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INTRODUÇÃO 
 

Caro(a)s sócio(a)s, 
 
No final de 2013, a AVE solicitou o contributo dos sócios e amigos na forma de respostas 
a um questionário, complementado por uma tertúlia, que entre outros propósitos serviria de 
orientação das atividades a realizar. Os dados e conclusões obtidos, não constituindo uma 
obrigação, também não poderiam ser ignorados, pelo que foram tidos em conta na elabora-
ção deste plano de atividades. 
 
Este ano propomos estruturar as nossas atividades em cinco eixos temáticos:  
 
1. Educação Ambiental 
2. Mobilidade e Transportes 
3. Água e Território 
4. Gestão de Resíduos 
5. Eficiência Energética 

 
Para cada um destes eixos temáticos, o plano define os principais objetivos e as ações/
atividades que lhes darão suporte. 
 
No plano interno, os destaques vão para a sede da associação, que pretendemos ver equipa-
da e dinamizada, e para o cartão de sócio, que permitirá estabelecer parcerias que consti-
tuam vantagens adicionais para os nossos associados.  
 
Sendo um documento orientador, este plano não é fechado, podendo e devendo ser adicio-
nadas atividades que nele se enquadrem e se mostrem oportunas.  
 
No entanto, a programação de atividades deve sempre ser avaliada tendo em conta o equilí-
brio entre as expectativas dos sócios e comunidade e entre a capacidade e disponibilidade 
da equipa organizadora. Porque não podemos saturar essa equipa, e porque a nossa vontade 
supera sempre a disponibilidade, pretendemos manter e reforçar as parcerias e os grupos de 
trabalho temáticos. 
 
Este plano, tendo sido delineado a pensar nos nossos associados, serve um propósito maior 
consagrado nos estatutos: defesa e promoção de um melhor ambiente natural e cons-
truído, na procura de um desenvolvimento equilibrado e sustentado. 
 
O projeto que temos para este ano, e para o futuro, é uma caminhada que se faz em grupo. 
Caminhe ao nosso lado: colabore, participe, divulgue. 
 
A direção 
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PLANO DE ATIVIDADES 
 

EIXOS TEMÁTICOS 
 
1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

A educação ambiental constitui para a AVE um dos pilares da sua atividade, pelo que tem 
sido, e continuará a ser, um componente transversal que incorporamos em praticamente 
todas as nossas iniciativas. Uma vez que em 2014 se celebra o Ano Internacional da Agri-
cultura Familiar, este tema será incorporado nas atividades a desenvolver. 
 
OBJETIVOS 
Promover a Agricultura Familiar 
Colaborar com Escolas e Serviços Educativos 
 
AÇÕES/ATIVIDADES 
Sementeiras, plantações e troca de sementes na Horta Pedagógica 
Feira produtos biológicos - Promover a realização periódica 
Exposição fotográfica itinerante sobre Aves da região 
Colaborar com a ESTGF numa atividade inspirada nas Ecorâmicas à Mesa 
Percursos pedestres na região 
Tertúlia/debates sobre um tema de educação ambiental 
 
 

2. MOBILIDADE E TRANSPORTES 
 
A mobilidade sustentável constitui um tema importante para a qualidade de vida e do 
ambiente à escala local, tendo sido realizadas pela AVE diversas iniciativas para a sua pro-
moção, em anos anteriores. Em 2014 iremos estar especialmente atentos à elaboração do 
Plano de Mobilidade e Transportes, que deverá ser implementado no município de Guima-
rães, no âmbito do “Pacote da Mobilidade” do Instituto da Mobilidade e Transportes Ter-
restres (IMTT), divulgado em 2011. Este plano pretende que “as populações possam bene-
ficiar de uma visão integrada e de soluções coerentes de mobilidade e transporte”, pelo que 
a AVE irá contribuir para que seja elaborado o mais brevemente possível. 
 
OBJETIVOS 
Promover a mobilidade sustentável 
Participar na elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Transportes 
 
AÇÕES/ATIVIDADES 
Promoção e participação na Massa Critica 
Acompanhar/colaborar elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Transportes 
Tertúlia/debates sobre mobilidade sustentável 
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3. ÁGUA E TERRITÓRIO 
 
A forma como utilizamos o território e os seus recursos, nomeadamente os recursos hídri-
cos, é determinante para a qualidade de vida e do ambiente à escala local. A AVE conti-
nuará a intervir nesta temática, procurando alertar e sensibilizar para a necessidade de 
encontrar soluções duradouras para os problemas diagnosticados no território municipal.  
 
OBJETIVOS 
Promover a proteção dos recursos hídricos 
Intervir no ordenamento do espaço público do território municipal 
Promover a proteção da floresta contra incêndios 
 
AÇÕES/ATIVIDADES 
Solicitar a fiscalização eficaz de ocorrências lesivas para o ambiente junto das entidades 
competentes 
Acompanhar ação da Comissão Municipal de Defesa da Floresta e a execução do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
Acompanhar processo revisão do Plano Diretor Municipal 
Acompanhar execução do projeto “Regularização e revitalização da Ribeira de Couros” 
Participar no Park(ing) Day  
Percursos pedestres na região 
Tertúlia/debates sobre água e território 
 

 

4. GESTÃO DE RESÍDUOS 
 
O paradigma económico assente nas sociedades de consumo tem repercussões não só na 
sustentabilidade dos recursos naturais, mas também na sustentabilidade da gestão dos resí-
duos. Acreditamos que uma maior consciência desse problema é uma forma eficaz de des-
pertar os cidadãos para melhores práticas no consumo e no tratamento dos resíduos. 
 
OBJETIVOS 
Esclarecer e divulgar a orgânica do ciclo dos resíduos no município e respetivos custos 
Promover práticas sustentáveis de consumo e reciclagem 
 
AÇÕES/ATIVIDADES 
Ecorâmicas dedicadas a esta problemática 
Tertúlia/debates sobre consumo, resíduos e reciclagem 
Percursos pedestres com visita a infraestruturas de tratamento de resíduos 
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5. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 
Usar de forma eficiente a energia que temos ao nosso dispor é um desígnio importante para 
a AVE, dada a sua repercussão na qualidade do ambiente. Contudo, para que este desígnio 
se possa concretizar são necessárias mudanças individuais e coletivas, que envolvem a 
esfera privada e a esfera pública. A adesão de Guimarães ao “Pacto de Autarcas” – um 
movimento europeu que envolve autarquias locais e regionais, para aumentar a eficiência 
energética e a utilização de fontes de energias renováveis - constitui uma oportunidade para 
promover as energias sustentáveis ao nível local, contribuindo para a redução das emissões 
de dióxido de carbono. Nesse sentido, a AVE está disponível para colaborar na elaboração 
do Plano de Ação para a Energia Sustentável em Guimarães. 
 
OBJETIVOS 
Promover a eficiência e sustentabilidade energética do concelho. 
 
AÇÕES/ATIVIDADES 
Acompanhar a elaboração/execução do Plano Ação para a Energia Sustentável 
Tertúlia/debates sobre eficiência energética 
 

ORGANIZAÇÃO INTERNA E COMUNICAÇÃO 
 
O impacto de uma organização poderá ser maior se a sua notoriedade for trabalhada. Esta 
notoriedade sai fortalecida pela forma como a AVE atua, mas também pela forma como 
comunica. Sendo assim, a comunicação poderá ser um importante apoio à difusão das dife-
rentes atividades da AVE, criando uma proximidade maior com o público. 
Uma das grandes preocupações da AVE é a organização interna já que esta irá influenciar a 
forma de atuação da associação. Como tal, é fundamental planear, considerando os recur-
sos necessários de forma a que a atuação da AVE seja estruturada em torno dos objetivos 
previamente definidos.  
 
OBJETIVOS 
Manter uma presença regular nos media 
Manter atualizada e regular a comunicação com o público  
Monitorizar e melhorar a organização interna 
 
AÇÕES/ATIVIDADES 
Em termos de comunicação: 
Dinamizar o blogue 
Dinamizar o facebook 
Equipar e dinamizar a sede da AVE 
Divulgar regularmente a Newsletter 
Trabalhar e divulgar notas de imprensa 
 
Em termos de organização interna: 
Criar um regulamento interno; 
Criar o cartão de sócio e trabalhar as vantagens inerentes ao mesmo. 
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QUADRO RESUMO 
 

 
 

QUADRO RESUMO DO PLANO DE ATIVIDADES 2014 
 

EIXO  
TEMÁTICO 

OBJETIVOS AÇOES/ATIVIDADES 

I 
Educação  
Ambiental   

1. Promover a Agricultura   
Familiar 

2. Colaborar com Escolas e    
Serviços Educativos  

II 
Mobilidade 

e 
Transportes  

1. Promover a mobilidade     
sustentável 

2. Participar na elaboração do 
Plano Municipal de         
Mobilidade e Transportes  

• Promover/participar na Massa Critica 
• Promover participação pública na elaboração do Plano   
Municipal de Mobilidade e Transportes 

• Tertúlia/debates  

III 
Água 
e 

Território 

1. Promover a proteção dos 
recursos hídricos 

2. Intervir no ordenamento do 
espaço público do território 
municipal 

3. Promover a proteção da    
floresta contra incêndios 

• Solicitar a fiscalização eficaz de ocorrências lesivas para 
o ambiente junto das entidades competentes 

• Acompanhar ação da CMDF e execução do PMCFCI 
• Acompanhar processo revisão PDM 
• Acompanhar execução do projeto “Regularização e          
revitalização da Ribeira de Couros” 

• Participar no Park(ing) Day 
• Percursos pedestres na região 
• Tertúlia/debates 

IV 
Gestão 
de 

Resíduos 

1. Esclarecer e divulgar a orgâni-
ca do ciclo dos resíduos no 
município e respetivos custos 

2. Promover práticas sustentá-
veis de consumo e reciclagem 

• Ecorâmicas: tema resíduos 
• Tertúlia/debates sobre consumo, resíduos e reciclagem 
• Percursos pedestres com visita a infraestruturas de            
tratamento de resíduos 

V 
Eficiência 
Energética 

1. Promover a eficiência e     
sustentabilidade energética   
do concelho. 

• Acompanhar a elaboração/execução do Plano Ação para a 
Energia Sustentável 

• Tertúlia/debates 

   

   

   

   

   

   

   

   

• Sementeiras, plantações e troca de sementes na Horta     
Pedagógica 

• Feira produtos biológicos (promover realização periódica)  
• Exposição fotográfica itinerante de Aves  
• Colaborar com a ESTGF numa versão das Ecorâmicas à 
Mesa  

• Percursos pedestres na região  
• Tertúlia/debates  
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AVE - ASSOCIAÇÃO VIMARANENSE PARA A ECOLOGIA 
 

Edificio Mercado Municipal - Loja 23T - Apartado 73 - 4801-909 Guimarães 
ave.ecologia@gmail.com 

 
manifestoverde.wordpress.com 

manifestoverdefotos.wordpress.com 
www.facebook.com/ave.ecologia 


