
 

 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS DE 2021 

E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2022 

 
FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade 

Quinta de Chão de Carvalhos, Rua das Alheiras, 960, 4415-154 Pedroso (Vila Nova de Gaia) 
Telefone: 222 002 472 | www.fapas.pt | Contribuinte: 502732202 - NIB: 003300004533319667205 

Registo Nacional de Organizações não Governamentais de Ambiente e Equiparadas Nº 131/N | Centro de 
Formação CCPFC/ENT-NI-0173/21 - Conselho Científico Pedagógico da Formação | Membro fundador da 

Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente | Associação de Utilidade Pública 
(Diário da República, 2ª Série, nº 58, de 23/03/2020) | Registo da Transparência UE: 085425136903-05 | 

Organização Promotora de Voluntariado Acreditada  

  



FAPAS – RELATÓRIO E CONTAS DE 2021 

 2 

APRESENTAÇÃO 

 

Não nos parece ajustado fazer relatórios muito detalhados, por vezes repetindo 

informações já prestadas em relatórios anteriores e na circular regularmente enviada aos 

associados; assim, vamo-nos cingir ao que é relevante para apreciação da evolução da 

FAPAS, Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade (ex-Fundo para a 

Protecção dos Animais Selvagens). 

O ano de 2021 foi particularmente complicado para todos, pessoas e instituições e, no 

caso da FAPAS, foi-o por várias razões: 

a) Falta de apoios financeiros e reduzido pagamento de quotas (embora mais 

elevado que em anos anteriores); 

b) Falta de voluntariado; 

c) A profunda reorganização interna (arquivo, biblioteca, etc.), que ainda está em 

curso. 

Apesar disso, 2021 não foi um ano perdido, mas sim um ano de reorganização e de 

preparação de projetos que já começaram a ser lançados, como adiante melhor se 

explica. 

 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DEFESA DO AMBIENTE 

Nesta área a atuação da FAPAS consistiu, basicamente, na emissão de comunicados, 

isoladamente ou em parceria com a Coligação C6, ou com outras associações e 

elaboração de pronúncias em consultas públicas de EIAs (Estudos de Impacte Ambiental): 

- 17/01/2021 - PRONÚNCIA DA FAPAS NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA DO EIA 

DO BARK - BIOPARQUE BARQUINHA (VILA NOVA DA BARQUINHA) 

- 17/01/2021 – PRONÚNCIA DA FAPAS SOBRE MAIS UMA CULTURA INTENSIVA DE 

ABACATES NO ALGARVE. 

- 17/01/2021 - PRONÚNCIA DA FAPAS NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA DO 

“RASCUNHO DO 6º RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO NACIONAL DA CONVENÇÃO 

DE AAHRUS EM PORTUGAL”. 
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- 02/02/2021 - (SUBSCRIÇÃO COM OUTRAS ONGAS) - CARTA ABERTA – O MINISTRO 

DO AMBIENTE NÃO TEM DE SER UM AMBIENTALISTA, MAS DEVE RESPEITAR OS 

CIDADÃOS AMBIENTALISTAS E AS SUAS ASSOCIAÇÕES. 

- 05/02/2021 - A PROPÓSITO DO ENCERRAMENTO DA REFINARIA DE MATOSINHOS 

- PORQUE NÃO FAZER ALI UMA ÁREA PROTEGIDA? 

- 05/02/2021 - PARECER DA FAPAS SOBRE O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA 

ESTRADA PAVIMENTADA “CAMINHO DAS GINJAS – PAÚL DA SERRA”, PROPOSTO 

PELO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA. 

- 25/02/2021 – PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA, ANÁLISE DO 

DOCUMENTO SÍNTESE DE 15/02/2021. 

- 04/03/2021 (SUBSCRIÇÃO COM OUTRAS ONGAS) - FAPAS JUNTA-SE A UMA 

ALIANÇA INFORMAL DE ONGD E ONGA PARA RECOMENDAR À PRESIDÊNCIA 

PORTUGUESA DO CONSELHO EUROPEU UMA TRANSIÇÃO CLIMÁTICA JUSTA E 

INCLUSIVA. 

- 19/03/2021 - PROJETO BAÚ DAS IDEIAS – NA DÉCADA DA ONU PARA O RESTAURO 

DOS ECOSSISTEMAS (2021-2030). 

- 16/04/2021 – QUEIXA-CRIME SOBRE INTERVENÇÃO NO RIO OVIL (BAIÃO). 

- 18/04/2021 – COMUNICADO “AS “PRENDAS” DO 50º ANIVERSÁRIO DO PARQUE 

NACIONAL DA PENEDA-GERÊS”. 

- 23/05/2021 - PRONÚNCIA DA FAPAS NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA DE EIAs 

DE CENTRAIS FOTOVOLTAICAS. 

- 26/05/2021 - COMUNICADO “BASTA DE “ECOPAROLICES” SEM AVALIAÇÃO DO 

IMPACTE AMBIENTAL!” 

- 06/07/2021 - COMUNICADO “EM DEFESA DA BARRINHA DE ESMORIZ, SÍTIO DA 

REDE NATURA 2000”. 

- 08/07/2021 - COMUNICADO “EM DEFESA DO BAIXO VOUGA E DA RIA DE AVEIRO, 

SÍTIO DA REDE NATURA 2000 - MEIO SÉCULO DE PREVISÃO DOS AMBIENTALISTAS 

E MEIO SÉCULO DE IDEIAS OBSOLETAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”. 

- 09/07/2021 - (SUBSCRIÇÃO COM OUTRAS ONGAS) - ENERGIA SOLAR: OS FINS 

NÃO JUSTIFICAM OS MEIOS 
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- 28/09/2021 - (SUBSCRIÇÃO COM OUTRAS ONGAS) - APRESENTAÇÃO DA 

COLIGAÇÃO CÍVICA – PARTICIPAR NO PEPAC (PLANO ESTRATÉGICO PARA A 

POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM 2023-27) 

- O4/10/2021 - COMUNICADO “OLHAR AS PESSOAS NO AMBIENTE - O LEGADO DE 

LUÍS FILIPE COSTA NAS MÃOS DOS ADULTOS DE AMANHÃ” 

- 09/11/2021 (SUBSCRIÇÃO COM OUTRAS ONGAS) - CARTA ABERTA AO GOVERNO 

SOBRE O AUMENTO DAS ÁREAS LIMITE DE PLANTAÇÕES DE EUCALIPTO POR 

MUNICÍPIO EM MAIS 37 MIL HECTARES 

- 09/12/2021 – PRONÚNCIA DA FAPAS SOBRE O PROJETO APRESENTADO, E O 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL PRELIMINAR DO PPP LÍTIO. 

- 10/12/2021 - COMUNICADO “DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO DE 

CURTAS METRAGENS EM VÍDEO “OLHAR AS PESSOAS NO AMBIENTE: O LEGADO 

DE LUIS FILIPE COSTA NAS MÃOS DOS ADULTOS DE AMANHÃ” 

 

ÁREAS PROTEGIDAS 

A FAPAS procurou acompanhar aspetos relacionados com a Rede Natura 2000 e as Áreas 

Protegidas, nomeadamente no Parque Nacional Peneda-Gerês, Reserva Ornitológica do 

Mindelo, Parque Natural Litoral Norte, Ria de Aveiro, Reserva Natural Local do Estuário 

do Douro, entre outras.  

Nos termos do Decreto-Lei n.º 116/2019 de 21 de agosto, que define o modelo de 

cogestão das áreas protegidas, foram escolhidos os representantes das ONGAs 

(Associações de Defesa do Ambiente), nos diversos órgãos, num processo de eleição 

promovido pela CPADA (Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do 

Ambiente). 

Das candidaturas apresentada pela FAPAS, três em parceria com a QUERCUS e uma com 

a MILVOZ, assinaladas abaixo com (F+Q) e (F+M), foram eleitos e estão em funções, como 

voluntários, os representantes abaixo indicados que, nesta data, fizeram pequenos 

relatórios da sua participação: 

 

PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS 

- Comissão de Cogestão (F+Q): Fernando Barros (Suplente: Nuno Ribeiro de Oliveira) 
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A Comissão de Cogestão reuniu pela primeira vez no Vidoeiro (Gerês) a 6 de Abril de 

2021, sendo presidida pela Arqª Sandra Sarmento (ICNF) e tendo como restantes 

representantes um representante dos Municípios do PNPG (Presidente da C.M. de 

Arcos de Valdevez, Dr João Manuel Esteves); um representante das instituições de 

Ensino Superior (Universidade do Minho, tendo participado nas reuniões o Prof. José 

Brilha); um representante das comunidades de Baldios (Associação Atlântica; Sr 

Durval Gave, dos Baldios de Sistelo); um representante da DRAPN, e também a 

ADERE-Peneda-Gerês (representada pela Engª Sónia Almeida).  

Ficou decidido na primeira reunião que um grupo consultivo dos agentes turísticos 

na área do PNPG iria também passar a integrar as reuniões. Nessa primeira reunião 

decidiu-se ainda a criação de uma Estrutura de Apoio à Comissão de Cogestão, a 

qual integra representantes das várias entidades acima referidas.  

Da parte das ONGA eu tenho participado das reuniões da Comissão de Cogestão, e 

da Estrutura de Apoio.  

Outra das decisões relevantes foi que a Comissão iria reunir mensalmente, 

preferencialmente de modo rotativo nos vários Municípios do Parque Nacional 

Peneda-Gerês. Neste momento além do Vidoeiro (Gerês, Terras de Bouro), já 

reunimos também em Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Lamas de Mouro 

(Melgaço).  

Uma das questões decidida inicialmente prende-se com a criação do Plano de Acção 

da Comissão de Cogestão, bem como dos Projectos a integrar nesse plano (que 

estão a ser executados e/ou serão propostos pelas diversas entidades).  

Foi criado um website para a Comissão de Co-gestão - https://www.adere-

pg.pt/pt/cogestao - sendo que também se decidiu pela criação de um Inquérito de 

Consulta Pública ao Plano, e ideias sobre o território do PNPG, etc, o qual está 

disponível em - https://www.adere-pg.pt/pt/consulta_publica.php.  

Durante a Primavera/Verão de 2021 foram realizadas várias sessões de 

esclarecimento sobre a Cogestão, os seus propósitos, e ideias para o futuro do 

PNPG, as quais tiveram lugar nos vários Municípios do PNPG. Estão ainda previstas 

novas sessões de esclarecimento/reuniões de trabalho com os grupos específicos de 

trabalho designados.  
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Além da participação nas várias reuniões, quer da Comissão de Cogestão, quer da 

Estrutura de Apoio, participei também na Comemoração dos 50 anos do PNPG, que 

teve lugar na Porta de Lamas de Mouro.  

Neste momento, estando em elaboração o Plano de Cogestão do PNPG, bem como 

a definição dos projectos estratégicos, é minha opinião que o debate mensal sobre 

o PNPG, e os seus problemas, bem como a discussão de ideias para o seu futuro, é 

relevante por colocar à mesma mesa diversas pessoas, e instituições, com distintas 

visões e actividades nesta área protegida, único Parque Nacional do país, e que 

integra a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés, juntamente com o 

Parque Natural da Baixa Límia- Serra do Xurés (Galiza).  

No entanto, penso que o peso dado às questões de divulgação, promoção, 

sensibilização (para não dizer comercialização) do PNPG, e do potencial que a sua 

"marca" tem, juntamente com as preocupações de iniciativas relacionadas com as 

actividades turísticas no PNPG é demasiado, quando comparado com o peso dado 

às acções concretas no território, de uma região cada vez mais despovoada, e com 

mais desequilíbrios territoriais, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de 

vista ambiental, sendo a invasão de grandes áreas do território do PNPG (e área 

circundante) por espécies exóticas, o furtivismo, e o abandono do mosaico agro-

silvo-pastoril alguns dos seus maiores problemas.  

Outra das questões que me parece relevante é a avaliação da sobreposição de 

planos, entidades, e projectos para o PNPG, numa zona que abrange 5 Municípios, 

distribuídos por 3 Distritos, 4 Zonas de Intervenção, e que além do Plano da 

Comissão de Cogestão (agora em elaboração), tem ainda em vigor o POPNPG 

(Plano de Ordenamento do Parque Nacional Peneda-Gerês), os 5 Planos Directores 

Municipais, e ainda o Plano de Acção, e diversos projectos em curso, relativos à 

Reserva da Biosfera Gerês/Xurés.  

Entendo que a Comissão, embora tenha um poder mais consultivo do que 

propriamente executivo, deveria ter mais capacidade de monitorizar o território, a 

execução do Plano de Ordenamento do PNPG, e as acções concretas de conservação 

de espécies, fauna e flora, equilíbrio ambiental, biodiversidade, etc; assim como 

toda a preocupação pela a qualidade do território, do seu ordenamento, e da 

preservação do seu Património Natural e Cultural.  
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De entre as ideias que tem sido discutidas para o PNPG, e que serão incluídas nos 

Projectos a elaborar, destaco a criação de um Observatório dos territórios de 

Montanha, que poderá ser o embrião para a criação de um Centro de Investigação 

Multidisciplinar sobre o PNPG, que englobe a Academia, e as várias instituições 

presentes no território.  

A Comissão, e a Estrutura de Apoio, já reuniram em 2022, estando prevista a 

continuidade de reuniões mensais ao longo do ano, rotativas nos vários Municípios 

do PNPG, bem como a organização de uma sessão em Maio, aquando do 51º 

aniversário do PNPG. 

Fernando Cerqueira Barros 

 

PARQUE NATURAL DO ALVÃO 

- Comissão de Cogestão (F+Q): José Silva Carvalho (Suplente: Nuno Gomes Oliveira) 

A comissão de gestão do Parque Natural do Alvão tem reunido regularmente tendo 

já efetuado seis reuniões. Aprovou o seu regulamento de funcionamento assim 

como implementou, uma estrutura técnica de apoio (da qual faço parte) que reúne 

mensalmente. 

Normalmente em todas as reuniões da cogestão, as Camaras estão representadas 

pelo Presidente ou pelo Vereador do Ambiente, presencialmente ou on-line. Os 

restantes membros, Douro Histórico, UTAD, PROBASTO, Turismo, e ICNF, têm 

também estado sempre presentes. 

O técnico André Brito da CMVR, financiado pelo fundo ambiental, dá apoio à 

comissão de gestão e é extremamente disponível conhecedor e empenhado. Nota-

se assim uma vontade dos intervenientes em serem uteis e dinamizarem o processo 

de cogestão. No entanto, do meu ponto de vista, a comissão por não ter 

personalidade jurídica nem meios financeiros, nem sequer competências de gestão 

(não decide, não executa, não aprova, não delibera, etc, etc..) tem a sua margem 

de atividade muito reduzida limitando-se a ações de promoção informação e 

divulgação que não têm diretamente a ver com a gestão ou com a resolução de 

problemas do Parque Natural do Alvão. 

Os grandes projetos que são desenvolvidos no Parque por outras instituições e que 

usam verbas importantes, como projeto de recuperação de habitas do ICNF com 
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260 000,00 Euros de investimento, não são do conhecimento da comissão de gestão 

nem sobre eles esta se pronuncia. Assim, fica difícil elaborar um plano de atividades 

e orçamento para uma instituição que não tem nem dinheiro nem competências. O 

plano de atividades e orçamento para 2022 que lhe envio em anexo é, pois, vago e 

sem ações concretas para além da divulgação e promoção. 

No entanto, e como referi no início, há uma grande disponibilidade e empenho dos 

membros da comissão, sempre presentes e com uma postura construtiva que 

permitiu desenvolver uma serie de trabalhos 

Assim: 

- Foi aprovado o regulamento interno da comissão de cogestão. 

- Foi implementada a estrutura de apoio técnico à comissão de cogestão. 

- Foi efetuada em 8 de junho uma cerimónia para a celebração do aniversario do 

Parque Natural do Alvão, com saída de campo. 

- Aprovado o plano de atividades e orçamento para 2021. 

- Efetuada em 11 dezembro de 2021 uma reunião com o conselho estratégico para 

apresentação do regulamento interno e plano de atividades. 

- Duas sessões publicas na CMVR e na CMMB para apresentação do modelo de 

cogestão às instituições mais relevantes 

- Já em 2022 foram efetuadas seis sessões de auscultação dos atores locais para 

divulgação publica do modelo de cogestão sendo igualmente disponibilizado online 

um inquérito com objetivo de obter propostas que possam contribuir para o 

desenvolvimento do PNL. 

- De momento está em elaboração o plano de atividades e orçamento da comissão 

cogestão para 2022. 

Para ver as dúvidas com que me debato sobre o modelo dou o seguinte exemplo 

que coloquei também à comissão: foram auscultados, numa ação muito meritória, 

vários atores locais das áreas do turismo, baldios, caça ensino e outros. Na ausência 

de competências, coloca-se a questão de qual o seguimento a dar às preocupações 

expostas pelos intervenientes. O que se faz com as conclusões, envia-se um relatório 

ao Ministro? Não obtive resposta concreta a esta questão. 



FAPAS – RELATÓRIO E CONTAS DE 2021 

 9 

Parece –me pois que quem elaborou o modelo jurídico/legal esvaziou as comissões 

de cogestão de poder executivo criando uma área de atuação cinzenta difícil de 

explicar e perceber. 

Mas globalmente como lhe disse, no PNL há muito empenho dos seus membros e 

dentro do contexto existente muito trabalho produzido. 

José Paulo 

- Conselho Estratégico: Paulo Fontoura (Suplente: José Gonçalves) 

Tendo sido eleito como representante do Conselho Estratégico do Parque Natural 

do Alvão, informo que, até ao momento, não recebi qualquer contacto.  

Paulo Fontoura 

 

PARQUE NATURAL DO LITORAL NORTE 

- Comissão de Cogestão (F+Q): Vasco Soares (Suplente: Sérgio Modesto) 

No que diz respeito à área protegida do PNLN foi elaborado recentemente o plano 

estratégico de co-gestão com várias intervenções futuras. 

Vasco Salazar Soares 

- Conselho Estratégico: Carlos Rio (Suplente: Nuno Gomes Oliveira) 

Nunca fui convocado para o Conselho Estratégico do PNLN, suspeitando que não 

tenha sido nunca convocado! 

Carlos Rio 

 

PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS 

- Comissão de Cogestão; Rui Cordeiro (Suplente: Jorge Anastácio) 

Nunca fomos convocados ou contactados, e a 27/12/2021 depois de questionar o 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós sobre este processo fui 

informado que ainda não tinha a concordância de todos os municípios abrangidos 

por esta área protegida. Completo com cópia de email enviado ao PNSAC, ICNF e 

município de Porto de Mós com alerta para uma intervenção urgente em áreas 

afetadas por espécies invasoras. 

Rui Cordeiro 

 

RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO 
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- Conselho Estratégico: Nuno Gomes Oliveira (Suplente: Álvaro Reis) 

Durante 2021 o Conselho Estratégico reuniu uma vez, no dia 4 de Agosto, para 

apreciar o plano de atividade para... 2021. O representante das ONGAs esteve 

presente, não tendo a reunião resultado em nada de concreto. O representante das 

ONGAs acompanhou a empreitada de eliminação de acácias em S. Jacinto, fazendo 

várias visitas à AP (Área Protegida), em 07/04/2021, 23/05/2021, 12/04/2021 e 

27/10/2021, nesta com a presença da Diretora Regional da Conservação da 

Natureza e Florestas do Centro e outros técnicos do ICNF e docentes da 

Universidade de veiro e da Esfola Superior Agrária de Coimbra e apresentou as suas 

apreensões e queixas quanto à intervenção em curso; para memória futura, tudo 

foi registado  expondo relatório de 08/11/2021. NOTA: em 2022, até esta data, não 

houve qualquer reunião. 

Nuno Gomes Oliveira 

 

RESERVA NATURAL DE PAUL DE ARZILA 

Comissão de Cogestão (F+M): Myriam Kanoun-Boulé (Suplente: Manuel Malva) 

No que diz respeito à RN Paul de Arzila não existe qualquer desenvolvimento.  

Ainda não fomos convocados ou sequer contactados. 

Manuel Malva 

 

MONUMENTO NATURAL DO CABO MONDEGO 

Comissão de Cogestão: Vítor Pereira (Suplente: Luís Pena) 

Até esta data não houve nenhuma convocatória para se iniciar a Comissão de 

CoGestão da AP do Monumento Natural do Cabo Mondego, nem resposta a dois 

emails enviados para o Presidente da Câmara Municipal da Figueira Foz sobre este 

assunto. De salientar, que não tenho conhecimento de que esteja constituído o 

Conselho Estratégico para esta AP, o que impede, suponho, a criação da Comissão. 

Vítor Pereira 

 

OUTRAS REPRESENTAÇÕES 

Para além dos órgãos de Cogestão das APs, durante o ano de 2021 a FAPAS continuou a 

participar nos seguintes órgãos e organizações: 
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- CPADA (Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente), 

como suplente; 

- Conselho Municipal de Ambiente de Gaia; 

- Conselho Municipal de Ambiente do Porto; 

- Coligação C6 (ANP|WWF, FAPAS, GEOTA, LPN, QUERCUS e SPEA). 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A FAPAS tem promovido e desenvolvido ações de sensibilização e ateliers para a 

comunidade escolar quer em contexto de sala de aula quer no terreno e cujas temáticas 

estão incluídas no plano educativo da escola. Prosseguindo uma Educação Ambiental 

aberta, transversal e participada o FAPAS tem promovido, entre outras, as seguintes 

iniciativas: 

Destaca-se o lançamento e conclusão do PROJETO “OLHAR AS PESSOAS NO AMBIENTE: 

O LEGADO DE LUIS FILIPE COSTA NAS MÃOS DOS ADULTOS DE AMANHÃ”, cofinanciado 

pelo Fundo Ambiental, no quadro do Aviso n.º 6528/2021 “Apoiar uma nova cultura 

ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 — Saúde de 

qualidade, água e cidades e comunidades sustentáveis” destacando-se a colaboração 

voluntária das associadas Susana Freitas e Soraia Barbosa. 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

Durante o ano de 2021 o Centro de Formação do FAPAS (acreditado pelo Conselho 

Científico Pedagógico da Formação Contínua, código CCPFC/ENT-NI-0173/21) continuou 

a ter a colaboração da Doutora Isabel Fernandes, como professora destacada pelo 

Ministério da Educação, no âmbito do protocolo com a APA (Agência Portuguesa do 

Ambiente) e o Ministério da Educação. 

Foram promovidas as seguintes ações de Formação acreditada: 

- - “Preservar a Biodiversidade, uma das vertentes da educação para a cidadania” 

– ação de formação desenvolvida na modalidade de Curso de Formação, com a 

duração de 25 horas acreditadas, destinadas a docentes educadores de infância 

e docentes dos ensinos básico e secundário. Esta ação, pela pertinência dos 

temas, foi aberta igualmente aos associados e à comunidade em geral; 
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- - “Aprender no Campo” – 1ª edição – ação de formação desenvolvida na 

modalidade de Curso de Formação, com a duração de 15 horas acreditadas, 

destinadas a docentes pertencentes aos grupos de recrutamento de Biologia e 

Geologia, Matemática e Ciências Naturais, Geografia e Ciências Agro-Pecuárias. 

Esta formação foi aberta a associados e à comunidade em geral; 

- - “Conferências da Natureza” – 2ªedição – Conjunto de 8 sessões a decorrer on-

line, destinada a docentes de diversos grupos de recrutamento, a decorrer na 

modalidade de Ação de Curta Duração. Estão igualmente abertas à comunidade 

em geral e aos associados; 

 

Ações de formação a realizar: 

- - “Aprender no Campo” – 2ª edição – ação de formação desenvolvida na 

modalidade de Curso de Formação, com a duração de 15 horas acreditadas, 

destinadas a docentes pertencentes aos grupos de recrutamento de Biologia e 

Geologia, Matemática e Ciências Naturais, Geografia e Ciências Agro-Pecuárias e 

aberta a associados e à comunidade em geral que pretendam inscrever-se; 

- - “Aprender na Rua” – 9ª edição – ação de formação desenvolvida na modalidade 

de Curso de Formação, com a duração de 25 horas acreditadas, destinadas a 

docentes pertencentes aos grupos de recrutamento de Geografia, Português e 

Estudos Sociais/História e História. Esta formação estará aberta também para 

associados e à comunidade em geral que pretendam inscrever-se; 

- - “A educação ambiental e o combate às espécies invasoras na conservação da 

biodiversidade” - ação de formação desenvolvida na modalidade de Curso de 

Formação, com a duração de 15 horas acreditadas, destinadas a docentes 

pertencentes aos grupos de recrutamento de Biologia e Geologia, Matemática e 

Ciências Naturais, Geografia e Ciências Agro-Pecuárias e aberta a associados e à 

comunidade em geral que pretendam inscrever-se; 

- - “Insetos: agentes naturais promotores de biodiversidade” - ação de formação 

desenvolvida na modalidade de Curso de Formação, com a duração de 15 horas 

acreditadas, destinadas a docentes pertencentes aos grupos de recrutamento de 

Biologia e Geologia, Matemática e Ciências Naturais, Geografia e Ciências Agro-

Pecuárias; 
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O Centro de Formação tem ainda vindo a desenvolver diversas atividades 

educativas/projetos junto das escolas: 

- - “No canyon do rio Ferreira à descoberta do passado!”; 

- - “Duna Viva” 

- - “O Homem, o Litoral e a Conservação da Natureza “– exposição itinerante 

- - “Árvores Extraordinárias” 

- - “Cidadania, sustentabilidade e conservação - habitats de Portugal” - exposição 

itinerante 

- - “Percursos Pedagógicos na Quinta” - Coca-bichinhos em ação 

 

COMUNICAÇÃO 

Para além do site da associação, www.fapas.pt, do twitter (https://twitter.com/ptfapas) 

e do Facebook (www.facebook.com/FAPAS.PT), a FAPAS comunicou com os associados, 

e com uma longa lista de amigos, através de 19 circulares enviadas durante 2021 com 

recurso à plataforma SENDINBLUE. 

Acrescentamos os comunicados de imprensa acima referidos, alguns dos quais tiveram 

uma vasta divulgação na Comunicação Social. 

 

FUNCIONAMENTO ASSOCIATIVO 

A Direção da FAPAS reuniu, durante 2021, doze vezes, na generalidade das reuniões por 

videoconferência dadas as medidas sanitárias vigentes. 

A Associação contou, durante 2020, em permanência até Agosto, com uma técnica 

administrativa (D. Fátima Gonçalves), que passou a tempo parcial a partir de Setembro, 

e com a docente em mobilidade (Doutora Isabel Fernandes) ao abrigo do Acordo entre o 

Ministério do Ambiente e o da Educação. 

A docente destacada é um elemento fundamental para a implementação e dinamização 

de uma parte muito significativa das iniciativas, em especial as que envolvem a 

comunidade educativa, onde obrigatoriamente será necessário mencionar a formação 

acreditada para docentes, a comemoração de datas alusivas ao ambiente, etc. 
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No final de 2021 a associação tinha 2553 associados inscritos, mais 81 que no ano 

anterior; no entanto os sócios ativos (avaliando pelo pagamento de quotas) são poucos, 

como se pode ver pelo quadro seguinte: 

EVOLUÇÃO DA RECEITA DE QUOTAS DE SÓCIOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

    380  €      380  €      450  €         40  €      235  €      210  €      165  €      430  €   2 145  €   4 817  €  

 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SÓCIOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

    2 113       2 156       2 131       2 154       2 173       2 184       2 080       2 037       2 472       2 553   

 

CONTENCIOSO JUDICIAL 

PROCESSO 8320/20.1T8VNG – Em 14/02/2020 a FAPAS e os seus diretores Nuno Gomes 

Oliveira, Jorge Moreira e Álvaro Reis foram citados, na qualidade de réus, num processo 

movido pelos consócios José Pissarra, Luzia Sousa e Vítor Seco, em que impugnavam, 

junto do Tribunal, a sessão da Assembleia Geral realizada em 27/06/2020. Naturalmente 

que se contestou o peticionado, tendo sido realizada sessão de julgamento em 

11/11/2021. Desta sessão resultou um acordo das partes, que não foi cumprido pela 

parte dos autores da ação, pelo que a ação judicial terminou. 

PROCESSO 776/21.1T9VNG – Em 26/01/2021 foi apresentada pela FAPAS uma queixa-

crime por difamação contra os 103 subscritores do abaixo-assinado publicado no jornal 

Público, de 31/07/2020 e Expresso, de 01/08/2020. Aguarda-se a evolução do processo. 

 

TERRENOS DA FAPAS 

QUINTA DE CHÃO DE CARVALHOS (V. N. de GAIA) - Com cerca de 30 000 m2 e a 

recuperação da casa rural, onde a sede e os serviços da FAPAS ficaram instalados desde 

22/02/2020.  

TAPADA DA VOLTA DO CARRO (ENTRE-AMBOS-OS-RIOS, PONTE DA BARCA) – Este 

terreno, com 4.260 m2, adquirido em 15/6/1994, ainda não está registado em nome do 

FAPAS, o que agora se está a tratar. Foi visitado em 8/8/2919. 

CUMES (CHÃOS, FERREIRA DO ZÊZERE) – Terreno com 2,364 hectares, foi adquirido em 

15/07/2007, em parceria com a QUERCUS, para preservar uma população de orquídeas. 

Foi visitado pela Direção do FAPAS em 25 e 26/07/2019. 
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CACHÃO (ALGORES, FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO) – Terreno de 3,9024 hectares, 

adquirido em Abril de 2011. A gestão foi atribuída pela FAPAS à ATN (Associação 

Transumância e Natureza) por protocolo de 2009. Este terreno foi visitado por membros 

da Direção da FAPAS em 5/11/2020 e feita uma atualização do protocolo de cedência, 

assinada em 19/03/2021. 

 

NÚCLEOS ASSOCIATIVOS 

De acordo com o Regulamento de Criação e Funcionamento de Núcleos (aprovado em 

06/09/2019), só está ativo o Núcleo do Mindelo (Vila do Conde), especialmente 

vocacionado para a defesa da Reserva Ornitológica do Mindelo. 

Sobre os atentados à Reserva Ornitológica do Mindelo foram feitos diversos comunicados 

e diligências, junto do anterior executivo da Câmara Municipal de Vila do Conde e da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que culminaram com 

uma queixa à Comissão Europeia, apresentada em 12/10/2019, a aguardar deliberação. 

 

CANDIDATURAS A FUNDOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 

 

PROJETO COMUNITÁRIO “RADIANT: REALIZANDO CADEIAS DE VALOR DINÂMICAS COM 

CULTURAS SUBUTILIZADAS”  

Projeto europeu coordenado pelo Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF), da 

Escola Superior de Biotecnologia (ESB) da Universidade Católica Portuguesa no Porto, 

financiado pelo Horizonte 2020 (H2020), o programa-quadro comunitário europeu para 

a Investigação e Inovação. Com este projeto pretende-se, entre outros objetivos, 

desenvolver a cultura de milho-painço na Quinta de Chão de Carvalhos, cereal tão 

importante para a conservação das aves granívoras, como verdelhões, pardais, serezinos 

e outras espécies. 

 

PROGRAMA COMUNITÁRIO LIFE 

Projeto Des-Acacia, como parceiros da Fundación CEER (Centro de Estudos Euro-

Regionais Galiza-Norte de Portugal), foi submetida recentemente e sobre a sua 
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aprovação, ou não, teremos notícias em Abril de 2022. Esta candidatura visa, 

essencialmente, a eliminação de espécies invasoras nom litoral Norte.  

 

PROGRAMA BILATERAL UNIÃO EUROPEIA-TURQUIA, “TOWN TWINNING BETWEEN 

TURKEY AND EU-II (TWINNING FOR A GREEN FUTURE) GRANT SCHEME (TTGS-II)”  

Somos parceiros da União de Freguesias de Gondomar (S. Cosme) Valbom e Jovim, em 

duas candidaturas que têm como objetivo ajudar a desenvolver a educação ambiental na 

Turquia 

 

PROGRAMA COMUNITÁRIO REACT-EU FEDER (OT 13 – PI 13.1 FEDER), QUE TEM COMO 

TEMA “APOIO À TRANSIÇÃO CLIMÁTICA, INTERVENÇÕES DE RESILIÊNCIA DOS 

TERRITÓRIOS FACE AO RISCO | (RE)ARBORIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CRIAÇÃO DE 

ILHAS-SOMBRA EM MEIO URBANO”. 

Intervenção florestal na Quinta de Chão de Carvalhos. Aguarda-se resultado. 

 

INTEGRAÇÃO DO ESPÓLICO DO NPEPVS 

Em Junho de 2021 deslocou-se a Bragança uma delegação da FAPAS, composta por ex-

dirigentes do NPEPVS (Núcleo Português de Estudo e Proteção da Vida Selvagem), Nuno 

Gomes Oliveira, Jorge Pedro Sousa e Carlos Monteiro que reuniram com o consócio de 

Bragança Armando Pereira, no sentido de encerrar a sede do NPEPVS e transferir o 

espólio documental, com valor histórico, para a biblioteca da FAPAS, o que foi 

concretizado. 

Com base neste espólio, prevê-se a edição de um livro sobre os 50 anos do NPEPVS, que 

se comemoram em 2024. 

 

PRINCIPAIS FACTOS DECORRIDOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 
DE 2021 

 
No final do exercício de 2021, e em face da preocupante situação financeira, reduziram-

se as despesas com pessoal de cerca de 20 mil euros/ano (2021) para cerca de 4500 

€/ano, em 2022, com a redução do horário de trabalho, razão pelo qual a sede passou a 

estar aberta, apenas, aos Sábados à tarde. 
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No início de 2022 deu-se início à intervenção na Quinta de Chão de Carvalhos, no âmbito 

da parceria com a Universidade Católica (Ver acima). 

A Direção atual continua a procurar ativamente a participação de jovens nos próximos 

órgãos sociais, a eleger em sessão da Assembleia Geral marcada para 4 de Junho de 2022, 

quando termina o atual mandato. Essa participação é fundamental para assegurar o 

futuro da FAPAS. 

 
 
Porto, 22/03/2022 

A Direção (mandato Junho de 2020/a Junho de 2022) 
 
Nuno Gomes de Oliveira, associado n.º 2165 
Álvaro Manuel Marques dos Reis, associado n.º 2045 
Jorge Domingos Bastos Moreira, associado n.º 2173 
Paulo Jorge Neto Margalho, associado n.º 2348 
Vítor Albino Costa Gonçalves, associado n.º 2330 
Jorge Pedro Almeida Silva e Sousa, associado n.º 2179 
Daniela Santos Soares, associado n.º 2162 
Francisco José Fonseca Lima Andrade Tártaro, associado nº 2158 (Suplente) 
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RESUMO DAS CONTAS DE 2021 

 
DESPESAS 2021 RECEITAS 2021 

Custo dos livros vendidos 2 096,25 € Vendas 3 209,52 € 
Trabalhos Especializados (FA) 14 048,98 € Ações de formação 920,00 € 
Publicidade/Propaganda 1 208,88 € Venda de eucaliptos 2 100,00 € 
Registos/Outros 341,40 € Quotas sócios 4 817,00 € 
Vigilância e Segurança 573,40 € Subsídio FUNDO AMBIENTAL 12 967,90 € 
Conservação e reparação 2 024,75 €     
Combustíveis 83,79 €     
Ferramentas e utensílios 2 536,27 €     
Material de escritório 292,47 €     
Eletricidade 1 293,09 €     
Água 621,37 €     
Deslocações e estadias 1 795,50 €     
Comunicações 2 291,77 €     
Seguros 416,03 €     
Contencioso e notariado 1 453,65 €     
Limpeza, higiene e conforto 36,38 €     
Serviços bancários 135,20 €     
Artigos para Oferta (Fundo Ambiental) 5 469,39 €     
Gratificação Jardineiro 550,00 €     
Gastos com pessoal (todos os custos) 20 471,41 €     
Impostos/coima 441,13 €     
Amortizações do exercício 5 842,77 €     
Juros 8,87 €     
Quotas (CPADA) 175,00 €     

Total das despesas 64 207,75 € Total das receitas 24 014,42 € 
    

Saldo -40 193,33 €   
    

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 
Caixa 130,53 € Fornecedores 1 454,99 € 
Depósitos à ordem 14 849,02 € Estado (segurança social) 80,60 € 
Clientes 1 335,38 €     

 
Ana Maria Amorim-Contabilidade e Gestão, Lda 
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EVOLUÇÃO DAS CONTAS 
ANO  RECEITA   DESPESA   SALDO   DEPÓSITOS   QUOTAS  

2012              19 404  €             31 805  €                (12 400) €              49 936  €                     380  €  

2013              29 041  €             30 134  €                   (1 093) €              46 908  €                     380  €  

2014              18 758  €             29 522  €                (10 764) €              24 908  €                     450  €  

2015              19 937  €             21 059  €                   (1 122) €                          40  €  

2016              16 123  €             16 763  €                      (640) €              22 529  €                     235  €  

2017              55 185  €             55 061  €                        124  €              22 322  €                     210  €  

2018              63 074  €             61 375  €                     1 699  €              33 722  €                     165  €  

2019            104 213  €          125 255  €                (21 042) €              34 529  €                     430  €  

2020            170 331  €          105 217  €                  65 114  €              71 893  €                  2 145  €  

2021              24 014  €             64 208  €                (40 193) €              14 850  €                  4 817  €  

 

IMOBILIZADO (Bruto) 
ATIVOS TANGÍVEIS 

Terrenos   
Terreno da Ponte da Barca 31 783,40 € 
Terreno de Figueira de Castelo Rodrigo 8 000,00 € 
Terreno de Ferreira do Zêzere    3 750,00 € 
Terreno urbano Gaia (25% usufruto) 6 650,79 € 
Terreno Aposento da porta 1 520,01 € 
Terreno Lugar das Alheiras 117,76 € 
Terreno Campo da Madriga 1 645,37 € 
Terreno Montado Ribeiro da Pena 950,79 € 
Obras 101 307,07 € 
Equipamento básico 80 525,90 € 
Equipamento administrativo 46 915,25 € 
Outros ativos 4 115,74 € 

ATIVOS INTANGÍVEIS   
Propriedade industrial 31 169,56 € 

 

O “Imobilizado” terá que ser alvo de correções no futuro, pois está sobrevalorizado, mas 

foi assim que transitou na contabilidade que veio das Direções anteriores. Por exemplo, 

no que toca à “Propriedade Industrial” (diz respeito a direito de autor de livros) não nos 

foram transmitiram os contratos de direitos de autor, o que nos impede de fazer 

reedições de livros esgotados. 

Por outro lado há critérios diferentes na valorização do património. Enquanto os terrenos 

de Gaia estão inscritos pelo valor matricial, o da Ponte da Barca (cujo valor matricial são 

8,92 € para os 4270 m2 que o terreno tem) está inscrito por um valor absurdo. 
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Porto, 22/03/2022 

A Direção, 
 
Nuno Gomes de Oliveira, associado n.º 2165 
Álvaro Manuel Marques dos Reis, associado n.º 2045 
Jorge Domingos Bastos Moreira, associado n.º 2173 
Paulo Jorge Neto Margalho, associado n.º 2348 
Vítor Albino Costa Gonçalves, associado n.º 2330 
Jorge Pedro Almeida Silva e Sousa, associado n.º 2179 
Daniela Santos Soares, associado n.º 2162 
Francisco José Fonseca Lima Andrade Tártaro, associado nº 2158 (Suplente) 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
- Relatório e Contas 2021 - 

 
No uso das competências previstas no nº 1, do art.º 9º dos Estatutos da 
FAPAS - Associação Portuguesa para a Conservação e Biodiversidade, o 
Conselho Fiscal analisou e apreciou o Relatório e Contas do exercício de 
2021 apresentados pela Direção.  
Após esclarecimento de dúvidas sobre algumas rubricas das contas 
apresentadas pela Direção e sublinhando a necessidade da Direção 
encontrar outras fontes de financiamento que sustentem a atividade da 
Associação, sob pena de, a curto prazo, colocar-se, eventualmente, em 
causa a sua sustentabilidade e não tendo conhecimento de quaisquer 
factos supervenientes relevantes, o Conselho Fiscal decide emitir o seguinte 
parecer: 
Que sejam aprovados o Relatório e as Contas do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021. 
 
 Porto, 31 de março de 2022 
 
O Conselho Fiscal, 
 
_______________________________________________________ 
Joaquim António Pereira Cardoso, associado n.º nº 2155, Presidente 
 
_______________________________________________________ 
António Carlos Magalhães Evaristo, associado n.º 2152, Vogal 

 


