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Direcção / Actividades gerais 
 Realização de 30 reuniões formais e informais da Direcção. 
 Inscrição de 24 novos associados, a adesão mais reduzida dos últimos 5 anos, cerca de 7 vezes inferior ao recorde de 2012 e apenas um 
pouco mais de metade do número atingido em 2015. 
 Manutenção em vigor do contrato de serviços de contabilidade com a empresa Loulegest. 
 Manutenção de um contrato de trabalho a termo certo no âmbito do projecto Via Algarviana (Anabela Santos). 
 Início de um estágio profissional do IEFP na área de Educação Ambiental (Manuel Vieira). 
 Desenvolvimento de  algumas acções de divulgação da associação, seus objectivos e actividades. 
 Manutenção da página electrónica da associação e da página do facebook. 
 Manutenção do processo de envio de emails através da plataforma Mailchimp. 
 Aquisição ou recepção de diversas obras e publicações para a Mediateca (livros, jornais, revistas, CDs). 
 Reorganização completa da Biblioteca e respectiva base de dados, tornando-a disponível a sócios e público em geral. 
 Apresentação de candidatura ao Estatuto de Utilidade Pública. 
 Comemoração 28º aniversário da associação, com realização de um passeio cultural e um jantar-convívio em Loulé. 
 Realização de 4 Jornadas Locais de Ambiente (Loulé, Faro, Pêra, Bensafrim), dirigidas aos sócios e amigos da Almargem residentes nos 
concelhos do Centro e Barlavento. 
 Realização, em parceria com o Município de Loulé, da iniciativa "Cadoiço em Festa", que incluiu um debate, saídas de campo, caminhadas, 
sessões de monitorização da qualidade da água e anilhagem de aves, actividades para crianças e famílias. 
 Organização, a partir de Outubro, da iniciativa Quintas na Almargem, com concretização de 10 sessões. 
 
 

Biodiversidade e Conservação da Natureza 
 Saídas de campo para observação de orquídeas e animais noctívagos (Abril). 
 Visita ao Herbário da UAlg e passeio de identificação de plantas (Maio). 
 Realização, em Junho, de um colóquio sobre "Plantas Invasoras", em colaboração com o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de 
Coimbra (Ana Marchante). 
 Organização da 7ª Edição do Festival de Observação de Aves em Sagres, em parceria com a Câmara Municipal de Vila do Bispo e SPEA 
(30 de Setembro a 5 Outubro). 
 Realização, em Dezembro, das XII Jornadas Micológicas (Querença). 
 Publicação de mais 4 números (31 a 34) do Almanaque da Natureza. 
 
 

Ecoturismo e Montanhismo 
 Realização de percursos e actividades para os sócios: caminhada na Lagoa dos Salgados (Fevereiro), fim-de-semana de caminhadas em 
Monchique (Abril), passeio cultural na Amendoeira (Maio), fim-de-semana de actividades de ar livre na Barragem de Santa Clara (Setembro) e 
caminhada em Marmelete (Novembro). 
 Manutenção do vínculo com a Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo, com atribuição e renovação de licenças desportivas. 
 
 

Via Algarviana 
 Finalização, entre Janeiro e Março, da vistoria, iniciada no final de 2015, à Via Algarviana, ligações e pequenas rotas complementares, em 
parceria com as câmaras municipais (Centro e Barlavento). 
 Dinamização, em Abril, de uma atividade de Yoga com caminhada nas Furnazinhas. 
 Acompanhamento, em Abril, de uma visita à Via Algarviana de uma jornalista do Público (Fugas) e de um outro jornalista convidado pela 
Associação de Turismo do Algarve. 
 Acompanhamento, em Maio, da visita técnica da CCDR Algarve aos dossiers da candidatura “Via Algarviana II – Ecoturismo no Interior do 
Algarve”. 
 Presença, em Maio, na Algarve Nature Week, realizada no Passeio das Dunas em Quarteira e acompanhamento de dois jornalistas na Via 
Algarviana, no âmbito da mesma iniciativa, a convite da Associação de Turismo do Algarve. 
 Dinamização, em Maio, de uma caminhada no sector 7 da Via Algarviana com alunos da Escola Profissional de Alte no âmbito da atividade 
“Invadir Alte com (muita) energia” a convite da CCDR Algarve. 
 Acompanhamento, em Junho, de visita à Via Algarviana de um fotógrafo do Público (Fugas). 
 Participação, em Junho, nas comemorações do Dia Mundial de Combate à Desertificação, com acção na Via Algarviana (Barranco do Velho) 
e uma apresentação no auditório no Parque Natural da Ria Formosa.  



 Realização, em Setembro, de uma caminhada no Percurso Pedestre “Pedra do Galo” (Barão de S. João), no âmbito do programa Ciência 
Viva no Verão.  
 Vistoria, em Setembro, aos traçados da Via Algarviana de Monchique e Portimão para levantamento da sinalética afectada pelo grande 
incêndio aí ocorrido, com reposição de uma parte da sinalética. 
 Reposição, em Setembro, de sinalética vandalizada na Ligação 2 perto de Loulé. 
 Realização, em Outubro, de 3 apresentações sobre a Via Algarviana, na UAlg, para alunos da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo, na Escola Profissional de Alte, para alunos do curso de animação turística, e novamente na UAlg (ESGHT), para professores de 
universidades europeias em projecto de intercâmbio. 
 Vistoria completa, em Novembro e Dezembro, à Via Algarviana, ligações e pequenas rotas complementares, em parceria com as câmaras 
municipais. 
 Realização, em Dezembro, no Ateneu Comercial e Industrial de Loulé, de uma sessão de apresentação dos e-books sobre a Via Algarviana 
da autoria de Harri Roberts e Tracy Burton. 
 Presença em diversas Reuniões com a AMAL, RTA, ATA e TP para tentar definir um Modelo de Gestão para a Via Algarviana. 
 Actualização de noticias/informação no facebook e website da Via Algarviana. 
 
 

Educação e Sensibilização Ambiental 
 Manutenção do vínculo com a Câmara Municipal de Loulé, para o desenvolvimento e dinamização do plano anual de actividades do Centro 
Ambiental de Loulé e Centro Ambiental da Pena, os quais continuam a ser uma das entidades mais importantes da região na educação 
ambiental, recebendo a classificação máxima na avaliação feita pelo ECOXXI. 
 Desenvolvimento ao longo do ano de diversas temáticas dirigidas aos jovens das escolas de Loulé, com destaque para a polinização, as 
plantas invasoras e a descoberta do Cadoiço.  
 Participação no 7º Encontro Regional do Voluntariado Ambiental para a Água, organizado pela APA Algarve.   
 Tradução e divulgação dos materiais elaborados pela Convenção de RAMSAR, para comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas. 
 Participação nas comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas na Quinta de Marim (2 de Fevereiro). 
 Participação, em Abril, nas actividades da Semana da Ria Formosa, com uma apresentação sobre a Importância das Zonas Húmidas. 
 Organização, em Junho, de um espectáculo de dança no Cine-Teatro Louletano, dinamizado por Inês Mestrinho, no âmbito do projecto 

Movimentos d'Água e dirigido às escolas. 
 Gestão da página de facebook do Centro Ambiental. 
 Realização dos workshops "Incensos Naturais" (Fevereiro) e "Velas de Massagens" (Março), com Suzinda Mendes, e "Ilustração Científica" 

com Ana Afonso (Maio). 
 
 

Intervenção Ecológica 
 Realização, em Julho, de uma sessão de esclarecimento sobre os acordos TTIP e CETA, em colaboração com a Plataforma Não aos 
Tratados TTIP/CETA/TISA. 
 Acompanhamento activo do processo jurídico relacionado com a prevista urbanização da zona da Praia Grande, no âmbito das actividades 
da Plataforma dos Amigos da Lagoa dos Salgados. 
 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). 
 Acompanhamento do projecto de Parque Urbano e Agrícola de Loulé. 
 Participação activa nas actividades da Plataforma Algarve Livre de Petróleo, nomeadamente pesquisa e acesso a muita documentação que 
se mantinha inacessível, realização de reuniões com responsáveis políticos, debates, sessões de esclarecimentos e exposições, presença na 
Assembleia da República durante o debate da petição que a PALP havia submetido à apreciação dos deputados, participação em feiras, 
festivais e na 22ª Conferência do Clima que decorreu em Marrocos, ajuda no lançamento de dois vídeos que foram incluídos na selecção oficial 
do CineEco 2016 e na emissão de cerca de duas dezenas de comunicados de imprensa.  
 Intervenções públicas e tomadas de posição críticas acerca do projecto de urbanização do Vale do Freixo (Loulé), terraceamentos e outras 
intervenções no Vale da Asseca (Tavira), POC Odeceixe-Vilamoura, derrocada na Praia Maria Luísa (Albufeira), morte de peixes na Foz do 
Almargem (Loulé), incêndio na Serra de Monchique, demolições na Ria Formosa e plano de intervenção no Centro Histórico de Olhão. 
 
 
Loulé, 22 de Março de 2017 
A Direcção 

 
 


