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Direcção 
1. Realizaram-se 6 reuniões plenárias da Direcção, tendo igualmente sido promovidas diversas 

sessões de trabalho com os colaboradores mais activos da Associação. 
2. Foram admitidos 34 novos associados. 
3. Procurou-se aperfeiçoar a estrutura e funcionamento dos departamentos associativos. 
4. Manteve-se em vigor o contrato de serviços de contabilidade com a empresa LouléGest. 
5. Concretizaram-se 4 envios de correspondência (mailings) para os associados. 
6. Foram adquiridas ou recebidas diversas obras e publicações para a Mediateca (livros, jornais, 

revistas, CDs). 
7. Procurou-se racionalizar o espaço da Sede em Loulé, com arrumação de várias salas e 

disponibilização de espaço para pequenas reuniões e outras actividades. 
8. Foram mantidos dois contratos de trabalho a termo certo no âmbito do DEM (Via Algarviana) e 

do DEA. 
9. Concluíram-se dois estágios profissionais do IEFP no âmbito do DARN e do DEM (Via 

Algarviana).  
10. Foram estabelecidos acordos de prestação de serviços no âmbito de diversos projectos. 
11. Desenvolveram-se algumas acções de divulgação da associação, seus objectivos e actividades. 
12. Procurou-se tornar mais eficaz a circulação de informação entre os vários sectores da 

associação.  
13. Foram publicados 5 números da edição digital do Boletim Informativo (BIA). 
14. Foram publicados 3 números 11 a 13) da segunda série do boletim Madressilva, com o apoio do 

Programa POSCI 2010 da Ciência Viva. 
15. Manteve-se e renovou-se a página electrónica da associação.  
16. Divulgaram-se diversas notas de imprensa sobre temas diversos da actualidade regional e 

actividades associativas. 
17. Foram concedidas várias entrevistas a órgãos de comunicação social (jornais, rádios e televisão) 

e apoiada a concepção e produção de várias peças jornalísticas.  
18. Manteve-se uma colaboração significativa com a CPADA e ONGs das áreas do ambiente e 

desenvolvimento local.  
19. Manteve-se sem grandes alterações o sistema de vendas já existente, com presença regular em 

diversas feiras e outros eventos regionais.. 
20. Participou-se activamente na organização da 3ª Feira Nacional de Parques Naturais e Ambiente 

(Olhão). 
21. Organizou-se, em parceria com a BlindNote, o 1º EcoFest - Festival de Música e Ambiente 

(Odeceixe). 
 

Departamento de Ambiente e Recursos Naturais (DARN) 
1. Participação nas Comissões de Acompanhamento dos Aterros Sanitários do Sistema Regional 

de RSU’s do Algarve. 
2. Cooperação com a INFORSE – EUROPE, International Networh for Sustainable Energy: 

- Participação no Seminário Internacional anual em Paris (13-15 Outubro) 
- Tradução parcial do manual de educação ambiental do programa SPARE. 

3. Continuação do projecto “A ÁGUA NO ALGARVE – Sensibilizar para o Uso Eficiente da Água no 
Sector Urbano”, em parceria com a Águas do Algarve, S. A.: 
- Organização do Seminário Técnico sobre Uso Eficiente da Água para Consumidores 
Colectivos. 
- Dinamização da exposição Itinerante sobre Uso Eficiente da Água. 
- Lançamento do Concurso Jardim das Figuras – Uma Perspectiva Sustentável. 

4. Promoção de um debate sobre a Gestão de Espaços Verdes em Loulé. 
5. Desenvolvimento de uma candidatura aos fundos EEA-GRANTS, que não mereceu aprovação. 



6. Acompanhamento das questões relativas a poluição, resíduos, recursos hídricos e energia na 
Região do Algarve. 

7. Conclusão do projecto “Biodiesalgarve” de valorização e a reutilização dos Óleos Alimentares 
Usados (OAU), sem que tenha sido possível assegurar a sua implementação devido à recusa da 
ALGAR em cumprir os objectivos da parceria. 

 
Departamento de Conservação da Natureza (DCN) 

1. Deu-se continuidade aos trabalhos da 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. 

2. Foi concluído o projecto em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, intitulado “Percursos 
Ornitológicos do Concelho de Loulé”. 

3. No âmbito das actividades de observação da natureza, realizaram-se saídas de campo para 
estudo e observação da fauna e flora, as quais contaram com o apoio e colaboração de diversos 
investigadores e sócios. 

4. Concluiu-se o desenvolvimento do projecto “Caracterização Biofísica do Pego do Inferno”, numa 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Tavira, e apoiado pelo Programa Operacional Ciência 
e Inovação 2010. 

5. Deu-se continuidade ao projecto Madressilva, através da criação de uma Biblioteca da 
Biodiversidade no website da associação. 

6. Foi desenvolvido, em colaboração com a Tradisal (Associação dos Produtores de Sal Marinho 
Tradicional do Sotavento Algarvio), um estudo de monitorização das aves ocorrentes nas salinas 
de Castro Marim. 

 
Departamento de Educação Ambiental (DEA) 

1. Desenvolveram-se várias actividades com diversas escolas que visitaram o Centro Ambiental da 
Pena, de Janeiro a Junho e de Outubro a Dezembro.  

2. Colaboração com o Departamento de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara 
Municipal de Loulé a nível de acções de EA nas escolas. 

3. Desenvolveram-se acções de sensibilização sobre os mais variados temas em algumas escolas 
da região, a pedido das mesmas.  

4. Participação na Feira Nacional de Parques Naturais com a realização de actividades de 
educação ambiental. 

5. Participação no Ecofest com a realização de actividades de educação ambiental. 
6. Organização do Concurso escolar para área de projecto do 12ºano, Eco Projecto´09. 
7. Parceria com o DEM no projecto “Caminhar pela Saúde”. 
8. Participação no Encontro de Formação sobre a Educação Ambiental na Floresta, com a 

exposição de um poster do Centro Ambiental da Pena.  
9. Participação no Bioblitz, realizado no Campus de Gambelas com actividades de educação 

ambiental.  
10. Parceria com o Departamento de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara 

Municipal de Loulé, na organização do Concurso “Floresta de Palavras”, destinado a todos os 
alunos do concelho de Loulé a partir do 9º ano de escolaridade, inserido nas comemorações do 
Dia Mundial da Floresta. 

 
Departamento de Ecoturismo e Montanhismo (DEM) 

1. Realizaram-se 12 actividades, das quais 9 caminhadas de um dia (Pelos Campos e Montes do 
Azinhal, Vale da Benémola, Porto de Mós - Praia da Salema, Vale da Asseca, Caminhos de 
Odeleite, Por Terras de S. Vicente, Ronda da Fóia, Cruz Alta, S. Brás de Alportel (passeio 
comemorativo do 20º aniversário), 1 actividade de fim-de-semana (Travessia da Costa 
Vicentina), e 2 actividades especiais (Observação de Morcegos e Aves). 

2. Desenvolveram-se diversas iniciativas no âmbito da implementação do projecto Via Algarviana 
co-financiado pelo PROAlgarve: 
- Implementou-se o projecto e foi colocada a sinalética ao longo dos vários sectores; 
- Deu-se continuidade à produção dos materiais de sinalização e informação da Via Algarviana, 
nomeadamente o Guia Interpretativo e os painéis informativos; 
- Realizou-se a Primeira Grande Travessia; 
- Obteve-se a divulgação de diversos artigos promocionais, junto de revistas e jornais regionais, 
nacionais e estrangeiros; 
- Organizaram-se visitas promocionais com agentes turísticos e jornalistas; 
- Elaborou-se uma candidatura às Acções Preparatórias PROVERE (Programa operacional do 
Algarve), a qual foi aprovada; 



- Iniciou-se a elaboração de uma candidatura ao PROVERE; 
- Realizaram-se dois estágios curriculares em torno do ecoturismo e da Via Algarviana, um da 
Escola Superior  de Tecnologia de Coimbra e outro da Universidade de Bergamo (Itália); 
- Realizaram-se vários passeios na Via Algarviana; 
- Participou-se em inúmeras reuniões de trabalho com entidades regionais e nacionais, para 
além de seminários e congressos;  

3. Manteve-se o vínculo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com emissão 
de cartas de campismo e licenças desportivas de montanhismo. 

4. Realizaram-se várias Caminhadas pela Saúde com populações seniores de Loulé e de outras 
zonas do Algarve. 

5. Foi organizada uma Marcha de Domingo em Alte, no âmbito do calendário promovido pelo 
Instituto do Desporto. 

 
Departamento de Ordenamento do Território (DOT) 

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

2. Acompanhamento dos processos de planeamento e ordenamento com incidência sobre a região, 
nomeadamente alguns instrumentos de planeamento com carácter regional, como sejam a  
Revisão dos Planos Directores Municipais (PDM),  os Projectos de Potencial Interesse Nacional 
(PIN) e o Polis Litoral Ria Formosa, bem como outros planos ou projectos de carácter local – 
Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU); 

3. Intervenção pública por meio da divulgação de assuntos relevantes à Comunicação Social, 
através da publicação de várias notas de imprensa sobre várias temáticas de relevância 
regional/local – Costa Vicentina, Plano de Pormenor da Quinta da Ombria (Loulé) , Conservação 
da Natureza no Algarve, Projectos PIN no Algarve, Mobilidade nos espaços urbanos – e 
colaboração em reportagens (imprensa nacional e regional, rádios nacionais e locais e 
televisão); 

4. Participação em acções de divulgação das actividades da Almargem ao nível da promoção da  
Participação pública nos Processo de Tomada de Decisão e Avaliação de Ambiental (AIA), 
nomeadamente junto da comunidade académica. 

 


