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Realizaram-se 15 reuniões formais e informais da Direcção, tendo igualmente sido promovidas diversas sessões de trabalho com
os colaboradores mais activos da Associação.
Continuou a verificar-se um crescimento significativo do número de associados, tendo sido aceites 88 novas inscrições.
Manteve-se em vigor o contrato de serviços de contabilidade com a empresa Loulegest.
Concretizou-se um envio de correspondência para os associados, tendo sido privilegiada a comunicação via email.
Foram adquiridas ou recebidas diversas obras e publicações para a Mediateca (livros, jornais, revistas, CDs).
Concretizou-se em Janeiro a mudança de Sede para novas instalações mais consentâneas com as necessidades da associação..
Foram estabelecidos quatro contratos de trabalho a termo certo no âmbito do projecto Via Algarviana (Anabela Santos, Clara
Carvalho, Joel Gomes, Liliana Bom), para além de 3 outros no âmbito do DEA (Edgar Ribeiro), do Centro de Interpretação do
Pico Alto (Patrícia Ramalho) e do programa Rede Rural (Ana Quaresma).
Foi mantido um contrato de trabalho a termo certo no âmbito do DEM (Provere) – João Madeira.
Completou-se um Estágio de Qualificação e Emprego do IEFP para apoio nas tarefas de secretariado e gestão de recursos
(Sandra Dias).
Completou-se um Estágio Profissional (Sílvia Marques) no âmbito do DAP e iniciou-se outro (Joana Arzileiro) no âmbito do
projecto do Pico Alto.
Foram estabelecidos acordos de prestação de serviços no âmbito de diversos projectos.
Desenvolveram-se algumas acções de divulgação da associação, seus objectivos e actividades.
Procurou-se tornar mais eficaz a circulação de informação entre os vários sectores da associação.
Manteve-se o sistema de vendas já existente, com presença pontual em diversas feiras e outros eventos.
Terminou o contrato de serviços de apoio ao website com a empresa Tutorium, tendo sido possível produzir e manter uma nova
página electrónica da associação por iniciativa de um colaborador (Edgar Ribeiro).
Divulgaram-se algumas notas de imprensa sobre temas diversos da actualidade regional e actividades associativas.
Foram concedidas várias entrevistas a órgãos de comunicação social (jornais, rádios e televisão) e apoiada a concepção e
produção de várias peças jornalísticas.
Manteve-se uma colaboração significativa com a CPADA e ONGs das áreas do ambiente e desenvolvimento local.
Concretizou-se na nova Sede um convívio comemorativo dos 23 anos da associação, incluindo caminhada e jantar.

Departamento de Ecoturismo e Montanhismo (DEM)
1.

Via Algarviana
- A exposição “Via Algarviana – Um Olhar sobre os Valores Naturais e Culturais” esteve patente de 14 de janeiro a 15 de
fevereiro, na CCDR Algarve;
- 11 de fevereiro – Apresentação no Ciclo de Seminário - TOURING oportunidades para os territórios (ADPM) – Mértola;
- A Via Algarviana concorreu à 6ª Edição de Prémios Turismo de Portugal, na categoria de serviços;
- 13 de março - Ação de voluntariado de manutenção da Via Algarviana.
- 27 de março - Ação de voluntariado de manutenção da Via Algarviana;
- 09 a 22 de abril –Realização da 4ª Travessia da Via Algarviana, que reuniu mais de 145 participantes e pessoas de 6
nacionalidades diferentes (portuguesa, espanhola, holandesa, alemã, inglesa, francesa) nas modalidades de caminhada,
caminhada com burros de carga e BTT;
- 28 de maio - Ação de voluntariado de manutenção da Via Algarviana, Alte a São Bartolomeu de Messines;
-3 de junho – concepção de poster sobre a Via Algarviana para presença no Forum "Tourism and Science: Bridging Theory and
Practice", Vilamoura;
- 24 de junho - Entrega dos prémios do II Concurso de fotografia Digital da 4ª Travessia da Via Algarviana;
- 05 de julho –Acompanhamento de jornalista da TSF percorrendo o troço de Salir a Alte ,Via Algarviana;
- 15 julho - Passeio noturno Benafim-Alte com acompanhamento de jornalista do jornal “o Público” ;
- 12 de agosto - Passeio Noturno experimental da ligação da Via Algarviana a Querença (Fonte Morena à Fonte Benémola;
- 06 de setembro - Cerimónia de apresentação oficial Via Algarviana II – auditório CCDR Algarve;
- 14 de Setembro – apresentação da Via Algarviana no seminário " Dinamics and perspectives in the 21st century";
- 19 de setembro – Visita educacional no concelho de Tavira ( Locais na Via Algarviana) para grupo de trabalho do Seminars and
Exhibition " Dinamics and perspectives in the 21st century" ( que decorreu de 14 a 17 de setembro na EHTA, em Faro);
- 19 de Setembro - Acompanhamento de Visita de imprensa, revista Planeta MTB (Espanha) – ATA

2.

3.

4.

5.

- 06 de outubro - Acompanhamento de Visita de imprensa na Via Algarviana, programa Biosfera, RTP2;
- 8/9 de outubro – Stand na Observanatura , Sorteio de estadia e apresentação do Festival de Sagres;
- 15/16 de outubro – Organização da 1ª Edição da Festa da Via Algarviana – Furnazinhas;
- 08 de novembro apresentação da Via Algarviana na WTM (World Travel Market) em londres - ATA;
- 1 a 4 dezembro – Participação na feira da Batata Doce com um stand promocional , em Aljezur;
- 17/18 dezembro – fim de semana Cultural em Vaqueiros;
- 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;
- Elaboração de 6 cadernos de encargos e envio dos respectivos convites a empresas.
Início dos trabalhos alusivos ao projecto “Centro de Interpretação da Natureza do Pico Alto” (CINPA)
- Realização de um inventário das espécies de fauna e flora;
- Visita ao local com vários especialistas nas diferentes áreas (Botânica, Geologia, Herpetofauna e Avifauna);
- Levantamento da sinalética a implementar ao longo dos dois percursos pedestres;
- Concepção dos conteúdos a incluir nos painéis presentes ao longo dos percursos pedestres;
- Realização de um guião com as linhas orientadoras para a concepção do vídeo promocional do CINPA;
- Dinamização de actividades com crianças entre os 6 e os 11 anos na Lagoa dos Salgados e no Pico Alto, inseridas no projecto
“Biodiversidade é… em Silves”. Este projecto surgiu de uma parceria entre a Câmara Municipal de Silves e a Almargem e teve
como principal objectivo dar a conhecer à comunidade escolar do 1º ciclo a diversidade da fauna e da flora presentes no território
do município de Silves;
- Inauguração da Estação da Biodiversidade do Pico Alto (2 de Outubro) em parceria com a Tagis (Centro de Conservação das
Borboletas de Portugal);
Birdwatching - Algarve
- Organização da 2ª Edição do “Festival de Observação de Aves em Sagres”, em parceria com a SPEA (30 Setembro, 1 e 2 de
Outubro de 2011).
PROVERE – Algarve Sustentável
- Foi elaborada uma proposta de reprogramação do Projecto de Animação, Coordenação e Gestão (PACG) da EEC Algarve
Sustentável, proposta essa que foi aprovada pela entidade gestora do PO Algarve mas não se concretizou devido à falta de apoio
financeiro por parte dos parceiros institucionais (Municípios);
- Foi produzida uma newsletter;
- Foram apresentados 7 pedidos de pagamento à entidade gestora do PO Algarve;
- Continuou-se o trabalho de desenvolvimento do website do Algarve Sustentável;
- Foi prestado o necessário apoio aos parceiros do Algarve Sustentável, na preparação de projectos e celebração de parcerias.
Outros:
- Realização de 10 actividades de ar livre, das quais 5 caminhadas de um dia (Corte do Ouro, Terras da Ordem, Funcho, Faro,
Fóia), 1 actividade em fim-de-semana prolongado (Costa Vicentina) e 3 actividades temáticas (Flora de Sagres, Noite Europeia
dos Morcegos - Faro, 7as Jornadas Micológicas - Monchique), para além de uma caminhada ao fim-de-tarde (Cadoiço) no dia de
aniversário da associação;
- Manutenção do vínculo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com emissão de cartas de campismo e
licenças desportivas de montanhismo;
- Dinamização de um Percurso Pedestre no Pego do Inferno com alunos do 9º ano, em parceria com o Centro de Ciência Viva de
Tavira;
- Participação no Workshop “Indícios de Presença de Mamíferos” (Pico Alto), Curso de Identificação e Conservação de Fauna de
Portugal e no Workshop sobre Plantas Medicinais com a formadora Fernanda Botelho;
- Visita guiada pelo concelho de Loulé aos alunos da Associação Sénior e Autodidacta de Portimão;
- Apoio no Peddy-Paper Interpretativo “A Biodiversidade do Pico Alto” realizado no âmbito da 2ª edição da Festa da Natureza;
- Apoio técnico na revisão dos percursos pedestres de Loulé, nomeadamente na implementação da sinalética;
- Dinamização do itinerário ambiental “Valores Culturais de Mo0nchique” no âmbito do 8º Encontro de Educação Ambiental do
Algarve (EREAA);
- Realização de uma apresentação sobre a Almargem, na sede da Associação, para as crianças da Academia de Estudos Bi-On;
- Acompanhamento do percurso pedestre sobre Flora do Pego do Inferno, com o Coronel Rosa Pinto;
- Apoio na dinamização da Tertúlia “Mobilidade Urbana Sustentável”;
- Participação nos encontros do Projecto SEAL “Sustainable Educational Approaches to Landscape” no âmbito do programa “LLPGrundtvig Partnership”;

Departamento de Educação Ambiental (DEA)
1. Desenvolvimento e dinamização de atividades de educação ambiental para as escolas do Município de Loulé, ao abrigo do protocolo de
colaboração do Centro Ambiental da Pena, com o Município de Loulé (Janeiro - Junho / Setembro - Dezembro).
2. Realização do 9º Encontro Regional de Educação Ambiental do Algarve, em Monchique.
3. Dinamização de atividades de educação ambiental no Município de Tavira, no âmbito do protocolo de colaboração com o Centro de
Ciência Viva de Tavira.
4. Organização de workshops, cursos e tertúlias para adultos relacionadas com várias temáticas ambientais.

5. Tradução dos materiais elaborados pela RAMSAR para a comemoração do dia Mundial das Zonas Húmidas.
6. Organização do concurso escolar para a área de projeto do 12º ano, Eco'Projeto 11.
7. Dinamização de atividades de educação ambiental/sensibilização conforme solicitação da comunidade escolar e universitária da região
algarvia.
8. Dinamização da Semana Europeia do Tubarão 2011.
9. Dinamização de atividades de Educação Ambiental no decurso do 2º Festival de Observação de Aves de Sagres.
10. Participação nas dinâmicas do Projecto SEAL “Sustainable Educational Approaches to Landscape” no âmbito do programa “LLPGrundtvig Partnership”;
11. Participação nos trabalhos da Comissão de balanço da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(2005-2014) da UNESCO.

Departamento de Ecologia e Território (DET)
1-

Realização de várias saídas de campo para estudo e observação da fauna e flora no âmbito das actividades de observação da
natureza e em colaboração com o DEM, as quais contaram com o apoio e colaboração de diversos investigadores e sócios;
2- Realização de várias acções de educação ambiental, na Lagoa dos Salgados e na aldeia do Pico Alto (freguesia de S.Bartolomeu
de Messines), com escolas do Município de Silves, no âmbito do projecto “Biodiversidade é em Silves”, projecto promovido pelo
Município de Silves;
3- Realização de relatórios de monitorização mensais (Avifauna) e trimestrais (Vegetação aquática), da Lagoa dos Salgados, no
âmbito da instalação da ETAR Poente de Albufeira e em parceria com a empresa água do Algarve;
4- Realização e entrega dos relatórios anuais relativos à Lagoa dos Salgados, à empresa Águas do Algarve;
5- Monitorização das borboletas diurnas na estação da biodiversidade de Alportel em colaboração com a Tagis, entre os meses de
Abril e Setembro de 2011.
6- Organização da 2ª Edição da Festa da Natureza (16 a 22 Maio), onde decorreram 35 actividades para observação de fauna e
flora, em 13 Concelhos do Algarve, onde estiveram presentes cerca de 870 participantes;
7- Realização de vários documentos técnicos necessários para a aprovação da Candidatura “Biodiversidade a Seus Pés” feita ao
Programa da Pro Rede Rural e respectiva aprovação em Novembro de 2011.
8- Elaboração do projecto “Os Morcegos do Algarve” e posterior candidatura ao Fundo EDP Biodiversidade;
9- Organização da Noite Europeia dos Morcegos no dia 26 de Agosto em Faro onde foram realizadas actividades de educação
ambiental para os mais novos, uma apresentação multimédia sobre a ecologia e biologia dos morcegos e saída nocturna junto à
ria formosa e visita à antiga fábrica da cerveja para visualização e audição de morcegos em colaboração com o Centro de Ciencia
Viva do Algarve;
10- Realização das Jornadas Micológicas em colaboração com o Município de Monchique que decorreram nos dias 25 e 26 de
Novembro de 2011;
11- Colaboração na organização de dois workshops: “Curso de Identificação de Indícios de Presença de Mamíferos Terrestres” nos
dias 2 e 3 de Abril (Pico Alto) e Curso de Identificação e Conservação da Herpetofauna (Répteis e Anfíbios) de Portugal nos dias
7 e 8 de Maio (Loulé);
12- Estabelecimento de contactos e elaboração de uma proposta para implementação de um Borboletário no Município de Silves;
13- Apoio à organização de várias actividades ambientais (palestras, cursos, saídas de campo);
14- Participação nos encontros do Projecto SEAL “Sustainable Educational Approaches to Landscape” no âmbito do programa “LLPGrundtvig Partnership”;
15- Colaboração nos trabalhos alusivos ao projecto “Centro de Interpretação da Natureza do Pico Alto” – CINPA;
16 - Acolhimento de 1 estágio não-remunerado no âmbito do Curso Profissional Técnico Turismo Ambiental e Rural, tendo o estagiário
desenvolvido trabalhos no âmbito do projecto “Centro de Interpretação da Natureza do Pico Alto”;
17 – 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;
18 - Apostou-se numa intervenção pública por meio da divulgação de assuntos relevantes à Comunicação Social, através da
publicação de algumas notas de imprensa sobre várias temáticas de relevância regional/local;

Departamento de Ambiente e Património (DAP)
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. Acompanhamento das questões relativas a poluição, resíduos, recursos hídricos e energia na Região do Algarve;

Loulé, 11 de Maio de 2012
A Direcção

