Relatório de
Actividades
2006
Direcção
1.

Realizaram-se 7 reuniões plenárias da Direcção, tendo igualmente sido promovidas diversas sessões de trabalho com
os colaboradores mais activos da Associação.
2. Foram admitidos 32 novos associados.
3. Procurou-se aperfeiçoar a estrutura e funcionamento dos departamentos associativos.
4. Promoveu-se a alteração pontual do Regulamento Interno.
5. Manteve-se em vigor o contrato de serviços de contabilidade com a empresa LouléGest.
6. Concretizaram-se 6 envios de correspondência (mailings) para os associados.
7. Foram adquiridas ou recebidas diversas obras e publicações para a Mediateca (livros, jornais, revistas, CDs).
8. Procurou-se racionalizar o espaço da Sede em Loulé, com arrumação de várias salas e disponibilização de espaço
para pequenas reuniões e outras actividades.
9. Foram estabelecidos dois novos contratos de trabalho a termo certo no âmbito do DEM (Via Algarviana) e mantido o
contrato de trabalho no âmbito do DEA, embora com mudança de titular a meio do ano.
10. Foram estabelecidos dois acordos de prestação eventual de serviços no âmbito do DARN e do DEM (Via Algarviana).

Departamento de Ambiente e Recursos Naturais (DARN)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Renovação da ligação à INFORSE (International Network for Sustainable Energy) – rede mundial de organizações
que promovem as energias alternativas, contra o nuclear e as energias fósseis.
Participação num dos painéis do Seminário “Recursos Hídricos – como geri-los eficazmente? A reutilização da Água”
organizado pelo Rotary Clube de Portugal no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve no dia 24 de Abril.
Organização do Seminário “Energias Alternativas para o Algarve” realizado no dia 18 Maio na Escola Superior de
Tecnologia do Algarve. O evento, de carácter técnico e informativo, conseguiu reavivar o debate em torno do futuro
energético para o Algarve, tendo contado com 150 participantes.
Apresentação à empresa Águas do Algarve de uma proposta de projecto “A Água no Algarve – Sensibilizar para o
Uso Eficiente da Água no Sector Urbano”, visando caracterizar o uso de água no Algarve e sensibilizar a população
algarvia sobre a importância do uso eficiente de água. O projecto foi aceite em Outubro.
Colaboração na Campanha “Dá Vida ao Rio” organizada pela Greenpeace-España (26-28 Outubro): descida do Rio
Guadiana no intuito de dar a conhecer os seus valores naturais e denunciar as ameaças que sofre actualmente. A
Almargem participou na descida de barco do Baixo Guadiana, e organizou uma Mesa Redonda em Vila Real de Stº
António acerca da problemática da preservação do Baixo Guadiana.
Participação no Workshop “ManagEnergy – Energy Education through Eco-Schools” no dia 4 de Novembro no Hotel
EVA.
Participação no V Congresso Ibérico sobre Gestão e Planeamento de Água (1-4 de Novembro, Faro, Campus da
Penha) com a apresentação de uma comunicação e um poster sobre o Baixo Guadiana e organização de uma visita
guiada à Lagoa dos Salgados.
Participação no Workshop ADAM: Estrategias de ADAptación y Mitigación: Apoyo a la Política Europea de Cambio
Climático. Estudio de caso: Cuenca del Guadiana. O workshop decorreu no dia 15 de Dezembro na ADPM em
Mértola, e juntou organizações governamentais e não governamentais portuguesas e espanholas.

Departamento de Conservação da Natureza (DCN)
1.
2.

3.

Deu-se continuidade aos trabalhos de monitorização da avifauna aquática em várias zonas húmidas do Algarve,
nomeadamente no Caniçal de Vilamoura, Lagoas do Garrão e Dunas Douradas, Foz do Almargem e Lagoa dos
Salgados.
Foi constituída a Estação de Esforço Constante da Fonte da Benémola, no âmbito de um programa nacional de
anilhagem de aves coordenado pela Central Nacional de Anilhagem do Instituto da Conservação de Natureza, a qual
irá funcionar ao longo de vários anos. No âmbito desta estação, realizaram-se 9 sessões de anilhagem, que contaram
com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.
Realizou-se o estudo “Cruz Alta, Caracterização Ambiental e Proposta de Instalação de Percurso Pedestre”, tendo
ainda sido apresentadas várias propostas de materiais de divulgação sobre esta zona.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Foi realizado o estudo intitulado “Kyra’s Property, Biodiversidade e Valores Naturais com Interesse para a
Conservação”, tendo sido apresentado um relatório final em português e inglês. Na sequência deste trabalho, deu-se
continuidade dos trabalhos de monitorização das lagoas temporárias aí existentes.
Elaborou-se um projecto em parceria com a Associação In Loco, intitulado “Roteiro Ornitológico na Serra do
Caldeirão”, que foi aprovado no âmbito do programa Leader+.
Realizou-se o projecto “Vamos Conhecer as Árvores Monumentais do Concelho de Loulé”, o qual foi apoiado pela
respectiva autarquia.
Elaborou-se um parecer sobre o Plano de Gestão da Rede Natura 2000.
No âmbito das actividades de observação da natureza, realizaram-se saídas de observação de aves, borboletas e
aranhas no Algarve, as quais contaram com o apoio e colaboração de diversos investigadores e sócios.
Numa parceria com o Centro de Ciência Viva de Tavira, apresentou-se uma candidatura ao Programa Operacional
Ciência e Inovação 2010, tendo por base o projecto “Caracterização Biofísica do Pego do Inferno”, que foi aprovado.
Iniciou-se uma colaboração com a Tradisal (Associação dos Produtores de Sal Marinho Tradicional do Sotavento
Algarvio), com vista à realização de um estudo de monitorização das aves ocorrentes nas salinas de castro Marim,
várias sessões de sensibilização dos salinicultores de Castro Marim e caracterização geográfica das salinas de Castro
Marim, no âmbito do projecto INTERREG IIIB – SAL, o qual congrega 30 parceiros de 11 sítios do litoral atlântico
ligados à produção salineira tradicional, desde a Bretanha às Ilhas Canárias.
Em Maio, realizou-se um seminário técnico em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira, subordinado ao Sítio
da Ribeira de Quarteira, espaço integrado na Rede Natura 2000.
Numa parceria com a Universidade do Algarve e a Associação para a Defesa e Divulgação do Património Geológico
do Alentejo e do Algarve, a Almargem integrou uma candidatura à FCT com o projecto “Visita Geológica Virtual do
Algarve – GEOVIAL”.
Apresentou-se uma candidatura ao Instituto Português da Juventude, com vista à realização de um Campo de
Trabalho Internacional na Fonte da Benémola, o qual foi aprovado, mas por falta de participantes não viria a ser
realizado.
Na sequência desta iniciativa, a Almargem em colaboração com a Junta de Freguesia de Querença, a Câmara
Municipal de Loulé e a Casa do Povo de Querença, realizou 3 jornadas de limpeza da Fonte da Benémola, com vista
a eliminar espécies invasoras.
Concluiu-se o projecto CEFA, apoiado no âmbito do Fundo Florestal Permanente.
Colaborou-se com a realização de vários estudos e projectos de conservação, nomeadamente: projecto LIFENatureza do Instituto da Conservação da Natureza sobre a protecção de Espécies de Flora Ameaçadas no Algarve, e
estudo sobre a Tuberaria major, desenvolvido pela Universidade do Algarve.

Departamento de Ecoturismo e Montanhismo (DEM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realizaram-se 11 actividades, entre as quais 7 caminhadas de um dia incluindo dois troços da Via Algarviana, 2
actividades de longa duração (Parque Nacional de Doñana, e Sierra Nevada), e 2 actividades especiais (Iniciação à
espeleologia – Cerro da Cabeça; Fim-de-semana de multi-actividades na Barragem de Santa Clara).
Organizou-se o evento “Parque Ribeirinho em Movimento (30 de Abril) que incluiu actividades diversas como Tai Chi,
Canoagem, BTT, Pedestrianismo, Escalada, Observação de aves.
Iniciaram-se os trabalhos da Via Algarviana após a aprovação da sua candidatura ao financiamento do PROAlgarve.
Publicou-se uma informação bimestral de divulgação das actividades, integrada no BIA.
Manteve-se o vínculo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com emissão de cartas de
campismo e licenças desportivas de montanhismo.
Actualizou-se a marcação do percurso pedestre da Rocha da Pena acrescentando o sentido inverso.
Actualizou-se a marcação do percurso pedestre da Fonte Benémola.
Realizaram-se várias Caminhadas pela Saúde com a população da aldeia da Pena.
Concebeu-se e caracterizou-se o Percurso Pedestre da Cruz Alta.

Departamento de Educação Ambiental (DEA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desenvolvimento de várias acções com as escolas visitantes do Centro Ambiental da Pena, durante os períodos de
Janeiro a Junho e Novembro a Dezembro.
Colaboração com o Departamento de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Loulé a nível
de acções de EA nas escolas.
Desenvolvimento de acções de sensibilização sobre os mais variados temas em algumas escolas da região, a pedido
das mesmas.
Elaboração de um portfolio do Centro Ambiental da Pena.
Apoio à edição e apresentação oficial do livro juvenil “Palavras de Pedra”.
Realização e organização da 2ª Feira de Artesanato no Centro Ambiental da Pena, nos dias 31de Setembro e 1 de
Outubro (comemoração do Dia do Idoso, com a população local).
Organização em Loulé (Cine-Teatro Louletano, 10 e 11 de Novembro) do 4º Encontro Regional de Educação
Ambiental do Algarve, com a presença de cerca de 200 participantes.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Realização de uma acção de sensibilização em colaboração com a Greenpeace Espanha, no âmbito da campanha
“Dá Vida ao Rio” sobre as ameaças em volta do Rio Guadiana.
Participação no Salão Eduk@, do Fórum EXPONOR (4 a 7 de Maio) com o Projecto Centro Ambiental da Pena.
Participação no XVII Encontro Nacional de Educação Ambiental, em Miranda do Douro.
Participação em algumas assembleias de escolas em representação do sector de actividades ambientais/culturais e
Conselho Eco-Escolas.
Continuação de representação da Almargem, como entidade coordenadora do Centro Ambiental da Pena, no âmbito
da Rede de Equipamentos para a Educação Ambiental do Algarve (REpEAA).
Continuação de representação da Almargem no âmbito do projecto PREAA da DREAlgarve.
Participação no “Manage-Energy Workshop” no âmbito das Eco-Escolas, organizado pela Associação Bandeira Azul
da Europa, em Faro.
Organização da Semana da Floresta (Março) e comemoração do Dia da Floresta Autóctone (Novembro) com
actividades dedicadas às escolas.
Organização de visitas de campo a diversos locais de interesse natural dedicadas às escolas da região.

Departamento de Informação e Divulgação (DID)
1.
2.
3.
4.
5.

Desenvolveram-se algumas acções de divulgação da associação, seus objectivos e actividades.
Procurou-se tornar mais eficaz a circulação de informação entre os vários sectores da associação.
Foram publicados 5 números do Boletim Informativo (BIA).
Foram publicados os dois primeiros números (5 e 6) da segunda série do boletim Madressilva.
Foi apresentada uma candidatura ao Programa POSCI 2010 da Ciência Viva para apoio à edição do boletim
Madressilva, a qual veio a ser aprovada.
6. Manteve-se e reformulou-se a página electrónica da associação.
7. Divulgaram-se diversas notas de imprensa sobre temas diversos da actualidade regional e actividades associativas.
8. Foram concedidas várias entrevistas a órgãos de comunicação social (jornais, rádios e televisão) e apoiada a
concepção e produção de várias peças jornalísticas.
9. Manteve-se uma colaboração significativa com a CPADA e ONGs das áreas do ambiente e desenvolvimento local.
10. Manteve-se sem grandes alterações o sistema de vendas já existente.
11. Participou-se na Feira Nacional de Parques Naturais e Ambiente (Olhão, 28 a 31 de Julho) com ocupação de um
stand e exposição de diverso material informativo.

Departamento de Ordenamento do Território (DOT)
1.

2.

3.

4.
5.

Acompanhamento e elaboração de pareceres sobre os processos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) com
incidência sobre a região do Algarve: Campo de Golfe "Formosa Golf" (Loulé), Porto de Recreio de Faro e de um
Fundeadouro (Faro), Linha de Alta Tensão Tunes – Estoi a 150 kV – Troço 2 – apoio 70-109 (São Brás de Alportel,
Tavira), Porto de Pesca de Tavira (Tavira), RECAPE – Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
do Empreendimento Verdelago, (Castro Marim), Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) Poente de
Albufeira (Albufeira), Empreendimento Turístico da Herdade do Corte Velho (Castro Marim), Hotel Apartamento Monte
da Atalaia (Lagos), Parque Eólico Monte Tolo (Vila do Bispo), Linha Sines / Portimão, a 400kV (Monchique, Portimão,
Silves), Porto de Abrigo para a Ilha da Culatra (Faro).
Acompanhamento dos processos de planeamento e ordenamento com incidência sobre a região: participação nas
Comissões Mistas de Coordenação dos processos de revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território do
Algarve (PROTALGARVE) – em fase de avaliação da consulta pública, Plano de Ordenamento Florestal do Algarve
(PROF-Algarve) – aprovado, Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF) – em fase de
início do processo de consulta pública, e no Conselho Regional da CCDR Algarve;
Intervenção pública por meio da divulgação de assuntos relevantes à Comunicação Social, através da publicação de
várias notas de imprensa (Seca no Algarve, Reserva Agrícola Nacional - RAN, Entulhos, Campo de Golfe no Ludo,
Porto de Recreio de Faro, Empreendimento Almada de Ouro, Campos de Golfe no Algarve, Queima de Resíduos na
Cimpor – Loulé, Sobreiros – Verdelago) e colaboração em reportagens (revista Visão, jornal Expresso, jornal Público,
jornal Correio da Manhã, jornal Diário de Notícias, rádio Antena 1, rádios regionais, RTP, TVI);
Participação e colaboração em diversos eventos com relevância (Seminários, Palestras, Visitas Guiadas) e realização
de uma Visita Técnica ao concelho de Alcoutim;
Acompanhamento da situação de vários planos e situações de âmbito regional: 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),
Variante Norte de Loulé à EN270 – 2.ª Fase (Loulé), 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; Erosão Costeira, Pedido de Abate
de Sobreiros – Empreendimento Verdelago.

