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Direcção / Actividades gerais 
1. Realizaram-se 20 reuniões formais e informais da Direcção, tendo igualmente sido promovidas diversas sessões de trabalho com 

os colaboradores mais activos da Associação. 
2. Continuou a verificar-se um crescimento significativo do número de associados, tendo sido aceites 172 novas inscrições, recorde 

anual absoluto desde a fundação da associação. 
3. Manteve-se em vigor o contrato de serviços de contabilidade com a empresa Loulegest. 
4. Concretizou-se um envio de correspondência para os associados, tendo sido privilegiada a comunicação via email. 
5. Foram adquiridas ou recebidas diversas obras e publicações para a Mediateca (livros, jornais, revistas, CDs). 
6. Foram mantidos quatro contratos de trabalho a termo certo no âmbito do projecto Via Algarviana (Anabela Santos, Clara 

Carvalho, Joel Gomes, Liliana Bom), tendo, no segundo semestre, sido substituído o gestor financeiro (José Gonçalves entrou 
para o lugar de Joel Gomes). 

7. Foram também mantidos contratos de trabalho a termo certo no âmbito do DEA (Edgar Ribeiro), e do programa Rede Rural (Ana 
Quaresma), tendo esta última colaboradora sido substituída, a partir de Junho, pela Patrícia Ramalho que transitou do projecto do 
Pico Alto.  

8. Foi mantido, até ao fim do primeiro semestre, um contrato de trabalho a termo certo no âmbito do Provere com o João Madeira. 
9. Completou-se um estágio profissional no âmbito do projecto Pico Alto (Joana Arzileiro), a qual posteriormente celebrou contrato a 

termo certo no âmbito do DEM, que rescindiu, por motivos pessoais, em Outubro, e iniciou-se outro estágio profissional  também 
no âmbito do DEM (Ana Costa).  

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. Manteve-se o sistema de vendas já existente, com presença pontual em diversas feiras e outros eventos. 
14. Foi mantida a página electrónica da associação e a página do facebook sobretudo graças à iniciativa de um colaborador (Edgar 

Ribeiro). 
 

Departamento de Ecoturismo e Montanhismo (DEM) 
1. Via Algarviana  

- 26 de Fevereiro – Passeio experimental na Rota das Árvores Monumentais, em Monchique.  
- 24 de Março a 6 de Abril –Realização da 5ª Travessia da Via Algarviana, que reuniu mais de 150 participantes e pessoas de 5 
nacionalidades diferentes (portuguesa, espanhola, holandesa, alemã, inglesa) nas modalidades de caminhada e BTT;   
- 2 de Junho – Passeio experimental na Rota da Geologia, em Monchique.  
- 4 de Junho a 16 de Julho – Sessões de Sensibilização da Via Algarviana nos Municípios parceiros. 
- 1 de Julho - Passeio experimental nocturno na Ligação de Caminhos de ferro de Loulé à Via Algarviana (Salir), da CP de Loulé a 
Loulé. 
- 27 a 29 de Julho – Presença na Feira da Serra de São Brás de Alportel, com stand. 
- 3 de Agosto - Passeio experimental nocturno na Ligação de Caminhos de ferro de Loulé à Via Algarviana (Salir), de Loulé a 
Querença. 
- 17 a 26 de Agosto – Presença na FATACIL em Lagoa, com stand. 
- 6 a 9 de Setembro – Presença na Iberica Bird Fair, em Rodalquivir, Espanha, para promover a 3ª edição do Festival de 
Observação de Aves de Sagres. 
- 22 de Setembro - Passeio experimental na Ligação de Marmelete a Aljezur. 
- 13 e 14 de Outubro – Presença na 4ª edição da Observanatura, na Herdade da Mourisca, Setúbal, com stand. E apresentação 
no dia 14 com o título “Via Algarviana – (Des)envolvendo o Birdwatching no Algarve”.  
- 11 de Novembro - Passeio experimental no Percurso pedestre das Cascatas, complementar à Via Algarviana, em Monchique. 
- 18 de Novembro – Passeio experimental na Ligação de Caminhos de Ferro de Lagos à Via Algarviana (Bensafrim), e no 
Percurso pedestre complementar à Via Algarviana, “Pedra do Galo” na Mata do Barão de São João. 
- 30 de Novembro a 2 de Dezembro – Presença no “Festival da Batata Doce de Aljezur” com stand. 
- 8 de Dezembro – Passeio experimental na Ligação de Caminhos de ferro da Mexilhoeira Grande à Via Algarviana (Monchique), 
desde o Moinho da Rocha até à Mexilhoeira Grande. 
- 15 e 16 de Dezembro – Fim  de semana cultural em Vaqueiros. 
- 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 13 cadernos de encargos e envio dos respectivos convites a empresas. 
- Manutenção das pinturas da sinalética da Via Algarviana. 
- De Agosto a Setembro foram efectuadas as pinturas da sinalética da Rota Vicentina no Algarve. 
- Definição de 4 rotas temáticas e elaboração dos guias informativos. 
- Definição dos novos 12 percursos pedestres complementares à Via Algarviana. 
- Definição dos novos 10 percursos audioguiados complementares à Via Algarviana. 

2. Centro de Interpretação da Natureza do Pico Alto 
- Continuação da dinamização de actividades de educação ambiental no Pico Alto com crianças entre os 8 e os 11 anos, no 
âmbito do projecto “Biodiversidade é…em Silves”.  
- Estabelecimento de contactos com os proprietários dos terrenos do Pico Alto;  
- Acção de sensibilização com os habitantes de S. Bartolomeu de Messines;  
- Acabou por se dar por finda a colaboração com o Município de Silves devido à falta de empenhamento deste para dar 
continuidade ao projecto. 

3. Birdwatching - Algarve  
- Organizou-se a 3ª edição do “Festival de Observação de Aves em Sagres”, em parceria com a SPEA (30 Setembro a 07 
Outubro). 

4. PROVERE – Algarve Sustentável  
- Foram apresentados os últimos pedidos de pagamento à entidade gestora do PO Algarve e elaborado um relatório final, em 
colaboração com a Associação In Loco, parceira do projecto. 

5. Outras actividades:   
- Organização de 13 actividades de ar livre, das quais 3 caminhadas de um dia (Vale da Asseca, Bordeira, Alto Vascão), 2 
caminhadas nas manhãs de sábado (Ilha do Rosário, Alcoutim), 2 actividades em fim-de-semana (Alcudia, Costa Vicentina) e 6 
actividades temáticas (Lagoa dos Salgados, Monchique Tradicional, Flora do Barrocal, Borboletas do Pico Alto, Noite Europeia 
dos Morcegos - Soidos,  8as Jornadas Micológicas - Barranco do Velho). 
- Realização de actividades de promoção dos produtos locais (Monchique) para os sócios; 
- Realização de várias saídas de campo para estudo e observação da fauna e flora no âmbito das atividades de observação da 
natureza e em colaboração com o DET, as quais contaram com o apoio e colaboração de diversos investigadores e sócios; 
- Manutenção do vínculo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com emissão de cartas de campismo e 
licenças desportivas de montanhismo;  
- Participação nos encontros do Projecto SEAL “Sustainable Educational Approaches to Landscape” no âmbito do programa “LLP- 
Grundtvig Partnership”;   
- Elaboração do projeto “Rota do Mar” para candidatura ao PROMAR; 
- Participação no curso sobre as Estações da Biodiversidade ministrado pelo Município de S. Brás de Alportel; 
- Preenchimento de fichas técnicas de percurso pedestre para o registo nacional de percursos pedestres da Federação de 
Campismo e Montanhismo de Portugal; 
- Acolhimento e orientação de um estágio não remunerado, do Curso Profissional de Turismo Ambiental e Rural da Escola 
Secundária Pinheiro e Rosa (Faro). 

 

Departamento de Educação Ambiental (DEA) 
1. Desenvolvimento e dinamização de actividades de educação ambiental para as escolas do Município de Loulé, ao abrigo do 
protocolo de colaboração do Centro Ambiental da Pena, com o Município de Loulé (Janeiro - Junho / Setembro - Dezembro). 
2. Organização do 9º Encontro Regional de Educação Ambiental do Algarve – Zoomarine (Guia). 
3. Dinamização de actividades de educação ambiental no Município de Tavira, no âmbito do protocolo de colaboração com o Centro 
de Ciência Viva de Tavira / Programa Ciência Viva no Verão. 
4. Organização de workshops, cursos e tertúlias para adultos relacionados com várias temáticas ambientais: Plantas Medicinais, 
Jornadas Micológicas – Curso de Iniciação ao Cultivo de Cogumelos,  
5. Tradução dos materiais elaborados pela Convenção de RAMSAR, para a comemoração do dia Mundial das Zonas Húmidas (2 de 
Fevereiro). 
6. Dinamização de actividades de educação ambiental/sensibilização conforme solicitação da comunidade escolar e universitária da 
região algarvia – Colégio Internacional de Vilamoura. 
7. Dinamização de actividades de Educação Ambiental no decurso do 3º Festival de Observação de Aves de Sagres. 
8. Levantamento e elaboração de candidaturas a projectos com financiamento a nível nacional e europeu.  
9. Candidatura do Programa Transversal – Visitas de Estudo da Agência Nacional PROALV - Programa Aprendizagem ao Longo da 
Vida – Mobilidade Individual. 
10. Dinamização de actividades de formação/sensibilização ambiental para colaboradores e operadores do Algarve Shopping (Guia). 

 

Departamento de Ecologia e Território (DET) 
1 - Realização de várias saídas de campo para estudo e observação da fauna e flora no âmbito das actividades de observação da 
natureza (“Observação de aves na Ria formosa – Ludo” -14 de Janeiro; “Monchique Tradicional” -11 de Março; “Caminhado no Pico 
Alto” - 18 de Março; “Flora do Barrocal – Fonte Filipe” -31 de Março; “As Borboletas do Pico Alto” -14 de Julho; “Passeio de barco às 
grutas de Lagos “ - 28 de Julho). 
2 - Realização de várias acções de educação ambiental (“À Descoberta da Biodiversidade” e “O Mundo dos Insectos”), entre os meses 
de Abril e Junho, na aldeia do Pico Alto (freguesia de S.Bartolomeu de Messines), no âmbito do projecto “Biodiversidade é em Silves”. 



Estiveram envolvidos quatro agrupamentos: Silves, Messines, Algoz e Armação de Pêra, dos quais participaram 341 alunos, na 
maioria do 4º ano. 
3 - Realização de relatórios de monitorização mensais (Avifauna) e trimestrais (Vegetação aquática), da Lagoa dos Salgados, no 
âmbito da instalação da EtAR Poente de Albufeira e em parceria com a empresa Águas do Algarve; 
4 - Realização e entrega dos relatórios anuais relativos à Lagoa dos Salgados, à empresa Águas do Algarve; 
5 - Monitorização das borboletas diurnas na estação da biodiversidade de Alportel em colaboração com a Tagis, entre os meses de 
Março a Setembro de 2012. 
6 - Organização da 3ª Edição da Festa da Natureza (12 e 13 Maio), incluindo 9 actividades para observação de fauna e flora, em 8 
Concelhos do Algarve, onde estiveram presentes cerca de 110 participantes; 
7 - Início e desenvolvimento dos trabalhos referentes ao projecto “Biodiversidade a Seus Pés”: Estabelecimento de contactos com 
entidades e núcleos de investigação para cedência de dados de ocorrência das espécies de fauna e flora presentes no Algarve; 
Sistematização da informação recolhida e elaboração de uma ficha para cada espécie (nome, taxonomia, caracterização morfológica, 
ecologia, distribuição, referencias bibliográficas e mapa de distribuição). Pedido e análise de orçamentos e adjudicação de técnicos 
necessários à execução do projecto; Aprovação de grafismos (logotipo, portal, jogos online, flyer); Elaboração de conteúdos técnicos 
para o Estudo de Sistemas Produtivos Tradicionais do Algarve (relatório); Execução de cerca de 320 fichas de espécies. 
8 - Organização da Noite Europeia dos Morcegos no dia 1 de Setembro em Alte onde foi feita uma apresentação multimédia sobre a 
ecologia e biologia dos morcegos e saída nocturna na Gruta dos Soidos em colaboração com a Escola Profissional de Alte; 
9 - Realização das Jornadas Micológicas nos dias 24 e 25 de Novembro onde se realizou  o Curso de Iniciação ao Cultivo de 
Cogumelos (Centro Ambiental da Pena) e  Recolha e Identificação de Cogumelos Silvestres no Barranco do Velho; 
10 - Continuação dos trabalhos alusivos ao projecto “Centro de Interpretação da Natureza do Pico Alto” – CINPA: elaboração de 
folhetos alusivos aos percursos pedestres, textos para site, textos para estruturas interactivos a colocar nos percursos, averiguação 
dos proprietários dos terrenos e respectivos pedidos de autorização de passagem nos terrenos. 
11 - Candidatura ao Prémio BES Biodiversidade  com o Projecto “Biodiversidade: Investigação e Conservação”. 
12 – Foram elaborados pareceres técnicos sobre vários processos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) com incidência sobre a 
região do Algarve; 
13 - Acompanharam-se outros processos em curso, nomeadamente a Central Solar de Apra, o Plano de Urbanização da Lagoa dos 
Salgados e Plano de Pormenor do Escarpão. 
14 - No âmbito das Conversas Almargem realizou-se em 29 de Junho um debate subordinado ao tema “Petróleo no Algarve: sim ou 
não?”. 
 
Loulé, 15 de Julho de 2013 
 
A Direcção 


