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Realizaram-se 22 reuniões formais e informais da Direcção, tendo igualmente sido promovidas diversas sessões de trabalho com
os colaboradores mais activos da Associação.
Foram admitidos 132 novos associados, ultrapassando o melhor resultado de sempre verificado em 2009.
Procurou-se aperfeiçoar a estrutura e funcionamento dos departamentos associativos, tendo sido feita uma reorganização mais
consentânea com a realidade associativa.
Manteve-se em vigor o contrato de serviços de contabilidade com a empresa Loulegest.
Concretizou-se 1 envio de correspondência para os associados, tendo sido privilegiada a comunicação via email.
Foram adquiridas ou recebidas diversas obras e publicações para a Mediateca (livros, jornais, revistas, CDs).
Constatou-se a limitação da actual Sede para albergar as diferentes actividades associativas, tendo-se procurado outras
alternativas, o que possibilitou encontrar novas instalações que só estarão completamente disponíveis no início de 2011.
Foram mantidos dois contratos de trabalho a termo certo, um no âmbito do DEM (que terminou em Outubro, por vontade do
respectivo titular, João Ministro) e outro do DEA (Anabela Santos), para além de um contrato de prestação de serviços também
no âmbito do DEM (Clara Carvalho).
Foi mantido um contrato de trabalho a termo certo no âmbito do DEM (Provere) – João Madeira.
Iniciou-se um Estágio de Qualificação e Emprego do IEFP para apoio nas tarefas de secretariado e gestão de recursos (Sandra
Inez).
Completou-se um Estágio Profissional (Vera Domingos) e iniciou-se outro (Patrícia Ramalho) no âmbito do DET, para além de se
ter dado início a um outro estágio no âmbito do DAP (Sílvia Marques).
Foram estabelecidos acordos de prestação de serviços no âmbito de diversos projectos.
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.
Manteve-se o sistema de vendas já existente, com presença regular em diversas feiras e outros eventos regionais.
Manteve-se o contrato de serviços de apoio ao website com a empresa Tutorium e renovou-se regularmente a página electrónica
da associação.
Divulgaram-se diversas notas de imprensa sobre temas diversos da actualidade regional e actividades associativas.
Foram concedidas várias entrevistas a órgãos de comunicação social (jornais, rádios e televisão) e apoiada a concepção e
produção de várias peças jornalísticas.
Manteve-se uma colaboração significativa com a CPADA e ONGs das áreas do ambiente e desenvolvimento local.
Realizou-se em Loulé uma reunião de ONGAs regionais e locais com o objectivo de fazer o ponto da situação do POAlgarve 21 e
de outros temas de interesse mútuo.

Departamento de Ecoturismo e Montanhismo (DEM)
1. Via Algarviana
- Realização da 3ª Travessia da Via Algarviana, entre 20 de Março e 2 de Abril, que reuniu mais de 100 participantes e pessoas
de 7 nacionalidades diferentes (portuguesa, espanhola, holandesa, alemã, inglesa, austríaca e Israelita) nas modalidades de
caminhada, caminhada com burros de carga, BTT e a cavalo;
- Realização de várias actividades de animação turística e promoção do interior do Algarve, nomeadamente: “Fim-de-semana
Amendoeiras em flor” para o grupo de Montanhismo da CGD (23 e 24 Janeiro); “Ao encontro dos Tesouros da Serra de
Monchique (7 de Novembro);
- Apoio na organização e participação em vários eventos promovidos pela Associação de
Turismo do Algarve, com o objectivo de promover a Via Algarviana junto de jornalistas estrangeiros e operadores turísticos;
- Elaboração de um catálogo com diversos programas na Via Algarviana, em conjunto com uma parceria realizada com empresas
de animação turística;
- Apoio na preparação de programas e reservas de alojamentos a diversos turistas estrangeiros;
- Escolha do traçado e preparação dos conteúdos a colocar nos painéis da Ligação da Via Algarviana ao “Percurso Pedestre das
7 Fontes”, em Querença;
- Elaboração de uma candidatura à 6ª Edição dos Prémios Turismo de Portugal, na categoria de serviços (Novembro)
- Elaboração e apresentação da candidatura “Via Algarviana 2 – Ecoturismo no interior do Algarve”, ao Eixo 2 do Programa
Operacional Algarve 21, aprovada em Dezembro.
2. Birdwatching - Algarve
- Desenvolvimento de um projecto em parceria com a ERTA, com o objectivo de estruturar o Birdwatching no Algarve;
- Organização da 1ª Edição do “Festival de Observação de Aves em Sagres”, em parceria com a SPEA (1,2 e 3 de Outubro).

3. PROVERE - Algarve Sustentável
- Foram apresentados apenas dois pedidos de pagamento, devido a dificuldades várias relacionadas com o sistema de pedidos
de pagamentos da entidade gestora do PO Algarve (SIGA 21); a execução financeira da operação ascendeu somente a
37.963,25 €, correspondente a 32% do programado;
- Foram desenvolvidas inúmeras actividades para os parceiros PROVERE, nomeadamente: 3 almoços convívio, Jornadas
Técnicas sobre Campismo Rural e Autocaravanismo, Jornadas Técnicas sobre Parques de Campismo Rural, Palestra sobre
Turismo em Espaço Rural, 6 Sessões informativas PROVERE, Visita Técnica ao Parque Rural do Vale da Carrasqueira em
Monchique, Workshop de Marketing, 2 Workshop’s sobre Sistemas de Incentivos, entre outras;
- Foram produzidas 6 newsletters; deu-se início ao desenvolvimento do website do Algarve Sustentável, adjudicado à empresa
Ideias Frescas;
- Foi prestado todo o apoio necessário e possível aos parceiros do Algarve Sustentável, na preparação e candidatura dos seus
projectos; chegando-se ao final do ano com cerca de 29 projectos aprovados;
- O coordenador inicial, Eng. João Ministro, abandonou o projecto em Outubro, tendo ocupado esse cargo o técnico que já estava
integrado na equipa de animação do PROVERE, Eng. João Madeira.
4. Outros:
- Realização de 18 actividades de ar livre, das quais 7 caminhadas de um dia (Barranco do Velho - Salir; Goldra; Barão de S.
João; Lourencinho; Ribª de Quarteira; Cabo de S. Vicente; Masmorra - Cachopo), 2 actividades em fim-de-semana prolongado
(Sierra de Aracena, Pedralva) e 9 actividades temáticas (Vida nos troncos de árvores - Pena; Observação de Orquídeas - Fonte
Filipe; Anfíbios - Nave do Barão; Flora da Lagoa dos Salgados; Pirilampos - Monchique; Noite Europeia dos Morcegos - Rocha
dos Soidos; Pegadas de Dinossáurios - Salema; Observação de Aves - Vale Luís Neto; 6as Jornadas Micológicas - Montes
Novos);
- Manutenção do vínculo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com emissão de cartas de campismo e
licenças desportivas de montanhismo;
- Aprovação do projecto candidatado ao PRODER “Centro de Interpretação da Natureza do Pico Alto”, realizado em parceria com
o Município de Silves;
- Participação na 1ª Edição do “Festival da Natureza” em Maio;
- Participação em feiras temáticas, com manutenção de um stand da associação: 2ª Feira “ObservaNatura”, evento promovido em
Setúbal pelo ICNB, (25 a 27 Junho) e Feira “Al-BTA Turismo” em Portimão (Julho);
- Participação nas “Comemorações do Dia Nacional da Conservação da Natureza”, em Olhão (27 a 31 Julho);
- Acolhimento de 2 estágios não-remunerados: um tecnológico de desporto, onde no final se realizou um passeio pelo sector 6 da
Via Algarviana (Barranco do Velho a Salir) para professores da Escola Secundária Pinheiro e Rosa (Fevereiro a Abril) e estágio
curricular do Curso de Licenciatura em Ecoturismo, tendo no final sido realizado a actividade interpretativa “Plantas ao luar” no
futuro Centro de Interpretação da Natureza do Pico Alto (Junho a Agosto);
- Integração da associação como parceira de um projecto Grundtvig – Programa Aprendizagem ao Longo da Vida (Projecto SEAL
“Sustainable Educational Approaches to Landscape”), tendo-se realizado o primeiro encontro da parceria, em Novembro em
Potenza (Itália);
- Preparação, orçamentação e elaboração de conteúdos para actividades a realizar em dez locais da Região do Algarve, para
integrar o pacote turístico “Algarve 10+1 – Experiências autênticas” em parceria e com a divulgação do Vila Vita Parc, tendo como
público-alvo os clientes deste empreendimento;
- Participação no “IV Curso de Caminos Públicos y Senderismo”, que se realizou em Daimiel, Provincia de Ciudad Real, cuja
temática principal reincidia na Recuperação dos Caminhos Públicos na Península Ibérica (12, 13 e 14 de Novembro);
- Organização de um Curso sobre Geoturismo no Algarve (13 e 14 Novembro);
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Desenvolvimento de várias actividades com diversas escolas que visitaram o Centro Ambiental da Pena, de Janeiro a Junho e de
Outubro a Dezembro;
Colaboração com o Departamento de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Loulé a nível de acções
de EA nas escolas;
Realização do 7º Encontro Regional de Educação Ambiental do Algarve, em Vila Real de Santo António;
Dinamização de actividades de EA na Lagoa dos Salgados em parceria com o Município de Albufeira;
Comemoração do Dia Mundial da Biodiversidade no Pego do Inferno, Tavira, em parceria com o Centro de Ciência Viva de Tavira
e o Município de Tavira;
Participação na 1ª Edição do “Festival da Natureza” em Maio;
Organização de actividades de EA com as escolas do concelho de Vila do Bispo no Festival de Observação de Aves em Sagres;
Co-organização de uma Mostra de Produtos Locais no Centro Ambiental da Pena;
Tradução dos materiais elaborados pela RAMSAR para comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas;
Organização de vários Workshops sobre temáticas ambientais;
Desenvolvimento de acções de sensibilização sobre os mais variados temas em algumas escolas da região, a pedido das
mesmas;
Organização do concurso escolar para área de projecto do 12ºano, Eco Projecto´10;
Participação no Bioblitz, realizado na Ria de Alvor, com actividades de educação ambiental.
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Realização de 9 saídas de campo para estudo e observação da fauna e flora no âmbito das actividades de observação da
natureza e em colaboração com o DEM, as quais contaram com o apoio e colaboração de diversos investigadores e sócios;
Continuidade das diligências junto da Câmara Municipal de Loulé, no sentido de resolver o problema da reclassificação dos SCs
da Rocha da Pena e Fonte Benémola;
Estabelecimento de novos contactos com a Câmara Municipal de Albufeira no sentido de se implementar o projecto de
Caracterização e Intervenção na Ribª de Quarteira, tendo este sido submetido ao Fundo EDP para a Biodiversidade;
Prosseguimento do Projecto “Caracterização da População de Anfíbios do Concelho de Loulé”, tendo sido concluído com a
apresentação de um relatório final;
Estabelecimento de contactos com a Câmara Municipal de Loulé para dar seguimento ao Projecto dos Anfíbios, de forma a serem
implementadas medidas de melhoria/recuperação de habitats e medidas de minimização relativamente a estradas críticas para
este grupo;
Realização de várias acções de educação ambiental, na Lagoa dos Salgados, com escolas do Município de Albufeira no âmbito
de uma parceria estabelecida com o referido Município;
Inicio de dois projectos de monitorização (Avifauna e Vegetação Aquática) na Lagoa dos Salgados no âmbito da instalação da
ETAR Poente de Albufeira e em parceria com a empresa Águas do Algarve;
Desenvolvimento do protocolo de colaboração com a Tagis para a monitorização de duas Estações da Biodiversidade
(Benafátima e Barranco do Velho), tendo este terminado em Setembro de 2010;
Organização do 1º Festival da Natureza, no âmbito do Ano Internacional da Biodiversidade, onde decorreram várias actividades
para observação de fauna e flora, por todo o Algarve;
Submissão do projecto “Biodiversidade a Seus Pés” a uma candidatura no âmbito do Programa Rede Rural;
Elaboração de vários projectos que abordam temáticas importantes para possíveis candidaturas futuras: “Monitorização da
mortalidade de vertebrados na estrada A22”; “Conservação dos Morcegos no Algarve”; “Plano de Monitorização do Parque Eólico
de Malhanito-Avifauna e Quirópteros”;
Colaboração com outras entidades no âmbito de projectos de investigação, na área da biodiversidade e valores naturais da
região, nomeadamente nos Sítios de Interesse Comunitário da Rede Natura 2000 – Ria Formosa/Castro Marim, Caldeirão, bem
como outros locais – p. ex. no Campo de Lapiás da Varejota, no âmbito do ‘Estudo da Morfologia Cársica na Área de Ampliação e
na Envolvente da Pedreira de Calcário” – Nave do Castelão (São Sebastião, Loulé), com vista a proceder ao levantamento de
campo e à georeferenciação da morfologia cársica eventualmente existente na área de ampliação da pedreira e zonas limítrofes.
Presença em vários seminários/formações relevantes para os objectivos da associação;
Início dos trabalhos de concepção de várias publicações temáticas;
Inicio de contactos e organização dos eventos comemorativos do Ano Internacional das Florestas 2011;
Vigilância e intervenção sobre as ameaças e agressões que continuam a afectar o Algarve, no que diz respeito a ocupação do
território, nomeadamente por via do acompanhamento dos processos de planeamento e ordenamento com incidência sobre a
região, nomeadamente, Planos Municipais de Ordenamento do território (PMOT), ao nível da revisão dos Planos Directores
Municipais (PDM), e elaboração de Planos de Pormenor/Urbanização, bem como de Planos Especiais de Ordenamento - Planos
de Ordenamento de Áreas Protegidas e outros;
Acompanhamento da situação de outros planos e projectos de âmbito regional, ou com incidência sobre a região, nomeadamente
do processo de revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), em
fase de avaliação;
Acompanhamento e elaboração de pareceres sobre os processos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) com incidência sobre
a região do Algarve, nomeadamente: RECAPE da 2ª fase da Circular Norte de Loulé; EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira
N.º 4854 – “Nave do Castelão (São Sebastião – Loulé) – em conjunto com a DGPA; RECAPE do Projecto de Execução da
Variante à EN2 - São Brás de Alportel e EIA do Projecto de Execução da Variante à EN 125-4 (Entre a Circular de Loulé e
Valados);
Intervenção pública por meio da divulgação de assuntos relevantes à Comunicação Social, através da difusão de várias notas de
imprensa e colaboração em reportagens;

Departamento de Ambiente e Património (DAP)
1. Continuação da participação nas Comissões de Acompanhamento dos Aterros Sanitários do Sistema Regional de RSU’s do
Algarve.
2. Participação activa no Conselho da Região Hidrográfica do Algarve e em reuniões técnicas complementares a fim de acompanhar
o desenvolvimento do Plano de Bacia Hidrográfica respectivo.
3. Continuação da cooperação com a INFORSE – EUROPE, International Network for Sustainable Energy.
4. Conclusão do projecto “A ÁGUA NO ALGARVE – Sensibilizar para o Uso Eficiente da Água no Sector Urbano”, em parceria com
a empresa Águas do Algarve;
5. Acompanhamento das questões relativas a poluição, resíduos, recursos hídricos e energia na Região do Algarve;
6. Organização e realização do Seminário sobre Zonas Húmidas, o caso particular da Lagoa dos Salgados, em Algoz;
7. Representação da Almargem no Seminário Europeu de Sustentabilidade Energética e visita ao CAT – Centro de Energias
Alternativas no País de Gales, organizado pela INFORSE.

Loulé, 23 de Fevereiro de 2011
A Direcção

