvimento de um projecto regional de identificação e valorização de 
locais e itinerários de observação de aves (em conjunto com a SPEA).  

Formação – Realização de duas acções de formação, no âmbito de uma candidatura 
aprovada pelo ProAlgarve, Eixo 3, Medida 2.3., designadamente: “ABC da Elaboração de 
Candidaturas e Gestão de Projectos” e “Planeamento estratégico, marketing territorial, 
trabalho em equipa e dinâmicas participativas”. 

Pedestrianismo - Marcação, caracterização e homologação de percursos pedestres em 
vários locais do Algarve. 

 

Departamento de Ecologia e Biodiversidade (DEB) 
 
− Prospecção de espécies endémicas ou raras da flora do Algarve com vista à definição e 

implementação de medidas efectivas que visem a sua conservação; 
− Desenvolvimento de um projecto de inventariação e preservação de pequenas zonas 

húmidas importantes para a fauna de Anfíbios;  
− Manutenção regular da secção Madressilva no website da associação, com eventual 

autonomização a médio prazo; 
− Continuação dos trabalhos com vista à elaboração de uma Base de Dados da 

Biodiversidade do Algarve; 
− Edição regular de folhetos e outras publicações sobre a biodiversidade do Algarve; 
− Desenvolvimento de acções com vista à implementação da Directiva Habitats, 

nomeadamente ao nível da revisão dos PDM, através da aplicação do Plano Sectorial 
da Rede Natura 2000, bem como de apoio à elaboração do Cadastro Nacional dos 
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Valores Naturais Classificados, previsto no novo Regime Jurídico da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade; 

− Elaboração de projectos concretos de conservação e gestão de valores naturais; 
− Colaboração com o grupo de trabalho sobre a conservação dos valores naturais no 

âmbito da elaboração do Plano de Gestão da Reserva Natural do Sapal de Castro 
Marim e Vila Real de Santo António; 

− Colaboração com outras entidades no âmbito de projectos de investigação, na área da 
biodiversidade e valores naturais da região; 

− Continuação do desenvolvimento de acções com vista a criação do Parque Natural 
Baixo/Bajo Guadiana Internacional; 

− Organização de várias actividades de observação da natureza (aves, cogumelos, plantas, 
invertebrados, geologia, etc.) em conjugação com o DAL; 

− Recolha de informação e denúncia dos problemas mais graves de poluição, atentados 
ambientais, abate ilegal de espécies protegidas, destruição de habitats.   

 

Departamento de Ordenamento do Território (DOT) 
 
− Acompanhamento dos processos de planeamento e ordenamento com incidência sobre a 

região, nomeadamente, Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), ao 
nível da revisão dos Planos Directores Municipais (PDM), e elaboração de Planos de 
Pormenor/Urbanização, bem como de Planos Especiais de Ordenamento - Planos de 
Ordenamento de Áreas Protegidas e outros; 

− Acompanhamento do processo de revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), em fase de elaboração de 
proposta; 

− Acompanhamento e elaboração de pareceres sobre os processos de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA) com incidência sobre a região do Algarve; 

− Intervenção pública por meio da divulgação de assuntos relevantes à Comunicação 
Social, através da difusão de várias notas de imprensa e colaboração em reportagens; 

− Acompanhamento da situação de outros planos e projectos de âmbito regional ou com 
incidência sobre a região; 

− Participação e colaboração em outros eventos organizados pela associação e outras; 
− Continuação da vigilância e intervenção constantes perante as ameaças e agressões que 

continuam a afectar o Algarve no que diz respeito a ocupação do 
território/ordenamento, em especial no litoral, mas sem descurar a crescente pressão 
sobre o interior (Barrocal e Serra). 

 

Departamento de Arqueologia e Património (DAP) 
 
− Criação e implementação de um serviço regular de visitação do Núcleo Histórico de Loulé. 
− Recolha de informação e denúncia de casos graves  de atentados ao património 

construído e cultural. 
− Inventariação e divulgação de valores menos valorizados do património rural e 

etnográfico. 
 


