
 

Relatório de Atividades 

2020 
 

 

Administração e Organização   

- Realização de 6 reuniões formais da Direção e 2 reuniões formais da Assembleia Geral. 

- Inscrição de 7 novos associados. 

- Elaboração de parcerias com os Hotéis Vila Galé e com a Associação Regional de Yoga do Algarve, de modo a fornecer 

descontos e vantagens aos sócios com as quotas em dia. 

- Manutenção da página eletrónica da associação e da página do Facebook. 

- Manutenção do processo de envio de emails através da plataforma Mailchimp. 

- Contratação a prazo de Cláudia Encarnação como Coordenadora de Projetos Ambientais (Março). 

 

                Publicações: 

- Boletim Informativo da Almargem nº 110 a nº 120. 

- Boletim Informativo da Almargem – Edição Especial Água nº 1 a nº 11. 

 

Educação Ambiental 

1. Atividades 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 

respetivas atividades, no Centro Ambiental de Loulé e Centro Ambiental da Pena (janeiro – julho / setembro – dezembro); 

a) Dinamização de atividades em redes sociais, após o início do estado de pandemia. Estas ações incluíram: 

“Sabias que...”, “Desafios CAL” e “Que Animal é Este?”. 

b) Publicação de 5 vídeos educativos da autoria do Centro Ambiental de Loulé, de diferentes temáticas através 

das Redes Sociais. 

c) Preparação de espetáculo de dança no Cine-Teatro Louletano, coreografado por Inês Mestrinho, no âmbito 

do projeto “Mundos Fantásticos" e dirigido às escolas. As sessões finais e apresentação não se realizaram 

devido à CoViD-19. 

   b) Organização do projeto “Os Segredos dos Nossos Animais” em parceria com o RIAS/Aldeia. 
   c) Desenvolvimento ao longo do ano de diversas temáticas dirigidas aos jovens das escolas de Loulé, com 

destaque para o conhecimento da biodiversidade em zonas húmidas, o excesso de resíduos a nível global, as alterações climáticas 

e a descoberta da Bacia Hidrográfica do Carcavai, interrompidas a 10 de março pela CoViD-19. 

   d) Dinamização do projeto “Clube da Floresta”. 
   e) Manutenção do vínculo com o projeto “Coastwatch”. 

- Acompanhamento das reuniões do departamento Eco-Escolas da Escola Secundária de Loulé. 

- Dinamização de ação de limpeza do Pinhal da Cabranosa (Sagres). 

- Dinamização de atividades de Educação Ambiental no decurso do 11º Festival de Observação de Aves e Atividades da Natureza 

de Sagres em parceria com investigadores do cE3c-FCUL e Mare-ISPA. 

- Dinamização de atividades de Educação Ambiental no decurso da  3ª Edição do “Barão de São João - Walk & Art Fest”. 

- Lançamento da campanha de sensibilização #AÚltimaGota_Algarve, com publicações periódicas no Facebook com dicas acerca de 

uso consciente e poupança de água. 

 

 



2. Voluntariado Ambiental para a Água 

- Realização de seis ações de monitorização do estado ecológico da água, através da análise de macroinvertebrados bentónicos, em 

ecossistemas de água doce (Ribeira do Cadoiço), no âmbito do projeto VAA promovido pela APA/ARH Algarve. 

- Realização de três ações de remoção de plantas invasoras na praia do Ancão em parceria com o Centro Ambiental de Loulé no 

âmbito do projeto VAA promovido pela APA/ARH Algarve. 

 

3. Participação em eventos 

- 26ªs Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental (06 a 08 de março). 

- Participação no programa da Antena 2 “Terra Ardente” (6 de março). 

 

Projetos Ambientais 

1. Projetos Fundo Ambiental 

1.1. #AÚltimaGota_Algarve 

-Elaboração de um jogo da glória gigante, com dado e cartões de perguntas, e de um pop-up de apoio, para atividades de educação 

ambiental com as escolas; 

- Concurso de ideias, entre os alunos do curso de Design e Comunicação da Universidade do Algarve, para criação da mascote do 

projeto; 

- Ação de capacitação “Cada Gota Conta” sobre Água para Reutilização (ApR), em parceria com a Associação InLoco; 

- Criação de uma curta-metragem de animação; 

- Criação de um jogo didático online “Quiz #AÚltimaGota_Algarve”; 

- Produção de um roll-up para divulgação geral do projeto; 

- Elaboração de uma Ficha da Pegada Hídrica para envio às escolas; 

- Organização de 3 webinars: “Debate: A Paisagem Mediterrânica no Algarve – Passado, Presente e que Futuro?”, “Desmistificação 

do Uso de Águas Residuais”, “Deem Hipótese à Água”. 

 

1.2. Cadoiço Vive 

- Ações extensas de remoção de plantas exóticas invasoras em contexto urbano e periurbano na Ribeira do Cadoiço; 

- Plantação de 100 espécimes de árvores autóctones para renaturalização da galeria ripícola; 

- Implementação de 12 técnicas de engenharia natural, incluindo biorolo, grade viva e modelação de margens; 

- Criação e implementação de diferentes abrigos de fauna: 4 hotéis para insetos, 30 caixas-ninho para aves e 13 abrigos para 

morcegos; 

- Aquisição de material de jardinagem para ações futuras de voluntariado de contenção de invasoras; 

- Aquisição de material informático (Portátil com acessórios, disco de rede e tela de projeção); 

- Colocação de painel informativo no Largo dos Álamos. 

 

2. Projeto com a CM de Loulé   

2.1. Cadoiço & Megalapiás 

- Gestão administrativa e financeira do projeto;  

- Coordenação dos trabalhos de campo da equipa técnica; 

- Ação de formação teórica dirigida a técnicos de administração pública “Identificação e Gestão de Plantas Invasoras – A Ribeira do 

Cadoiço como caso de estudo” (23 de Junho); 

- Ação de formação prática “Remoção de Plantas Invasoras” destinada a técnicos da Câmara Municipal de Loulé e Almargem (24 de 

Junho); 

- Ação de Sensibilização sobre Plantas Invasoras, destinada ao público geral (24 de Junho); 

- Realização do percurso interpretativo “Os Megalapiás da Varejota” (19 de Setembro); 

- Orientação da saída de campo “À descoberta da Ribeira do Cadoiço”, com alunos da Escola Secundária de Loulé (20 de Novembro); 

- Elaboração de duas brochuras interpretativas das áreas em estudo “Encostas do Cadoiço” e “Megalapiás da Varejota”; 

- Seminário Final para apresentação dos resultados do projeto (10 de Dezembro). 



 

3. Outros 

- Apresentação da proposta Vale da Asseca à Câmara Municipal de Tavira; 

- Acompanhamento do estágio curricular de um aluno do Curso de Gestão Marinha e Costeira da Universidade do Algarve (22 de 

Abril a 29 de Maio). 

 

Ecoturismo e Montanhismo  

1. Festival de Observação de Aves & Atividades da Natureza de Sagres 
- Organização da XI Edição do Festival de Observação de Aves & Atividades da Natureza de Sagres entre 2 e 5 de Outubro, 

que envolveu uma nova vertente online (“Festival Online) que teve mais de 400 participantes. Os participantes presenciais 

superaram os 1000, provenientes de 18 países. 

 

2. Festival “Barão de São João - Walk&Art Fest” 

- Organização da 3ª Edição do “Barão de São João - Walk & Art Fest”, entre 6 e 8 de novembro, que contou com mais de 

450 participantes em 76 atividades. 

 

3. Passeios e Percursos Pedestres  

- Realização de percursos pedestres para os sócios: 

- Caminhada Amendoeiras em Flor (2 de fevereiro). 

 

4. Workshops e conferências 

- Workshop de Saúde e Bem-estar para Caminhantes (15 de fevereiro). 

- Apresentação de Projetos da Almargem para “Garden Club” em Ferragudo (16 de fevereiro). 

- Webinar Aves à Janela (16 de maio). 

 

5. Outros 

- Manutenção do vínculo com a Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo, com atribuição e renovação de 

licenças desportivas. 

 

 

Via Algarviana 

- Execução da Candidatura “Via Algarviana – (Des)envolvendo o Interior do Algarve” ao programa Valorizar do Turismo de 

Portugal; 
- Execução da Candidatura “Revitalizar Monchique – o turismo como catalisador” ao programa RegFin do Turismo de 

Portugal; 
- Vistoria à sinalética da Via Algarviana nos concelhos de Albufeira, Alcoutim, Lagos, Loulé, São Brás de Alportel, Silves, 

Tavira e Monchique com o apoio dos respetivos Municípios; 

- Conclusão da execução da Candidatura “Via Algarviana – Um Elogio à Natureza” financiado pelo Fundo Ambiental; 

- Elaboração e submissão da Candidatura “Via Algarviana – Pelos Caminhos do Património”, que abrange os Municípios de 

Albufeira, Loulé e Silves. 

- Desenvolvimento da campanha “Via Algarviana - Juntos pelo Turismo Responsável” junto do tecido empresarial no 

contexto de pandemia de COVID-19; 

- Dinamização de 3 caminhadas inseridas no evento “Em Canto pela Algarviana”, no âmbito do programa 365 Algarve, 

organizado pelo Grupo Coral Ossónoba:  

 5 de janeiro de 2020 – PR1 SLV – Percurso Pedestre de São Bartolomeu de Messines; 

 23 de fevereiro de 2020 – Rota do Contrabandista - Percurso Pedestre da Lourinhã, (Alcoutim); 

 08 de março de 2020 - Setor 3 – Malfrades a Vaqueiros. 

                - Dinamização de 2 caminhadas e 2 atividades de Educação Ambiental inseridas no 11º Festival de Observação de Aves & 

Atividades da Natureza de Sagres; 

                 - Dinamização de 2 caminhadas na PR1 LGS – Percurso pedestre “Pedra do Galo” integradas na 3ªedição do “Walk & Art 

Fest”; 

- Atualização de notícias/informação no facebook, instagram e website da Via Algarviana; 

- Conceção e envio de newsletters informativas; 



- Envio de guias da VA via CTT. 

 

Intervenção Ambiental 

1. Alertas, Intervenções e Tomadas de Posição: 

Ambientalistas vão recorrer aos tribunais para travar Aeroporto do Montijo (23/01); Associação Almargem lança campanha 

para poupança de água (31/01); Carta Aberta à Ministra da Agricultura (20/04); Manifesto por uma recuperação 

económica justa e sustentável em Portugal (20/04); Cidade Lacustre de Vilamoura, um atentando que o Estado português 

tem que ‘chumbar’ (28/05); LOTEAMENTO TURÍSTICO MONTE DA RIBEIRA: A repetir os erros do litoral no interior 

algarvio (02/06); Organizações de ambiente levam Aeroporto do Montijo a tribunal (04/06); Carta Aberta - Apoio à 

Produção Local (23/07); Associação Almargem sensibiliza para a boa gestão da água com “#AÚltimaGota_Algarve” 

(24/09); Almargem propõe debate e reflexão sobre a Água com webinares em novembro (10/11); Associações e 

movimentos criam a Plataforma Água Sustentável (17/11). 

 

2. Criação e colaboração na Plataforma Água Sustentável (PAS) 
Esta Plataforma pretende equilibrar o debate da água no Algarve, tentando denunciar usos insustentáveis ou deturpações 

do valor ecológico e social da água. 

- Lançamento de nota de imprensa. 

 

3. Colaboração com a PALP (Plataforma Algarve Livre de Petróleo) 
- Cessação da maioria das atividades da Plataforma Algarve Livre de Petróleo. 

- Apoio ao estudo e registo das atividades realizadas (e.g. sites, dissertações). 

 

4. Outros 
- Acompanhamento ativo do processo jurídico relacionado com a prevista urbanização da zona da Praia Grande, no âmbito 

das atividades da Plataforma dos Amigos da Lagoa dos Salgados. 

- Acompanhamento ativo dos processos relacionados com as agressões aos habitats protegidos da Quinta da Rocha, no 

âmbito das atividades do Grupo de Acompanhamento da Ria de Alvor (A Rocha, Almargem, LPN, Quercus, SPEA). 

- Acompanhamento ativo das sessões participativas da criação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário de 

Armação de Pêra. 

- Participação na Consulta Dirigida ao Plano de gestão da zona especial de conservação do Barrocal. 

- Participação na Consulta Dirigida ao Plano de gestão da zona especial de conservação do Cerro da Cabeça. 

- Participação na Consulta Pública – Produção de abacates em Lagos. 

- Contribuição com ideias e sugestões para a Proposta do museu sobre água e Ria Formosa, em Olhão. 

- Presença em reuniões do conselho cinegético da Câmara Municipal de Loulé. 

- Acompanhamento e requisição de informação sobre diversas denuncias sobre crimes ambientais. 

 

 

 

Loulé, 25 de junho de 2021 
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