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Direcção / Actividades gerais 
 Realização de 9 reuniões formais e informais da Direcção, tendo igualmente sido promovidas várias sessões de trabalho com colaboradores 
e outros sócios mais activos da associação. 
 Inscrição de 43 novos associados, número ligeiramente superior ao do ano de 2014. 
 Manutenção em vigor do contrato de serviços de contabilidade com a empresa Loulegest. 
 Aprofundamento dos contactos com os associados, tendo sido privilegiada a comunicação via email e também telefónica. 
 Aquisição ou recepção de diversas obras e publicações para a Mediateca (livros, jornais, revistas, CDs). 
 Manutenção de um contrato de trabalho a termo certo no âmbito do projecto Via Algarviana (Anabela Santos). 
 Manutenção de um contrato de trabalho a termo certo na área de Educação Ambiental (Ana Costa), rescindido no final do ano a pedido da 
própria. 
 Conclusão de um estágio profissional do IEFP, com vista ao desenvolvimento de projectos e apoio geral às actividades associativas (Gil 
Matos). 
 Desenvolvimento de  algumas acções de divulgação da associação, seus objectivos e actividades. 
 Criação da Loja online da Almargem. 
 Manutenção da página electrónica da associação e da página do facebook. 
 Manutenção do processo de envio de emails através da plataforma Mailchimp. 
 Publicação e envio em formato electrónico, a sócios e outros interessados, do BIA (Boletim Informativo da Almargem), do qual foram 
publicados apenas 2 números (97 e 98). 
 Organização de diversas actividades comemorativas do 27º aniversário da associação, as quais não se realizaram por fraca adesão dos 
associados. 
 Criação de Parceria de Gestão do DLBC Interior Algarve Central e DLBC ADERE 2020; 

 

Biodiversidade e Conservação da Natureza 
 Publicação da revista Madressilva, tendo sido editados 2 números (17 e 18), o primeiro em edição bilingue. 
 Comemoração em 25 de Abril do Save the Frogs Day (Dia Internacional pela Preservação dos Anfíbios), com uma saída de campo nocturna 
no Rio Vascão, no âmbito do Festival de Caminhadas do Ameixial. 
 Realização das XI Jornadas Micológicas em Dezembro (Cruz Alta). 
 Publicação de mais 4 números (27 a 30) do Almanaque da Natureza. 
 

Ecoturismo e Montanhismo 
 Realização de percursos pedestres para os sócios (Bensafrim, Olhão, Cabo de S. Vicente, Paderne, Vale da Goldra e Cerro de Nexe, 
Vascão, Arribas de Lagoa, Torre de Aspa); 
 Organização de percursos que foram cancelados por reduzido número de inscrições ou condições meteorológicas adversas: Vale da Asseca, 
Cruz Alta, Caminho dos Poetas e das Figuras, Cabeço de Câmara. 
 Organização de uma viagem de 4 dias a Coimbra , que não se realizou devido ao reduzido número de participantes inscritos. 
 Participação no III Festival de Caminhadas do Ameixial, com um percurso pedestre e uma saída de campo. 
 Participação no Festival de Caminhadas de Alcoutim, com percurso pedestre na Via Algarviana e peddy-papper no Castelo de Alcoutim.  
 

Via Algarviana 
 Presença na sessão "Economia, Produção e Desenvolvimento Local", na JF de São Bartolomeu de Messines, a 23 de Janeiro. 
 Organização da 8ªTravessia da Via Algarviana, de 21 de Março a 3 de Abril, reuniu cerca de 100 participantes e pessoas de diferentes 
nacionalidades (portuguesa, espanhola, italiana e alemã) nas modalidades de caminhada e BTT. 
 Presença com stand na Algarve Nature Week, em Faro, de 17 a 19 Abril. 
 Vistoria à sinalética das novas pequenas rotas complementares à Via Algarviana, durante o mês de Abril. 
 Dinamização de actividades para alunos do 1ºciclo, “Os Guardiões da Via Algarviana” no Festival de Caminhadas de Alcoutim a 8 de Maio. 
 Acompanhamento de instalação de algumas infraestruturas de produtos complementares à Via Algarviana. 
 Impressão do novo guia informativo da Via Algarviana e distribuição pelos parceiros em Junho e Julho; apresentação oficial do guia e dos 
novos produtos que foram criados em torno da Via Algarviana dia 3 de Julho, no auditório da CCDR Algarve. 
 Presença com stand na Mostra de Produtos Natural.pt  no âmbito da iniciativa Trail do Lince, em Silves, no dia 12 de Dezembro. 
 Apresentação no seminário "O Novo Regime do Alojamento Local: vertente económico-fiscal", a 26 de Outubro, na universidade do Algarve, 
no Anfiteatro da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) no Campus da Penha. 
 Organização do 6ªFestival de Observação de Aves & Actividades de Natureza de Sagres, de 1 a 4 de Outubro, que teve cerca de 1000 
participantes de 20 nacionalidades diferentes. 
 Elaboração do relatório final e encerramento de contas da Candidatura Via Algarviana II – Ecoturismo no Interior do Algarve. 



 Organização de passeio na PR4 MCQ – Trilho dos Moinhos, em Monchique, no dia 14 de Novembro. 
 Vistoria à sinalética da Via Algarviana com o apoio das Câmaras Municipais de Castro Marim, Tavira e São Brás de Alportel. 
 Apresentação do Livro “Bonecos de Bolso na Via Algarviana”, da autoria de Pedro Cabral, na sede da Almargem. 
 

Educação Ambiental 
Actividades de Educação Ambiental e Sensibilização   
 Manutenção do vínculo com a Câmara Municipal de Loulé, para o desenvolvimento do plano anual de atividades e dinamização das 

respectivas actividades, no Centro Ambiental de Loulé e Centro Ambiental da Pena.  
 Manutenção do vínculo com o Eco-Hotel Vila Galé Albacora, para a realização de acções ambientais nas suas instalações. 
 Gestão da página de facebook do Centro Ambiental 
 Promoção de acção de voluntariado para remoção de plantas invasoras, nomeadamente o chorão-das-praias (Praia do Ancão). 
 Organização de Marcha contra Monsanto – promoção de troca de sementes livres e comida biológica (Faro);  
 Dinamização de actividades no decurso do 6º Festival de Observação de Aves e Actividades da Natureza de Sagres; 
 Sessão de esclarecimento sobre poluição marinha com o grupo de escoteiros de Loulé. 
Workshops 
 Realização de workshop "Da planta ao óleo", seguido de percurso botânico com a Fernanda Botelho. 
 Organização de workshop de Cozinha Vegetariana, que não chegou a realizar-se. 
 Realização de formação sobre horticultura, fruticultura e vinha em modo de produção biológico, com a colaboração da AgroBio. 
 Realização do workshop “Algas à Mesa” com o professor Leonel Pereira da UC. 
 Realização de workshop “Prendas de Natal Caseiras e Aromáticas” com a Fernanda Botelho. 
 Realização de workshops de velas e sabonetes artesanais, com uma “criativa” algarvia, Suzinda Mendes.   
Voluntariado Ambiental para a Água 
 Realização de acções de monitorização do estado ecológico da água, através da análise de macroinvertebrados bentónicos, em 

ecossistemas de água doce (ribeira da Benémola), no âmbito do projecto VAA promovido pela APA Algarve. 
Lagoa do Almargem  
 Reunião com professoras da Escola Secundária Dra. Laura Ayres para parceria na divulgação do espaço junto da comunidade escolar e 

elaboração de materiais pedagógicos.  
Eventos 
 Organização do Eco-Fórum de Outono. 
 Co-organização do 1º Ciclo de Cinema-Fórum sobre Transição em Loulé. 
 Apresentação de poster e comunicação no III Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países de Língua Portuguesa, 

organizado pela ASPEA no município de Murtosa; 
 Elaboração de artigo científico “O Centro Ambiental de Loulé e da Pena – papel interventivo na educação para as Alterações Climáticas” 

para publicação na revista ambientalMENTEsustentable; 
 Participação no 6º Encontro Regional do Voluntariado Ambiental para a Água: Mudar para Melhor, organizado pela APA Algarve.   
Outros 
 Tradução dos materiais elaborados pela Convenção de RAMSAR, para a comemoração do dia Mundial das Zonas Húmidas (2 de Fevereiro); 
 Participação na 1ª mostra “Loulé Sou Eu”; 
 Participação na ação de remoção de chorão-das-praias na Lagoa dos Salgado, organizada pela PALS; 
 Representação no conselho Eco-Escolas da Escola Secundária de Loulé;  
 Organização de um grupo de discussão para debater medidas de apoio ao combate à desertificação; 
 Organização de grupos de trabalho para o tratamento de águas residuais, com apresentação de proposta para o orçamento participativo de 

Loulé; 
 Integração do grupo de trabalho de ambiente, no âmbito do projeto Algarve 2020 – Contrato Jovem, promovido pela Cooperativa Ecos. 
 Criação de grupo de trabalho com o objectivo de promover a reutilização de águas residuais tratadas. 
 Co-organização do “AGITAÇÕES - Fórum De Discussão Por Um Futuro Melhor”. 
 Apoio à campanha #FutureIsClean, da Solar Impulse. 
 

Intervenção Ecológica 
 Acompanhamento activo do processo jurídico relacionado com a prevista urbanização da zona da Praia Grande, no âmbito das actividades 
da Plataforma dos Amigos da Lagoa dos Salgados. 
 Acompanhamento activo dos processos relacionados com as agressões aos habitats protegidos da Quinta da Rocha, no âmbito das 
actividades do Grupo de Acompanhamento da Ria de Alvor (A Rocha, Almargem, LPN, Quercus, SPEA). 
 Participação activa na criação e organização das actividades da Plataforma Algarve Livre de Petróleo, nomeadamente encontros, reuniões, 
criação do website, produção de newsletters, divulgação em diversos eventos, entrevistas, elaboração de uma petição e respectiva entrega na 
Assembleia da República. 
 Intervenções e tomadas de posição acerca da reintrodução do Lince Ibérico, demolições na Ria Formosa, criação do Núcleo de 
Desenvolvimento Turístico na Ria de Alvor, perigo de amianto na Ria Formosa, Festival Sound Beach Party, Central Solar de Alcoutim, obras 
na Praia do Telheiro, projeto do Vale do Freixo. 
 Organização de actividades (manifestações, entrevistas, queixa à UE) contra a destruição da Praia de Dona Ana. 

 

 
Loulé, 2 de Abril de 2016 
 
A Direcção 


