
 

Relatório de Atividades 

2021 
 

 

Ao longo de 2021, a Associação Almargem promoveu / desenvolveu as seguintes atividades: 

 

A. Administração e Organização   

- Realização de 7 reuniões formais da Direção e 3 reuniões formais da Assembleia Geral. 

- Inscrição de 10 novos associados. 

- Elaboração de parcerias com as empresas Green Vibe e Science 4 You, de modo a fornecer descontos aos sócios com as quotas 

regularizadas. 

- Manutenção da página eletrónica da associação e da página do Facebook. 

- Manutenção do processo de envio de emails através da plataforma Mailchimp. 

- Contratação a prazo de uma colaboradora (Ana Gomes) para prestação de serviços de Marketing e Comunicação da Via Algarviana 

(Setembro). 

- Conclusão da candidatura e respetiva concessão à associação do Estatuto de Utilidade Pública. 

- Conclusão do processo de candidatura a poder receber a consignação de 0,5% da coleta de IRS de quem a quiser doar (válido só 

para 2023 sobre o IRS de 2022). 

 

                Publicações: 

- 2ª edição do livro “Anfíbios do Algarve”, da coleção “Fauna e Flora do Algarve”. 

- 12 Boletins Informativos da Almargem nº 121 a nº132. 

- 12 Boletins Informativos da Almargem – Edição Especial Água nº 12 a nº 23. 

 

B. Educação Ambiental 

1. Atividades de Educação Ambiental e Sensibilização   

 

- Manutenção do vínculo com a Câmara Municipal de Loulé, para o desenvolvimento do plano anual de atividades e dinamização 

das respetivas atividades, no Centro Ambiental de Loulé e Centro Ambiental da Pena (janeiro – julho / setembro – dezembro); 
    

a) Dinamização de atividades em redes sociais, dado o estado de pandemia desde Março de 2020. Estas ações 

incluíram, em 2021, várias versões do desafio “Quem é Este Animal?” e um webinar “Respira fundo, vamos 

mergulhar!”. 

b) Publicação de 15 vídeos educativos da autoria do Centro Ambiental de Loulé, de diferentes temáticas através 

das Redes Sociais (entre janeiro e junho). 

c) Retorno gradual às atividades presenciais em maio. 

d) Preparação de espetáculo de dança no Cine-Teatro Louletano, coreografado por Inês Mestrinho, no âmbito 

do projeto “Conexões" e dirigido às escolas (edição 2021/2022). A edição de 2020/2021 não foi realizada por 

causa da pandemia. 

   e) Organização do projeto “Os Segredos dos Nossos Animais” em parceria com o RIAS/Aldeia. 



f) Desenvolvimento ao longo do ano de diversas temáticas dirigidas aos jovens das escolas de Loulé, com 

destaque para as plantas invasoras, o Aspirante ao Parque Geoalgarvensis, conhecimento da biodiversidade 

em zonas húmidas, o excesso de resíduos a nível global, as alterações climáticas e a descoberta da Bacia 

Hidrográfica do Carcavai. 

   g) Manutenção do vínculo com o projeto “Coastwatch”. 

 

- Acompanhamento das reuniões do departamento Eco-Escolas da Escola Secundária de Loulé. 

- Dinamização de ação de limpeza do Pinhal da Cabranosa (Sagres). 

- Dinamização de atividades de Educação Ambiental no decurso da 4ª Edição do “Barão de São João - Walk & Art Fest”. 

 

2. Voluntariado Ambiental para a Água 

- Realização de duas ações de monitorização do estado ecológico da água, através da análise de macroinvertebrados bentónicos, 

em ecossistemas de água doce (Ribeira do Cadoiço), no âmbito do projeto VAA promovido pela APA/ARH Algarve. 

- Realização de três ações de remoção de plantas invasoras na praia do Ancão em parceria com o Centro Ambiental de Loulé no 

âmbito do projeto VAA promovido pela APA/ARH Algarve. 

 

3. Participação em eventos 

- 26ª Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental (Castelo de Vide, 18 a 20 de junho). 

 

C. Projetos Ambientais 

1. Projetos Fundo Ambiental 

1.1. #AÚltimaGota_Algarve 

- Produção e divulgação do Guia Digital – Dicas de Poupança de Água e Descodificador de Políticas Ambientais. 

- Produção da Exposição #AÚltimaGota_Algarve. 

- Apresentação da curta-metragem de animação #AÚltimaGota_Algarve em dois festivais de cinema: Cine Eco Seia – Festival 

Internacional de Cinema da Serra da Estrela; Sun Cine – Festival Internacional de Cinema de Meio Ambiente. 

 

1.2. Cadoiço Vive 

- Criação de um grupo de voluntariado ambiental para contínuo combate às plantas exóticas invasoras na Ribeira do Cadoiço. 

- Rega e manutenção das árvores e arbustos nativos plantados na Ribeira do Cadoiço, quando necessário (meses mais quentes). 

 

2. Projeto com a CM de Loulé   

2.1. Cadoiço & Megalapiás 

- Finalização das duas brochuras interpretativas das áreas em estudo “Encostas do Cadoiço” e “Megalapiás da Varejota”. 

 

D. Ecoturismo e Montanhismo  

1. Festival de Observação de Aves & Atividades da Natureza de Sagres 
- Organização da XII Edição do Festival de Observação de Aves & Atividades da Natureza de Sagres entre 1 e 5 de outubro, 

que envolveu uma vertente online (“Festival Online) que teve cerca de 200 participantes. Os participantes presenciais 

superaram os 1000, provenientes de 24 países. 

 

2. Festival “Barão de São João - Walk&Art Fest” 

- Organização da 4ª Edição do “Barão de São João - Walk & Art Fest”, entre 5 e 7 de novembro, que contou com cerca de 

700 participantes em 81 atividades. 



 

3. Passeios e Percursos Pedestres  

- Realização de percursos pedestres ao longo do ano para os sócios: 

- Visita à Mina de Sal-Gema 

 

4. Workshops e conferências 

- II Jornadas de Anfíbios de Loulé (10 a 12 de Dezembro). 

 

5. Outros 

- Manutenção do vínculo com a Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo, com atribuição e renovação de 

licenças desportivas. 

 

 

E. Via Algarviana 

 
- Execução da Candidatura “Via Algarviana – (Des)envolvendo o Interior do Algarve” ao programa Valorizar do Turismo de Portugal. 

- Execução da Candidatura “Revitalizar Monchique – o turismo como catalisador” ao programa RegFin do Turismo de Portugal. 

- Vistoria à sinalética da Via Algarviana nos concelhos de Silves, Monchique e Vila do Bispo com o apoio dos respetivos Municípios. 

- Acompanhamento de visitas de jornalistas e bloggers à Via Algarviana. 

- Trâmites legais relacionados com a candidatura “Via Algarviana – Pelos Caminhos do Património”, que abrange os Municípios de 

Albufeira, Loulé e Silves. 

- Elaboração de candidatura ao “Prémio Nacional Turismo (Categoria Turismo Autêntico)”. 

- Elaboração e envio da Newsletter “Via Algarviana - Juntos pelo Turismo Responsável” junto do tecido empresarial no contexto de 

pandemia de COVID-19. 

- Dinamização de 3 caminhadas e 2 atividades de Educação Ambiental inseridas no 12º Festival de Observação de Aves & Atividades 

da Natureza de Sagres. 

- Dinamização de 6 caminhadas no “Barão de São João - Walk & Art Fest”. 

- Atualização de notícias/informação no facebook, instagram e website da Via Algarviana. 

- Conceção e envio de newsletters informativas. 

 

F. Intervenção Ambiental 

1. Alertas, Intervenções e Tomadas de Posição (notícias apresentadas no site da Almargem nestas datas): 

Produção de Abacates: Almargem e PAS submetem parecer (27/01), Tribunal dá “Luz verde” a providência cautelar das 

Alagoas Brancas (26/05), Documento de Posição sobre o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) para 

Portugal (08/07), Tribunal mantém providência cautelar para proteger as Alagoas Brancas (16/07), Ministério da 

Agricultura ignora peritos nomeados, académicos e ONGAs na elaboração do Plano Estratégico da PAC e coloca em 

causa Pessoas e Ambiente (22/07), CCDR Algarve considera que o loteamento das Alagoas Brancas deve ser sujeito a 

Avaliação de Impacte Ambiental (03/08), Apresentação da Coligação Cívica – Participar no PEPAC (17/08), Posição de 10 

ONGAs relativa à decisão do Governo de realizar uma AAE sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa 

(09/09), Uma nova Área Protegida para o Algarve… Lagoa dos Salgados e não só… (30/11), Organizações ambientalistas 

agem contra “falsa” Avaliação Ambiental Estratégica (14/12)  

 

2. Colaboração com a Plataforma Água Sustentável (PAS) 
Esta Plataforma pretende equilibrar o debate da água no Algarve, tentando denunciar usos insustentáveis ou deturpações 

do valor ecológico e social da água. 

- Lançamento de notas de imprensa. 

- Participação e divulgação da consulta pública sobre o PRR. 

- Envio de nota informativa à Comissão Europeia sobre o uso do PRR para financiar a barragem do Crato, captações no 

Pomarão e centrais de dessalinização. 

- Participação na consulta pública sobre a plantação ilegal de 128 hectares de abacateiros, no concelho de Lagos. 

- Participação na C.P. sobre o alargamento do Regadio 2030. 

 

3. Colaboração com a PALP (Plataforma Algarve Livre de Petróleo) 
- Cessação da maioria das atividades da Plataforma Algarve Livre de Petróleo. 

- Apoio ao estudo e registo das atividades realizadas (e.g. sites, dissertações). 

http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=299:2021-01-27-10-17-03&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=305:2021-05-26-14-58-05&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=305:2021-05-26-14-58-05&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=307:2021-07-08-08-54-30&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=307:2021-07-08-08-54-30&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=309:2021-07-16-19-43-39&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=310:2021-07-22-10-14-01&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=310:2021-07-22-10-14-01&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=310:2021-07-22-10-14-01&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=311:2021-08-03-08-42-06&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=311:2021-08-03-08-42-06&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=312:2021-08-17-11-08-12&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=313:2021-09-09-15-05-14&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=313:2021-09-09-15-05-14&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=317:2021-12-04-19-57-54&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=318:2021-12-15-10-24-14&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=318:2021-12-15-10-24-14&catid=13:noticias&Itemid=39


 

4. Participação na Coligação Cívica criada para analisar e tomar posição face ao Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 

(PEPAC) para Portugal (08/07). 

 

5. Outros 
- Acompanhamento ativo do processo jurídico relacionado com a prevista urbanização da zona da Praia Grande, no âmbito 

das atividades da Plataforma dos Amigos da Lagoa dos Salgados. 

- Participação no processo jurídico relacionado com as Alagoas Brancas, Lagoa. 

- Acompanhamento ativo dos processos relacionados com as agressões aos habitats protegidos da Quinta da Rocha, no 

âmbito das atividades do Grupo de Acompanhamento da Ria de Alvor (A Rocha, Almargem, LPN, Quercus, SPEA). 

- Acompanhamento ativo das sessões participativas da criação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário de 

Armação de Pêra. 

- Participação na Consulta Dirigida ao Plano de gestão da zona especial de conservação do Barrocal. 

- Participação na Consulta Dirigida ao Plano de gestão da zona especial de conservação do Cerro da Cabeça. 

- Contribuição com ideias e sugestões para a Proposta do museu sobre água e Ria Formosa, em Olhão. 

- Participação em reuniões do conselho cinegético da Câmara Municipal de Loulé. 

- Participação em reuniões da Comissão de Acompanhamento do Aterro Sanitário do Sotavento. 

- Presença em reunião para participar no projeto da Rede CApt2. 

- Participação no Conselho Estratégico da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. 

- Participação no Conselho Estratégico do Parque Natural da Ria Formosa. 

- Participação em reuniões do Grupo de Ação Local Ruaral – ADERE 2020. 
- Participação em reuniões do Grupo de Ação Local Rural – Interior do Algarve Central. 

- Acompanhamento e requisição de informação sobre diversas denúncias sobre crimes ambientais. 

 

 

 

Loulé, 24 de março de 2022 

 

A Direção: 

http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=307:2021-07-08-08-54-30&catid=13:noticias&Itemid=39
http://almargem.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=307:2021-07-08-08-54-30&catid=13:noticias&Itemid=39

