Relatório de
Actividades 2013
Direcção / Actividades gerais
 Realização de 6 reuniões formais e informais da Direcção, tendo igualmente sido promovidas várias sessões
de trabalho com colaboradores e outros sócios mais activos da associação, nomeadamente com vista a
procurar resolver os problemas relacionados com a impossibilidade de encontrar e eleger novos corpos sociais.
 Prorrogação até final de 2013 do mandato 2011-2012 da Direcção e restantes corpos sociais, por decisão da
Assembleia Geral realizada em Maio.
 Continuação de um crescimento significativo do número de associados, tendo sido aceites 142 novas
inscrições, apenas um pouco menos que em 2012, ano em que foi batido o recorde de inscrições desde a
fundação da associação.
 Manutenção em vigor do contrato de serviços de contabilidade com a empresa Loulegest.
 Aprofundamento dos contactos com os associados, tendo sido privilegiada a comunicação via email e
também telefónica.
 Cancelamento definitivo do processo de pagamento de quotas por desconto bancário automático, cujo
funcionamento já há muito tempo apresentava em geral várias deficiências.
 Aquisição ou recepção de diversas obras e publicações para a Mediateca (livros, jornais, revistas, CDs).
 Manutenção de um contrato de trabalho a termo certo no âmbito do projecto Via Algarviana (Anabela
Santos), tendo-se concretizado um estágio profissional (Patrícia Paiva) na área da gestão financeira do mesmo
projecto. Posteriormente, essa colaboradora celebrou um contrato a termo certo.
 Manutenção de um contrato de trabalho a termo certo na área de Educação Ambiental com Edgar Ribeiro,
que rescindiu, por motivos pessoais, em Junho. A partir de Setembro, esta vaga foi ocupada, através de um
contrato a termo certo, por Ana Costa, a qual, entretanto, havia terminado um estágio profissional na área do
Ecoturismo e Montanhismo.
 Manutenção de um contrato de trabalho a termo certo no âmbito do programa Rede Rural com Patrícia
Ramalho, para coordenação do projecto Biodiversidade a Seus Pés.
 Conclusão e entrega na CCDR-Algarve da versão definitiva do relatório final do projecto PROVERE Algarve
Sustentável.
 Elaboração de candidaturas a programas de financiamento a nível nacional e europeu (LLP- Grundtvig
Partnership, PROMAR e Life+) que, por diversas razões, não chegaram a ser apresentadas ou aprovadas.
 Desenvolvimento de algumas acções de divulgação da associação, seus objectivos e actividades.
 Manutenção do incipiente sistema de vendas já existente, com presença pontual em feiras e outros eventos.
 Organização da exposição de fotografia “Um olhar sobre as actividades da Almargem”, patente na Galeria
Londot entre Novembro e Dezembro.
 Realização nas Sarnadas (Alte) de um almoço comemorativo dos 25 anos da associação com caminhada
prévia e sorteio de 3 cabazes de produtos regionais para angariação de fundos.
 Manutenção da página electrónica da associação e da página do facebook graças à iniciativa de alguns
sócios.
 Recomeço em Outubro, após mais de dois anos de interregno, do envio em formato electrónico, a sócios e
outros interessados, do BIA (Boletim Informativo da Almargem), do qual foram publicados 3 números (85 a 87).

Via Algarviana
 17 de Fevereiro – Passeio experimental do Percurso Pedestre “Pelas Encostas da Raposeira”, na Raposeira.
 16 a 29 de Março – Realização da 6ª Travessia da Via Algarviana, que reuniu cerca de 150 participantes nas
modalidades de caminhada e BTT.
 11 de Abril – Apresentação “Via Algarviana: (Des)envolvendo o Birdwatching no Algarve” no seminário
“Potencialidades do Turismo Ornitológico para o Desenvolvimento Sustentável de Áreas Rurais de Portugal”,
organizado pela LPN, em Castro Verde.
 24 de Maio – Apresentação “Via Algarviana: (Des)envolvendo o Interior do Algarve” no Seminário “Outros
Turismos” organizado pela C.M. Albufeira, em Albufeira.

 20 de Junho - Apresentação do vídeo promocional da Via Algarviana em Loulé.
 17 a 21 de Agosto – Realização do ciclo de caminhadas “5 Noites/5Trilhos”, no concelho de Loulé.
 12 a 19 de Novembro – Apresentação da proposta do futuro Modelo de Gestão da Via Algarviana aos 11
municípios parceiros.
 29 de Novembro a 1 de Dezembro – Presença no “Festival da Batata Doce de Aljezur” com stand;
 7 e 8 de Dezembro – Realização da 2ª Festa da Via Algarviana, 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.
 Levantamento da sinalética e pinturas em falta na Via Algarviana.
 Pinturas dos 7 percursos pedestres complementares à Via Algarviana.
 Pintura da sinalética e acompanhamento da instalação da sinalética dos 5 percursos pedestres
complementares à Via Algarviana no concelho de Monchique.
 Organização da 4ª edição do “Festival de Observação de Aves em Sagres”, em parceria com a SPEA (4 a 6
Outubro).

Biodiversidade e Conservação da Natureza
 Continuação dos trabalhos referentes ao projecto “Biodiversidade a Seus Pés”, nomeadamente: publicação
de um portal on-line (www.biodiv.almargem.org); organização de uma base de dados com 462 fichas de
espécies; produção de 2 jogos interactivos, folheto informativo e logotipo do projeto ( 6 versões com diferentes
texturas); definição e caracterização de 5 Hotspots de Biodiversidade representativos do território algarvio
(Barrada, Barranco do Velho, Nave do Barão, Paderne Norte, Várzeas de Aljezur); produção da brochura
“Hotspots do Algarve Rural” mais 5 cartazes e organização de 5 Caches, com informação sobre cada hotspot;
produção de 2 publicações sobre práticas agrícolas (“Estudo dos sistemas produtivos tradicionais no Algarve” e
“Manual de Boas Práticas Agrícolas para a Gestão da Biodiversidade”).
 Realização de várias saídas de campo para estudo e observação da fauna e flora no âmbito das actividades
de observação da natureza (Geologia do Olho Pariz, Flora de Sagres, ).
 Realização das IX Jornadas Micológicas em 30 de Novembro (Feiteira - Montes Novos).
 Realização de relatórios de monitorização da Lagoa dos Salgados, mensais (avifauna), trimestrais
(vegetação aquática) e anuais (ambos), no âmbito da instalação da ETAR Poente de Albufeira e em parceria
com a empresa Águas do Algarve.
 Organização da 4ª Edição da Festa da Natureza (24 a 26 de Maio), incluindo 12 actividades para observação
de fauna e flora em 6 concelhos do Algarve e onde estiveram presentes mais de 700 participantes.
 Regresso, após vários anos de interregno, do Almanaque da Natureza, com publicação dos números 21
(Outono) e 22 (Inverno).

Ecoturismo e Montanhismo
 Organização de uma viagem de quatro dias ao norte de Marrocos (Chefchaouen) em Fevereiro.
 Organização de um fim de semana no Parque Nacional de Doñana em Abril.
 Organização de um fim de semana de turismo activo na Barragem de Santa Clara em Maio.
 Realização para os sócios dos percursos interpretativos na Praia Grande/Lagoa dos Salgados em Janeiro e
Castro Marim em Abril.
 Realização do percurso interpretativo da Ilha do Rosário para angariação de fundos para o Refúgio dos
Burros em Novembro.
 Realização de 4 percursos pedestres para os sócios (Soidos, Odeleite, Bordeira, Subida à Fóia).
 Realização de 3 caminhadas nocturnas em noite de lua cheia para os sócios (Malhada Velha, Ancão e
Rocha da Pena).
 Manutenção do vínculo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com emissão de cartas
de campismo e licenças desportivas de montanhismo.
 Elaboração de 2 propostas de viagens de ecoturismo para a Fundação STUDIOSOS, sem sucesso.
 Apoio inicial ao projecto integrado de desenvolvimento turístico da Praia do Barril da responsabilidade da
empresa Pedras d’El-Rei e Universidade do Algarve.
 Organização de um mini-curso de Introdução à Orientação Nocturna, em Julho.
 Acolhimento e orientação de 2 estágios não remunerados do curso de Técnico de Informação e Animação
Turística e de 1 estágio não remunerado do curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural.

Educação Ambiental
 Desenvolvimento e dinamização de actividades de educação ambiental para as escolas do Município de
Loulé, ao abrigo do protocolo de colaboração do Centro Ambiental da Pena e Centro Ambiental de Loulé, com
o Município de Loulé (Janeiro - Junho / Setembro - Dezembro).
 Tradução para português dos materiais elaborados pela Convenção RAMSAR, para comemoração do dia
Mundial das Zonas Húmidas (2 de Fevereiro).
 Realização de uma oficina de formação (50h) em parceria com a ARH, intitulada “Aprender hoje para praticar
amanhã – a consciencialização ambiental no 1º ciclo”.
 Participação no âmbito do Programa Ciência Viva no Verão com realização dos percursos interpretativos “A
diversidade natural de Ferragudo” e “Geologia da Rocha da Pena”.
 Dinamização do percurso interpretativo da Praia Grande, no âmbito do protocolo de colaboração com o
Centro de Ciência Viva de Lagos / Programa Ciência Viva no Verão e também para um grupo sénior de
voluntários de todo o país.
 Dinamização de actividades de Educação Ambiental no decurso do 4º Festival de Observação de Aves de
Sagres.
 Dinamização de actividades de Educação Ambiental no decurso do projecto “Via Algarviana Júnior”,
promovido pela Região de Turismo do Algarve.
 Organização de workshops e cursos relacionados com várias temáticas ambientais, nomeadamente oficinas
de pintura com pigmentos naturais.
 Participação no curso “How to Make Green Projects” em Abril na Lituânia (Trakay) e no curso “NGO
Resources: Personal, Professional and Financial” em Novembro na Suiça (Swanden).
 Participação no encontro de trabalho do projeto Let’s do It Mediterranean: “Training for Trainers – preparing
2014 Mediterranean Clean Up Campaign” em Alexandria (Egipto).
 Participação na Visita de Estudo da Agência Nacional PROALV – Programa de Aprendizagem ao Longo da
Vida – que decorreu num centro Forest Stewardship Council em Inglaterra.

Intervenção Ecológica
 Acompanhamento activo do processo relacionado com a prevista urbanização da zona da Praia Grande, no
âmbito das actividades do grupo informal de Amigos da Lagoa dos Salgados, que integra ONGAs e cidadãos
empenhados em preservar esse espaço natural do concelho de Silves.
 Acompanhamento de outros processos em curso, nomeadamente com divulgação de uma nota de imprensa
acerca da intervenção efectuada no Vale da Benémola para uma pretensa plantação de olival intensivo.

Loulé, 1 de Junho de 2014
A Direcção

