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Relatório de 
Actividades 

 2007 
 

Direcção 
 

1. Realizaram-se 6 reuniões plenárias da Direcção, tendo igualmente sido promovidas diversas 
sessões de trabalho com os colaboradores mais activos da Associação. 

2. Foram admitidos 37 novos associados. 
3. Procurou-se aperfeiçoar a estrutura e funcionamento dos departamentos associativos. 
4. Manteve-se em vigor o contrato de serviços de contabilidade com a empresa LouléGest. 
5. Concretizaram-se 4 envios de correspondência (mailings) para os associados. 
6. Foram adquiridas ou recebidas diversas obras e publicações para a Mediateca (livros, jornais, 

revistas, CDs). 
7. Procurou-se racionalizar o espaço da Sede em Loulé, com arrumação de várias salas e 

disponibilização de espaço para pequenas reuniões e outras actividades. 
8. Foram mantidos dois contratos de trabalho a termo certo no âmbito do DEM (Via Algarviana) e 

do DEA. 
9. Foram protocolados com o IEFP dois estágios profissionais no âmbito do DARN e do DEM (Via 

Algarviana).  
10. Foram estabelecidos acordos de prestação de serviços no âmbito de diversos projectos. 
11. Desenvolveram-se algumas acções de divulgação da associação, seus objectivos e actividades. 
12. Procurou-se tornar mais eficaz a circulação de informação entre os vários sectores da 

associação.  
13. Foram publicados 4 números do Boletim Informativo (BIA). 
14. Foram publicados 4 números (7 a 10) da segunda série do boletim Madressilva, com o apoio do 

Programa POSCI 2010 da Ciência Viva. 
15. Inaugurou-se uma nova página electrónica da associação.  
16. Divulgaram-se diversas notas de imprensa sobre temas diversos da actualidade regional e 

actividades associativas. 
17. Foram concedidas várias entrevistas a órgãos de comunicação social (jornais, rádios e televisão) 

e apoiada a concepção e produção de várias peças jornalísticas.  
18. Manteve-se uma colaboração significativa com a CPADA e ONGs das áreas do ambiente e 

desenvolvimento local.  
19. Manteve-se sem grandes alterações o sistema de vendas já existente. 
20. Participou-se na Feira Nacional de Parques Naturais e Ambiente (Olhão, 26 a 29 de Julho) com 

ocupação de um stand e exposição de diverso material informativo. 
 

Departamento de Ambiente e Recursos Naturais (DARN) 
 

Resíduos Sólidos Urbanos: 
1. Continuação de participação na Comissão de Acompanhamento dos Aterros Sanitários do 

Barlavento e Sotavento algarvio;  
2. Continuação de Eco-parceria com Ecopilhas. 
 
Recursos Hídricos: 
3. Assinatura de um Protocolo com a Sociedade Águas do Algarve S.A. sobre o desenvolvimento do 

Projecto “A Água no Algarve – Sensibilizar para o Uso Eficiente da Água no Sector Urbano” 
visando a sensibilização e educação ambiental para a utilização eficiente da água no sector 
urbano no Algarve, em que se dinamizou as seguintes acções: 

 - Orientação de nova Estagiária Profissional para ser técnica responsável do projecto; 
 - Realização de uma exposição itinerante sobre o uso eficiente da água no sector urbano na dos 

concelhos do Algarve. 
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- Elaboração de propostas de gestão sustentável de água para instalações Comerciais, 
Industriais e Turísticos com base no Relatório Técnico da Fase I “Análises dos Consumos de 
Água para Abastecimento Público no Algarve” (LNEC & Águas do Algarve S.A., 2006).  

 - Preparativos para a realização de Seminário Técnico “Uso Eficiente da Água para 
Consumidores Colectivos”; 

 - Apresentação do projecto numa comunicação no 13º Congresso do Algarve, Centro Cultural de 
Lagos, 16 de Novembro; 

 - Elaboração de mini-projecto para escolas no âmbito da utilização eficiente de água nos 
edifícios escolares; 

 - Acções de divulgação do projecto incluindo notas de imprensa, artigos e informação on-line. 
 - Participação na Jornada de Trabalho sobre o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

organizado pela LPN Algarve, Universidade do Algarve, 26 de Janeiro; 
 - Participação na III Fiesta del Água organizada pela Fundação de la Nueva Cultura del Água em 

Alcalá de Guadaira, 23-25 de Março; 
 
Agricultura/Saúde Humana:  
4. Organização do “Seminário Sobre Organismos Geneticamente Modificados” que decorreu no dia 

11 de Abril, no anfiteatro da FERN (UAlg), em conjunto com o Centro de Ciência Viva de Tavira. 
5. Participação em conjunto com a Frente do Algarve Livre de Transgénicos nas questões actuais 

sobre OGMs. 
 
Energia e Energias Renováveis: 
6. Desenvolvimento do projecto “Biodiesalgarve” que visa a de valorização e a reutilização dos Óleos 

Alimentares Usados (OAU), com objectivo final de criar uma pequena indústria complementar de 
tratamento dos óleos para incorporação no biodiesel e utilização final nas frotas municipais 
algarvias; 

7. Participação Activa como membro da INFORSE-Europe: 
 -Criar “links” no site da Almargem para outros membros da INFORSE e vice-versa; 
 -Escrever pequenos artigos relevantes as actividades da Almargem relacionadas com energias 

alternativas, para serem publicados no Boletim Informativo “Sustainable Energy News”; 
 -Integração do programa de Educação Ambiental para a Energia e Alterações Climáticas SPARE 

(da INFORSE) em 5 escolas regionais; 
 -Criação e dinamização de uma rede de ONGAs portuguesas interessadas nos assuntos de 

energias ao nível da Comunidade Europeia para reunir opiniões nas Formulações Politicas 
actuais. Síntese das opiniões para envio a INFORSE. As ONGAs são: Quercus, LPN e o GEC. 

8. Participação em eventos relacionados com energias: 
 - 2ª Feira de Energias Renováveis e Mobilidade Sustentável, Faro, 19 a 22 de Setembro; 

- Seminário anual da INFORSE-Europe “European Sustainable-Energy Policy Seminar” em 
Samsø, Dinamarca, 1-5 Outubro. Eleito membro da Direcção da organização internacional; 
- Conferencia Energia e Desenvolvimento Regional, Sines, 17 de Janeiro;  
- Apresentação Regional do QREN 2007-2013, CCDR Algarve, 12 de Fevereiro; 
- Sessão de Informação sobre o “Programa Energia Inteligente – Europa”, Coimbra, 3 de Maio; 
- Seminário “As Energias Renováveis e a Eficiência Energética”, Hotel Vila Galé, Tavira, 29 de 
Maio;  
- Seminário Internacional sobre Indicadores de Desenvolvimento Sustentável - Avaliação e 
Comunicação da Sustentabilidade, Vila Sol Spa & Golf Resort - Vilamoura, 22 de Outubro.  
- Encontro “Biocombustiveis do Algarve na rota das energias regionais”, organizado pela Ecoteca 
de Olhão e a Almargem, Olhão, 1 de Dezembro. 

Departamento de Conservação da Natureza (DCN) 
 

1. Deu-se continuidade aos trabalhos da Estação de Esforço Constante da Fonte da Benémola, no 
âmbito de um programa nacional de anilhagem de aves coordenado pela Central Nacional de 
Anilhagem do Instituto da Conservação de Natureza, a qual irá funcionar ao longo de vários 
anos. No âmbito desta estação, realizaram-se 9 sessões de anilhagem, que contaram com  o 
apoio da Câmara Municipal de Loulé. 

2. Elaborou-se um projecto em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, intitulado “Percursos 
Ornitológicos do Concelho de Loulé”. 
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3. No âmbito das actividades de observação da natureza, realizaram-se saídas de observação de 
aves, borboletas e aranhas no Algarve, as quais contaram com o apoio e colaboração de 
diversos investigadores e sócios. 

4. Iniciou-se o desenvolvimento do projecto “Caracterização Biofísica do Pego do Inferno”, numa 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Tavira, e apoiado pelo Programa Operacional Ciência 
e Inovação 2010 

5. Foi desenvolvido, em colaboração com a Tradisal (Associação dos Produtores de Sal Marinho 
Tradicional do Sotavento Algarvio), um estudo de monitorização das aves ocorrentes nas salinas 
de Castro Marim, tendo sido realizadas várias sessões de sensibilização dos salinicultores de 
Castro Marim e feita a caracterização geográfica das salinas de Castro Marim, no âmbito do 
projecto INTERREG IIIB – SAL. 

 

Departamento de Educação Ambiental (DEA) 
 
1. Desenvolveram-se várias acções com escolas visitantes ao Centro Ambiental da Pena, durante 

os períodos de Janeiro a Julho e Outubro a Dezembro. 
2. Continuou-se a colaborar-se com o Departamento de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

da Câmara Municipal de Loulé a nível de acções de EA nas escolas. 
3. Desenvolveram-se ainda acções de sensibilização sobre os mais variados temas em algumas 

escolas da região, a pedido das mesmas. 
4. Organizou-se no Convento de São José em Lagoa, nos dias 9 e 10 de Novembro o 5ºEncontro 

Regional de Educação Ambiental do Algarve, onde atenderam cerca de 70 participantes. 
5. Participação na 2ª Feira Nacional de Parques Naturais e Ambiente, em Olhão, realização de 

carteiras recicladas e apoio à realização de peddy-paper da Via Algarviana. 
6. Continuação de representação da Almargem, como entidade coordenadora do Centro Ambiental 

da Pena, no âmbito da Rede de Equipamentos para a Educação Ambiental do Algarve 
(REpEAA). 

7.  Continuação de representação da Almargem, como entidade ligada à EA, no âmbito do projecto 
PREAA da DREAlgarve. 

8. Requalificação e aquisição de novas espécies para o jardim e horta biológica. 
9. Criação de um novo site para o Centro Ambiental da Pena, e renovação da parte educacional do 

site da Almargem.  
10. Reestruturação e/ou renovação das apresentações e jogos pedagógicos existentes para acções 

de sensibilização ambiental para crianças e jovens a nível do Centro Ambiental da Pena e/ou 
fora dele.  

11. Criação de um blog para o Centro Ambiental da Pena. 
12. Parceria com o DEM (Departamento de Ecoturismo e Montanhismo) no projecto “Caminhar pela 

Saúde”, projecto de passeios na natureza com a população sénior. 
13. Colaboração com o DEM na organização de uma “Caminhada pelo ambiente”, em parceria com 

a DECO Algarve, envolvendo caminhada e palestra. 
14. Participação de um representante no júri do XIII Cine-Eco – festival internacional de cinema e 

vídeo de ambiente, e contactos com o Dr. Lauro António – responsável pelo mesmo; 
15. Organização de dois ateliers de EA no âmbito da final das Olimpíadas do Ambiente (Maio de 

2007), concurso nacional de escolas, a pedido do Zoomarine; 
16. Apresentação de uma comunicação intitulada “EA e desenvolvimento sustentável – a 

perspectiva de uma ONGA Algarvia”, enquadrada no 1ºEncontro Ibérico de Educação Ambiental 
no dia 24 de Março em Coimbra; 

17.  Realização de um workshop temático para professores e educadores ambientais no CAP, a 4 
de Agosto; 

18. Cedência de instalações do CAP para realização de duas sessões de um curso de formação de 
monitores de EA, responsabilidade da Associação Vicentina; 

19.  Organização de atelier de actividades no dia mundial da criança (CMFaro), na Alameda de Faro; 
20. Organização de atelier de actividades na Feira de Energias Alternativas em Faro; 
21. Implementação de percurso de orientação, com colaboração do IDP e do DEM da Almargem, na 

Aldeia da Pena; 
22. Realização de actividade de EA com escolas de Silves, solicitação da CMSilves – Espaço 

Jovem, na Praia Grande – Armação de Pêra; 
23. Participação na Feira da Serra de Loulé, realização/demonstração de carteiras recicladas para 

venda. 
 



Associação Almargem 
4

Departamento de Ecoturismo e Montanhismo (DEM) 
 

1. Realizaram-se 13 actividades, entre as quais 6 caminhadas de um dia incluindo 5 troços da Via 
Algarviana, 2 actividades de fim-de-semana (Baixa Foupana, Alcoutim-Sanlucar del Guadiana), e 
5 actividades especiais (Percursos de Património - S. Brás de Alportel, Tavira, Aljezur; 
Observação de Aves em Castro Marim; Observação de Cogumelos em Salir). 

2. Desenvolveram-se diversas iniciativas no âmbito da implementação do projecto Via Algarviana 
co-financiado pelo PROAlgarve: Workshop sobre Sustentabilidade dos Percursos Pedestres no 
Algarve, 1ª Corrida Fotográfica, Actividades de Desporto e Lazer na Barragem do Funcho, 
actividades para pessoas portadoras de deficiência, acções de limpeza, participação em feiras 
temáticas, lançamento de um website. 

3. Manteve-se o vínculo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com emissão 
de cartas de campismo e licenças desportivas de montanhismo. 

4. Realizaram-se várias Caminhadas pela Saúde com populações seniores de Loulé e de outras 
zonas do Algarve. 

5. Instalou-se, com a colaboração do IDP, um Percurso de Orientação na Aldeia da Pena. 
 

Departamento de Ordenamento do Território (DOT) 
 

1. Acompanhamento e elaboração de pareceres sobre os processos de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) com incidência sobre a região do Algarve: Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Loteamento Industrial de Vales de Algoz; EIA do Conrad, Palácio de Valverde, Resort e Spa. 

 
2. Acompanhamento dos processos de planeamento e ordenamento com incidência sobre a região: 

Revisão dos Planos Directores Municipais; Projectos de Potencial Interesse Nacional (PIN); 
Programa de Requalificação das Ilhas-Barreira (Ria Formosa); Polis Litoral; Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Odelouca; Queixa à UE - Pela Protecção das Espécies Prioritárias 
da Directiva Habitats Rede Natura 2000 Diabelha-do-Algarve (Plantago algarbiensis); Queixa a 
Comissão Europeia “Pela Protecção dos valores Naturais Existentes na área do 
Empreendimento Turístico Verdelago – Área Integrada na Rede Natura 2000”; Consulta Pública 
do Estudo de Incidências Ambientais do projecto “Lotes Urbanos do Empreendimento Almada de 
Ouro e Country Club; Plano de Urbanização da UP11 do Concelho de Lagoa - Parecer da 
Almargem; Plano de Pormenor de Marim - Olhão; Plano de Pormenor da Praia Grande - Silves; 
Parque Natural Baixo/Bajo Guadiana Internacional - proposta preliminar. 

 
3. Intervenção pública por meio da divulgação de assuntos relevantes à Comunicação Social, 

através da publicação de várias notas de imprensa (Queima de Resíduos na Cimpor – Loulé; 
PINs: só se forem as Áreas Protegidas! Diabelha-do-Algarve: um tesouro natural em risco de 
desaparecer; Sobreiros vão ser abatidos no Verdelago; Milho tóxico ameaça Algarve; OGMs: 
reflexão e não perseguição; Biodiesel: uma fonte de energia que nasce do desperdício; Novas 
suspeitas em volta do milho transgénico de Silves; O escândalo da extracção de areias continua; 
Boas notícias para a Costa Vicentina; Mais betão para o interior do concelho de Loulé) e 
colaboração em reportagens (revista Visão, jornal Expresso, jornal Público, jornal Correio da 
Manhã, jornal Diário de Notícias, rádio Antena 1, rádios regionais, RTP, TVI). 

 


