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No âmbito do projeto “Rolhas que dão Folhas” do Continente 
foram entregues mais de 45 mil sacos cheios de rolhas que 
perfazem um total de mais de 81 toneladas que vão agora ser 
enviadas para reciclagem. No total esta iniciativa contou com 
mais de 854 escolas participantes que correspondem a perto de 
290 mil alunos. 

Nos primeiros três lugares ficaram, respetivamente, a Escola Básica 
do 1º Ciclo de Pereiras-Gare, de Portimão, o Jardim de Infância 
de Fontão-Friande, de Fafe, e a Escola Básica do 1º Ciclo com 
Jardim de Infância de Garachico, de Câmara de Lobos (Madeira). 
As escolas vencedoras foram aquelas com maior número de 
vales reunidos (recebidos por cada saco de rolhas entregue), 
proporcionalmente ao número de alunos.

A iniciativa “Rolhas que dão folhas” foi lançada pelo Continente, 
em parceria com a Quercus, para assinalar o Ano Internacional 
da Floresta. Este projeto teve como objetivo sensibilizar as 
comunidades escolares, familiares e amigos para a reciclagem de 
rolhas de cortiça e para o apoio à reflorestação de Portugal.

O valor angariado com esta recolha vai permitir à Quercus realizar 
ações de reflorestação, através do projeto Green Cork, projeto 
que tem como objetivo promover a cortiça enquanto material 
ecológico e a reflorestação. As verbas angariadas através da 
recolha das rolhas de cortiça permitem adquirir as árvores 
autóctones que serão plantadas através de iniciativas apoiadas 
pelo projeto Floresta Comum.

De referir ainda que o Continente é um dos principais parceiros 
do Projeto Green Cork, sendo já responsável pela recolha de 
mais de 110 toneladas de rolhas de cortiça, contribuindo para 
a reflorestação de Portugal.

“Rolhas que dão Folhas. Juntar Rolhas é Plantar Árvores.” 

A Terra dá o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os 
homens, mas não a sua ganância - Mahatma Gandhi

Neste início de século, a humanidade vive num período de 
volatilidade e de incerteza. Urge mudar o conceito que temos 
sobre as nossas relações com os demais, com as gerações futuras 
e com os ecossistemas que nos sustentam. Continuar por este 
caminho levará a humanidade a incorrer num risco para o qual o 
preço a pagar é demasiado elevado.

Mais do que nunca, as pessoas têm de ser o objectivo de todas 
as decisões, cabe aos governantes deste planeta e a todos 
nós enquanto sociedade civil activa e consciente, a histórica 
oportunidade de inverter o caminho até agora seguido.

Os participantes na Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável “Rio + 20”, assim como na Cúpula 
os Povos (conferência das organizações da sociedade civil) que 
se realiza em paralelamente à conferência intergovernamental da 
ONU, terão pela frente o grande desafio de forçar os governantes 
a inverter as politicas até agora seguidas, alertando para o perigo 
do mito do crescimento económico desregrado e irresponsável, 
para os padrões de consumo impostos pela sociedade e para o 
desperdício que põe em causa os recursos e os ecossistemas que 
nos sustentam. 

As pessoas têm que ser cada vez mais o objectivo das nossas 
acções e da nossa visão de desenvolvimento sustentável. 

Actualmente com 7 biliões de seres humanos ocupando esta 
“gaiola” chamada Terra é urgente reflectir, mas acima de tudo 
actuar para inflectir a rota que a humanidade escolheu. Haja 
vontade política e coragem dos decisores para erradicar a 
pobreza, reduzir a desigualdade e fazer com que o crescimento, a 
produção e o consumo sejam mais sustentáveis. 

Há vinte e cinco anos quando a primeira-ministra da Noruega, 
Gro Herlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento foi elaborado um documento 
com o título Nosso Futuro Comum, documento esse que ficou 
conhecido por “Relatório Brundtland”. Introduziu o conceito de 
desenvolvimento sustentável à comunidade internacional como 
um novo paradigma para o crescimento económico. Afirmava 
que “ … o desenvolvimento sustentável, é aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras atenderem às suas necessidades…”

Em dois momentos da história as Nações Unidas reuniram-se para 
debater questões globais com vista à busca de soluções para os 
problemas ambientais.

A primeira foi em Estocolmo em 1972 e a segunda, no Rio de 
Janeiro em 1992. Estocolmo foi marcada pelo confronto entre 
as perspectivas dos países desenvolvidos e dos países em 
desenvolvimento.

A conferência contou com113 países e 250 organizações 
não-governamentais. Esta conferência chamou a atenção da 
comunidade internacional, para o facto da acção humana estar a 
causar serias degradações na Natureza e criar sérios riscos para a 
própria sobrevivência da Humanidade. 

Em Junho de 1992 a cidade do Rio de Janeiro acolheu a segunda 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, nesta conferência conhecida como “Cúpula da 
Terra” estiveram 172 países (apenas 6 membros das Nações Unidas 
não estiveram presentes). Cerca de 10 000 participantes, dos quais 
116 chefes de estado e 1400 organizações não-governamentais. 

A Rio+20 está a ser apresentada como a maior conferência da 
história da ONU. Segundo declarações do comité da organização, 
estarão presente mais de uma centena de Chefes de Estado, já 
confirmados e mais de 50 000 pessoas que iram participar nos 
vários eventos entre os dias 12 e 24 de Junho em dois espaços 
distintos, o Aterro do Flamengo será o epicentro das organizações 
não-governamentais que ali se reunirão na Cúpula dos Povos e 
no Riocentro na Barra da Tijuca, com uma área de 100 mil metro 
quadrados onde decorrerá a Conferência das Nações Unidas 
sobre Ambiente e Desenvolvimento.

QUE FUTURO É QUE QUEREMOS?
Joaquim Peixoto

MAIS DE 81 TONELADAS DE ROLHAS
RECOLHIDAS PELAS ESCOLAS NACIONAIS 
PARA RECICLAGEM
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3MACROSCÓPIO

Nuno Sequeira
Presidente da Direcção Nacional da Quercus

Há cerca de um ano atrás, o país estava em suspenso para saber 
que surpresa nos reservaria o novo Governo, tanto ao nível das 
suas políticas, como também dos seus Ministérios e respectivos 
responsáveis políticos. Soubemos na altura, que o Ambiente ficaria 
agrupado com a Agricultura, o Mar e o Ordenamento do Território, 
num dos chamados “Super-Ministérios”, o MAMAOT. Podendo ter 
existido diversas razões, de vária ordem, e muitas delas assente 
na lógica, para a apresentação do Ministério neste novo figurino, 
era já certo na altura que não seria com certeza uma tarefa fácil 
coordenar áreas com interesses, actores e especificidades tão 
próprias como estas. 
Agora, passado um ano da criação do MAMAOT, estamos cada vez 
mais certos que a tarefa será árdua e não terá para já uma resposta 
quanto ao seu sucesso futuro. Para além das inerentes limitações 
orçamentais a que este Ministério está sujeito, fruto dos tempos de 
crise económica que vivemos, todo o contexto nacional e internacional 
que gira à volta do sector financeiro, continua infelizmente a fazer 
sair as temáticas ambientais da ordem do dia e a relegá-las para 
um desagradável segundo plano. E neste clima, onde o Ambiente 
necessita novamente de ganhar espaço, é de importância primordial 
que o Governo tenha uma política firme de gestão desta pasta, 
que passa não apenas por definir medidas e apoiar conceitos, mas 
também por tomar decisões que mostrem a relevância que se quer 
dar ao sector.
Se é verdade que há um importante trabalho de preparação e estru-
turação do Ministério feito ao longo deste primeiro ano, facto que é 
muitas vezes salientado pelos seus responsáveis, a verdade é que 
esse trabalho dura há tempo de mais para as necessidades que temos 
e não tem ainda um fim à vista. Um dos exemplos destes casos é 
o novo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), 
que resulta da fusão do Instituto de Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade e da Autoridade Florestal Nacional. Este novo 
organismo, apesar de já ter sido anunciado há vários meses como 
uma certeza, tarda a sair do papel e com isto duas grandes áreas do 
Ambiente continuam num impasse – a Conservação da Natureza e 
as Florestas. 

Com efeito, depois de um ano sobre a entrada em funções do actual 
Governo, e após o processo de restruturação do novo MAMAOT, 
não foi ainda sequer publicada a lei orgânica do novo ICNF, o que 
tem levado a que muitas das incertezas que transitaram do anterior 
Governo ainda se mantenham. Questões como os estatutos e o orça-
mento do novo ICNF, a definição do modelo de gestão das Áreas 
Protegidas, a nomeação dos seus responsáveis, a interligação com 
as Direcções Regionais de Agricultura e a Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza são algumas daquelas que infelizmente 
continuam à espera e que necessitam de respostas breves, sob 
pena de ocorrerem mais prejuízos à conservação da Natureza e à 
Floresta.
Sobre algumas das decisões tomadas ao longo deste último ano no 
MAMAOT há certamente algumas que são dignas de registo positivo, 
como por exemplo a implementação do Plano Nacional para o Uso 
Eficiente da Água, a recusa de construção de mais barragens não 
incluídas no Programa Nacional de Barragens, o cancelamento da 
construção da Estrada que passaria na Mata Nacional dos Medos e a 
mais recente reprovação, em sede Avaliação de Impacte Ambiental, 
do Parque Eólico na Serra de Montejunto. Mas outras tantas decisões 
continuam a não defender os interesses ambientais e é necessário 
implementar uma nova visão para o futuro. Entre estes casos que 
não podemos, obviamente, ver se não como más decisões, estão 
a continuação dos trabalhos na Barragem de Foz Tua, o parecer 
favorável (mesmo que condicionado) à Barragem de Veiguinhas e 
a disponibilidade existente para permitir o alargamento da área de 
eucalipto em Portugal.
Também em Portugal se tem vindo a adoptar um padrão de desenvol-
vimento económico e social completamente insustentável, assente na 
depleção crescente dos nossos recursos naturais e é necessário que 
esta crise possa realmente funcionar não só como uma oportunidade 
para evoluirmos para um outro paradigma mais sustentável, a bem 
de todos, mas também como uma oportunidade de não repetirmos 
erros passados que nos levaram à situação do presente, não só a nível 
ambiental, mas também social e económica.

UM ANO
DE MAMAOT
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Maurício d’O FOJO é Designer, Construtor Natural, Permacultor e Facilitador, e Filipa 
d’O FOJO é Designer, Artista, Permacultora e Facilitadora e são co-responsáveis 
pelo Projecto de Permacultura O FOJO - Centro de Aprendizagem e Demonstração 
de Permacultura. Criaram e implementaram as “Experiências de Permacultura”, 
o Evento de Bioconstrução “Mãos na Terra”, o “Programa de Agricultura e Vivência 
Comunitária” e facilitaram diversos Cursos de Introdução à Permacultura com cerca 
de 200 alunos até ao momento. Em 2010 participaram num voluntariado no IPEC – 
Brasil. Fazem parte do coletivo de Designers de Permacultura PERMA D, autora do 
Projeto de Permacultura para a Aldeia das Amoreiras, do Centro de Convergência. 
Maurício está desde 2009 a fazer o seu percurso para a obtenção do Diploma em 
Permacultura, no âmbito do qual está a desenhar e a implementar o Projeto O Fojo, 
entre outros. Neste momento está a desenvolver o Projeto PERMAENGENHO- Design, 
Implementação e Manutenção de espaços em Permacultura, disponibilizando ainda 
formações em Bioconstrução e Permacultura. Filipa criou ainda o Evento “Encontros 
Femininos n’O FOJO” e é gestora e cofacilitadora de todos os eventos d’O FOJO. 

ENTREVISTA
a Maurício e Filipa d’O FOJO _ www.o-fojo.blogspot.com / info.fojo@gmail.com

PERMACULTURA

Alexandra Azevedo | Fotografias de Maurício e Filipa d’O Fojo 

Sabendo que vêm do meio urbano, como se tornaram rurais? 
Como surgiu o Projeto O FOJO - Centro de Aprendizagem
e Demonstração de Permacultura?
Através da Permacultura tomamos consciência da responsabilidade 
pela forma como nós próprios estávamos a contribuir fortemente para 
a perpetuação de uma sociedade autodestrutiva tanto em termos 
ecológicos como em termos sociais. Sentíamo-nos, assim, pouco con-
fortáveis na pele de urbanos ao mesmo tempo que a necessidade 
interior de religação à natureza aliada à necessidade de ação acabou 
por se materializar no Projeto rural O FOJO.
Como na altura, em 2009, havia ainda poucos exemplos de Perma-
cultura aplicada em Portugal, decidimos seguir este chamamento 
interior e materializar o sonho de viver num caminho verdadeiramente 
sustentável, reintegrando-nos na natureza. Localizado a meio caminho 
entre Lisboa e Porto, no seio de uma plantação de eucaliptos e 
pinheiros e, rodeada por alguma flora autóctone com uma ruína, bons 
acessos e água disponível acabamos por ser escolhidos pelo terreno 
de cerca de meio hectare.
Surge assim o Projecto O FOJO com o principal objetivo de regenerar 
a natureza e partilhar, numa ótica de constante aprendizagem, e 
experiência e o conhecimento prático adquiridos com a implementação 
de um Projeto de Permacultura a partir do zero, em meio rural. O FOJO 
surge ainda com a vocação de ser uma “escola de vida sustentável” 
procurando desenvolver o design e a implementação de tecnologias 
sociais de construção, saneamento, energia, agricultura, etc. ao 
mesmo tempo criando um espaço de trabalho afincado em Ecologia 
Humana sempre baseados na ética da Permacultura.

Foi portanto uma saída que encontraram perante a crise. 
Que outras possibilidades chegaram a ponderar?
Sim. Foi sem dúvida uma resposta à nossa própria crise interior, 
uma crise de valores e moral, pois para nós esta crise se encontra 
dentro de cada um de nós e temos a responsabilidade, enquanto 
cidadãos conscientes, de reciclar velhos conceitos e iniciar um 
processo de reorganização social. Para nós este processo inicia-se 
com a tomada de responsabilidade pessoal perante a realidade que 
nos rodeia e da qual fazemos parte deixando para trás o velho juízo 
de que “não está ao nosso alcance mudar o mundo”.
Na verdade, aqui n’O FOJO estamos apenas a fazer este caminho 
antecipadamente, vencendo medos e preconceitos, num caminho 
mais ético, justo e responsável. Antecipadamente, pois será inevitável 
um despertar massivo para gerarmos solo fértil para os alimentos 
que necessitaremos para as gerações futuras bem como para a 
criação de uma nova cultura de abundância para todos. Afinal, para 
nós, não há outra possibilidade: temos que deixar de pensar apenas 
em nós e lançar um olhar um pouco mais abrangente, pensar e agir 
em consonância com a realidade, deixando de despender tanta 
energia em lutar contra o que não concordamos e sim aplicá-la onde 
realmente valha a pena. 
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Jantar n’O FOJO 
Mãos na Terra 2011

Foto de Grupo
           Mãos na Terra 2011

Trabalho de equipa
 Mãos na Terra 2010
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Qual o balanço que fazem ao projeto? 
Está a corresponder às vossas expectativas?
Este balanço é feito diariamente com as conquistas e os constantes 
novos desafios de viver algo totalmente novo onde o que conta já 
não são os pressupostos habituais mas as pequenas vitórias interiores 
e as muitas exteriores, visíveis em cada tarefa realizada, neste 
processo de tomada de consciência evolutiva. O FOJO somos nós e 
todas a pessoas que por aqui passaram, sentindo-se inspiradas para 
tomarem a responsabilidade nas suas próprias mãos e dando-nos, 
assim, força para continuarmos cada vez mais firmes e resilientes.
Estamos cada vez mais seguros de que o caminho que estamos 
a seguir está a contribuir efetivamente para uma mudança de 
paradigma. Todas as pessoas que por aqui passaram, todos os 
eventos realizados, todas as aprendizagens e toda a experiência 
gerada ao longo destes poucos anos de implementação estão-nos 
a ensinar a reaprender a viver e a olhar para este mundo louco de 
forma positiva e construtiva.
Estamos, agora, finalmente a lidar com a nossa própria realidade e, 
hoje, as nossas expectativas são sempre adequadas aos recursos 
que dispomos, recursos estes cada vez mais abundantes no campo 
interior e no campo material pois estamos igualmente a reaprender a 
interpretar as nossas próprias necessidades. Necessitamos, no entanto, 
de uma presença mais forte nos nossos eventos e parcerias mais 
eficazes para gerar recursos financeiros a aplicar no desenvolvimento 
desta escola de sustentabilidade. Estamos, hoje, satisfeitos com os 
resultados obtidos até ao momento mas pretendemos ir mais longe, 
com mais qualidade e com mais condições para receber todos os 
interessados em aprender sobre a Permacultura e todas as suas 
potencialidades enquanto sistema de planeamento regenerativo da 
natureza. É, sem dúvida, um balanço extremamente positivo!

Alargando o assunto da nossa conversa que leitura fazem
da situação atual no nosso país e no mundo?
No nosso entender, a sociedade atual e todos as suas crenças, 
conceitos e valores estão de facto e evidentemente a colapsar.
A constante necessidade de opressão dos estados para manter o seu 
poder leva a que o mundo político atual seja sempre acompanhado 
de violência social e mesmo física. Sentimos claramente que este 
poder tem medo, este poder está desesperado e não consegue 
encontrar saída pois a mentira já não mais pode ser escondida e isso 
é evidente em todas as áreas de decisão política a nível nacional e 
internacional. 
Do pico do petróleo que continua a ser ocultado das grandes massas 
à vergonha das decisões políticas mundiais quanto à indústria 
alimentar, como é o caso das patentes das sementes e da indústria 
dos transgénicos, dos produtos alimentares industrializados causa-
dores de doenças e da sua associação com o lobby da cura, das 
decisões económicas parciais que afetam milhões de pessoas 
para proveitos dos bancos, vivemos num mundo onde todas 
estas pressões levam-nos inevitavelmente a termos que tomar, 
rapidamente, um atitude concreta e positiva. Percebemos ainda 
que mesmo quem aparenta ser “sustentável”, a tal elite consciente 
e distante das massas, mantém-se num registo de negação da 
realidade mantendo hábitos e costumes que não se coadunam com 
a sua posição.
Ao mesmo tempo, a humanidade vive tempos de incríveis possibilidades 
de evolução e permanência no planeta. Existem milhares de pessoas 
a trabalhar para a criação desta nova realidade que pretendemos ver 
e esta realidade é já vivida em muitos lugares do planeta, em muitas 
culturas e climas diferentes. Milhares de pessoas, projetos familiares 
e ecoaldeias em todos os continentes catalisam exponencialmente o 
número de pessoas que adquirem as ferramentas da Permacultura em 
cursos, estágios, visitas, partilhas, etc. e que acabam por entender o 
que é essencial. 

Como encaram o futuro? 
O vosso em particular e o da sociedade atual?
O futuro é agora! E agora… e agora… e encaramos o futuro a semear 
todos os dias o que pretendemos colher hoje! Entendemos que todas 
as nossas ações contribuem para a formação de uma nova cultura 
de felicidade e liberdade. Estamos cada vez mais disponíveis a criar 
conexões com outras pessoas e entidades de forma a podermos 
atingir um maior leque de intervenções e, assim, chegar mais longe 
no nosso trabalho: comunicar as possibilidades que a aplicação 
prática da Permacultura pode trazer para o enriquecimento social 
e uma efetiva regeneração ambiental.
Estamos igualmente a desenvolver projetos de Permacultura em 
pequena e média escala, da pequena piscina natural ao design de 
uma aldeia sustentável, onde a ética e os princípios da Permacultura 
aliados à criatividade, fundam mais e melhores possibilidades 
ambientais e sociais.
Ao criarmos estes cenários de futuro, cada vez mais reais, abran-
gentes e eficazes, pretendemos inspirar e criar oportunidades de 
aprendizagem e integração destes conceitos e princípios que levem 
a sociedade a uma transição profunda na forma como direciona 
todo o seu conhecimento e recursos. Para nós é este o futuro da 
sociedade: não uma sociedade utópica e apenas teórica, mas sim 
uma sociedade determinada em mudar o rumo da sua própria 
história com as suas próprias mãos.
Aqui n’O FOJO estamos, sem dúvida, empenhados em criar um novo 
paradigma social e ambiental procurando desconstruir o que éramos 
antes a fim de criar espaço interior para uma realidade mais integral, 
onde a criatividade e a alegria sejam a base da construção da nossa 
consciência evolutiva.

Quais são as vossas próximas iniciativas n’O Fojo?
Para o segundo semestre de 2012 temos inúmeras atividades
e eventos previstos:

3º Mãos na Terra – Evento de Biocontrução n’O FOJO 
31 de Agosto a 9 de Setembro de 2012 
Os participantes irão aprender, na teoria e na prática, inúmeras 
técnicas de construção natural, um dos pontos essenciais para a 
eficácia energética e correta utilização dos recursos naturais.

3º Programa de Agricultura e Vivência comunitária n’O Fojo 
21 de Setembro a 14 de Outubro de 2012 
Com a base na Permacultura e na Agricultura, os participantes irão 
formar uma comunidade temporária e aprender viver de forma mais 
harmoniosa com a natureza. Este programa inclui Cursos de fim-
de-semana abertos a todos os interessados: Curso de Introdução 
à Permacultura, Curso de Agricultura Biológica em Permacultura e 
Curso de Agricultura Biodinâmica.

Teremos ainda diversos cursos de fim-de-semana como Introduções 
à Permacultura, Produção de Cogumelos e “Experiências de 
Permacultura”, eventos abertos com diversos temas tais como 
vindimas, colheita de azeitonas, conservação de alimentos, 
bioconstrução, etc… 
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Curso de Agricultura Biológica em Permacultura 
n’O FOJO 2012
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REGRESSAR À TERRA!
Alexandra Azevedo

É incontornável falar-se da crise, e venho partilhar uma leitura 
muito pessoal sobre a actual situação e de uma forma muito “terra a 
terra”, pois muitas vezes acho que é o que falta quando se abordam 
problemas já de si complexos tornando-os ainda mais complexos e 
difícil de encontrar um ponto de partida. 
Haverá certamente muitas visões e cada pessoa tem afinidades 
diferentes, percepções e nível de consciência diferentes, mas há 
uma questão que se me revela de fundo, e que a nossa sociedade 
urbana nos afastou: A LIGAÇÃO À TERRA!

A terra, ou o meio rural, foi até há poucas décadas o principal meio de 
subsistência da espécie humana. Agora cerca de 50% da população 
mundial vive em cidades e prevê-se que em 20 anos sejam 60%. 
Na Europa actualmente esse número é ainda maior com 75% 
da população a viver em cidades! Ou seja, há um desequilíbrio 
profundo na ocupação do território, que necessariamente acarreta 
uma série de outros desequilíbrios, visíveis na insustentabilidade e 
irracionalidade que a nossa sociedade é perita em acumular! 

Costumo dizer que o habitat da nossa espécie não é a cidade, ou 
pelo menos não o deveria ser de facto para a maioria de nós!

O que tem mudado assim tão depressa?
Bem, muitas coisas, o crescimento da população é um deles e seria 
uma longa conversa, mas quero focar-me nalguns tópicos que 
considero primordiais e que estão normalmente fora das grandes 
análises sobre a crise pelos comentadores e fazedores de opinião 
da nossa praça:
 
UMA AGRICULTURA SEM AGRICULTORES, industrial. No nosso 
país a mão-de-obra que saiu dos campos foi sendo absorvida pela 
indústria (anos 60-70), depois pelos serviços (anos 80-90), a partir 
dos anos 90, surge um quarto sector, a alta tecnologia e inovação, 
mas com uma empregabilidade reduzida, e agora..., deixou de 
haver capacidade de absorver toda esta mão-de-obra!

Por outro lado, esta agricultura sem agricultores promovida pelos 
subsídios ao abandono e perversões do mercado, nomeadamente 
a desvalorização dos bens e serviços públicos proporcionados pela 
agricultura sustentável e a não contabilização das externalidades 
dos produtos da agricultura industrial, tem conduzido a perdas 
e problemas complexos: 

_AGROBIODIVERSIDADE, a perda das variedades tradicionais 
que já vinham de há séculos e milénios!; a introdução de variedade 
híbridas e transgénicas que contaminam as variedades tradicionais 
e não permitem que se guardem sementes de uns anos para os 
outros, e no caso dos transgénicos podem acarretar uma série de 
novas ameaças que ainda não estão inteiramente conhecidas, no 
entanto já estão no mercado!; 

_BIODIVERSIDADE em geral - pelas práticas intensivas; 

_CONTAMINAÇÃO POR QUÍMICOS, não é de admirar o aumento 
gradual do número de novos casos de doenças relacionadas com a 
contaminação ambiental, como é o caso do cancro;

_SABER FAZER, no cultivo dos campos, de outros saberes e ofícios 
necessários à subsistência, como a construção das habitações ou 
a tecelagem. 

  
Em todas as épocas e civilizações há perdas e conquistas, mas 
a nossa sociedade industrial e modelo ocidental conduziu a 
uma perda que se revela agora indispensável: a pertensa a uma 
comunidade e a ligação ancestral ao conhecimento da terra e do 
uso mais directo dos seus recursos. 

Mesmo quem viva ainda no meio rural, como é o meu caso, 
e desde sempre sensível às questões da terra e do planeta em geral, 
também sofro de algum modo com esta perda, pois muitos são os 
hábitos urbanos que fui enraizando. Não deixo de ficar incrédula, à 
medida que vou redescobrindo o sentido mais pleno e consciente 
de viver no campo, como foi possível ter-me, termo-nos, afastado 
assim tanto da terra que nos alimenta!?

“Aprender até morrer” diz-nos a sabedoria popular e é bem verdade, 
uma das minhas recentes redescobertas foi, pasme-se!, as ervas 
comestíveis. Esse recurso tão abundante como desprezível aos olhos 
da esmagadora maioria das pessoas e que os nossos antepassados 
souberam aproveitar, então por necessidade, sabe-se agora das suas 
inúmeras propriedades e as vantagens do consumo regular para a nossa 
saúde. Poderíamos resolver uma boa parte dos problemas alimentares 
e de saúde se quiséssemos e buscássemos esse conhecimento!

Interessante também foi como o meu activismo amadureceu, e 
muito!, quando decidi que tinha de arranjar tempo (esse recurso 
teimosamente escasso), para cuidar de uma pequena horta. Passei 
a sentir bem de perto uma relação filial com a Mãe Terra. Cultivando 
a terra podemos ser actores directos de alguns “poderes”, como o 
de preservar variedades tradicionais, por exemplo.

A história é feita de ciclos, ou a história repete-se, costuma dizer-se, 
e de facto assim penso, a história repete-se, mas não do mesmo modo, 
por isso uma das primeiras saídas saída que se vislumbra perante a 
crise é o regresso à terra. 

Na falta de valorização da agricultura sustentável no mercado 
dominante, será a mera questão de subsistência aplicada também 
a outras dimensões de uma vida interligada, em comunidade. Esse 
é já um caminho para os que acreditam que o futuro terá que 
necessariamente passar, ou começar, por aí, e estes novos rurais têm 
um perfil bem diferente dos nossos avós: muitos são licenciados, 
têm acesso à informação e às tecnologias da comunicação, e uma 
vontade e conhecimentos para melhorarem o legado dos nossos 
antepassados.

Com a introdução do conceito de Transição e Permacultura em 
Portugal tem-se assistido a um autêntico fervilhar de novas práticas 
e a recuperação de muitos conhecimentos ancestrais/tradicionais, 
como a construção de habitação, a produção de alimentos, relações 
de vizinhança e de vida em comunidade. Só com muito trabalho e 
mais algum tempo teremos resultados mais visíveis.

A Quercus tem sabido aproveitar a onda de entusiasmo e têm 
sido várias as acções de formação, será a inspiração e, sobretudo, 
a necessidade a aguçar-nos o engenho para o próximo passo, … 
o mais difícil,… DAR O SALTO, PASSAR DA FORMAÇÃO À ACÇÃO! 

É na adversidade que emerge tanto o pior como o melhor do 
Ser humano. As palavras de ordem têm de ser ESPERANÇA, mas 
também TRABALHO, IMAGINAÇÃO...  

Camas elevadas_O Fojo

Past and projected global rural and urban populations

 from 1950 to 2030

Source: FAO (2006a) and FAO(2006b)
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Vivemos actualmente num Estado de Direito Ambiental, o que 
significa que, quer danos ambientais quer ameaças iminentes, não 
relevam só quando estão em causa direitos dos particulares, pelo 
contrário. Hoje em dia, encontra-se consagrado um verdadeiro 
direito ao ambiente, que determinou a autonomização de um 
novo conceito de danos causados à Natureza em si, ao património 
natural e aos fundamentos naturais da vida. 

Este direito está constitucionalmente previsto desde 1976 mas só 
em 1987 foi publicada a Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º11/87 
de 7 de Abril). Esta Lei foi inovadora para a altura em que foi 
elaborada, e não se pode negar que deu as cartas essenciais 
para uma verdadeira defesa do ambiente. Infelizmente, após este 
impulso inicial, foram precisos 21 anos para que finalmente fosse 
dada concretização ao previsto na Lei de Bases do Ambiente 
em matéria de responsabilidade ambiental. O que não deixa de 
demonstrar que as entidades políticas têm, ao longo dos anos, 
deixado esta matéria tão essencial para trás. Assim, só em 2008, 
com a publicação do Decreto-Lei n.º 147/2008 de 29 de Julho, 
o quadro normativo relativo à responsabilidade ambiental ficou 
concluído, sendo que nesta altura também já tinha terminado, 
há um ano, o prazo de transposição da Directiva comunitária 
n.º2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação 
de danos ambientais. 

O Decreto-Lei da Responsabilidade Ambiental vem assim, entre 
outras medidas, instituir um regime de responsabilidade objectiva 
dos operadores. Quer isto dizer que todos os operadores em 
exercício das actividades que constam no Anexo III do referido 
Decreto-Lei, respondem, independentemente de culpa, pelos 
danos ambientais que provocarem. E perguntamo-nos, porquê? 
Porque, numa óptica assente no princípio do poluidor pagador 
e no princípio da responsabilização, se entende que se esses 
mesmos operadores aumentam exponencialmente o risco de dano 
ou ameaça ambiental, retirando daí um benefício, também devem 
ser eles a responsabilizarem-se pelas medidas de reparação que 
venham a ser necessárias, em consequência dos danos provocados 
ou medidas de prevenção, no caso de se tratar de ameaça iminente. 
Para além de ter sido o mecanismo mais eficiente para combater 
o problema da prova da causa/efeito, que por vezes impedia a 
efectiva responsabilização dos operadores, por essa prova ser 
muito difícil de fazer.

Para que este instituto não ficasse vazio de conteúdo, foi também 
prevista pelo referido Decreto-Lei a constituição obrigatória de 
garantia financeira. Esta pode revestir-se de várias formas, desde a 
subscrição de apólices de seguro, à obtenção de garantias bancárias 
ou à participação em fundos ambientais ou fundos próprios 
reservados para o efeito. O que acontece é que, em caso de dano 
ou ameaça ambiental iminente, em que seja necessário adoptar 
medidas de reparação ou prevenção, os fundos monetários para as 
efectivar estão salvaguardados, beneficiando-se desta forma, por 
um lado, o ambiente em geral e, por outro, aquele operador em 
particular, que devido à garantia que constituiu anteriormente, não 
vê a viabilidade económica da sua empresa colocada em causa. 

Embora esta seja uma medida a louvar, também não é isenta de 
crítica. Isto porque, logo no mesmo diploma, que recordamos ter 
entrado em vigor em 2008, o momento de aplicação da norma 
foi diferido para 1 de Janeiro de 2010, com a justificação, que não 
parece atendível, de que na altura não havia mecanismos para 
que a norma fosse implementada, o que não só não corresponde 
à verdade como demonstra, de certa forma, a falta de vontade 
política em consagrar um sistema de seguro obrigatório. É essencial 
implementar uma certa ética ambiental no mundo empresarial, isto 
é, os próprios empresários devem entender que a maximização do 
lucro só é aceitável até certo ponto. É crucial que as restrições 
éticas e legais a que a empresa está sujeita sejam respeitadas, de 
outra forma é o bem da sociedade que é sacrificado, para além 
de criar condições injustas de concorrência para com aqueles 
empresários que cumprindo essas mesmas obrigações, têm menos 
lucro. Mas, principalmente essa ética deve partir do Estado, que 
tem uma obrigação acrescida de zelar pelo bem-estar geral. 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL:
UM PROBLEMA DE HOJE E DO FUTURO

A realidade é que, embora actualmente a norma referida já esteja 
em vigor, ainda não nos é possível saber a sua taxa de sucesso, 
isto porque não há, por parte dos operadores, qualquer obrigação 
de comunicação à entidade fiscalizadora que essa garantia esteja 
constituída, sendo apenas detectável no caso de serem alvo de 
fiscalização, o que também não acontece tantas vezes quantas 
seria desejável, dada a falta de recursos por parte das entidades 
fiscalizadoras. Ainda assim, é de enaltecer o trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido pelo SEPNA, brigada da GNR que é 
exclusivamente afecta a infracções ambientais.

É preciso notar que a fiscalização é de extrema relevância na defesa 
do ambiente, na medida em que apresenta uma forte componente 
preventiva. Se houver uma verdadeira fiscalização ambiental, 
próxima temporal e geograficamente, muitos dos possíveis danos 
ambientais não se chegam a verificar porque são detectados 
oportunamente. O que normalmente se verifica é precisamente 
o contrário, ou seja, a fiscalização só acontece quando o dano 
já ocorreu e, muitas vezes, nessa altura, para além de acarretar 
grandes prejuízos, também apresenta obstáculos de ordem técnica 
e jurídica dificilmente ultrapassáveis. 

A fiscalização deveria assim, em primeira linha, ser efectuada 
pelas entidades licenciadoras, que apenas deveriam autorizar os 
operadores a exercer a sua actividade após demonstração da 
garantia financeira constituída, e a sua manutenção seria verificada 
por outras entidades competentes. 

Em suma, para que isto se verifique, é crucial que o Estado português 
dê condições de funcionamento aos serviços fiscalizadores. 

Por outro lado, deve-se incutir às pessoas em geral uma responsa-
bilidade ambiental séria e activa, através não só de campanhas 
informativas como também munindo-as de efectivos mecanismos 
de defesa contra eventuais ameaças. Essas campanhas informativas 
devem ter como receptores não só os consumidores como também 
os produtores. Veja-se como exemplo o caso das «vacas loucas», 
esta doença foi provocada por uma alteração brutal e contranatura 
da dieta alimentar das vacas, que, sendo animais herbívoros, foram 
alimentadas com rações animais, que possuem uma componente 
de carne de outras vacas. Com isto os produtores pretendiam tirar 
o máximo rendimento, de acordo com critérios economicistas, de 
criação de gado, mas o resultado em geral foi um atentado à saúde 
pública. É por isso necessário que os consumidores conheçam 
os meios de produção usados pelos produtores, para que, tendo 
conhecimento das suas más práticas, se recusem a comprar os seus 
produtos. 

As más práticas devem ser sancionadas pelo Estado mas também 
pela comunidade em geral. 

Por outro lado, em termos de mecanismos de defesa a que os 
particulares possam recorrer, a Lei de Bases do Ambiente prevê o 
instituto dos embargos administrativos, que possibilita que aqueles 
que se julguem ofendidos no seu direito a um ambiente sadio 
possam requerer que a actividade causadora do dano seja mandada 
suspender. O que efectivamente seria um meio útil de defesa do 
ambiente acabou por gerar alguma confusão, criticando-se a sua 
redacção, por um lado e, por outro, não tendo o desenvolvimento 
legislativo necessário para que realmente pudesse ser posto em 
prática. Assim, os particulares podem-se socorrer dos mecanismos 
gerais de tutela previstos na Lei, mas que não são específicos da 
matéria ambiental. É ainda possível, nos termos do Decreto-Lei da 
Responsabilidade Ambiental, que qualquer interessado, ou seja, 
qualquer pessoa que possa ser afectada por danos ambientais, 
ou que invoque a violação de um direito ou interesse legítimo 
protegido nos termos da Lei, informe a Autoridade competente de 
alguma situação de dano ou ameaça de que tenha conhecimento, 
pedindo inclusivamente que esta intervenha. Após a recepção desta 
comunicação, a autoridade competente afere da viabilidade da sua 
intervenção e comunica ao interessado o respectivo resultado.

Por tudo o exposto, é importante reter que o Homem, enquanto 
membro da sociedade, deve pautar a sua conduta por valores 
de respeito pela natureza, mas também pelas gerações futuras, 
numa óptica de solidariedade inter-geracional. Assim, o problema 
vai além da distribuição de bens escassos, trata-se antes de uma 
questão de fins últimos, que exige uma alteração comportamental 
da sociedade acompanhada de intervenção estadual.  

Contactos úteis nesta matéria:

APA +351 214 728 200
Agência Portuguesa do Ambiente

SEPNA +351 213 217 000
Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da GNR

IGAOT +351 213 215 500
Inspecção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Cristina Rodrigues
Jurista
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400 MILHÕES PARA EVITAR 
A EROSÃO COSTEIRA EM PORTUGAL

Haverá mais de 400 milhões de euros, para aplicar até 2015, na 
protecção da zona costeira portuguesa contra a erosão. O novo 
Plano de Acção de Protecção e Valorização do Litoral (PAPVL) 
prevê 303 acções, quatro delas com prioridade máxima: duas 
em Castelo de Neiva, Viana do Castelo, uma na duna primária 
em Moledo, Caminha, e a última em Mindelo, Vila do Conde.

O documento, elaborado pela Associação Portuguesa do 
Ambiente, ao qual a agência Lusa teve acesso no início de Junho, 
prevê quatro níveis de prioridade. Entre a “média” e “baixa” 
prioridade estão 150 acções que custarão 151 milhões de euros. 
As restantes 153 são de prioridades “máxima” e “elevada”. O total 
de investimentos previstos, para os próximos três anos, ascende 
aos 417 milhões de euros.
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“O plano anterior [de 2007 a 2013] definiu muitas acções e teve 
uma baixa taxa de execução. Queremos agora olhar para essas 
acções e revalidá-las à luz da sua urgência e objectivo, e tornar 
o plano exequível”, comentou, citada pelo Público, a ministra 
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, Assunção Cristas, na apresentação do novo plano. “Há 
uma ténue linha que separa um bom plano dum mau plano: a sua 
exequibilidade. Foi nisso que apostámos”, escreveu a ministra, 
de acordo com o ionline.

De recordar que, no final do mês passado, surgiram alertas para 
a situação do arquipélago dos Açores onde existem zonas em 
que a erosão costeira pode atingir mais de um metro por ano, 
disse, à RTP, Paulo Amaral Borges, investigador da Universidade 
dos Açores. 



Q
U

E
R

C
U

S
 A

m
b

ie
n

te
  

 J
u

lh
o

 /
 A

g
o

st
o

 2
0

12

9

P
E

N
S

A
R

A água é um recurso essencial à vida e ao conforto e é o que frequentemente dita o sucesso ou 
insucesso das culturas agrícolas. Em Portugal continental, e noutros países de clima temperado e 
mediterrânico, temos muita chuva no Outono e Inverno e um Verão quente e seco, o que nos coloca 
alguns desafios. Uma das estratégias mais simples e sustentáveis de cultivar neste clima é apostar 
em espécies tolerantes à seca e adaptadas ao clima, como por exemplo, girassol, grão-de-bico, trigo, 
sobreiros, amendoeiras, entre muitos outros. Para os jardins, nada melhor que escolher ervas aromáticas 
mediterrânicas como o tomilho, os orégãos, alfazemas, alecrim, entre muitas outras ervas tolerantes ao 
verão seco. Um interessante caso de estudo é o caso de David Glenn, proveniente de uma localidade 
em Inglaterra com humidade elevada e temperaturas máximas de 25 ºC, que se mudou para Victoria, 
Austrália onde o mercúrio dos termómetros chega frequentemente aos 40ºC e tem longos períodos sem 
chuva. Depois de alguns anos a tentar imitar os jardins britânicos sem sucesso, conseguiu finalmente ter 
um jardim muito produtivo e colorido à base de ervas e arbustos que não precisam de ser regados. Ele 
descobriu que não só as espécies são tolerantes à seca como os óleos essenciais de muitas das ervas 
ficam mais apurados quanto mais quente e seco está o tempo.

No entanto, no nosso quotidiano usamos muita água, seja inverno, seja verão. Banhos, autoclismos, 
lavagens, rega, fazem com que cada português consuma em média 175 litros de água por dia. 
Comparativamente, um moçambicano consome em média 4 litros de água por dia e vivem no planeta 
1,1 mil milhões de pessoas sem abastecimento de água (dados das Nações Unidas). A água que 
gastamos implica um sistema de abastecimento e saneamento que gasta químicos, energia e recursos 
financeiros e é muitas vezes argumento para a construção de mais barragens e outras estruturas de 
elevado impacto ambiental, social e económico. Quem se preocupa em diminuir o seu impacto no que 
concerne à água deve começar por fazer uma auditoria ao seu consumo. É fácil, basta colocar uma 
folha e um lápis em todos os pontos de água da casa e pedir aos utilizadores para apontarem no papel 
o que consumirem. O período mínimo de auditoria deve ser uma semana mas o ideal será fazer durante 
um mês. Quem faz uma auditoria destas fica normalmente espantado com a quantidade de água gasta 
em autoclismos (cerca de 30% do total) e em duches (cerca de 37%). A partir da auditoria podemos 
ver quanta água gastamos e onde. A partir daí podemos começar a traçar soluções para poupar água 
– como é o caso da construção de uma sanita compostora para eliminar a água gasta em autoclismos 
(ver artigo “Viver Sustentavelmente” neste jornal). Colocar redutores de caudal nas torneiras, reduzir 
o tempo dos duches, usar as máquinas de lavar apenas com a carga total e instalar sistemas de rega 
eficientes, como é o caso da rega gota-a-gota, são algumas acções com impacto positivo no consumo 
de água. Deve-se fazer nova auditoria para ver quanto é que se gasta depois das acções de poupança. 
Depois de pouparmos tudo o que conseguimos, podemos tentar abastecer-nos de um recurso valioso 
que está por todo o lado – a chuva! Podemos pensar em muitas fontes de água, temos as superficiais 
como as nascentes, rios e lagos e as subterrâneas como os aquíferos livres e os aquíferos confinados 
mas se repararmos, toda esta água tem como origem a chuva. Porque não aproveitar a água que cai 
gratuitamente no nosso telhado em vez de tratar e transportar água de longe e ter pagar por ela? 
Não é difícil canalizar e armazenar água da chuva a partir de um telhado. O primeiro passo é instalar 
caleiras nos beirados e canaliza-las para um reservatório. Antes de chegar ao reservatório a água deve 
passar por um ou mais filtros. Há um sistema que se chama “primeira descarga” que desvia as primeiras 
águas do telhado que vêm mais sujas e que só depois envia a água da chuva para o reservatório (ao 
pesquisarmos “first  flush” na internet conseguimos encontrar muita informação sobre estes sistemas). 
O reservatório deverá ser opaco ou estar coberto para evitar a formação de algas e outros organismos 
e deverá ter um tubo de entrada ligado à caleira, uma torneira de saída e um tubo de descarga – para 
quando o reservatório enche e continua a entrar água. Há quem instale um barril no fundo do tubo 
de descarga da caleira mas neste caso o volume de água não será muito significativo. Depois há os 
grandes reservatórios que podem ficar à superfície ou enterrados. Podemos usar a água da chuva 
para regar, para abastecer a casa e até para beber – instalando os sistemas adequados de filtragem e 
tratamento. O melhor é tentar aproveitar a gravidade para o uso da água da chuva armazenada, mas 
quando tal não é possível, já se encontram no mercado bombas de água de 12 volts, a preços muito 
acessíveis (a partir de 100 euros), que podemos ligar a um painel solar ou eólica e que pode bombear 
água para um depósito elevado que depois abastece a casa ou o sistema de rega por gravidade.

MICROSCÓPIO Ricardo Marques

ÁGUA DA CHUVA: 
UM TESOURO ESQUECIDO

Qual a dimensão que deve ter o meu sistema de água da chuva?
O seguinte caso pretende demonstrar as contas que se devem 
fazer para planear um sistema que nos abasteça exclusivamente 
de água da chuva:
Uma família de 4 pessoas vive em Lisboa numa casa de 120m2 com 
jardim e na primeira auditoria mediram um consumo de 720 litros 
de água por dia. Depois de implementarem várias medidas de 
poupança conseguiram reduzir para 480 litros de água por dia. Em 
Lisboa a pluviosidade anual média ronda os 800 mm anuais.

> Quanta água conseguem apanhar no telhado? 
Área de captação x pluviosidade x coeficiente de eficiência* = capacidade total

120 x 800 x 0,80 = 76800 litro
*O coeficiente de eficiência é um valor que traduz a água que é 
efectivamente armazenada, porque as superfícies de captação 
absorvem sempre alguma água, pode haver algumas perdas no 
sistema e normalmente a água armazenada não corresponde 
exactamente à quantidade de chuva que cai sobre a nossa área de 
captação. Admitiram-se neste caso 20% de perdas.

> Quanta água devem armazenar?
Se gastam 480 litros de água por dia e têm em média 3 meses 
consecutivos sem chuva:
Consumo diário x nº de dias de seca = água a armazenar

480 x 90 = 43200 litros
Portanto das contas anteriores podemos ver que com aquela 
dimensão de telhado e a pluviosidade do local, esta família poderia 
armazenar 76800 litros de água mas para o seu consumo e para 
aguentarem 3 meses de seca devem montar um sistema com pelo 
menos 43200 litros.

Quais os custos de instalação de um sistema de aproveitamento 
de água da chuva?
Os custos variam muito consoante o sistema e o uso da água. O 
autor deste artigo, para um sistema de 20 mil litros, tem orçamentos 
de empresas especializadas de 25 mil euros (que inclui os sistemas 
de tratamento para obter água potável) mas acabou por montar 
um sistema de 24 mil litros para rega e abastecimento não potável 
da casa por cerca de 2 mil euros (ver foto e descrição no artigo 
“Viver Sustentavelmente” neste jornal). 

O aproveitamento da água da chuva tem como desvantagens o 
custo inicial, a manutenção regular, o espaço necessário para os 
depósitos (sejam eles enterrados ou superficiais), a vulnerabilidade 
da qualidade da água – que pode ser afectada por insectos, poluição 
atmosférica, matéria orgânica, e a dependência no clima que pode ser 
cada vez mais errático (temos o exemplo deste inverno de 2011/2012 
que praticamente não teve chuva). Tem, no entanto boas vantagens 
como o facto de ser sustentável, a conveniência de aproveitarmos 
um recurso local, a independência da rede de abastecimento, a boa 
qualidade geral da água da chuva (uma grande vantagem é que a 
água da chuva não tem cloro como a água da rede, que apresenta 
malefícios para plantas e pessoas) e a facilidade de construção e 
manutenção dos sistemas de recolha e armazenamento.  
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2 Depósitos de água da chuva 
de mil litros cada, ligados em série

Instalação de um sistema de 
armazenamento de água da chuva
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TEMA
EM DESTAQUE

VIVER 
SUSTENTAVELMENTE: 
FAÇAMOS PARTE DA SOLUÇÃO 

Ricardo Marques

A degradação do planeta e da nossa sociedade atingiu 
um ponto tão crítico que reverter essa situação pode 
parecer difícil ou até impossível. No entanto, em vez 
de nos focarmos no grau de dificuldade em fazer algo, 
que tal concentrarmo-nos em como é que gostaríamos 
de viver: queremos ser parte do problema, ou parte 
da solução?

Para demonstrar como podemos ser parte da solução, peguemos 
numa habitação com algumas técnicas simples em prática. No 
início, era uma casa de paredes simples de tijolo e cimento. 
Revestiram-se todas as paredes exteriores com placas de cortiça 
negra expandida de 6 cm de espessura (ver fotografia), abriram- 
-se janelas maiores a sul e mudaram-se todas as janelas para vidro 
duplo e ruptura térmica. Na fachada sul, uma pérgola de madeira 
(construída com postes telefónicos usados) deixa entrar o sol de 
inverno (que tem um ângulo mais baixo), mas não o de verão (que 
tem um ângulo mais alto), fazendo com que o sol aqueça mais a 
casa no inverno. Mesmo assim, a radiação solar não é suficiente 
para manter a casa quente durante o inverno e por isso há uma 
salamandra na sala de estar. Esta salamandra tem uma caldeira que, 
para além do aquecimento directo, também circula água quente 
pelos radiadores instalados em cada divisão. A mesma salamandra 
também abastece de água quente o termoacumulador que fornece 
as águas quentes sanitárias. Além destas funções, ainda ferve 
água para o chá e para a botija de água quente e dá para fazer 
alguns cozinhados – embora para isso, o melhor seja um fogão de 
cozinha a lenha pois também os há com aquecimento central e de 
águas sanitárias. Desta forma, conseguimos aproveitar de múltiplas 
maneiras a energia da biomassa. A queima de lenha pode fazer 
alguma poluição local mas é um dos combustíveis mais baratos 
e ecológicos. A madeira que queimamos provém de árvores que 
retiraram carbono da atmosfera em quantidade superior à que 
emitimos com a sua queima. No entanto, é importante instalar 
salamandras ou recuperadores em detrimento de lareiras abertas 
uma vez que estas últimas são cerca de 4 vezes menos eficientes e 
têm tendência a piorar significativamente a qualidade do ar interior. 
Dois metros quadrados de colectores solares também aquecem a 
água do termoacumulador. Os dois sistemas de aquecimento das 
águas sanitárias complementam-se muito bem uma vez que a sala-
mandra liga-se mais no inverno e à noite e os colectores solares 
funcionam melhor de dia e nas restantes estações do ano. 

Esquema de algumas das 
técnicas usadas
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Colhendo cogumelos shiitake do tronco
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Plantas floridas num leito
 de tratamento 

de águas cinzentas
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A água é um bem essencial à nossa sobrevivência e conforto, seja 
para beber, regar ou lavar. Também é um recurso muito maltratado 
pelo Homem. Algo simples que se pode fazer é aproveitar a água 
da chuva, instalando caleiras e direccionando-as para depósitos 
enterrados ou de superfície. Depois de muita pesquisa e pedidos 
de orçamento a opção tomada foi a de instalar vários depósitos 
de plástico com grade metálica em volta, com capacidade de 1000 
litros e que são usados por várias indústrias para transporte de 
alimentos líquidos, químicos, entre outros produtos. São baratos 
(entre 50 a 100 euros), podem-se empilhar, e no fundo estamos a 
reutilizar embalagens. Estes depósitos podem ser ligados em série, 
se estiverem nivelados, bastando alimentar um deles para todos 
manterem o mesmo nível de água. Alguns dos reservatórios estão 
em cima da garagem e uma bomba solar vai alimentando-os para a 
água ter pressão suficiente para o sistema de rega gota-a-gota. 

Para o futuro, pretende-se que a água usada em casa provenha 
apenas da chuva. Para já, a água gasta em casa é água da rede mas 
as águas cinzentas (todas águas residuais sem as das sanitas) são 
desviadas para um leito de plantas que limpa e filtra a água que é 
depois usada para regar o pomar e a horta. A construção do leito de 
plantas é muito simples, basta cavar e impermeabilizar uma bacia 
com 40 cm de profundidade e 2 m2 por cada habitante da casa, 
e enchê-la de argila expandida. O tubo de alimentação e o tubo 
de saída estão ligados ao topo do leito em lados opostos. Depois 
colocam-se algumas plantas aquáticas como os lírios, as tabúas, os 
caniços, jarros, entre muitas outras. Plantas diferentes aguentam 
diferentes níveis de poluição, o caniço-comum (Phragmites australis) 
é uma planta bastante tolerante conseguindo limpar inclusive água 
contaminada com metais pesados e sal. Com a escolha certa das 
plantas consegue-se fazer um leito de plantas funcional e ao mesmo 
tempo bastante colorido e ornamental. Por outro lado, há que 
evitar plantas invasoras como o jacinto-de-água, a cana-comum, a 
ervas-das-pampas, entre outras. Para prevenir eventuais problemas 
com o leito de plantas, convém usar produtos de limpeza naturais 
e pouco agressivos em casa, como o sabão natural, o vinagre e 
produtos com rótulo ecológico, algo que já devíamos fazer sempre 
pela nossa saúde e pela saúde do que nos rodeia. Como o terreno 
atrás da casa é a descer, também se estão a fazer valas de infiltração 
que conservam a água no solo e travam a erosão. Ainda no tema 
da água, uma excelente medida para a poupar é a construção de 
uma sanita seca. Uma sanita seca ou compostora não tem descarga 
de água havendo em vez disso um depósito onde as fezes, com 
a serradura que se vai colocando, se vão transformando em 
composto. O sistema foi instalado no fundo da garagem e como o 
terreno tem um declive acentuado, construíram-se as câmaras de 
compostagem do lado de fora e estas ficaram abaixo do nível da 
sanita (ver esquema). Como janela usaram-se garrafões de vidro 
recolhidos do lixo (ver fotografia). O sistema tem 2 sanitas, cada 
uma com a sua câmara de compostagem separada. Uma é usada 
durante um ano e fica depois disso a compostar outro ano, altura 
em que se vai usando a segunda sanita. Ao fim de um ano, a matéria 
está completamente compostada, apresentando-se escura e com 
a textura e cheiro da terra. As câmaras de compostagem usam o 
sol e uma chaminé escura para ventilação, secagem e esterilização. 
Podemos dizer que um dos grandes absurdos da nossa sociedade 
é o facto de pegarmos em água suja de um rio e gastarmos tantos 
recursos a limpá-la até esta ficar potável, para depois em segundos 
a despejarmos sanita abaixo em direcção às ETAR que consomem 
outros tantos recursos e que ainda assim são tão deficientes na 
despoluição das águas. Uma sanita compostora é uma solução 
descentralizada, que reduz drasticamente o consumo doméstico 
de água (cerca de 30%), que produz composto aumentando a 
fertilidade do solo e fecha localmente o ciclo da matéria orgânica.

Junto à horta, há também duas pilhas de compostagem para onde 
vão os restos de comida e outros restos vegetais. A lenha das podas 
que se vai produzindo no pomar é triturada num biotriturador e a 
estilha resultante é usada para cobrir os caminhos e os canteiros 
para não crescerem ervas espontâneas. A lenha com mais de 4 cm de 
diâmetro vai para queimar na salamandra ou no churrasco. O pomar 
e a horta são mantidos de forma biológica e, embora apareçam esta 
e aquela praga, é só uma questão de manter o equilíbrio entre todos 
os elementos do ecossistema e de aprender a técnica biológica 
certa para lidar com as questões que vão surgindo, não havendo 
qualquer necessidade de químicos de síntese. No fundo do terreno, 
em dias de sol, é possível espreitar o frenesim de um dos animais 
mais produtivos e interessantes: a abelha. Além de ser altamente 
enriquecedor conhecer as abelhas e a sua forma de organização, as 
abelhas aumentam a produtividade do pomar e da horta, não custam 
muito a manter e dão-nos produtos preciosos como mel, pólen, 
cera, própolis e geleia real. Pilhas de troncos inoculados produzem 
cogumelos comestíveis como o shiitake – Lentinula edodes (ver 
fotografia). Além de uma fonte importante de proteína e vários 
outros nutrientes, o cogumelo shiitake tem propriedades medicinais 
valiosas havendo cada vez mais estudos que referem, por exemplo, a 
sua capacidade de regressão de tumores. Há ainda alguma variedade 
de ervas selvagens comestíveis que só dão trabalho a apanhar e a 
cozinhar e que são óptimas em pratos como esparregado e sopas. 
Embora a auto-suficiência alimentar seja o sonho de muitos e algo 
interessante de tentar atingir, talvez a principal meta deva ser a da 
auto-suficiência local ou regional pois nem todos terão a vontade, 
o terreno e a disponibilidade para cultivar tanto alimento. Assim, 
esta casa ainda é abastecida por vários produtores locais e pela feira 
biológica recentemente criada.  

Além da cozinha convencional, está a ser feita uma cozinha ecológica 
no exterior, composta por um forno a lenha, um churrasco e um 
fogão a lenha usando a tecnologia conhecida como fogão foguete, 
que consome pouca lenha e produz pouco fumo e muito calor.

Está para ser instalado um sistema fotovoltaico para produção de 
electricidade. Embora seja cada vez mais difícil de aceder ao regime 
bonificado, este regime de micro-geração parece ainda compensar 
e tem a grande vantagem de evitar a compra e manutenção das 
baterias necessárias para armazenar a energia de um sistema 
independente. Por outro lado, a independência da rede eléctrica 
responsabiliza-nos pela energia que produzimos e consumimos e 
liberta-nos das empresas fornecedoras.

Por último, em relação à mobilidade, há aqui várias possibilidades 
sustentáveis (ou perto disso): andar a pé, de transportes públicos, 
de bicicleta, de scooter eléctrica e ainda um automóvel movido a 
biodiesel proveniente de óleos usados. 

A consciência ambiental evoluiu bastante nas últimas décadas, 
mas o desafio é tão grande que talvez não seja suficiente fazer 
a separação de resíduos, usar lâmpadas economizadoras e andar 
de transportes públicos para limparmos a consciência e vivermos 
sustentavelmente. É necessária uma transformação maior do nosso 
estilo de vida, uma transformação que nos responsabilize por 
tudo o que consumimos (“inputs”) e por tudo o que descartamos 
(“outputs”). Essa transformação pode exigir trabalho e adaptação 
mas a sustentabilidade é o único caminho possível e já é possível 
verificar, através de múltiplos casos, que tem o efeito secundário 
de desenvolver seres mais saudáveis e felizes. 

Casa de banho compostora 
com garrafões embutidos na parede
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Colheita de ervas silvestres
(labaças e acelgas bravas) 

para um esparregado
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Aplicação do isolamento 
de cortiçado tronco
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RECORTES

INTERNACIONAL

NACIONAL

Há pelo menos um insecto que ganha com a “ilha de plástico” 
no Pacífico
A “ilha de plástico” que se está a formar no oceano Pacífico aumentou 
100 vezes nos últimos 40 anos e já está a alterar os habitats marinhos. 
Há, pelo menos, um insecto que beneficia da situação, tendo assim 
mais sítios para pôr os ovos, segundo um estudo científico na revista. 
Biology Letters. 

Aviação: voo com biocombustível
A Gol Linhas Aéreas anunciou que irá operar o seu primeiro voo 
utilizando Biocombustível. O combustível atende às especificações 
do protocolo D7566, que trata do processamento de óleo vegetal e 
gorduras animais para produzir o bioquerosene de aviação. 
Agência Ambiente Energia.

Não aprendemos a trabalhar juntos”, diz pioneiro na luta ambiental
Fundador do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 
Maurice Strong ressalta falta de capacidade dos governos para 
combater mudanças climáticas. Jornal Nacional. 

Fundação planeia construção de Museu das sete Maravilhas da 
Natureza 
A Fundação Sete Maravilhas planeia construir um museu das Sete 
Maravilhas da Natureza, em que os destinos escolhidos como 
os mais bonitos do planeta estejam representados, informou o 
presidente da entidade, Bernard Weber.
As Sete Maravilhas Naturais, anunciadas em novembro de 2011 
após votação mundial por telefone e Internet, são as Cataratas do 
Iguaçu, no Brasil e na Argentina, a Amazónia, na América do Sul, 
Halong Bay, no Vietname, Jeju Island, na Coreia do Sul, Komodo, na 
Indonésia, e Montanha da Mesa, na África do Sul. Lusa. 

Aves da Amazónia estão cada vez mais ameaçadas
Perto de 100 espécies de aves da Amazónia estão em maior risco de 
extinção do que se supunha, segundo a mais recente actualização 
da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, da União Internacional 
para a Conservação da Natureza (UICN).
Fábio Monteiro/Ecosfera 

Embaixador da Alemanha aponta clima e natureza como fatores 
de atração de turistas do seu país
O embaixador da Alemanha em Portugal, Helmut ElfenKampe, 
afirmou hoje, em Ponta Delgada, que o clima e as oportunidades 
de contacto com a natureza são fatores especialmente atrativos 
para a visita de turistas do seu país aos Açores. Lusa.

Ambientalistas da GEOTA e LPN pouco optimistas
As associações ambientalistas Geota e Liga para a Protecção da 
Natureza estão pouco otimistas relativamente à conferência Rio + 20 
sobre sustentabilidade e defendem que as expetativas são piores do 
que em 1992, faltando a “aplicação prática” das medidas propostas. 
Fernanda Barbosa/Lusa.

Parque de Natureza de Noudar recebeu certificação da Wildlife 
Estates
O parque de Natureza de Noudar, situado na Herdade da Coitinha, no 
concelho de Barrancos, recebeu a certificação da marca Wildlife Estates 
tornando-se, assim, uma das primeiras propriedades portuguesas a 
usar esta distinção, de acordo com uma nota de imprensa da EDIA. 
Inês Patola/Voz da Planície 

QUERCUS

Quercus acusa Governo de “desregular” setor florestal
A Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, acusou 
o governo de desregular parte do setor florestal com uma proposta 
que favorece a produção de papel, uma vez que a arborização de 
áreas superiores a cinco hectares ficariam obrigadas a autorização 
prévia. De acordo com a agência Lusa, a Quercus afirmou que a 
proposta defende “a anulação da importante legislação florestal, 
desregulando atividades com elevados impactos sobre os recursos 
naturais, como o solo, floresta autóctone e água, favorecendo ao 
mesmo tempo os interesses da indústria das celuloses”. TVI24 

Quercus: 
Ano internacional da energia sustentável está a ser ignorado
A Quercus considera que o Ano Internacional da Energia 
Sustentável para Todos está a ser “completamente ignorado” 
e apela ao governo e à sociedade que aproveitem os próximos 
meses para informar e investir na educação ambiental. Sol 

 
Tribunal anula Declaração de Impacte Ambiental para construção 
da estrada regional
A associação ambientalista Quercus anunciou que o Tribunal de 
Almada anulou a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para 
a construção da estrada regional 377-2, de ligação da Costa de 
Caparica à Fonte da Telha. Lusa.
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Núcleo Regional do Porto da Quercus

NÚCLEO
DO PORTO

A Quercus no Dia Internacional da Biodiversidade
No dia 22 de Maio, a Quercus – Núcleo Regional do Porto marcou 
presença na escola de E.B 2,3 São Romão de Coronoado, com a 
atividade eco-fantoches para duas turmas frequentadoras de 5º e 
6º ano. Em dia internacional, a biodiversidade ainda convive com 
ameaças, no entanto, esta ação pretendeu contribuir para a reflexão 
sobre as nossas responsabilidades em preservar os diferentes tipos 
de espécies existentes no nosso planeta. Desta forma, deslocamo-
-nos até à escola a fim de sensibilizar os alunos para a importância 
deste dia e em conjunto criar fantoches. Os alunos levaram pacotes 
de leite chocolatado, materiais que foram reutilizados para a 
criação de animais, tais como, o sapo e o porco. Contudo, esta 
atividade contemplou ainda outro tema, transformar objetos e 
materiais usados em novos produtos: reciclar. Esta necessidade foi 
estimulada pelos seres humanos, a partir do momento em que se 
verificou os benefícios que este procedimento trás para o planeta 
Terra. Foi uma manhã muito interessante que despertou nos alunos 
o desejo de serem mais ativos junto da sua comunidade, bairro ou 
mesmo na escola.  

Comemoração Dia do Ambiente
Foi no dia 5 de Junho, que o Zoo de Santo Inácio serviu de palco 
para mais uma iniciativa da Quercus, onde a árvore dos desejos e a 
banca de reciclagem foram as dinâmicas escolhidas.
Este evento contou com a presença de miúdos e graúdos que 
surpresos e curiosos se foram aproximando e se manifestando com 
satisfação perante a iniciativa.
O desfecho da atividade ficou marcado pela oferta de brindes 
aos participantes, recordando também todas as peripécias que 
marcaram este Dia Mundial do Ambiente. 

A Quercus na Despoluição do Rio Leça
No dia 26 de Maio, vários voluntários deslocaram-se ao troço da 
Ribeira do Arquinho- Rio Leça, para limpar as margens e tirar o lixo 
que havia no rio.
Atualmente, o mundo passa por um necessário processo de 
conscientização ambiental, e o projeto de despoluição do rio Leça 
é uma necessidade.
Todos puseram mãos à obra e mostraram uma vez mais que com 
boa disposição, um par de galochas e umas luvas se consegue 
manter planeta limpo! 

Dia Nacional da Energia
No dia 29 de Maio, a Quercus – Núcleo Regional do Porto deslocou-se 
à Escola Secundária da Trofa, com o intuito de celebrar o dia Nacional 
da Energia. O dia, mês ou ano não é muito relevante pois todos os 
dias, 24 horas sobre 24 horas, todos nós somos consumidores de 
energia. As notícias que vão surgindo diariamente sobre os aumentos 
dos combustíveis lideram a preocupação das empresas e das 
populações. Tudo gira em volta do preço do petróleo porque toda a 
indústria e também o consumidor final é dependente dessas fontes, 
seja em combustíveis ou em eletricidade. E os aumentos incidem 
também nos bens essenciais de todos os dias, como a alimentação e 
todos os produtos de primeira necessidade. Assim, sensibilizamos e 
construímos um forno solar, utilizando várias ferramentas que foram 
reaproveitadas. A turma tirou proveito e o resultado da experiência 
foi positivo. 

Ação de formação sobre Agricultura Biológica
No passado dia 2 de Junho, o Núcleo Regional do Porto realizou 
uma formação muito dinâmica.
Todos puseram mãos à obra na horta tendo oportunidade para 
aprender e partilhar formas e soluções diferentes para o tratamento 
de pragas e doenças, conservação e plantação de alimentos. No final, 
os participantes reuniram-se na Quinta da Gruta a fim de assistir a 
uma sessão de esclarecimentos sobre colheita e conservação das 
sementes e dos produtos da horta. Um dia agradável e curioso que 
despertou em todos muito interesse. 

Dia do Ambiente

Dia Nacional da Energia

Despoluir o Leça Agricultura Biológica

Dia da Biodiversidade
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Oficina de Plantas Silvestres Comestíveis
Decorreu no Mosteiro de S. Martinho de Tibães no sábado, dia 21 de Abril, todo o dia, e domingo, 22 
de Abril, de manhã, a Oficina de Plantas silvestres Comestíveis, tendo por formadora a Professora 
Ana Maria Carvalho, do Instituto Politécnico de Bragança. Os formandos, 23 no total, na sua grande 
maioria licenciados. Na saída para a área envolvente do Mosteiro, e dada a seca que se fez sentir 
até recentemente, não havia tanta diversidade de plantas como supúnhamos encontrar quando a 
actividade foi organizada, no entanto ainda deu para encontrar uma vintena delas. De tarde, fomos 
para a cozinha dos trabalhadores do mosteiro e foi cozinhada uma tarte de espargos silvestres, a que 
se juntou um bolo com frutos silvestres e outro de sementes de papoila, a que se acrescentaram as 
tisanas de lúcia-lima, de funcho e nêveda. No domingo, viu-se mais concretamente como pesquisar e 
identificar as espécies e também as regras de preservação da biodiversidade. A avaliação da formação 
foi excelente, havendo mesmo quem quisesse repetir para “cimentar conhecimentos”. 
Ana Cristina Costa  

Oficina de vermicompostagem
Na tarde de sábado, 5 de Maio, no Parque da Ponte, em Braga, decorreu a oficina de vermicompostagem 
no seguimento do protocolo com a Câmara Municipal de Braga. Esta contou com a presença de 28 
participantes dos 35 inscritos. A oficina organizou-se com exposição teórica e prática, sendo que foi 
transmitida e demonstrada informação suficiente para iniciar e manter o processo de vermicompostagem 
doméstica e, no final, foram distribuídas minhocas aos participantes. Os participantes demonstraram 
bastante atenção e motivação pela temática. Há a lamentar que muitas pessoas tiveram de ser 
excluídas dada a adesão em massa, não sendo possível repetir a oficina nos mesmos moldes pois o 
protocolo termina no final de Junho e é necessário dar tempo a que as minhocas se reproduzam para 
que se possam oferecer aos participantes. Custódia Gonçalves   

Observação de aves
Na manhã de domingo, dia 22 de Abril, decorreu a oficina de observação de aves, no Parque da Ponte, 
em Braga. Esta contou com a participação de 8 pessoas, além dos orientadores Francisco Areias e Rui 
Santos. Apesar do céu enublado, a iniciativa permitiu aos participantes, com a ajuda dos orientadores, 
observar e identificar 20 espécies distintas: andorinhão, andorinha das rochas, carriça, chamariz 
(milheirinha), chapim azul, chapim preto, chapim de poupa, estrelinha, felosa das figueiras, gaio, melro 
fêmea e macho e o ninho, pardais, pisco de peito ruivo, rabiruivo, rola turca, tentilhão, toutinegra de 
barrete, trepadeira azul, trepadeira comum, verdilhão macho e fêmea. Assim, importa referir que os 
participantes demonstraram motivação e interesse durante a iniciativa. Elsa Oliveira  

Oficina de Elaboração de Sabões Ecológicos
Tiveram lugar, no dia 28 de Abril, na Quinta Pedagógica de Real, em Braga, 3 “Oficinas de Elaboração de 
Sabões Ecológicos”. Estas contaram com a presença de 49 formandos e o formador Inácio Lamas. Cada 
oficina teve uma duração de 90 minutos, com pequena exposição teórica e prática. O principal objectivo 
foi transmitir conceitos básicos e essenciais à elaboração de sabões ecológicos. Elsa Oliveira  

Braga Romana
Pelo quinto ano consecutivo esteve a Quercus presente no Mercado Braga Romana com uma barraca, 
tendo à venda plantas aromáticas e medicinais, alguns Quercus (carvalhos e sobreiros), mel e azeite 
tudo de origem biológica. Tínhamos também adereços a imitar a época romana, resultantes de 
reutilização de materiais. Uma das inovações deste ano, foi solicitarem às associações a realização 
de uma oficina. A Quercus levou a cabo duas, ambas tiveram lugar sábado de manhã, uma realizada 
por uma sócia, intitulada “pomadas e unguentos” mostrou como fazer um hidratante para o corpo a 
partir de azeite, cera de abelha, mel e plantas aromáticas, a outra, com a participação do Gabinete de 
Arqueologia da Câmara Municipal de Famalicão, mostrou como os lusitanos faziam o pão de bolota. 
Ana Cristina Costa  

Oficina de Construção de Fornos Solares
Realizou-se no Parque de São João da Ponte, em Braga, das 15 às 
17h do dia 26 de Maio, uma Oficina de Fornos Solares. Tivemos 60 
inscrições, que com desistências comunicadas por e-mail reduziram 
a 40 e, no dia só 25 pessoas compareceram pois tinham caído duas 
grandes bátegas, no entanto, como o protocolo que financiava a 
actividade acabava no final de Junho e dada a existência de outros 
compromissos nos fins-de-semana seguintes, tivemos de manter 
a data.
O grupo mostrou-se muito interessado e activo, tendo então 
construído 4 fornos e testadas as suas eficiências, o que permitiu 
criticar construtivamente as várias opções feitas pelos grupos, 
em comparação com o forno solar SunCook. Foram entretanto 
enviadas por e-mail aos inscritos, as receitas e os protocolos das 
experiências realizadas. Ana Cristina Costa  

Oficina de reciclagem de papel
A pedido da Câmara Municipal de Braga, e associando-nos às 
festividades do Dia Internacional do Enfermeiro e da Família, 
estivemos presentes com uma banca de reciclagem de papel das 
9h às 17h no Parque de S. João da Ponte, no sábado, dia 12 de 
Maio. Várias crianças se dirigiram à nossa banca e fizeram as suas 
próprias folhas, levando-as depois consigo. Ana Cristina Costa  

Oficina de Flores Comestíveis
Dando cumprimento ao seu plano de atividades para 2012, o núcleo 
de Braga organizou mais uma sessão para sensibilizar/formar e 
informar a comunidade sobre a identificação, utilização, cultivo e 
colheita de flores comestíveis, do jardim, da horta e do campo. A 
oficina decorreu na Quinta Pedagógica de Real, em Braga, no dia 
19 de Maio, das 14h30 às 17h30. Participaram nesta formação 20 
formandos de proveniências sócio-profissionais muito diversas. 
Após uma apresentação teórica feita pelo engenheiro José Pedro 
Fernandes, o grupo preparou e desfrutou de um lanche com muitas 
flores e aromas. A apreciação final da formação foi muito boa. 
Custódia Gonçalves  

Projecto de Sensibilização para o Controlo de Mimosas
Mais uma campanha de controlo de mimosas decorreu no Bom 
Jesus, em Braga, com a participação de  pessoas, entre crianças 
e adultos. A actividade decorreu em duas fases, uma teórica, em 
sala e depois outra prática, na mata, com arranque e descasque de 
mimosas. Acabou com um lanche oferecido pelos Hotéis do Bom 
Jesus. Ana Cristina Costa  

Oficina de Biopesticidas
Decorreu a oficina de biopesticidas, na tarde de sábado, dia 28 de 
Abril, na Quinta Pedagógica de Real, em Braga. Esta contou com 
a participação de 20 pessoas, além da formadora Eng.ª Custódia 
Gonçalves, tendo ficado excluídas 17 pessoas. A oficina decorreu 
entre componente teórica e prática, sendo que teve como objetivo 
transmitir os principais conceitos dos biopesticidas, plantas e 
componentes a utilizar, quais os processos de elaboração de 
biopesticidas, modos e cuidados na aplicação e armazenamento 
dos mesmos. Elsa Oliveira        

Observação de Borboletas
No dia 26 de Maio de 2012, apesar do tempo instável, compareceram 
no Parque da Ponte metade das 22 pessoas inscritas para a 
actividade de Observação de Borboletas promovida pelo Núcleo de 
Braga, no âmbito de protocolo com a Câmara Municipal de Braga. A 
diversidade do grupo – iniciantes e experientes, crianças e cabelos 
brancos – facilitou uma intensa conversa com o perito Ernestino 
Maravalhas que a todos envolveu no entusiasmo pelas borboletas.
Depois de uma primeira pesquisa nas margens do Rio Este 
procurou-se mais abundância de borboletas nos campos que 
restam das antigas quintas de Lamaçães. Compareceram alguns 
espécimes de pieridae e lycaenidae, que gentilmente se deixaram 
observar, com destaque para uma daplidice que manifestamente 
posou para as fotografias, colocando-se em posição invertida sob 
uma pequena folha, protegendo-se da chuvada que se adivinhava.
Com efeito, a actividade terminou em debandada geral provocada 
por grosso chuveiro, com promessas de reencontro na Observação 
de Borboletas Nocturnas de 29 de Junho no Mosteiro de Tibães. 
Fernando Américo  

Oficina de Fornos Solares
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Workshoop na Figueira da Foz
O CRASSA participou nos dias 2 a 5 de Junho num Workshoop, 
sobre arrojamento, acolhimento e recuperação de animais marinhos, 
na Figueira da Foz, organizado pela Life+ MARPRO. 

Além do CRASSA, estiveram presentes neste evento algumas 
organizações nacionais e estrangeiras como, Centro de Rehabilitación 
de Fauna Silvestre de Tafira, Gran Canaria, CRESA – Centre de 
Recerca en Sanitat Animal, da Universidade Autónoma de Bercelona, 
Dolfinarium Harderwijk & SOS Dolfijn, da Holanda, (Fondation 
Marineland, Antibes da França, ICNB, Museu da Baleia, da Madeira, RIAS, 
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cotorredondo, CIISA/
Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, CEMMA (Coordinadora 
para o Estudo dos Mamíferos Marïnos)-SGHN (Sociedade Galega de 
História Natural), Universidade de Aveiro – DBIo/CESAM (Centre for 
Environmental and Marine Studies, CRAMQ (Centro de Reabilitação 
de Animais Marinhos de Quiáios), Oceanário de Lisboa, RACA (Redes 
de Arrojamento de Cetáceos dos Açores).

O primeiro dia do evento foi dedicado à apresentação do Projecto 
MARPRO, seguido de um simulacro de uma situação de arrojamento 
de um cetáceo vivo na praia de Figueira da Foz, a que assistiram os 
convidados das várias entidades participantes no Workshoop e o 
público em geral. Os dias seguintes foram dirigidos à comunidade 
técnico-científica. Foram dadas a conhecer várias redes de arroja-
mento de animais marinhos e vários centros de recuperação e de 
investigação. Foram também dados a conhecer alguns trabalhos de 
recuperação realizados nesses centros.

O CRASSA esteve representado pelo seu Coordenador Dário 
Cardador e pelo Veterinário Dr. Pedro Melo, que fizeram a apresen-
tação dos dados registados ao longo de 20 anos de existência e as 
experiências daí provenientes. Anabela Rodrigues 
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Rio Este
O protocolo firmado entre o Núcleo de Braga da Quercus e a Câmara 
Municipal de Braga compreendia a organização de caminhadas a 
acompanhar todo o percurso do Rio Este no Concelho de Braga.
Percorrido em anteriores caminhadas todo o percurso do Rio 
Este desde a nascente até à Rua Cidade do Porto, constatou-se a 
impossibilidade de acompanhar integralmente o leito do rio devido 
a barreira constituida pela fábrica Delphy (o Núcleo de Braga da 
Quercus procede a diligências junto da A. R. H. Norte para averiguar 
a legalidade desta ocupação da margem). 
Procedeu-se a exploração do leito do Rio Este desde a saída do leito 
aprisionado pela fábrica até ao limite do Concelho. Encontrou-se 
um leito sujo, desordenado e deprimente. Porém, sujidade do leito e 
das margens -enfeitadas com todo o espectro de materiais plásticos 
e outros subprodutos do estilo– a falta de limpeza da margem 
–na maioria do percurso ocupada por silvas e plantas invasoras, 
impedindo a acesso ao leito– e a desordem urbana –uma mistura de 
subúrbio pobre e sem planeamento ensombrado por monstruosos 
pilares  de autoestradas– impossibilita o acompanhamento do 
Rio Este. Assim, e apesar do manifesto interesse em observar as 
situações menos visíveis da triste realidade ambiental, optou-se 
por repetir a caminhada à nascente do Rio Este.
Inicialmente planeada para 2 de Junho de 2012, a actividade veio a 
ser transferida para 9 de Junho por receio das chuvadas prometidas 
para a data inicial. O dia 9 de Junho de 2012 também amanheceu 
fresco e com nuvens escuras, mas a chuva manteve-se ausente 
permitindo um clima agradável para a caminhada.O tempo incerto 
e a mudança de datas levaram a que só comparecessem sete das 
dezoito pessoas inscritas.
A caminhada pelo limite urbanizado de S. Mamede de Este em 
suave transfiguração para zona agrícola e finalmente para perímetro 
florestal (pena os eucaliptos…) em sentido inverso ao das águas do 
Rio Este, fomentou a observação do espaço envolvente e a comu-
nicação entre os caminhantes. O olhar e ouvido atentos do Francisco 
Areias animou a observação e audição de  chapins reais, rouxinóis, 
melros, bicos de lacre e outras aves. Curiosos o ninho de pica-pau 
em alta cerejeira carregada de frutos maduros e o peru que desafiou 
os caminhantes do balcão do galinheiro sobranceiro ao trilho. A 
ensombrar o passeio apenas a sujidade do parque de merendas 
oportunamente construído junto à nascente do Rio Este. 
Américo Barbosa  

Recebe Apoio da Munich RE
Entrega do donativo assinalada com libertações e um eco-almoço
No passado dia 9 de Junho, foi oficialmente entregue um donativo 
ao CRASM pela empresa do ramo de resseguros Munich Re. Para 
assinalar este apoio foi organizada pela resseguradora uma visita à 
Serra de Montejunto, seguida da visita ao CRASM em que se procedeu 
à libertação de 4 animais recuperados: uma água de asa redonda 
(Buteo buteo), um mocho galego (Athene noctua), uma gralha preta 
(Corvus corone) e um gaio (Garrulus glandarius)

Depois do momento sempre emocionante e ansiado das libertações a 
visita da Munich Re e seus convidados culminou com um eco-almoço 
durante o qual decorreu o acto da entrega do donativo.
São muitas as ameaças contra a biodiversidade, e os animais 
selvagens em particular, uma das formas mais importantes para 
os defendermos, é com uma alimentação adequada, ou seja com 
alimentos que tenham sido produzidos sem contaminar o ambiente 
e protegendo os habitat naturais, por isso o eco-almoço constou 
numa ementa variada confeccionada com os melhores ingredientes 
regionais/nacionais, como produtos biológicos certificados, 
variedades tradicionais e alguns alimentos silvestres. Foi preparado 
por voluntários do projecto e servido na sede da Associação Cultural 
e Social da Tojeira.

Registamos com agrado os elogios ao projecto e ao eco-almoço 
servido e agradecemos à Munich Re o apoio recebido, o qual será 
investido na melhoria das condições para a recuperação dos animais 
acolhidos no centro, concretamente na sala de cirurgia.

O CRASM é um projecto da Quercus em parceria com a Junta de 
Freguesia do Vilar, localizado no sopé da Serra de Montejunto (na 
localidade de Tojeira, freguesia de Vilar, concelho de Cadaval), está 
em funcionamento desde Setembro de 2007 e já recebeu cerca de 
300 animais dos quais foram recuperados e libertados cerca de 100 
animais. Mais informações em: http://cras.quercus.pt/ 
Alexandra Azevedo 

Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Santo André Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Montejunto



Q
U

E
R

C
U

S
 A

m
b

ie
n

te
  

 J
u

lh
o

 /
 A

g
o

st
o

 2
0

12

16

A
G

IR

Contactos do Núcleo

Núcleo Regional da Guarda
Quercus – Associação Nacional 
de Conservação da Natureza
Apartado 156
Município Guarda
6301-954 Guarda

Tlm. 931 104 568 (rede Vodafone)
Fax. 271 388 232
E-m  ail guarda@quercus.pT

NÚCLEO
DA GUARDA
Núcleo Regional de Guarda da Quercus

Curso de Birdwatching na Serra da Estrela, 12 e 13 de maio

Realizou-se no fim-de-semana de 12 e 13 de maio um workshop de 
observação de aves na Serra da Estrela. Este workshop permitiu aos 
participantes a identificação de aves de várias espécies e a aquisição 
de técnicas para ser observador de aves. A atividade inseriu-se nas 
propostas de educação ambiental previstas na candidatura ao galardão 
de Bandeira Azul das Praias Fluviais do Concelho da Guarda. 

Continuam abertas as inscrições para o projeto de hortas comunitárias. 
Todos os interessados em agricultura e que procurem um espaço 
para a desenvolver, devem inscrever-se através do e-mail: 
guarda@quercus.pt. 

Ficam as atividades para os próximos meses. Mais informações ou 
inscrições através do e-mail: guarda@quercus.pt

7 e 8 de julho_ curso de astronomia na praia fluvial de Valhelhas;

14 de julho_ workshop de cosmética natural na Quinta da Maúnça;

21 de julho_ Itinerário das renováveis
       visita técnica ao IPG e a um parque eólico

28 de julho_ Itinerário das renováveis
        visita técnica à barragem do Caldeirão

25 de agosto_ Itinerário das renováveis 
           visita técnica à barragem do Caldeirão

8 de setembro_ Itinerário das renováveis
              visita técnica ao IPG e a um parque eólico

Setembro/outubro_ Workshop de eficiência energética

outubro/novembro_ Projeto “uma criança um Castanheiro”

Fique atento ao blog do Núcleo em http://quercusnrguarda.blogspot.

com sobre as novidades das atividades. Acompanhe as novidades do 
núcleo no Facebook.  

Neste momento o Núcleo não possui nenhum horário de atendimento 
fixo. Se pretender contactar o Núcleo ou agendar uma reunião pode 
fazê-lo através dos contactos em baixo. Fique atento às novidades 
sobre a nova sede do Núcleo. Brevemente. 

NÚCLEO 
DO LITORAL 
ALENTEJANO
Núcleo Regional do Litoral Alentejano da Quercus

Limpeza das praias 2012

O Núcleo Regional do Litoral Alentejano (NRLA) participou na ação 
de Limpeza das Praias 2012. Foi a 7ª acção organizada pela ALA – 
Associação Litoral Aventura, com o patrocínio da AICEP - Global 
Parques e o apoio da Quercus e de várias entidades locais. 

Esta ação é realizada dentro da Reserva Natural das Lagoas de Santo 
André e da Sancha, no concelho de Santiago do Cacém e contou este 
ano com menos de 100 participantes, embora o número de inscritos 
fosse semelhante aos de anos anteriores. Notou-se uma ausência 
de funcionário da gestão da Reserva, estando presente apenas um 
Vigilante da Natureza do ICN, assim como de elementos de outras 
organizações, habitualmente participantes. O NRLA, que contou 
com a presença de alguns sócios e amigos, interveio na Zona de 
Proteção Total, junto à Lagoa da Sancha, onde foi recolhida cerca 
de meia tonelada de vidro e uma boa quantidade de plástico que 
mesmo sendo mais leve encheu mais de 30 sacos.

Esperamos ter dado o pontapé de saída para que no próximo ano, 
também esta zona, seja integrada na zona normal de limpeza e que 
também o número de participantes possa ser superior.

Foi dada por terminada esta ação de limpeza por volta das 
13H00, dando-se início ao almoço na Fonte do Cortiço onde 
confraternizaram todos os participantes e organizadores e que 
decorreu, como habitualmente, num clima de boa disposição. 
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CUIDAR 
DAS PARTES 
COMUNS

CONSERVAÇÃO
DA NATUREZA
José Paulo Martins e Paulo Monteiro
FCN – Fundo Conservação da Natureza

CONSERVAÇÃO DE HABITATS
NATURAIS E SEMI-NATURAIS 
NAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS

Têm sido desenvolvidas várias actividades no âmbito do cumpri-
mento do Plano Operacional deste projecto. Neste momento já se 
iniciou o pastoreio na serra com base num rebanho de caprinos 
estando no entanto ainda a decorrer o processo para a instalação 
dos estábulos definitivos que vão servir o pastoreio em ambos os 
lados da serra d’Aire, a norte na freguesia de Fátima e a sul na 
freguesia de Pedrogão.
Entretanto a área do projecto foi visitada dia 4 de Maio pelo Presidente 
da Câmara de Ourém e restantes vereadores e outras entidades 
locais, durante uma iniciativa do executivo camarário, numa visita à 
freguesia de Fátima. Tivemos também oportunidade de divulgar o 
projecto durante a feira quinhentista de Torres Novas, num directo 
televisivo dia 6 de Maio, durante o programa “A Festa é Nossa ” na 
RTP 1, tendo também saído diversas notícias sobre o projecto em 
órgãos de comunicação social regional.
Dia 20 de Maio realizámos a acção de apresentação do projecto, a qual 
decorreu em simultâneo com a comemoração do 20º aniversário do 
programa LIFE. Neste evento, levámos algumas dezenas de pessoas 
divididas em 2 grupos que partiram de cada lado da serra, num passeio 
que culminou perto do seu cimo no Covão do Milho. Aí realizámos 
a apresentação e teve lugar um pic-nic onde também se utilizaram 
alguns produtos regionais. A subida à serra foi acompanhada por um 
rebanho de cabras adquirido no âmbito deste projecto.
Tendo em conta o objectivo de fomento da actividade de recolha e 
comercialização de plantas medicinais, aromáticas e condimentares 
realizámos uma acção de formação que teve lugar em 16 e 17 de 
Junho no Centro Ambiental das Pegadas de Dinossáurio na povoação 
do Bairro em Ourém. A acção, a cargo da AGROBIO- Associação 
Portuguesa de Agricultura Biológica, incluiu um dia de formação 
teórica e outro de campo e teve muita adesão tendo sido necessário 
limitar bastante o número de participantes que a pretendiam 
frequentar. 
No que toca ainda a esta actividade foi elaborado um código de 
ética com as indicações técnicas e com regras de boas práticas 
que a possam tornar sustentável sem por em causa a manutenção 
da rica flora que existe nesta região. Foi também editado um cartaz 
de divulgação do projecto que já está a ser distribuído na região.  
Foram instalados 4 bebedouros para os caprinos com vista a suprir 
as necessidades de água, especialmente durante o Verão e foram 
adquiridas duas cisternas móveis para o abastecimento da água. 

HABITATS CONSERVATION / Co-financiado pelo programa LIFE+ da UE

Projecto LIFE+ LIFE09 NAT/PT/000040

Mais informações em:  http://www.habitatsconservation.org

 
PRÉMIO BES BIODIVERSIDADE 2012
Na edição do ano 2012, o projecto da rede de micro-reservas 
biológicas da Quercus, que candidatámos a este prémio, foi 
agraciado com uma menção honrosa durante uma cerimónia que 
decorreu dia 7 de Maio em Lisboa. 
Ao prémio concorreram este ano 75 projectos tendo vencido o 
projecto “Lobo-marinho - uma espécie em recuperação na Madeira” 
promovido pelo Parque Natural da Madeira. Também com uma 
menção honrosa ficou o projecto “ Guia dos peixes de água-doce 
de Portugal: conhecer a biodiverside para a poder conservar” 
promovido pela Fundação da Faculdade de Ciências de Lisboa. 
A rede de micro-reserva biológicas teve o seu lançamento em 2004 
e nela estão incluídos 13 locais onde, de norte a sul do País, estamos 
a conservar diversos habitats e espécies raras e ameaçadas.  

ACÇÕES DEMONSTRATIVAS PARA A CONSERVAÇÃO 
DE HABITATS PRIORITÁRIOS DE MONTANHA
NO NORTE DE PORTUGAL

Nos cerca de 160 hectares até ao momento contratualizados, 
continua a ser implementado no terreno o Plano Operacional que 
contempla a gestão dos habitats: 
1. Controle manual e mecânico de vegetação herbácea e arbustiva; 
2. Restauro da hidrologia natural; 
3. Instalação de vedações; 
4. Pastoreio de percurso através de contratos de prestação de 
 serviços com pastores locais.
Numa das parcelas na Serra de Montemuro foi recentemente 
descoberta pela equipa que realiza os trabalhos de monitorização 
(CIMO - Centro de Investigação de Montanha) uma área com Drosera 
rotundifolia; trata-se da mesma zona onde se situa o único núcleo de 
urze-do-brejos (Erica tetralix) detectado pela equipa do projecto. 
Com a colaboração dos pastores locais foi ainda encontrada uma 
pequena mancha de lameirinha (Erica ciliaris). Para a conservação 
destas duas ericáceas, estabeleceram-se vários ensaios onde estão 
a ser avaliados os métodos de reprodução mais adequados para 
no futuro ampliar a sua área de ocupação nos habitats higrófilos 
integrados no HIGRO.
No que concerne à divulgação, refira-se a edição do folheto e da 
brochura do projecto, a marcação de oito percursos pedestres 
de pequena rota, distribuídos pelas três serras (Arga, Alvão e 
Montemuro), no âmbito dos quais serão instalados 12 leitores 
de paisagem e publicados quatro folhetos de apoio. Desde a sua 
criação, o sítio do Higro na Internet recebe em média cerca de 17,4 
visitas diárias.
No dia 26/5/2012 foi realizado um evento com as comunidades locais 
da Serra de Montemuro (Castro Daire e Resende), que contou com o 
apoio do município de Castro Daire, no âmbito da qual se procedeu 
à apresentação de dois projectos LIFE+ (HIGRO e ECÓTONO). Esta 
acção foi ainda integrada nas comemorações do http://ec.europa.eu/

environment/life/index.htm 20º aniversário do Programa LIFE da União 
Europeia e contou com a presença de cerca de 60 participantes, que 
visitaram as áreas dos projectos acompanhados por especialistas 
em vegetação e invertebrados.

PROJECTO LIFE+ / Co-financiado pelo programa LIFE+ da UE

Projecto LIFE+ (LIFE09 NAT/PT/000043) HIGRO

Mais informações em: http://www.higro.org

Visita à Serra de Montemuro
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Entrevista à RTP
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Visita Autarcas
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Subida à Serra de Aire
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QUERCUS RECEBE PRÉMIO
PELA SEGUNDA VEZ
Três anos depois do projeto ‘EcoFamílias 225’ ter sido distinguido com 
o Energy Globe de âmbito nacional na categoria “Fogo”, a Quercus 
voltou a ser premiada com este reconhecido prémio internacional 
na área do ambiente. O projeto Ecobrigadas, que entre 2009 e 2010 
sensibilizou para a eficiência energética em escolas e habitações 
portuguesas, foi o vencedor do Energy Globe Portugal 2012, desta 
vez na categoria “Juventude”.
O prémio foi entregue no dia 31 de maio, numa cerimónia que decorreu 
em Lisboa, na Residência da Conselheira do Departamento Comercial 
da Embaixada Áustria de Lisboa, a Dr.ª Astrid Pummer.
Para receber o certificado, esteve presente Francisco Ferreira, 
coordenador da Área de Energia e Alterações Climáticas, que 
representou a Quercus juntamente com Ana Rita Antunes e Filipa 
Alves, responsáveis pela coordenação e desenvolvimento do projeto. 
Durante o mês de maio, foram premiados em diversos países os vários 
projetos nacionais vencedores do Energy Globe, em cooperação com 
os respectivos Departamentos Comerciais das Embaixadas da Áustria 
espalhadas pelo mundo. 

CUIDAR
DAS PARTES
COMUNS

PROJETO
ECOCASA
Sara Campos

PROJETO ESCOLAS 
AMIGAS DA ÁGUA
Chega a 24 instituições de ensino nas regiões do Algarve, 
Coimbra e Ribatejo. Mais de 1100 alunos abrangidos
Terminou a segunda edição do projeto “Escolas Amigas da Água”, 
desenvolvido pela Quercus em parceria com a Águas do Algarve 
S.A., a Águas de Coimbra e a Águas do Ribatejo, durante ano lectivo 
2011/2012. Ao todo participaram 24 escolas, abrangendo cerca de 
1150 alunos, com níveis de escolaridade desde o ensino básico ao 
secundário/profissional.
As escolas participantes foram desafiadas a desenvolver diversos 
trabalhos e atividades com o objetivo de sensibilizar, de forma 
criativa, para a temática da eficiência hídrica, potenciando o efeito 
multiplicador do conhecimento à comunidade escolar e respectivas 
famílias. Uma das instituições de ensino participantes no Algarve 
conseguiu mesmo uma poupança relevante com a implementação 
deste programa. De acordo com análise dos consumos, a Escola 
Básica Integrada de Ferreiras, em Albufeira, reduziu o volume de 
água consumida em 24% e os custos económicos associados a esse 
consumo em cerca de 20%, o que lhe valeu a atribuição de uma 
Menção Honrosa.
Prémios entregues na última semana de aulas
A atribuição de prémios decorreu durante a última semana de 
aulas, tendo sido distinguidas, em cada uma das três regiões, 
a(s) escola(s) com melhores trabalhos e desempenho ao nível da 
poupança de água conseguida. As cerimónias decorreram nos 
dias 11, 13 e 14 de junho, pelas 14 horas, em Quarteira, Coimbra e 
Salvaterra de Magos, respetivamente.
No Algarve, o primeiro lugar foi partilhado entre a Escola Secundária 
Dra. Laura Ayres, em Quarteira, e a Escola Básica 23 Jacinto Correia, 
em Lagoa. Em Coimbra, a Escola Básica 23 Poeta Manuel da Silva 
Gaio foi a instituição de ensino vencedora, com o trabalho da Unidade 
de Apoio Especializado à Multideficiência. Por fim, no Ribatejo, a 
distinção foi atribuída à Escola Básica 2/3 Prof. João Fernandes 
Pratas, em Samora Correia.
Além do prémio, foi ainda entregue à escola vencedora de cada 
região a bandeira oficial do projeto, desenhada no âmbito de um 
segundo concurso desenvolvido entre todas as escolas participantes 
para eleger o logótipo do projeto. A bandeira vencedora, que se 
envia em anexo, foi desenvolvida por alunos da Escola Profissional 
de Salvaterra de Magos.
Foram diversas as atividades desenvolvidas pelas 24 escolas 
participantes, destacando-se a elaboração de vídeos sobre o uso 
sustentável da água; folhetos sobre a temática, para posterior 
distribuição com as facturas da água do respetivo concelho; 
maquetes ilustrativas do ciclo da água; ajudas visuais junto das 
torneiras, como forma de alerta para o uso eficiente da água e 
ainda hinos à água cantados pelos alunos.
Nos últimos 50 anos, o consumo de água triplicou, aumento que 
se deve não só ao crescimento da população, mas também aos 
hábitos incorretos de consumo. Este facto reforça a importância de 
sensibilizar a comunidade escolar, e respetivos núcleos familiares 
e sociais, para a mudança de comportamentos conducente a um 
consumo responsável deste recurso essencial. 

Algarve

Águas do RibatejoCoimbra

Algarve

‘ONLINE-ACTION-DAY’ 
Esta cerimónia decorreu pouco antes do Dia Mundial do Ambiente, 
celebrado a 5 de junho, data escolhida para o ‘Online-Action-Day’ do 
Energy Globe, no âmbito do qual o projeto Ecobrigadas esteve em 
destaque na página www.energyglobe.info, a par de outras iniciativas 
sustentáveis premiadas pela iniciativa.
Com esta ação, pretendeu-se apresentar, durante 24 horas e sob 
o patrocínio da UNIDO, UNEP e UNESCO, as soluções ambientais 
propostas pelos projetos nacionais vencedores em todo o 
mundo: desde ideias de alta tecnologia até soluções simples, 
mas eficientes, para a maioria dos nossos problemas ambientais, 
incluindo a eficiência energética, as energias renováveis ou a 
gestão responsável dos nossos recursos. 

 

PROJETO ECOBRIGADAS
O objetivo deste projeto, implementado entre 2009 e 2010, foi 
informar cidadãos em geral e comunidades escolares em particular 
sobre a necessidade de economizar energia de forma a garantir 
um desenvolvimento sustentável. Para tal, foi avaliado o potencial 
de poupança de energia em 281 agregados familiares, através de 
inquéritos diretos às famílias e da verificação dos seus hábitos de 
utilização de energia, tendo sido abrangidas 866 pessoas. O mesmo 
processo foi realizado em 21 escolas, onde se procedeu a mini-
auditorias de modo a identificar em que locais se podia poupar 
energia. Foram ainda realizados 48 workshops públicos para 1529 
participantes sobre poupança de energia em casa e 17 sessões 
dirigidas a 290 professores, de modo a ajudar na integração do tema 
nos programas de ensino.

ENERGY GLOBE AWARDS
Organizado desde 1999 pela Fundação Energy Globe, fundada e  
presidida por Wolfgang Neumann, este prémio internacional de 
sustentabilidade e energia distingue, anualmente, projetos de todo 
o mundo que promovam a preservação dos recursos naturais e 
a utilização de energias renováveis. Todos os anos, candidatam-se 
cerca de 800 projetos e iniciativas, que competem por esta distinção 
em cinco categorias: Terra, Fogo, Água, Ar e Juventude.  
www.energyglobe.info
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NOVOS LIMITES
DE EMISSÃO DE C02

Automóveis mais eficientes em Portugal poderão permitir 
poupanças de 100 euros/mês em 2030
Numa altura em que os preços dos combustíveis continuam a bater 
recordes, um estudo recentemente divulgado pela Greenpeace 
European Unit, com dados para 15 países da União Europeia 
(UE) - incluindo Portugal, contabilizou os custos anuais com os 
combustíveis rodoviários e o nível de poupança que a introdução 
de carros mais eficientes no mercado poderá proporcionar aos 
condutores portugueses nas próximas décadas.

Os resultados mostram que, em 2010, os condutores portugueses 
gastaram, em média, cerca de 2075 euros em combustíveis, valor 
que poderá cair substancialmente ao longo dos próximos anos caso 
a UE reverta as suas metas de emissões para os novos veículos 
ligeiros de passageiros em 2012, tornando-os mais eficientes. 

O estudo da Greenpeace estima que os condutores portugueses 
poderão poupar mais de 400 euros em combustível em 2020 
e 800 euros em 2030, se o Parlamento Europeu e os Ministros 
do Ambiente aprovarem a proposta da Comissão (95gCO2/km 
em 2020, equivalentes a um consumo de aproximadamente 3,7 
litros/100km).

Estas poupanças poderão ser ainda maiores caso seja imposto o 
limite ambicioso de 80 gCO2/km em 2020 e 60 gCO2/km em 2025. 
A estes valores de emissões equivalem consumos de cerca de 3,2 
litros/100 km e 2,6 litros/100 km, respetivamente. Fazendo as contas 
com base nestas metas, as poupanças poderão ascender a perto de 
500 euros anuais em 2020 e mais de 1200 euros em 2030.

Revisão da legislação trará automóveis mais eficientes
As metas para a redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) 
dos novos veículos ligeiros de passageiros são estabelecidas pelo 
Regulamento nº 443/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 23/4/2009. Segundo o mesmo, os veículos vendidos pelas 
marcas automóveis na União Europeia não devem emitir, em média,  
mais de 130 gCO2/km, em 2015. 

Em Portugal, os resultados desta legislação foram amplamente 
visíveis logo em 2010: as emissões médias de CO2 na nova frota de 
ligeiros de passageiros reduziram cerca de 3,7%, com várias marcas 
automóveis a colocar no mercado nacional veículos com emissões 
muito abaixo de 130 gCO2/km. 

Agora, podemos ir ainda mais longe, com a proposta de revisão 
deste Regulamento a ser apresentada ainda este ano pela Comissão 
Europeia (CE), que prevê a redução dos limites de emissão de CO2 dos 
automóveis para uma média de 95gCO2/km em 2020. Estando estas 
emissões diretamente relacionadas com o consumo de combustível, 
esta legislação irá também resultar em carros mais eficientes.   

Apesar de ser positiva a intenção da CE em tornar vinculativo o 
limite de emissão de 95 gCO2/km para 2020, se este limite não for 
revisto em baixa para refletir os avanços tecnológicos mais recentes, 
a Europa perderá a sua liderança na promoção de veículos limpos 
para os Estados Unidos, onde a legislação para melhorar a eficiência 
energética é cada vez mais ambiciosa.    

Desde 2009 que a indústria automóvel se opõe a estas medidas, 
com o argumento de que tornariam os automóveis mais caros para 
os europeus. No entanto, segundo dados de 2010 da Federação 
Europeia dos Transportes e Ambiente (T&E), o Regulamento não 
só reduziu os consumos de combustível e as emissões de CO2 dos 
veículos na UE na ordem dos 13%, como foi acompanhado de uma 
descida do preço real dos veículos. No caso português esta descida 
foi na ordem dos 5%. 

Na UE, o transporte rodoviário é responsável por 20% do total das 
emissões de CO2, e o automóvel individual corresponde a mais de 
metade das emissões totais dos transportes. A CE adotou, em 2011, 
o Livro Branco dos Transportes, o qual estabeleceu como objetivo 
a redução de 60% das emissões de gases com efeito de estufa até 
2050, comparativamente aos níveis de 1990. Tendo em conta que as 
emissões no setor aumentaram 27% entre 1990 e 2009, a UE precisa 
de uma redução global de 68% até 2050, para a qual a revisão deste 
Regulamento é fundamental. Mafalda Sousa e Sara Campos 

ÉPOCA BALNEAR 2012

Quercus identifica 294 praias com Qualidade de Ouro
Como já é hábito, a Quercus identificou, no início da presente época 
balnear, as praias portuguesas com Qualidade de Ouro em 2012. Entre 
continente e ilhas, das 526 zonas balneares existentes, 294 obtiveram 
esta classificação, que avalia exclusivamente as análises à qualidade 
da água balnear, com base na informação oficial disponibilizada pelo 
Instituto da Água através do Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos (SNIRH).

Analisado histórico de cinco anos
Para poderem hastear a bandeira de Qualidade de Ouro, cedida 
gratuitamente pela Quercus aos municípios com zonas balneares 
distinguidas, as praias têm de cumprir um conjunto de critérios que 
comprovem a excelência da sua água nos últimos cinco anos. 

Assim sendo, todas as 294 praias galardoadas em 2012, tiveram:
1. Entre 2007 e 2009, a água classificada como “boa” no conjunto  
 da época balnear (critério que, de acordo com a anterior   
 legislação, representou até 2009 a melhor qualidade possível);
2. Entre 2010 e 2011, a água classificada como “excelente” no   
 conjunto da época balnear (de acordo com a nova legislação);
3. Em 2011, todas as análises classificadas como “excelentes”.

De fora desta lista ficam todas as praias que não cumpram simulta-
neamente os três critérios acima referidos ou as que têm menos de 
cinco anos. Com esta avaliação, a Quercus pretende destacar as 
praias que, nos últimos cinco anos, apresentem sistematicamente 
análises boas/excelentes da sua água, oferecendo, assim, uma 
maior fiabilidade e segurança. 

Mais praias de ouro mas menos excelência face a 2011
Em relação a 2011, a Quercus identificou mais oito praias com 
Qualidade de Ouro, das quais 11 são interiores. O concelho com maior 
número de praias com qualidade de ouro é Albufeira (18), seguindo-
se Almada e Vila Nova de Gaia (15), Vila do Bispo (12), Torres Vedras 
(11) e Grândola (10). A nível das praias interiores, quem ganha é a 
Pampilhosa da Serra, com duas.

Apesar deste acréscimo, uma análise mais abrangente demonstra 
que, comparativamente ao ano passado, existem em 2011 mais 
praias com qualidade “má” (6 contra 1) e menos praias com 
qualidade “excelente”, de acordo com os dados oficiais disponíveis 
em  http://snirh.pt”
 
Esta avaliação efetuada pela Quercus é mais limitada em comparação 
com a atribuição da Bandeira Azul, ao basear-se apenas na qualidade 
da água das praias, apesar de ser mais exigente neste aspeto em 
específico. 
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LIVROS

ECOTOPIA

CONSELHO 
AMBIENTAL

Escolha produtos provenientes de agricultura biológica
Hoje em dia a maior parte dos produtos agrícolas que consumimos é 
produzido com recursos a produtos químicos, fertilizantes, pesticidas 
e herbicidas. Estas substâncias acabam por poluir o solo, a água e os 
próprios alimentos, originando problemas ambientais e de saúde.

Mas existe uma alternativa, os produtos produzidos através da 
agricultura biológica. A agricultura biológica não utiliza produtos 
químicos sintéticos e permite a produção de alimentos respeitando 
o solo, a água e a biodiversidade. A agricultura biológica utiliza 
técnicas que os nossos antepassados já utilizavam combinadas 
com outras mais modernas resultando num produto saudável e 
amigo do ambiente.

Para que não se confundam com os outros produtos, já que a 
contaminação química não se vê só de olhar para uma maçã ou 
uma alface, existe um sistema de certificação que dá a garantia 
ao consumidor de que o processo de produção seguiu as regras 
exigidas para a agricultura biológica.

Porquê optar pelos biológicos?
Ao optar pelos produtos provenientes de agricultura biológica, 
estará a fazer a melhor opção para si, para a sua saúde e dos seus 
familiares, e, ao mesmo tempo, a contribuir para a protecção do 
ambiente, em particular os solos e a água. 

http://www.biomiosotis.com  _Miosótis - Loja de Produtos Biológicos 

http://movimentopelaagua.blogspot.pt  _Movimento pela Água

http://www.congressorio20.org.br  _ Congresso Rio + 20
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Livro Nós no Mundo – A sustentabilidade no dia a dia 
de Mark Boyle

Ao longo de 58 artigos, agora publicados no livro – “Nós no 
Mundo – A sustentabilidade no dia a dia”, Ricardo Garcia consegue 
conduzir os leitores por um dos mais difíceis registos de informação 
e mobilização cívica ambiental: o das pequenas coisas da vida 
quotidiana. Aquelas que constituem as pontas onde a vastíssima 
malha da insustentabilidade das nossas vidas encontra os dias 
banais de cada um. Cafeteiras, micro-ondas, cotonetes… até o chichi 
no duche, tudo lhe permite com graça e com seriedade alertar a 
consciência e o sentido de responsabilidade ambiental que também 
se constrói nos meandros do dia-a-dia todos nós. 

Aquisição: http://loja.publico.pt

P.V.P.: €6,50 
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Idalina Perestrelo

CORRE CAMINHOS
PINHÃO

Corre-Caminhos
Esta pequena ave de plumagem acastanhada é mais frequente nas 
zonas altas da Madeira, no entanto pode ainda ser vista na Ponta de 
São Lourenço, na Ponta do Pargo, no Porto Santo e nas Desertas
O Corre-Caminhos (Anthus bertheloti madeirensis) é uma sub-espécie 
endémica da Madeira, embora exista também uma outra subespécie 
nas Canárias (Anthus bertheloti bertheloti). Esta última é provavelmente 
a verdadeira espécie, sendo a madeirense uma subespécie desta. 
Para além da Madeira e das Canárias, o Corre-Caminhos não pode ser 
observado em mais parte nenhuma do globo. 
O seu nome comum indica a sua maneira de estar no meio da 
vegetação seca e rasteira que caracteriza o seu habitat, a correr 
caminhos e a andar, só levantando voo quando se sente ameaçado. 

Pinhão
Situada em pleno Douro Vinhateiro, é uma das mais bonitas vilas 
de Portugal. A paisagem de Pinhão está classificada pela UNESCO 
como Património Cultural da Humanidade graças ao seu passado, e 
presente, ligado às vinhas e ao vinho do Porto. É uma terra pacata 
de gente hospitaleira marcada pelos socalcos nas encostas e pelo 
rio à sua frente.  
Para chegar à vila de Pinhão a partir da cidade do Porto recomendo 
duas alternativas, de barco ou de comboio. Douro acima, qualquer 
uma destas hipóteses permite desfrutar de magníficas paisagens 
cada vez mais belas à medida que nos vamos afastando do litoral.
Na bonita vila de Pinhão podemos nos ocupar em diversas 
actividades mas temos também uma excelente oportunidade para 
não fazer nada ou ficar, simplesmente a ler.
Das actividades possíveis destaco as visitas guiadas às Quintas do 
Douro, com provas de vinho do Porto incluídas, e os percursos a 
pé ao longo do rio Douro e do rio Pinhão. A vila de Pinhão é um 
excelente ponto de partida para explorar a beleza dos campos e 
visitar os locais históricos e de interesse cultural da zona, através 
de percursos a pé, cruzeiros no Douro ou viagens de comboio até 
à foz do Tua ou à barragem do Pocinho e desfrutar de paisagens 
únicas. 

Corre-Caminhos
Anthus bertheloti madeirensis
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A Direcção Nacional da Quercus está a promover um encontro que pretende convergir recursos da 
Associação, estimular a partilha de saberes, ideias, emoções, a troca de bens, o convívio entre associados 
e a interacção com projectos inspiradores. 

Com uma forte componente de formação prática, pretende-se ainda que o encontro seja o mais 
informal e o mais participado possível para a sua concretização, por isso usamos a 3ª pessoa do 
singular e pedimos que preenchas o pequeno questionário.

Para começarmos da maneira mais animada vamos aprender/treinar passos de danças tradicionais 
na 6ª-feira à noite. E para o serão de sábado vamos adoptar o formato de conferências do IGNITE 
Portugal, ou seja, cada orador terá apenas 5 minutos para expor uma ideia, uma mensagem. Com 
o Quercus IGNITE pretendemos uma reflexão sobre a Quercus e o olhar dos associados sobre a 
actualidade e o futuro.

Todas as formações são gratuitas e o valor do encontro destina-se unicamente a cobrir as despesas 
com alimentação e alojamento. Atendendo às condições sócio-económicas actuais reservamos 2 vagas 
para sócios que estejam desempregados (será necessário apresentar documento comprovativo), com 
a redução de 50% do custo.

Por razões logísticas o número de inscrições é limitado e será reservado aos sócios da Quercus com 
as quotas em dia e um acompanhante, no máximo. Novos sócios são bem-vindos até ao momento do 
Encontro, podendo-se inscrever pelos meios usuais (site e via correio).

DIVERTE e DIVERTE-TE, INSPIRA e INSPIRA-TE, ENSINA E APRENDE, … numa só palavra PARTILHA!!

PROGRAMA

21/Setembro_6ª feira
21H00 Recepção dos participantes
21H30  Oficina de Danças tradicionais
 Abertura da Feira de trocas (sementes, livros, …)

22/Setembro_Sábado
08H15  Sessão de yoga
09H00  Pequeno-almoço
09H40  Informações
10H00  Oficina de Cozinha Sustentável– introdução teórica
11H00  Oficinas práticas*
13H00  Almoço
14H30  Oficinas práticas* /Reunião CR 
20H00 Jantar 
21H30  Quercus IGNITE, com a participação especial 
 de um dinamizador do IGNITE Portugal

23/Setembro_Domingo
08H15  Sessão de yoga
09H00  Pequeno-almoço
10H00  Oficinas práticas*
13H00  Almoço
14H30  Avaliação e Conclusões
15H30  Fim dos trabalhos

*Grupos de 20 pessoas no máximo

ENCONTRO
QUERCUS ANIMA
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Sobre o local e seus protagonistas
A Casa Shanti está situada no Penedo do Lexim, perto de Mafra, 
na meia encosta de antigas chaminés vulcânicas extintas. Pensado 
como um local de descanso disponibiliza uma cozinha macro-
-vegetariana; alojamentos, em que foi mantida uma arquitectura 
de raiz saloia, mas nos interiores foram introduzidos alguns traços 
e modificações pessoais; serviços e dinamização de actividades 
cujo objectivo principal é transmitir e desenvolver metodologias 
que ajudam a combater e a lidar com o stress e contribuem para a 
regeneração física, mental e espiritual do ser humano, ajudando-o 
dessa forma a conseguir o alinhamento da consciência com o 
tempo natural. São exemplos: retiros, yoga, cozinha macrobiótica.   
Eduardo Buzaglo e Carolina Mantero, são os responsáveis por 
este projecto de harmonia e sintonização do Ser. Depois de terem 
realizado várias viagens pelos cinco continentes, com o subsequente 
contacto com várias filosofias e estilos de vida, reuniram algumas 
técnicas que consideram essenciais para o desenvolvimento do 
alinhamento do Ser Humano no Novo Mundo. Eduardo Buzaglo 
participou na organização do Boom Festival em Idanha-a-Nova 
(Castelo Branco) nas edições de 2004, 2006 e 2008, tendo um 
vasto conhecimento e uma a experiência acumulada em soluções 
sustentáveis. O projecto da Casa Shanti assenta numa filosofia de 
autosustentabilidade e permacultura www.casa-shanti.com 

Destaques
Oficina de danças de tradicionais/ facilitada por Joana Alves
Oficina de Cozinha Sustentável/ facilitada por Alexandra Azevedo 
e Eduardo Buzaglo. 
Oficina de Eco-construção/ facilitadas por Eduardo Buzaglo.  
Oficina de Hortas em desenho de permacultura/ facilitadas por 
Eduardo Buzaglo.  

Sobre o IGNITE Portugal
O Ignite é um inovador modelo de conferências, um encontro de 
pessoas e ideias cujo lema é “Se tivéssemos apenas 5 minutos 
para passar uma mensagem ao Mundo, qual seria?”. Em Portugal, 
o primeiro evento foi em 2009 e já se realizaram mais de 20 
conferências, que também são vistas e partilhadas em videos na 
Internet. Qualquer pessoa pode candidatar-se a orador-speaker e 
fazer a sua apresentação. Site oficial: http://igniteportugal.clix.pt/

Quercus IGNITE
Para seres orador no Quercus IGNITE tens de te candidatar até 7 
de Setembro, preenchendo a ficha ou acedendo, de preferência na 
página do evento aqui: www.quercus.pt/encontroquercusanima. 
Vejam algumas conferências disponíveis no site oficial para se 
inspirarem. Aqui vão alguns exemplos: 
_João Carlos Aguiar - “Salva o planeta... e a tua carteira”  
http://igniteportugal.clix.pt/search?updated-max=2012-03-02T18:42:00-08:00&max-

results=500

_Alexandra Azevedo - Vencer A Crise com a Eco-gastronomia:
http://www.youtube.com/watch?v=UmHi5tv6zEw

_Vasco Gaspar - 2011, Um ano espectacular: 
http://www.youtube.com/watch?v=G6kv1xncl70

Candidatura para orador
Nome: / e.mail: / Telefone: / Referências pessoais: /
Título: / Resumo (cerca de 700 caracteres): /

Inscrições
Envia e-mail para: geral@quercus.pt
Limitadas a 45 participantes. Reservado a sócios da Quercus com 
as quotas em dia e um acompanhante no máximo. Todos se podem 
tornar sócios até ao dia do Encontro. 
30 €/pp inclui apenas alimentação e actividades

40€/pp inclui alimentação e actividades, 
 alojamento em campamento - limitado a 10 pessoas. 
 (é necessário trazer a respectiva tenda)    

60€/pp  inclui alimentação e actividades, 
 alojamento nas casas de pedra – limitado a 20 pessoas. 

Crianças até 3 anos – gratuito; 
 dos 5 aos 11 anos metade do valor dos adultos

NOTA: 
Cada participante tem de levar o seu “kit conforto” (saco-cama, 
almofada, toalha, prato, copo e talheres). Inscrições até 7 de 
Setembro. Válida após pagamento por cheque ou transferência 
bancária para o NIB 003502390000603043019. 
INSCREVE-TE JÁ! 
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Fotos _ Idalina Perestrelo e Hélder Spinola 

Direção Nacional da Quercus 
 

No início de todas as épocas balneares, a Quercus atribui a classificação de ‘praias com 
qualidade de ouro’ às zonas balneares do país cuja água apresenta os melhores resultados 
em termos de qualidade.

Para receber a classificação de praia com qualidade de ouro, uma zona balnear tem de 
respeitar os seguintes critérios:
1. Qualidade da água boa nas três épocas balneares entre os anos de 2007 e 2009 (“boa” 
era, até 2019, a melhor qualidade possível de acordo com a anterior legislação europeia);
2. Qualidade da água excelente nas duas últimas épocas balneares de 2010 e 2011;
3. Todas as análises realizadas na última época balnear (de 2011) serem excelentes.

Esta avaliação efetuada pela Quercus é mais limitada em comparação com a atribuição 
da Bandeira Azul, ao basear-se apenas na qualidade da água das praias, apesar de ser 
mais exigente neste aspeto em específico. A classificação geral das praias em termos de 
qualidade da água é disponibilizada pelo Instituto da Água ao abrigo da legislação nacional 
e comunitária (dados consultáveis em www.snirh.pt )

O objetivo da Quercus é realçar as praias que ao longo de vários anos (cinco, neste caso), 
apresentam sistematicamente boa qualidade ou qualidade excelente (tendo em conta a 
classificação da legislação em vigor), e que, nesse sentido, oferecem uma maior fiabilidade 
no que respeita à qualidade da água. 

Ficam de fora desta lista as zonas balneares com menos de cinco anos e aquelas que só mais 
recentemente viram resolvidos os seus problemas de poluição ou onde se tenha verificado 
na última época balnear uma qualquer análise de qualidade inferior a excelente.
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CONTO 
DA NATUREZA Cláudia Silva   ilustração: Nicolau Fernandes

Zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum….
Zumbem as abelhas enquanto fazem as suas lides diárias. Alzira lê 
um livro com muitas imagens, debaixo de uma laranjeira enquanto 
as ouve aproximar e afastar com os corpos cobertos de pólen das 
flores.
“Gostava tanto de saber o que fazem estas abelhas na sua colmeia…” 
pensa em voz alta.
“Se ao menos conseguisse ser tão pequena como uma abelha, ia 
lá espreitar!”
Alzira olha para a colmeia ao longe e aventura-se a aproximar-se 
dela, sempre com receio que alguma se sinta incomodada com 
a sua presença e lhe ferre o seu ferrão. Mas Alzira sabe que se 
uma abelha lhe ferrar esta morrerá. As abelhas sacrificam-se para 
proteger a sua colmeia. Não têm medo de morrer pois acreditam 
que a dor da sua ferroada é tal que ninguém no seu perfeito juízo 
voltaria a tentar-se aproximar. Ainda assim, Alzira aproxima-se mais 
um pouco e tenta esconder-se atrás de uma oliveira, apoiando-se 
nesta. A sua curiosidade é tal que não se apercebe que aos seus pés 
está um alecrim decorado de flores lilases onde está uma abelha a 
descansar. Ao sentir a sua presença, a abelha assustou-se de tal 
forma que, sem pensar duas vezes, ferra Alzira! A abelha cai no 
chão, morta, convicta de que salvou a sua colmeia.
Alzira sente uma dor miúda que lhe percorre todo o corpo e algo 
de estranho começa a acontecer. De repente, tudo começa a ficar 
maior: a oliveira, o alecrim, as abelhas que agora se aproximam, as 
formigas que já são do seu tamanho… Alzira apercebe-se que afinal 
foi ela que ficou mais pequena, reduziu até ficar do tamanho de 
uma abelha.

ALZIRA 
NO PAÍS DAS ABELHAS
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Ainda meio atordoada, sente o seu corpo ser levantado do sítio 
onde caiu e sente que voa. Duas abelhas soldado pegaram nela 
pelos braços e levaram-na até à colmeia. Ao entrar tudo fica 
escuro. Depois, aos poucos os olhos vão-se habituando à escuridão 
e começa a aperceber-se que está a passar num corredor cheio 
de portas hexagonais. Essas portas deixam ver no interior umas 
larvas que se transformam. De súbito, chegam a uma sala amarela, 
brilhante e resplandecente. Mel dourado e perfumado escorre pelas 
paredes e milhares de abelhas movimentam-se apressadamente à 
volta de uma grande e majestosa abelha.
“Sua Majestade! Capturámos o ser intruso! Aqui está!”
“O que é isso???” ouve-se a voz estridente da abelha rainha ao 
olhar para Alzira.
“Sua Majestade” diz Alzira numa voz indignada “Sou uma menina!”
“Uma menina? Que tipo de inseto és tu? Nunca vi nada assim.”
“Não sou um inseto! Sou uma menina!”
“Porque só tens duas patas em vez de seis, e onde estão as tuas 
asas?
“Majestade, as meninas só têm duas pernas e não têm asas!”
“Então não serves para nada! Mandem DECAPITÁ-LA”
“Mas… Majestade! Tenha calma. Eu não fiz nada de mal, só queria 
conhecer a Sua colmeia.”
“Isto não é um museu! Ou estás aqui para trabalhar ou se não serves 
para nada, como parece ser o teu caso, és decapitada!”
“Eu sei fazer muitas coisas: sei saltar à corda, jogar ao pião e até já 
sei atar os atacadores dos sapatos!”
“Sabes ir buscar pólen às flores? Sabes transformá-lo em mel? 
Sabes fazer cera? Sabes como proteger a colmeia? Aqui somos uma 
comunidade, trabalhamos todos em conjunto, como um só organismo. 
Se não sabes fazer nada do que disse não podes fazer parte da 
colmeia. DECAPITEM-NA!” gritou a rainha já a perder a paciência.
De repente, uma abelha vigia entra exaltada a gritar.
“Fogo, fogo! Há fogo na floresta!”
“Tens a certeza vigia?” pergunta a rainha.
“Sim, sim, lá fora está tudo cheio de fumo. Não se vê nada.”
“Então já sabem o que fazer: EXECUTAR O PLANO C!”
“EXECUTAR O PLANO  C, Sua majestade!” repetiram as abelhas 
obedecendo.
Todas as abelhas deixaram as suas tarefas e começaram a comer 
todo o mel que conseguiam. Alzira achou muito estranho aquele 
ritual, num momento de emergência fazerem um festim de mel, 
mas não ficou a pensar muito no assunto. Aproveitou a distração, 
pegou em si e fugiu. Pelo caminho foi encontrando abelhas a comer 
e outras deitadas de papo para o ar, de tão cheias de mel que já 
estavam. Comiam até não poder mais. A meio do corredor pergunta 
a uma jovem abelha: 
“O que é o plano C?”
“O plano C é comer até não poder mais porque vem aí um fogo 
e podemos ficar sem colmeia e é o que fazem todas as abelhas 
quando sentem que há fogo” diz a jovem abelha.
Alzira continua a correr e ao chegar à saída da colmeia sente o 
fumo e começa a tossir. Há fumo por todo o lado, mas no meio 
do fumo avista-se uma figura. Afinal é o apicultor que anda com 
o seu fumigador a fazer fumo para enganar as abelhas e se poder 
aproximar em segurança. O apicultor é quem trata da colmeia e 
vai lá buscar mel. Para que o possa fazer sem ser picado usa este 
instrumento de fazer fumo que faz com que as abelhas pensem que 
há fogo e comam todo o mel possível, até não poder mais. Assim as 
abelhas ficam moles e sem forças para o picar.
Mesmo antes do apicultor chegar à colmeia, Alzira salta e consegue 
cair em cima de uma papoila. Ao cair perde os sentidos. Pouco 
depois, ao acordar, repara na papoila, agora sem pétalas e muito 
mais pequena do que ela. Alzira recuperou o seu tamanho normal! 
Volta para casa a correr e ouve a mãe à distância:
“Alzira anda lanchar! O chá está pronto e há torradas com mel!”

Ouve quem te aconselha: Come mel mas respeita a abelha! 
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ENERGIA/ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS/
POLUIÇÃO DO AR /MOBILIDADE

DR 93 SÉRIE I de 2012-05-14
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120909
Resolução da Assembleia da República n.º 73/2012 - AR
Recomenda ao Governo a eletrificação do troço Caíde-Marco de Canaveses 
na linha do Douro 
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120917 
Portaria n.º 139/2012 - MEE
Procede à revogação do regime de prestação de serviços de garantia de 
potência dos centros eletroprodutores ao Sistema Elétrico Nacional e do 
respetivo mecanismo de remuneração e estabelece os princípios orientadores 
da regulamentação do regime de subsidiação substituto, e revoga a  http://dre.
pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=20101942
Portaria n.º 765/2010” Portaria n.º 765/2010, de 20 de agosto 
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120918
Portaria n.º 140/2012 - MEE
Estabelece os termos da tarifa de referência do regime remuneratório aplicável 
às instalações de cogeração 
DR 99 SÉRIE I de 2012-05-22
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.99&iddip=20120980 Resolução 
da Assembleia da República n.º 74/2012 - AR
Recomenda que o prolongamento da linha Verde do metro, entre o ISMAI e a 
Trofa, integre a 2.ª fase da rede do metro da área metropolitana do Porto 
DR 111 SÉRIE I de 2012-06-08
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.111&iddip=20121097
Portaria n.º 181/2012 - MEE
Aprova o Regulamento de Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural e 
revoga a http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=19983762
Portaria n.º 1025/98” Portaria n.º 1025/98, de 12 de dezembro 

 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

DR 90 SÉRIE I de 2012-05-09
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.90&iddip=20120884
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2012/A – RAA - AL
Estabelece o regime jurídico de revelação e aproveitamento de bens naturais 
existentes na crosta terrestre, genericamente designados por recursos 
geológicos, integrados ou não no domínio público, do território terrestre e 
marinho da Região Autónoma dos Açores  
DR 99 SÉRIE I de 2012-05-22
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.99&iddip=20121000
Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2012/A – RAA - PG
Regulamenta o exercício da atividade industrial na Região Autónoma dos 
Açores, aprovado pelo  http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=20120109
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2012/A” Decreto Legislativo Regional n.º 
5/2012/A, de 17 de janeiro

RESÍDUOS

DR 107 SÉRIE I de 2012-06-01
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.107&iddip=20121061” 
Decreto Legislativo Regional n.º 24/2012/A – RAA - AL
Aprova as normas que regulamentam a gestão de fluxos específicos de 
resíduos

OUTROS

DR 87 SÉRIE I de 2012-05-04
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.87&iddip=20120844
Resolução da Assembleia da República n.º 62/2012 - AR
Recomenda ao Governo que promova o consumo de produtos nacionais e 
crie melhores condições para que esses produtos de origem nacional sejam 
identificados 
DR 93 SÉRIE I de 2012-05-14
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120910
Portaria n.º 138/2012 – PCM; MEE
Primeira alteração à  http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=20081497
Portaria n.º 517/2008” Portaria n.º 517/2008, de 25 de junho, que estabelece os 
requisitos mínimos a observar pelos estabelecimentos de alojamento local 
DR 101 SÉRIE I de 2012-05-24
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.101&iddip=20121012
Portaria n.º 169/2012 – MF; MAMAOT
Fixa a estrutura nuclear do Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.101&iddip=20121013
Portaria n.º 170/2012 - MF; MAMAOT
Fixa a estrutura nuclear da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) 
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.101&iddip=20121014
Portaria n.º 171/2012 - MF; MAMAOT
Fixa a estrutura nuclear da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território

LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL

AGRICULTURA

DR 92 SÉRIE I de 2012-05-11
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.92&iddip=20120901 
Decreto-Lei n.º 101/2012 - MAMAOT
Cria uma linha de crédito com juros bonificados, dirigida prioritariamente 
a operadores do setor da pecuária extensiva, que exerçam as atividades 
da bovinicultura, caprinicultura, ovinicultura, equinicultura, suinicultura 
e apicultura, com vista a compensar o aumento dos custos de produção 
resultantes da seca 
DR 106 SÉRIE I, 1º SUPLEMENTO de 2012-05-31
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.106S01&iddip=20121067”
Portaria n.º 178-A/2012 - MAMAOT; MSSS 
Prevê apoios às explorações agrícolas situadas no continente português, nos 
termos da  http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sum&iddip=20120603
Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2012, de 27 de março

ÁGUA / OCEANO

DR 84 SÉRIE I de 2012-04-30
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.84&iddip=20120819
Portaria n.º 117/2012 – MF; MNE; MDN; MAMAOT
Define a Comissão Interministerial de Limites e Bacias Hidrográficas Luso-
Espanholas 
DR 102 SÉRIE I de 2012-05-25
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.102&iddip=20121023 
Portaria n.º 173/2012 - MAMAOT
Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações das águas 
subterrâneas situadas no concelho da Nazaré
DR 104 SÉRIE I de 2012-05-29
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.104&iddip=20121032
Portaria n.º 175/2012 – MDN; MAMAOT
Procede à designação das praias marítimas e das praias de águas fluviais e 
lacustres qualificadas como praias de banhos no ano de 2012
DR 111 SÉRIE I de 2012-06-08
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.111&iddip=20121098
Portaria n.º 182/2012 - MAMAOT
Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de 
águas subterrâneas situadas no concelho de Benavente
DR 112 SÉRIE I de 2012-06-11
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.112&iddip=20121104 
Portaria n.º 183/2012 - MAMAOT
Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação PDH1 - Ronqueira 
localizada no concelho de Penaco

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA/FLORESTA/
CAÇA/PESCA

DR 89 SÉRIE I de 2012-05-08
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.89&iddip=20120875 
Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2012/A – RAA - PG
Cria o Parque Arqueológico Subaquático do Dori, na ilha de São Miguel
DR 91 SÉRIE I de 2012-05-10
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.91&iddip=20120890
Resolução da Assembleia da República n.º 69/2012 - AR
Recomenda ao Governo um conjunto de medidas que promovam a utilização 
e valorização da biomassa florestal como contributo para a gestão sustentável 
das florestas e como prevenção da ocorrência de incêndios florestais 
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.91&iddip=20120891
Resolução da Assembleia da República n.º 70/2012 - AR
Recomenda ao Governo a valorização energética da biomassa no objetivo de 
proteção da floresta
DR 92 SÉRIE I de 2012-05-11
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.92&iddip=20120902
Portaria n.º 137/2012 - MAMAOT
Define as espécies cinegéticas às quais é permitido o exercício da caça e fixa 
os períodos, os processos e outros condicionamentos para a época venatória 
de 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015
DR 93 SÉRIE I de 2012-05-14
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120919 
Portaria n.º 141/2012 - MAMAOT
Estabelece para 2012, a título excecional e por motivos biológicos, os períodos 
de interdição da pesca com ganchorra
DR 96 SÉRIE I de 2012-05-17
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2012.96&iddip=20120957
Decreto-Lei n.º 105/2012 - MAMAOT
Define os novos limites da Zona de Proteção Especial das Ilhas 
Berlengas, procedendo à quarta alteração ao http://dre.pt/util/getdiplomas.
asp?s=sum&iddip=19993280  
Decreto-Lei n.º 384-B/99” Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro

LEGENDA

AR – Assembleia da República
MAMAOT - Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
MDN – Ministério da Defesa Nacional
MEE – Ministério da Economia e Emprego
MEC – Ministério da Educação e Ciência
MF – Ministério das Finanças
MNE - Ministério dos Negócios Estrangeiros
MS – Ministério da Saúde
MSSS - Ministério da Solidariedade e da Segurança Social
PCM - Presidência do Conselho de Ministros
PCM – CJ - Presidência do Conselho de Ministros - Centro Jurídico
RAA - AL - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 
RAA - PG - Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo
RAA – SGAM – Região Autónoma dos Açores – Secretaria-geral do Ambiente e do Mar 
RAM - AL – Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa

Fonte: Diário da República Electrónico – Sumários (http://dre.pt/)
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TORTILHAS DE LEGUMES

E
D

U
C

A
R

 E
 F

O
R

M
A

R

A
le

x
a
n

d
ra

 A
z
e
v
e
d

o

Este prato é uma alternativa excelente à carne ou peixe
e de confecção rápida e fácil.

Ingredientes
_ 2 ovos,
_ 300 g de legumes cortados em pedaços 
 (por exemplo: cebola, cenoura e courgette), 
_ 75g de farinha de trigo 
 (100 g se for farinha de trigo tradicional não refinada, p.e. moída  
 em mó de pedra), 
_ 50 g de queijo emental ralado (facultativo), 
_ 1 colher de sopa de pinhões (facultativo), 
_ salsa picada, sal, pimenta e caril a gosto, óleo.

Modo de preparação 
Bater os ovos misturar todos os ingredientes. Fritar num frigideira 
anti-aderente com um pouco de óleo, colocando o preparado com 
a ajuda de uma colher, espalmando se necessário. Tapar a frigideira 
e deixar fritar em lume brando durante 4 a 5 minutos de um lado 
e depois virar.

Nota: 
Podemos variar a combinação dos legumes, assim podemos usar 
feijão verde, bróculos,  (ambos previamente cozido), alho francês,... 
É tudo uma questão de dar largas à imaginação e pormo-nos a 
experimentar!! 
 
(adaptado por Alexandra Azevedo da receita de Annette Wolter,

 Colecção Bom Apetite, volume 2 - Legumes, Círculo de Leitores, 2002) 
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ROSTOS 
QUERCUS

Nome: João Branco

Idade: 45 anos

Função na Quercus: Vice-presidente da Direcção Nacional;
Presidente do Núcleo Regional de Vila Real e Viseu; 
Coordenador do Grupo de Trabalho de Fotografia da Natureza, 
do Ambiente e Documental;

Descrição das funções que desempenha
Participação, com os restantes elementos do Núcleo Regional de 
Vila Real e Viseu, na organização de actividades, como recolha 
de sementes e plantas, organização de visitas a espaços naturais 
no âmbito do ciência viva, colaboração com escolas e outras.
Também me dedico bastante à causa dos rios com actividades 
de contestação à construção da barragem do Tua, das barragens 
do Tâmego e da barragem de Veiguinhas – esta última no rio 
Sabor no coração do Parque Natural de Montesinho.

Como aconteceu a sua vinda para a Quercus
Já estive ligado à Quercus praticamente desde o início da associação 
quando participei numa acção do rio Corgo, junto à rua dos Ferreiros 
em Vila Real.
Acerca de 5 anos reenscrevi-me na QUERCUS e candidatei-me 
com o Sérgio Madeira e o Manuel Fernandes à direcção do Núcleo 
de Vila Real. Depois disso já ingressaram outras pessoas para a 
direcção do Núcleo como o João Carlos Baptista, a Regina Severo 
e a Isabel Branco.
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Em que área de trabalho da Quercus mais se revê
Gosto mais dos trabalhos que estejam directamente relacionados 
com a natureza e a vida selvagem. Gosto também de fotografia de 
natureza, mas em geral tenho pouco tempo.
Faço os possíveis por acompanhar os processos de Avaliação 
de Impacto Ambiental de barragens, parques eólicos, estradas e 
outros que tenham impactes negativos nas áreas protegidas e na 
rede Natura 2000.

O que mais a preocupa em matéria ambiental
A velocidade com que os ecossistemas e biodiversidade estão a ser 
destruídos.
Se em Portugal os governos pouco ou nada ligam à conservação 
da natureza das espécies e dos habitats, imaginem o cenário nos 
países de África, Ásia e América do Sul …

Diga-nos o que faz todos os dias pelo ambiente:
Todos os dias procuro estar atento a ameaças à natureza e tento 
arranjar maneira de intervir para tentar minimizar os impactos. 
A maior parte das vezes não consigo fazer nada… No entanto, já 
tivemos projectos cancelados ou modificados pela nossa acção 
com resultados positivos para a natureza. Isso dá-me o alento para 
continuar… 
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da Natureza

MORADA: 
Centro Associativo Bairro do Calhau, 
Bairro do Calhau,
1500-045 Lisboa 

TELEFONE: 217 788 474

FAx: 217 787 749

EMAIL QUERCUS AMBIENTE: 
jornal@quercus.pt

SITE QUERCUS: www.quercus.pt

DIRECTOR: Nuno Sequeira

DIRECÇÃO EDITORIAL: 
Idalina Perestrelo 

MARKETING: Marcos Bartilotti 

GRAFISMO: Ideia Clara. Design

COLABORARAM NESTE NÚMERO: 
Alexandra Azevedo; Anabela
Rodrigues; Ana Cristina Costa; Américo 
Barbosa; Centro de Recuperação de 
Animais Selvagens de Montejunto; 
Centro de Recuperação de Animais 
Selvagens de Santo André; Cláudia 
Silva; Condomínio da Terra; Cristina 
Rodrigues; Custódia Gonçalves; 
Direcção Nacional da Quercus;
Ecocasa; Elsa Oliveira; Fernando 
Américo; Idalina Perestrelo; João 
Branco; Joaquim Peixoto; José Paulo 
Martins; Mafalda Sousa; Núcleo 
Regional de Braga da Quercus;
Núcleo Regional da Guarda da 
Quercus; Núcleo Regional do Litoral 
Alentejano da Quercus; Núcleo 
Regional do Porto da Quercus; Nuno 
Sequeira; Paula Silva; Paulo Magalhães; 
Paulo Monteiro; Planetazul; Ricardo 
Marques; Sara Campos; Soraia Taipa; 
Susana Fonseca; Telma Costa.

FOTO CAPA:  Ricardo Marques

FOTOS: Águas do Ribatejo EM, SA; 
Alexandra Azevedo; Américo Barbosa; 
Antónia Ribeiro; António Spínola; 
Dário Cardador; Eduardo Buzaglo; 
Elsa Oliveira; Fernando Américo; FCN; 
Fojo - Artur e Filipa; Hélder Spínola; 
Idalina Perestrelo; Nicolau Fernandes; 
Núcleo Regional do Porto da Quercus; 
Paulo Daniel; Paulo Monteiro; Ricardo 
Marques;  www.energyglobe.info

IMPRESSÃO: Mirandela Artes Gráficas  

TIRAGEM: 10 000 exemplares

DEPÓSITO LEGAL Nº: 200020/03

O conteúdo dos artigos constantes 
nesta publicação é da exclusiva 
responsabilidade dos seus autores.

MECENAS PRINCIPAL

MECENAS JORNAL

MECENAS PRINCIPAL

MECENAS JORNAL

PEDIDO DE VOLUNTÁRIOS 
PARA O NÚCLEO REGIONAL 
DE LISBOA
No âmbito da estratégia definida pelo Núcleo Regional de Lisboa para 2012, está prevista a continuidade dos 
Grupos de Trabalho actualmente existentes, nomeadamente o Grupo de Actividades Ambientais e o Grupo 
de Apoio Técnico e a constituição novos Grupos em temáticas especificas, com a integração de novos volun-
tários.
Para uma maior facilidade, em termos de participação presencial regular em reuniões, nos trabalhos e nas ini-
ciativas em geral, os voluntários a integrar nos Grupos deverão ter residência, desenvolver as suas actividades 
profissionais ou de estudo no Distrito de Lisboa e concelho de Benavente.
A actual Direcção do Núcleo Regional de Lisboa faz um apelo para que os sócios possam desenvolver uma 
maior participação ao nível de voluntariado no trabalho contínuo desta estrutura da Quercus.

Grupo de Actividades Ambientais
Pretende-se continuar a dinamizar um conjunto diversificado de iniciativas na área geográfica de intervenção 
do Núcleo de Lisboa, como visitas e passeios pedestres e de bicicleta, percursos interpretativos e de diagnós-
tico, plantações de árvores autóctones, concursos fotográficos, peddy-papers, palestras, workshops e cursos 
sobre diversas temáticas, pelo que se pretende recrutar voluntários que tenham experiência em realizar activi-
dades deste âmbito e que demonstrem um forte interesse e capacidade para realizá-las. 

Grupo de Espaços Verdes e Biodiversidade
Este Grupo procurará apoiar os trabalhos do Núcleo de Lisboa nestas temáticas que se apresentam, no que 
respeita ao seu historial, como umas das principais fontes de solicitações externas, e que possui um grande 
potencial para o desenvolvimento de iniciativas. Pretende-se também que auxilie na recolha de informação 
para apoio à decisão, emissão de pareceres, realização de estudos e apoio no planeamento e realização de 
actividades. Preferência para voluntários com formação em Agronomia, Arquitectura Paisagística, Biologia e 
áreas relacionadas.

Grupo de Denúncias
Pretende-se criar um Grupo direccionado para o acompanhamento das denúncias que chegam diariamente 
ao Núcleo de Lisboa. As denúncias incidem sobre as temáticas mais variadas pelo que necessitamos de volun-
tários com formação ou experiência diversificada, embora com especial necessidade na área de Direito, prefe-
rencialmente Direito do Ambiente. Os trabalhos assentam na recolha de informação prévia, preparação de 
comunicações às entidades competentes, deslocações ao terreno para pesquisa, levantamento e confirmação 
de informação, gestão e actualização da base de dados informatizada existente, e apoio jurídico.

Grupo de Apoio Técnico
Continuamos a necessitar de voluntários especialistas com formação e/ou experiência nas áreas de Econo-
mia, Engenharia do Ambiente, Geografia (Planeamento/SIG), Geologia, Ordenamento do Território, Psicologia 
Ambiental, Sociologia, Urbanismo, entre outras, para o Grupo de Apoio Técnico. Este grupo multidisciplinar 
está vocacionado para a participação em consultas públicas, elaboração de pareceres e estudos, acompanha-
mento de denúncias ambientais específicas e outras colaborações em que seja necessário um apoio mais 
técnico e especializado.

Instruções para candidatura
Se tiver interesse em colaborar, candidate-se através do preenchimento do formulário em:
 http://bit.ly/voluntariadoquercuslx e envie uma mensagem com o CV para lisboa@quercus.pt
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