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1 APRESENTAÇÃO 

A AVE - Associação Vimaranense para a Ecologia é uma associação de direito privado com fins 

não lucrativos, com NIPC 509826830, constituída em 10 de Abril de 2001 com o seguinte 

objeto social: 

- Defesa e promoção de um melhor ambiente natural e construído, na procura de um 

desenvolvimento equilibrado e sustentado, através da informação, debate e divulgação 

de ações que visem a resolução de questões ambientais. 

Os estatutos da AVE podem ser consultados em http://manifestoverde.wordpress.com/ 

ave/estatutos/. 

A sede social da associação localiza-se no Largo da oliveira, n.º 6, 4800-438 Guimarães. O 

endereço postal é Apartado 73, 4801-909 Guimarães. 

A AVE é membro da CPADA – Confederação portuguesa das associações de defesa do 

ambiente desde 2004. 

2 PERCURSO EVOLUTIVO 

Ao longo dos seus 10 anos de existência, o percurso evolutivo da AVE teve dois períodos 

distintos. 

2.1 Primeiro período (2001-2007) 

Este período iniciou-se com a constituição da AVE e sua apresentação pública (Junho 2001), 

seguidas da edição do primeiro número do boletim informativo Manifesto verde (Outono 

2001) e da realização das primeiras atividades (Novembro 2011): o roteiro pedonal Do 

santuário à cerca conventual e a atividade de educação ambiental À Descoberta do Outono. 

A partir de 2002, a atividade da AVE foi-se diversificando em torno de roteiros pedonais, de 

ações de educação ambiental, de conferências públicas sobre temas ambientais, de 

levantamentos do património natural local, e da apresentação de propostas para a valorização 

e defesa dos recursos ecológicos. Durante este período foi sendo regularmente publicado o 

boletim Manifesto verde e criado o blogue da AVE. 

O número de associados efetivos atingiu cerca de uma centena. 

A partir de 2007, a atividade da AVE reduziu-se gradualmente, tendo a associação atravessado 

um período de “dormência”. 

 

 

http://manifestoverde.wordpress.com/%20ave/estatutos/
http://manifestoverde.wordpress.com/%20ave/estatutos/
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2.2 Segundo período (a partir de 2010) 

Na sequência da participação individual de alguns associados da AVE na iniciativa “Limpar 

Portugal” (19 Março de 2010), foram-se estabelecendo contactos no sentido de reativar a 

associação. Em 30 de Setembro de 2010 foram eleitos novos corpos sociais, tendo-se dado 

início a um processo de reorganização da AVE, de actualização do ficheiro de associados, de 

angariação de novos associados, e foi retomada a realização de atividades e a intervenção 

pública sobre temas ambientais.  

As atividades foram organizadas em 4 áreas temáticas (Água e território, Mobilidade 

sustentável, Educação ambiental e Percursos pedestres), tendo sido organizados grupos de 

trabalho que dinamizam cada uma destas áreas temáticas. Foi reativado o blogue Manifesto 

Verde (http://manifestoverde.wordpress.com/), criada uma página no Facebook e divulgada 

mensalmente uma newsletter através de email. 

Apesar dos recursos limitados de que AVE dispõe, a crescente adesão de participantes nas 

atividades realizadas, a disponibilidade de associados e colaboradores para a sua organização e 

divulgação, e o interesse crescente que a associação tem vindo a despertar, refletido no ritmo 

de adesão de novos associados e nas parcerias estabelecidas, permitem encarar da melhor 

forma possível o futuro próximo da associação. 

3 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

3.1 Percursos pedestres 

Das atividades realizadas pela AVE têm particular destaque os percursos pedestres, como 

forma acessível de participação e envolvimento dos associados e outros participantes, e de 

descoberta e contacto com o meio natural. Os percursos são realizados no concelho de 

Guimarães (Rotas da Penha, da Citânia e de São Torcato) ou na região envolvente (serras do 

Maroiço, Cabreira, Alvão e Gerês, entre outros locais). 

 

http://manifestoverde.wordpress.com/
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Percurso da nascente do Ave na serra da Cabreira, no 10.º aniversário da associação 

(10-04-2011). 

 

3.2 Educação Ambiental 

Dirigidas ao público mais jovem, estas atividades têm incidido sobre a descoberta do meio 

envolvente, a observação e identificação de elementos naturais (flora e fauna), a construção 

de ninhos artificiais e comedouros para aves, a realização de herbários e a sensibilização para 

comportamentos mais ecológicos. Foram realizadas oficinas de formação, como a Oficina das 

árvores, para professores do ensino básico e secundário, e a Oficina de jardinagem, destinada 

a um público mais abrangente. 

 

Oficina das árvores na escola EB 2,3 Afonso Henriques (11-03-2011) 

Algumas destas atividades têm sido desenvolvidas em parceria com outros organismos e 

instituições, como o Agrupamento de escolas de Belos Ares (projeto “Paisagem Mutante”), o 

Museu Alberto Sampaio, a Escola EB 2,3 D. Afonso Henriques e a Regie-Cooperativa A Oficina 

(programa “À descoberta”). 
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3.3 Levantamento do património natural 

Estas atividades são realizadas com a colaboração de associados especialistas em áreas 

ambientais diversas, e constituem a base de propostas de defesa e valorização dos recursos 

ecológicos. Entre os vários levantamentos realizados, podemos mencionar os seguintes: 

- Levantamento da estrutura ecológica e cultural do corredor verde de ligação entre o 

Parque da Cidade e a montanha da Penha (2002); 

- Projeto “Veiga de Creixomil – território e modos de vida” (2007); 

- Diagnóstico fotográfico do Rio de Couros (2010/11). 

 

  

Aspectos do diagnóstico fotográfico da ribeira de Couros (2010/2011) 
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3.4 Conferências e debates 

A AVE tem organizado e participado em diversas conferências e debates sobre temas 

ambientais, abertos ao público em geral, com a presença de especialistas convidados. Até ao 

momento foram realizados os seguintes: 

- “As Áreas Protegidas: sua gestão e importância como valor patrimonial e cultural. O caso 

Penha” (2001);  

- “ Uma rede ciclável para Guimarães” (2003); 

- “Floresta, conservação e sustentabilidade” (2003); 

- “Projecto da veiga de Creixomil” (2007); 

- “Mobilidade sustentável e transportes públicos em Guimarães: o que temos? o que 

queremos?” (2011) 

- “Projecto Ecovias de Portugal” (2011). 

 

Conferência sobre mobilidade e transportes públicos no Fórum Fnac Guimarães (8-04-2011) 

3.5 Participação pública e apresentação de propostas 

A AVE procura desde a sua criação intervir publicamente na defesa e valorização dos recursos 

ecológicos, apresentando propostas concretas para a resolução de problemas ambientais. 

Podem referir-se as seguintes intervenções: 

- Proposta de corredor verde para a revisão do Plano Director Municipal (2002); 

- Participação no Fórum Agenda XXI Local (2005); 

- Apresentação do “Manifesto pró-desenvolvimento sustentável” (2007) 

- Participação na discussão pública do Plano de urbanização de Guimarães (2011); 

- Proposta de um Plano de mobilidade ciclável para Guimarães (2011). 
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A AVE esteve também representada nos seguintes corpos consultivos: 

- Assembleia do agrupamento de escolas de Belos Ares (2001/06);  

- Conselho cinegético municipal (2006/07).  

 

3.6 Outras atividades 

Além das atividades referidas, a AVE tem participado e impulsionado o movimento “Massa 

Crítica Guimarães” (movimento informal a favor de cidades mais cicláveis) e foi co-

organizadora da iniciativa “Guimarães a Pedalar” (Setembro 2011). 
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A AVE encontra-se igualmente a realizar o projecto “Ecorâmicas”, uma mostra de cinema 

documental sobre a diversidade de modos de vida, de organização socioeconómica de povos e 

comunidades e da sua relação com o meio ambiente. 

 

O relatório de atividades de 2010 pode ser consultado em http:// 

manifestoverde.files.wordpress.com/2011/02/ave_relatc3b3rio_actividades_2010.pdf e o 

plano de actividades de 2011 em http://manifestoverde.files.wordpress.com/2010/11/ 

plano_de_voo_2011.pdf. 

 

4 N.º ASSOCIADOS 

A AVE tem inscritos 115 associados individuais e 1 associado coletivo (dados de setembro 

2011). 

 

5 ÁREA DE INFLUÊNCIA 

A maior parte dos associados da AVE é residente no concelho de Guimarães.  

 

6 RECURSOS HUMANOS 

A AVE não dispõe de colaboradores remunerados, sendo o funcionamento e a organização da 

associação assegurados de forma voluntária pelos membros dos corpos sociais, pelos restantes 

associados e por eventuais colaboradores não associados. 

 

http://manifestoverde.files.wordpress.com/2010/11/%20plano_de_voo_2011.pdf
http://manifestoverde.files.wordpress.com/2010/11/%20plano_de_voo_2011.pdf
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7 RECURSOS LOGÍSTICOS E DE EQUIPAMENTO 

A AVE não dispõe de recursos logísticos nem de equipamentos próprios. As reuniões da 

direção e dos grupos de trabalho são realizadas nos espaços disponibilizados pela Terra de 

ninguém e pelas juntas de freguesia da cidade, e pontualmente pelos próprios associados. O 

apoio logístico da FNAC tem permitido realizar em 2011 algumas iniciativas no Fórum FNAC 

Guimarães. 

Outros recursos logísticos e de equipamento são pontualmente facultados pelas juntas de 

freguesia da cidade. 

8 RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros da AVE baseiam-se na quotização dos seus associados e em donativos 

pontuais. A lógica de funcionamento da AVE é assumidamente low-cost, procurando a redução 

de encargos e a partilha de despesas inerentes à realização de atividades através de parcerias 

com outras organizações e de apoios pontuais. 

O relatório de contas de 2010 está disponível em http://manifestoverde.files.wordpress.com/ 

2011/02/ave_balancete_2010.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://manifestoverde.files.wordpress.com/%202011/02/ave_balancete_2010.pdf
http://manifestoverde.files.wordpress.com/%202011/02/ave_balancete_2010.pdf
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9 REDE DE PARCERIAS E APOIOS 

Ao longo do seu percurso, a AVE tem-se articulado com diversos organismos e instituições, 

nomeadamente os seguintes: 

- Associação Convívio (http://conviviogmr.blogspot.com/): apoio logístico na fase inicial 

de lançamento da AVE; 

- Terra de ninguém (http://tdninguem.blogspot.com/): apoio logístico na fase de 

reativação da AVE; 

- FNAC Guimarães (http://cultura.fnac.pt/Agenda/fnac-guimaraes): apoio logístico na 

realização de conferências e do ciclo Ecorâmicas; 

- Escola EB 2,2 Afonso Henriques (http://www.aeafonsohenriques.com/): colaboração 

em ações de educação ambiental; 

- Regie-cooperativa A Oficina (http://www.aoficina.pt/): colaboração no programa À 

descoberta; 

- Erdal - Escola de referência desportiva de ar livre de Guimarães 

(http://erdalgmr.ning.com/): co-organização da iniciativa Guimarães a pedalar; 

- Desincoop - Cooperativa de desenvolvimento económico, social e cultural: co-

organização da iniciativa Guimarães a pedalar; 

- Cooperativa Pé de Mosca (http://www.pedemosca.com/): apoio na conceção gráfica 

de cartazes de divulgação das atividades; 

- Juntas de freguesia da cidade (Oliveira, São Paio e São Sebastião): apoio logístico na 

preparação e divulgação de atividades. 

Tem ainda em fase de estabelecimento parcerias com:  

- Cooperativa POST (http://postlisboa.blogspot.com/): projecto Bike.pop, no âmbito da 

Capital Europeia da Cultura 2012. 

- Associação vento norte (http://www.ventonorte.com/): realização comum de 

percursos pedestres; 

http://conviviogmr.blogspot.com/
http://tdninguem.blogspot.com/
http://cultura.fnac.pt/Agenda/fnac-guimaraes
http://www.aeafonsohenriques.com/
http://www.aoficina.pt/
http://erdalgmr.ning.com/
http://www.pedemosca.com/
http://postlisboa.blogspot.com/
http://www.ventonorte.com/

