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Plano de Actividades 
2007-2008 

 

Direcção 
 

Funcionamento - Realização de reuniões ordinárias mensais. Dinamização de reuniões de trabalho semanais com a 
presença dos vários departamentos. 

Utilidade Pública - Organização de um dossier para candidatura da associação ao estatuto de utilidade pública. 
Aniversário - Comemoração condigna em 2008 dos 20 anos da associação, nomeadamente através da produção de 

um pequeno livro sobre as actividades realizadas. 
Secretariado – Reorganização administrativa. Normalização dos documentos institucionais e de envio de 

correspondência. 
Contabilidade – Manutenção do contrato de serviços com a empresa LouléGest. 
Gestão financeira – Aplicação de critérios mais rigorosos na aquisição de materiais e serviços, com vista a uma forte 

contenção das despesas, com maior co-responsabilização de todos os departamentos. Elaboração de balancetes 
mensais por área de actividade (departamento, projecto). 

Financiamentos – Implementação de uma nova estratégia de angariação de financiamentos (donativos, mecenato), 
de forma a reduzir os prejuízos crónicos da actividade administrativa. 

Arquivo – Implementação de um novo processo de arquivamento de documentação com vista a uma optimização do 
espaço existente e a uma pesquisa mais eficiente. 

Mailings – Periodicidade trimestral de mailings para sócios. Aperfeiçoamento do processo de mailings para outras 
instituições. 

Sócios – Oferta de incentivos, nomeadamente através da contratualização de vantagens (serviços, descontos) para 
os sócios com o cartão actualizado. 

Quotas – Optimização dos processos de cobrança. Reformulação do sistema de cobrança por desconto bancário. 
Mediateca – Conclusão da reorganização da biblioteca, com digitalização e disponibilização on-line. Constituição de 

uma base dados passível de pesquisa, futuramente disponível on-line. Reorganização da hemeroteca e da 
fototeca. 

Sede – Arrumação mais funcional das várias salas, em particular, do pátio e anexo.  
Divulgação associativa – Produção de um novo folheto de divulgação institucional com possibilidade de actualização 

anual. Organização de campanhas de angariação de novos sócios. 
Relações públicas – Organização de um sistema de divulgação regular das actividades associativas direccionado ao 

público em geral.  
Informação – Implementação de processos eficientes de circulação e disponibilização de informação entre as várias 

estruturas associativas. 
Marketing – Organização de um sistema de vendas com selecção criteriosa de produtos, incluindo a disponibilização 

de suportes de marketing institucional. 
Prémios Almargem – Atribuição anual de prémios simbólicos a personalidades e instituições que se distingam no 

Algarve pela positiva ou pela negativa. 
Publicações institucionais – Produção trimestral do Boletim Informativo (BIA). Aperfeiçoamento, gestão e 

manutenção da página electrónica. Apoio à manutenção de outros instrumentos de divulgação online. 
Relações inter-associativas – Reforço da participação nas actividades da CPADA. Realização de contactos regulares 

com outras ONGAs algarvias, nacionais ou internacionais, com vista à eventual realização de acções conjuntas e 
constituição de uma estrutura de coordenação inter-associativa regional.  

 

Departamento de Ambiente e Recursos Naturais (DARN) 
Coordenadora: Cécile Godinho 

 

Resíduos Sólidos Urbanos 
• Continuação do acompanhamento crítico do Sistema Regional de RSUs, nomeadamente através da 

participação nas Comissões de Acompanhamento dos Aterros Sanitários e outros contactos com a ALGAR. 
Poluição 

• Recolha de informação e denúncia dos problemas mais graves.   
Alterações climáticas 

• Acompanhamento das questões levantadas a nível mundial com apresentação regular de propostas de 
novos comportamentos e atitudes a levar à prática em termos locais / regionais.  

Recursos Hídricos 
• Dinamização do projecto bienal “A Água no Algarve – Sensibilizar para o Uso Eficiente da Água no Sector 

Urbano”. Em 2007 alguns dos objectivos pretendidos são: a elaboração do estudo de caracterização de uso 
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de água; a elaboração do “Guia do Bom Uso da Água” e de uma exposição itinerante; a realização de um 
seminário técnico sobre água em espaços colectivos, comerciais e turísticos. 

• Acompanhamento da implementação dos Planos de Bacia Hidrográfica (Ribeiras do Algarve, Guadiana) 
nomeadamente no que respeita a construção de novas barragens. 

• Continuação da elaboração de uma proposta para a criação de um Parque Transfronteiriço da Bacia do 
Baixo Guadiana com várias ONGAs portugueses e espanholas.  

Agricultura/Saúde Humana 
• Realização em 2007 (Abril) de um Seminário Técnico sobre Organismos Geneticamente Modificados, em 

parceria com o Centro de Ciência Viva de Tavira e apoio da FERN (Universidade do Algarve).  
• Promoção de outras iniciativas com vista a alargar a discussão em torno da utilização dos OGMs, 

nomeadamente na agricultura e alimentação humana. 
Energias Renováveis 

• Criação de uma estrutura de promoção e divulgação de energias alternativas sobretudo direccionada para 
os jovens e o público em geral. 

• Reapetrechamento do CAP e sua transformação em centro de demonstração de energias renováveis.  
• Criação de uma estrutura autónoma de divulgação das energias alternativas (EADEA). 
• Concretização de acções de divulgação e sensibilização para o uso racional da energia e para a utilização de 

energias renováveis.  
• Lançamento de um projecto de reutilização de óleos alimentares usados (OAUs), com o objectivo final de 

criar uma pequena indústria complementar de tratamento dos óleos para incorporação no biodiesel.  
• Participação activa como membro da INFORSE-Europe, nomeadamente através da: 

- Criação de “links” no site da Almargem para outros membros da INFORSE e vice-versa; 
- Produção de pequenos artigos sobre as actividades da Almargem relacionadas com energias 

alternativas, para serem publicados no Boletim Informativo “Sustainable Energy News”; 
- Integração do programa de Educação Ambiental para a Energia e Alterações Climáticas SPARE (da 

INFORSE) em 5 escolas regionais; 
- Criação e dinamização de uma rede de ONGAs portuguesas interessadas nos assuntos da energia 

ao nível da Comunidade Europeia para reunir opiniões em torno das  formulações politicas actuais. Síntese 
das opiniões para envio à INFORSE.  

 

Departamento de Conservação da Natureza (DCN) 
Coordenador: João Santos 

 
• Prosseguimento dos trabalhos de monitorização de fauna e flora iniciados em 2006, nomeadamente da 

avifauna das zonas húmidas, flora em sítios da Rede Natura 2000, charcos temporários em Loulé. 
• Concretização de vários novos projectos, nomeadamente “Caracterização Biofísica do Pego do Inferno”, 

“Roteiro Ornitológico na Serra do Caldeirão”. 
• Organização de várias actividades de observação da natureza (aves, cogumelos, plantas, invertebrados, 

geologia, etc.)). 
• Dinamização do Núcleo de Ornitologia e do Núcleo de Botânica da Almargem. 
• Publicação trimestral da revista Madressilva. 
• Edição regular de folhetos e outras publicações sobre a biodiversidade do Algarve. 
• Acompanhamento do processo de implementação de projectos no âmbito do património natural, 

nomeadamente: Parque Ribeirinho de Faro, Sitio da Ribeira de Quarteira. 
 

Departamento de Educação Ambiental (DEA) 
Coordenadora: Ana Machado 

 

Centro Ambiental da Pena 
• Prosseguimento das actividades de EA ao nível escolar, em colaboração com o Departamento de Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da Câmara de Loulé.  
• Alteração ao protocolo actual entre Almargem e Câmara Municipal de Loulé. 
• Requalificação do jardim e horta biológica, com limpeza regular, plantação de novas espéciies, constituição 

de um circuito interpretativo e produção de um folheto de apoio. 
• Criação de um novo site para o Centro Ambiental da Pena e renovação da parte educacional do site da 

Almargem.  
• Reestruturação e/ou renovação das apresentações e jogos pedagógicos existentes para acções de 

sensibilização ambiental para crianças e jovens a nível do Centro Ambiental da Pena e/ou fora dele.  
• Parceria com o DEM no projecto “Caminhar pela Saúde”, estendendo estas acções para incluir também 

camadas mais jovens, e colaborando na organização de palestras no Centro Ambiental da Pena para a 
população idosa. 

EREAA 
• Organização da 5ª e 6ª edições do Encontro Regional de Educação Ambiental do Algarve. Estreitamento da 

parceria entre a DREAlgarve e Almargem, com possível celebração de um protocolo para o efeito. 
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Formação 
• Realização de mini-cursos de formação teórico-práticos para adultos, realizados em horário pós-laboral (fins 

de semana), no Centro Ambiental da Pena. Pretende-se assim estender a acção do DEA para um público 
adulto e activo na vida profissional. Deverá ser criado para o efeito uma base de dados de formadores e um 
plano de cursos e temáticas a abordar. 

Projecto CineEco 
• Organização de ciclos de Eco-Cinema na Região Algarvia, em colaboração com o INATEL e estabelecimento 

de parcerias com diversas associações, instituições, etc. O objectivo destes ciclos será o de fomentar o 
debate e convidar à participação pública dos cidadãos, vertente muito importante no foro da educação para 
o desenvolvimento sustentável e no âmbito das Agendas 21 locais. 

Outras actividades 
• Colaboração com o Zoomarine, na realização de dois ateliers de EA no âmbito da final das Olímpiadas do 

Ambiente (Maio de 2007), concurso nacional de escolas promovido pela Universidade Católica e a Quercus. 
• Apresentação de uma comunicação sobre o papel da Almargem e do CAP na educação para o 

desenvolvimento sustentável na região algarvia, enquadrada no 1º Encontro Ibérico de Educação Ambiental 
a realizar em Março de 2007 em Coimbra. 

• Participação em outras iniciativas com relevância para o trabalho educativo da associação. 
 

Departamento de Ecoturismo e Montanhismo (DEM) 
Coordenadora: João Ministro 

 
Montanhismo – Organização regular de caminhadas, trekkings e travessias de montanha. 
Ecoturismo – Organização de visitas guiadas, passeios culturais e circuitos de interpretação da natureza. 
Projecto “Caminhar pela Saúde” - Caminhadas com a população sénior do Algarve a realizar na região da Rocha da 

Pena e Vale da Benémola. 
Percursos Pedestres - Marcação, caracterização e homologação de percursos pedestres em vários locais do Algarve. 
Via Algarviana – Implementação final do Projecto. Lançamento e dinamização de uma estratégia para o futuro deste 

percurso de grande rota (GR). 
Info – Publicação trimestral da informação e divulgação de actividades de Ecoturismo e montanhismo, através do BIA 

e Sites da Almargem e Via Algarviana. 
Federações – Manutenção do vinculo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. 

 

Departamento de Ordenamento do Território (DOT) 
Coordenador: Luís Brás 

 
• Continuação da vigilância e intervenção constantes perante as ameaças e agressões que continuam a 

afectar o Algarve, no que diz respeito a ocupação do território/ordenamento, em especial no litoral, mas 
sem descurar a crescente pressão sobre o interior (Barrocal e Serra). 

• Acompanhamento e elaboração de pareceres sobre os processos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
com incidência sobre a região do Algarve. 

• Acompanhamento dos processos de planeamento e ordenamento com incidência sobre a região, 
nomeadamente, a revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTALGARVE) em 
conclusão, dos Planos de Ordenamentos do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF), Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de 
Santo António (RNSCMVRSA) em fase de elaboração de proposta, e Planos Directores Municipais (PDMs) 
que vão entrar em revisão. 

• Intervenção pública por meio da divulgação de assuntos relevantes à Comunicação Social, através da 
difusão de várias notas de imprensa e colaboração em reportagens. 

• Acompanhamento da situação de outros planos e situações de âmbito regional, ou com incidência sobre a 
região: Plano Sectorial da Rede Natura 2000, Plano de Pormenor da Praia Grande (Silves), projecto/plano de 
intenções para a zona da Quinta da Rocha/Alvor, Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Vilamoura 
– Vila Real de Santo António, Programa de Requalificação das Ilhas-Barreira (Ria Formosa), Centro de 
Estágios (Lagos), Parque de Desportos Motorizados – Autódromo do Algarve (Portimão), Situação dos 
Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT’s), Construção da Barragem de Odelouca, Situação 
dos Campos de Golfe no Algarve, etc. 

• Participação e colaboração em outros eventos (Seminários, Palestras, Visitas Guiadas) com relevância para a 
política de ordenamento do território. 

 


