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Direcção / Actividades gerais 
 Realização de 15 reuniões formais e informais da Direcção, tendo igualmente sido promovidas várias sessões de trabalho com 
colaboradores e outros sócios mais activos da associação. 
 Abrandamento significativo no aumento do número de associados, tendo sido aceites 41 novas inscrições, menos de 3 vezes das 
inscrições do ano de 2013. 
 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. 
 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). 
 Manutenção de um contrato de trabalho a termo certo na área de Educação Ambiental (Ana Costa). 
 Início de um estágio profissional do IEFP, com vista ao desenvolvimento de projectos e apoio geral às actividades associativas (Gil 
Matos). 
 Elaboração de duas candidaturas ao programa de financiamento EEA Grants que não chegaram a ser 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. 
 Manutenção da página electrónica da associação e da página do facebook. 
 Criação de um novo website que, por várias razões, não chegou a ser colocado online. 
 Reformulação do processo de envio de emails, com adesão à plataforma Mailchimp. 
 Participação na feira do associativismo Mostra+Loulé. 
 Publicação e envio em formato electrónico, a sócios e outros interessados, do BIA (Boletim Informativo da Almargem), do qual foram 
publicados 9 números (88 a 96). 
 Comemoração do 26º aniversário da associação com uma caminhada nocturna e uma ceia-convívio em Loulé. 
 
 

Via Algarviana 
 Prosseguimento das acções de implementação da segunda fase do projecto, com execução e finalização de diversos cadernos de 
encargos, nomeadamente percursos complementares, percursos temáticos e percursos audioguiados, para além de intervenções de 
substituição ou melhoria da sinalização no terreno. 
 Realização entre 5 e 18 de Abril da 7ª Travessia da Via Algarviana, que reuniu cerca de 150 participantes nas modalidades de 
caminhada e BTT. 
 Realização em 26 e 27 de Novembro das Jornadas da Via Algarviana, nas instalações da RTA em Faro, com o objectivo de discutir 
publicamente o futuro modelo de gestão deste projecto. 
 Organização da 5ª edição do “Festival de Observação de Aves em Sagres”, em parceria com a SPEA (2 a 5 de Outubro). 
 Presença com um stand e diversas actividades na Bienal de Turismo de Natureza, realizada entre 26 e 28 de Setembro em Aljezur. 
 Presença com stand no Festival da Batata Doce em Aljezur e na iniciativa ObservaNatura (Herdade das Mouriscas, Setúbal).  
 
 

Biodiversidade e Conservação da Natureza 
 Recomeço da publicação da revista Madressilva, cuja primeira série de 13 números havia sido interrompida em 2008, tendo sido 
editados 3 números (14 a 16).  
 Comemoração em 26 de Abril do Save the Frogs Day (Dia Internacional pela Preservação dos Anfíbios), com uma saída de campo 
na lagoa da Nave do Barão e participação no website do projecto. 
 Realização das X Jornadas Micológicas em Novembro (Barão de S. João). 
 Publicação de mais 4 números (23 a 26) do Almanaque da Natureza. 
 Participação no Seminário “Fruteiras do Algarve”, organizado pela In Loco em Loulé e na Feira de Jardins Mediterrânicos, organizada 
pela Mediterranean Garden Society em Estói. 
 Realização de um Fim de Semana com Plantas, dedicado à flora algarvia, com três saídas de campo e uma tertúlia. 
 Estabelecimento de parceria com University College Cork no âmbito do projecto Interdisciplinary Multinational Field Trips (IMFiT) - 
Investigating the human interaction with the natural environment in the Algarve. 
 
 



Ecoturismo e Montanhismo 
 Organização de um fim de semana activo em Évora em Novembro. 
 Organização de um fim de semana de caminhadas em Vaqueiros (Dezembro). 
 Realização de 6 percursos pedestres para os sócios (Califórnia, Nave do Barão, Vale Luís Neto, Cabanas de Tavira, Ferragudo, 
Ponta João de Arens). 
 Realização de 1 caminhada nocturna em noite de lua cheia para os sócios (Rocha da Pena). 
 Realização de uma saída nocturna para observação de pirilampos. 
 Organização de uma nova viagem de quatro dias ao norte de Marrocos subordinada ao tema de D. Sebastião que não chegou a 
realizar-se. 
 Manutenção do vínculo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com emissão de licenças desportivas de 
campismo e montanhismo. 
 Acolhimento e orientação de 3 estágios não remunerados do Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural da Escola 
Secundária de Loulé. 
 Participação entre 16 e 21 de Setembro na Semana Europeia da Mobilidade, com diversas acções em colaboração com o Município 
de Loulé, nomeadamente a iniciativa “Loulé a Pé”. 
 
 

Educação Ambiental 
 Manutenção do vínculo com a Câmara Municipal de Loulé, para o desenvolvimento do plano anual de actividades e dinamização das 
respectivas actividades, no Centro Ambiental de Loulé e Centro Ambiental da Pena.  
 Gestão da página de facebook do Centro Ambiental. 
 Dinamização de actividades de Educação Ambiental no decurso do 5º Festival de Observação de Aves e Actividades da Natureza de 
Sagres.  
 Organização do 10º Encontro Regional de Educação Ambiental, acreditado para professores, em Aljezur;  
 Realização de oficinas de pintura com pigmentos naturais. 
 Realização do curso de Horticultura e Fruticultura em Modo de Produção Biológico. 
 Realização de workshop de construção de fornos solares. 
 Realização de acções de monitorização do estado ecológico da água, através da análise de macroinvertebrados bentónicos, em 
ecossistemas de água doce (Ribº da Benémola) e marinhos (Ria Formosa), no âmbito do projecto Voluntariado Ambiental para a Água 
(APA). 
 Participação na acção de formação da 24ª Campanha CoastWatch, promovida pelo GEOTA. 
 Tradução dos materiais elaborados pela Convenção de RAMSAR, para a comemoração do dia Mundial das Zonas Húmidas (2 de 
Fevereiro). 
 Representação no Conselho Eco-Escolas da Escola Secundária de Loulé. 
 Estabelecimento de parceria com a Associação Portuguesa de Lixo Marinho. 
 Estabelecimento de parceria com o GEOTA no âmbito do projecto EUropa e participação na reunião de trabalhos do Algarve. 
 Participação no âmbito do Programa Ciência Viva no Verão com realização dos percursos interpretativos “A diversidade natural de 
Ferragudo” e “Do jogo da Tectónica de Placas nasceu um oceano chamado Atlântico”. 
 Acolhimento e orientação de 1 estágio não remunerado do Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural da Escola 
Secundária Pinheiro e Rosa (Faro). 
 
 

Intervenção Ecológica 
 Constituição de um grupo de trabalho com vista ao desenvolvimento de um projecto de reconhecimento e apoio a uma maior 
responsabilidade ambiental e social das empresas e outras entidades públicas e privadas algarvias (Algarve Responsável), o qual, por 
diversas razões, não teve seguimento. 
 Acompanhamento activo do processo relacionado com a prevista urbanização da zona da Praia Grande, no âmbito das actividades 
da Plataforma dos Amigos da Lagoa dos Salgados, que integra ONGAs e cidadãos empenhados em preservar esse espaço natural do 
concelho de Silves. Para além de outras acções foi desencadeada uma impugnação jurídica da Declaração de Impacto Ambiental 
favorável do projecto. 
 Acompanhamento activo dos processos relacionados com as agressões aos habitats protegidos da Quinta da Rocha, no âmbito das 
actividades do Grupo de Acompanhamento da Ria de Alvor (A Rocha, Almargem, LPN, Quercus, SPEA), que culminaram com a 
condenação dos proprietários em sede de Tribunal Administrativo.  
 Intervenção nos processos de discussão pública ou desenvolvimentos correlacionados dos projectos Cidade Lacustre de Vilamoura, 
megaempreendimento comercial do IKEA em Loulé, Conjunto Comercial Alma Plaza Lifestyle Center (Almancil). 
 Intervenção crítica em outros temas da actualidade regional, nomeadamente as demolições na Ria Formosa, a degradação das 
populações de morcegos cavernícolas, o projecto de pesquisa e exploração de hidrocarbonetos ao largo do Algarve e a reintrodução do 
lince-ibérico. 
 
 
 
Loulé, 20 de Abril de 2015 
 
A Direcção 


