Relatório de
Actividades
2009
Direcção / Actividades gerais
1. Realizaram-se 18 reuniões plenárias da Direcção, tendo igualmente sido promovidas diversas
sessões de trabalho com os colaboradores mais activos da Associação.
2. Foram admitidos 81 novos associados, de muito longe o melhor resultado de sempre.
3. Procurou-se aperfeiçoar a estrutura e funcionamento dos departamentos associativos, tendo
sido criados dois novos departamentos.
4. Manteve-se em vigor o contrato de serviços de contabilidade com a empresa LouléGest.
5. Concretizaram-se 3 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 da gestão do DET e do DEA,
para além de um contrato de prestação de serviços também no âmbito do DET (Via Algarviana).
9. Foi estabelecido um contrato de trabalho a termo certo no âmbito do DET (Provere).
10. Foi integrada uma colaboradora ao abrigo das Medidas de Emprego-Inserção do IEFP para
apoio nas tarefas de secretariado e gestão de recursos.
11. Iniciaram-se dois estágios profissionais do IEFP no âmbito do DEB e do DOT.
12. Foram estabelecidos acordos de prestação de serviços no âmbito de diversos projectos.
13. Desenvolveram-se algumas acções de divulgação da associação, seus objectivos e actividades.
14. Procurou-se tornar mais eficaz a circulação de informação entre os vários sectores da
associação.
15. Manteve-se o sistema de vendas já existente, com presença regular em diversas feiras e outros
eventos regionais.
16. Manteve-se o contrato de serviços de apoio ao website com a empresa Tutorium e renovou-se
regularmente a página electrónica da associação.
17. Divulgaram-se diversas notas de imprensa sobre temas diversos da actualidade regional e
actividades associativas.
18. Foram concedidas várias entrevistas a órgãos de comunicação social (jornais, rádios e televisão)
e apoiada a concepção e produção de várias peças jornalísticas.
19. Manteve-se uma colaboração significativa com a CPADA e ONGs das áreas do ambiente e
desenvolvimento local.
20. Realizou-se em Loulé uma reunião de ONGAs regionais e locais com o objectivo de fazer o
ponto da situação do POAlgarve 21 e de outros temas de interesse mútuo.
21. Participou-se juntamente com outras ONGAs numa reunião em Lisboa com funcionários da
Comissão Europeia sobre assuntos de interesse mútuo (queixas, metodologias de intervenção).
22. Foi apresentado aos candidatos às eleições autárquicas no Algarve um conjunto de perguntas
referentes a diversos temas de relevância para os respectivos concelhos.
23. Participou-se activamente na organização da 4ª Feira Nacional de Parques Naturais e Ambiente
(Olhão).
24. Foram efectuadas diligências no sentido da organização da 2ª edição do EcoFest – Festival de
Música e Ambiente de Odeceixe, no entanto sem resultado efectivo.

Departamento de Actividades de Ar Livre (DAL)
1. Realização de 15 actividades, das quais 7 caminhadas de um dia (Malhada Velha - Loulé; Alto
Vascão; Fonte Santa da Fornalha; Pomarão - Alcoutim; Salema - Guadalupe; Ronda da Fóia;
Querença - Serro dos Negros), 1 actividade de fim-de-semana prolongado (Descida da Costa
Vicentina), 1 caminhada nocturna (Cortelha - 21º Aniversário da Almargem) e 6 actividades
temáticas (Observação de Cogumelos - Cruz Alta; Observação de Orquídeas - Rocha da Pena;
Noite Europeia dos Morcegos - Rocha da Pena; Observação de Aves - Lagoa dos Salgados;
Observação de Aranhas e Insectos - Rocha da Pena; 5as Jornadas Micológicas - Vale Luís
Neto).

2. Foi mantido o vínculo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com emissão
de cartas de campismo e licenças desportivas de montanhismo.
3. Colaboração na 2ª Travessia da Via Algarviana.

Departamento de Arqueologia e Património (DAP)
1. Sé de Faro – comunicados à imprensa e conferência de imprensa, alertando para as obras de
reabilitação que se estavam a realizar de forma imprópria em termos de técnicas e materiais
utilizados e alertando para as consequências irreversíveis dessas obras
2. Farol do Cabo de S. Vicente – averiguações acerca da razão porque o espaço circundante se
encontra fechado ao público, tendo-se apurado que se realizou um concurso na sequência do
qual o espaço passará a ser gerido por um particular.
3. Ruínas romanas da Abicada – averiguações acerca da razão porque o espaço se encontra ao
abandono, tendo-se obtido informação oficiosa por parte da C. M. de Portimão que não pode
fazer nada porque o espaço pertence a um particular.
4. Outros - Foram ainda levadas a cabo diversas averiguações sobre diversos assuntos relativos
ao departamento.

Departamento de Educação Ambiental (DEA)
1. Desenvolveram-se várias actividades com diversas escolas que visitaram o Centro Ambiental da
Pena, de Janeiro a Junho e de Outubro a Dezembro.
2. Colaborou-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 acções de sensibilização sobre os mais variados temas em algumas escolas
da região, a pedido das mesmas.
4. Participou-se na Feira Nacional de Parques Naturais com a realização de actividades de EA.
5. Realizou-se do 6º Encontro Regional de Educação Ambiental do Algarve, no Hotel Vila Galé
Albacora em Tavira.
6. Foi produzida uma crónica semanal sobre as actividades dinamizadas no Centro Ambiental da
Pena no Jornal Algarve 123, de Janeiro a Dezembro.
7. Foram traduzidos materiais elaborados pela Convenção de RAMSAR no âmbito do Dia Mundial
das Zonas Húmidas com envio por email para todas as escolas da região e colocação on line no
site da Almargem.
8. Colaborou-se com a empresa Natura Algarve na dinamização de 2 dias de actividades de EA no
Centro Náutico na Praia de Faro.
9. Dinamizaram-se actividades de EA na Mata da Conceição, Tavira, em comemoração do Dia
Mundial da Floresta a convite da Câmara Municipal de Tavira.
10. Colaborou-se com a CEAI no Projecto Life-Natureza "Conservação de Populações Arborícolas
de Águia de Bonelli em Portugal".
11. Foram dinamizadas actividades de EA na “V Fiesta del Água” em Ayamonte
12. Organizou-se o Concurso Escolar para a área de projecto do 12º ano, Eco Projecto´09, e foi
preparada a edição de 2010.
13. Dinamizaram-se 3 workshops para adultos no Centro Ambiental da Pena.
14. Foram dinamizadas várias actividades de EA, no âmbito das Férias Desportivas da Câmara
Municipal de Monchique.
15. Apresentou-se a candidatura de um projecto ao programa “Agir Ambiente” da Fundação
Calouste Gulbenkian.
16. Foram dinamizadas durante o Verão diversas actividades de EA no Centro Bandeira Azul, na
praia de Quarteira, em parceira com o Departamento de Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da Câmara Municipal de Loulé.
17. Foi apresentada uma candidatura ao POPH em parceria com a as empresas Competir e
Inovinter.
18. Organizou-se uma campanha natalícia de recolha de brinquedos usados, “Lixo ou Luxo”.
19. Foram dinamizadas actividades de EA em Almodôvar, a convite do Centro de Ciência Viva de
Tavira.

Departamento de Ecologia e Biodiversidade (DEB)
1. No âmbito das actividades de observação da natureza e em colaboração com o DAL, realizaramse 6 saídas de campo para estudo e observação da fauna e flora, as quais contaram com o
apoio e colaboração de diversos investigadores e sócios.
2. Deu-se continuidade ao projecto Madressilva, através da manutenção de uma Biblioteca da
Biodiversidade no website da associação.
3. Apoiou-se activamente a acção da Greenpeace em Faro sobre Protecção dos Ecossistemas
Marinhos.

4. Organizou-se uma Mesa Redonda em Quarteira sobre o futuro da Foz do Almargem.
5. Efectuaram-se diligências junto da Câmara Municipal de Loulé, no sentido de resolver o
problema da reclassificação dos SCs da Rocha da Pena e Fonte Benémola.
6. Participou-se na acção de limpeza Faro vai ficar Mais Limpo.
7. Foi editada uma publicação sobre os espaços da Rede Natura 2000 no Algarve.
8. Foi apresentada à Câmara Municipal de Albufeira uma nova versão do projecto de
Caracterização e Intervenção na Ribª de Quarteira.
9. Iniciou-se um projecto de Caracterização de Habitats e Populações das Espécies de Anfíbios do
Concelho de Loulé, que conta com o apoio da autarquia.
10. Estabeleceu-se um protocolo de colaboração com a Tagis para monitorização pela Almargem de
duas reservas de biodiversidade (ao nível de borboletas e outros insectos) situadas no Algarve
(Benafátima, Barranco do Velho).

Departamento de Ecoturismo (DET)
1. Birdwatching no Algarve
- Elaboração de “Estudo Regional de Estruturação e Organização do “Birdwatching” no Algarve,
em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e o Turismo do
Algarve;
- Desenvolvimento de plano de acção em parceria com o Turismo do Algarve, com o objectivo de
estruturar o “Birdwatching” no Algarve, que incluiu em 2009 a participação em seminário de
apresentação dos resultados do estudo e a realização de várias reuniões de trabalho;
- Apoio na organização e participação em vários eventos de promoção do Algarve - promovidos
pela Associação de Turismo do Algarve -, enquanto destino para a prática do turismo
ornitológico;
2. PROVERE “Algarve Sustentável”
- Elaboração de projecto “Equipa de Animação, Gestão e Coordenação da Parceria PROVER”,
candidatada ao PO Algarve 21 em parceria com a Associação In Loco;
- Inicio dos trabalhos de animação e gestão da parceria PROVERE, no âmbito da candidatura
aprovada pelo PO Algarve 21, incluindo a constituição da equipa, a organização de reuniões de
trabalho com todos os municípios parceiros, apoio à elaboração de candidaturas dos parceiros
privados, organização de sessões técnicas de esclarecimento, entre outras acções;
- Elaboração de candidatura ao PO Algarve 21, Eixo 2-medida 2.3, com objectivo de desenvolver
acção de Formação de apoio aos parceiros PROVERE;
- Execução do projecto de formação destinado aos parceiros PROVERE, aprovado pelo PO
Algarve 21, incluindo os cursos de “Planeamento Estratégico, Marketing Territorial, Trabalho em
Equipa e Dinâmicas Participativas” e de “Elaboração de Candidaturas e Gestão de projectos”;
- Promoção do 1º Encontro de parceiros PROVERE (Silves, Fevereiro)
3. Via Algarviana
- Realização da 2ª Travessia da Via Algarviana, entre 28 de Março e 10 de Abril, que reuniu mais
de 100 participantes nas modalidades de caminhada, BTT e a cavalo;
- Inauguração oficial da Via Algarviana, com realização de evento em Barranco do Velho (29 de
Maio);
- Edição do Guia e do vídeo promocional da Via Algarviana;
- Encerramento da candidatura “Via Algarviana”, financiada pelo PROAlgarve;
- Realização de várias actividades de animação turística e promoção do interior do Algarve,
nomeadamente: Percurso de Alte para o grupo de Montanhismo da CGD (Janeiro); Apanha de
Medronho em Barranco do Velho (24 de Outubro); Actividade em Monchique com grupo de
Montanhismo da Caixa Geral de Depósitos (31 Outubro e 1 Novembro)
- Apoio na organização e participação em vários eventos promovidos pela Associação de
Turismo do Algarve, com o objectivo de promover a Via Algarviana junto de jornalistas
estrangeiros e operadores turísticos;
4. Outros
- Organização de seminário “Ecoturismo e seu potencial para o desenvolvimento do interior do
Algarve”, no âmbito da Feira Ruralidades em Silves (30 de Abril);
- Participação na 1ª Feira “ObservaNatura”, evento promovido em Setúbal pelo ICNB, durante o
qual a Almargem manteve um stand e apresentou uma comunicação sobre o projecto
“Birdwatching” no Algarve;
- Revisão dos Percursos Pedestres do Concelho de Loulé, incluindo a verificação da sinalética e
estado de conservação (Fevereiro a Maio);
- Participação e co-coordenação da 4ª edição da Feira Nacional de Parques Naturais e Ambiente,
em Olhão, nos dias 9 a 12 de Julho, tendo aí promovido um Seminário Internacional sobre “Água
e Turismo” e diversas Actividades de interpretação e observação da Natureza;
- Conclusão dos trabalho em torno do percurso pedestre da Cruz Alta;

- Realização de vários percursos interpretativos do Pego do Inferno, em Tavira, a convite do
CCVTavira, entre Julho e Agosto;
- Elaboração de candidatura ao PRODER, em parceria com o Município de Silves, em torno da
Dinamização do Centro de Interpretação da Natureza do Pico Alto;
- Inicio de parcerias com diversos parceiros regionais em torno da dinamização do ecoturismo,
nomeadamente empresas de animação agências de viagens e empreendimentos turísticos;

Departamento de Ordenamento do Território (DOT)
1. Manteve-se uma vigilância e intervenção constantes perante as ameaças e agressões que
continuam a afectar o Algarve, concretamente no que diz respeito ao ordenamento e das opções
que estão a ser tomadas para a região em sede da elaboração/revisão dos Instrumentos de
Gestão Territorial (Planos de Ordenamento).
2. Foi feito o acompanhamento e a elaboração de pareceres técnicos sobre os processos de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) com incidência sobre a região do Algarve,
nomeadamente: RECAPE da Variante Norte de Loulé - 2.ª Fase (entre a EN 396 – Barreiras
Brancas e a En270 – Pedregosa); Estudo de Impacte Ambiental (EIA) Campo de Golfe de Vila
Fria; EIA dos Lagos da Cidade Lacustre (Vilamoura) e Estudo de Incidências Ambientais do
Estudo Prévio do Parque Eólico de Tavira.
3. Acompanharam-se os processos de planeamento e ordenamento com incidência sobre a região,
nomeadamente alguns instrumentos de planeamento com carácter regional, como sejam a
Revisão dos Planos Directores Municipais (PDM), os Projectos de Potencial Interesse Nacional
(PIN) e o Polis Litoral Ria Formosa, bem como outros planos ou projectos de carácter local –
Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU); Plano de Valorização e Gestão para o
Corredor de Zonas Húmidas entre Armação de Pêra e Ancão; Queixas a Comissão Europeia
“Pela Protecção dos Valores Naturais consagrados em Directivas Comunitárias, nomeadamente
os existentes nas áreas dos Empreendimentos Turístico Verdelago (Castro Marim) e Quinta da
Ombria (Loulé);
4. Apostou-se numa intervenção pública por meio da divulgação de assuntos relevantes à
Comunicação Social, através da publicação de várias notas de imprensa sobre várias temáticas
de relevância regional/local – Costa Vicentina, Ria Formosa, Conservação da Natureza no
Algarve, Projectos PIN no Algarve, reportagens (imprensa nacional e regional, rádios nacionais e
locais e televisão);
5. Participou-se em acções de divulgação das actividades da Almargem ao nível da promoção da
Participação Pública nos Processo de Tomada de Decisão e Avaliação de Ambiental (AIA),
nomeadamente junto da comunidade académica.

Departamento de Recursos Naturais (DRN)
1. Continuação da participação nas Comissões de Acompanhamento dos Aterros Sanitários do
Sistema Regional de RSU’s do Algarve.
2. Participação activa no Conselho da Região Hidrográfica do Algarve e em reuniões técnicas
complementares a fim de acompanhar o desenvolvimento do Plano de Bacia Hidrográfica
respectivo.
3. Continuação da cooperação com a INFORSE – EUROPE, International Network for Sustainable
Energy.
4. Continuação 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.:
- Realização do Concurso de Jardins Sustentáveis: Jardim das Figuras – Uma perspectiva
sustentável;
- Realização do Seminário Técnico “Uso Eficiente da Água em Espaços Verdes e Jardins;
- Conclusão dos conteúdos relativos ao Guia para o uso eficiente da água no sector
doméstico;
- Dinamização da exposição Itinerante sobre Uso Eficiente da Água.
5. Participação da Feira de Parques Naturais e Ambiente de Olhão, através de colaboração na
programação de um seminário técnico entre outras coisas.
6. Duas acções de formação sobre Uso Eficiente da Água em espaços comerciais, desenvolvidas
no Algarve Shopping.
7. Acção de formação sobre certificação ambiental, no âmbito do PROVERE Algarve Sustentável.
8. Acompanhamento das questões relativas a poluição, resíduos, recursos hídricos e energia na
Região do Algarve.
Loulé, 5 de Abril de 2010
A Direcção

