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INTRODUÇÃO 
 

Caro(a)s sócio(a)s, 
 
Este plano é um documento orientador que descreve o conjunto das principais atividades que nos 
propomos desenvolver em 2016, em conformidade com o objeto social da AVE. 
Na base da sua conceção esteve a análise feita pela direção aos resultados da consulta efetuada aos 
sócios através de uma tertúlia e de um questionário realizados no final de 2015. 
 
Para concretizar os objetivos deste plano, a direção decidiu estruturar a sua atividade em 5 áreas 
temáticas: 
 

1. Organização Interna 
2. Comunicação (com associados, seguidores e média) 
3. Intervenção (acompanhar planos municipais, fazer denúncias, etc) 
4. Educação Ambiental 
5. Percursos Pedestres 

 
Cada uma destas áreas temáticas terá como responsáveis pelo menos um membro da direção da 
AVE, que deverá constituir uma equipa para delinear e submeter para aprovação um conjunto de 
ações e atividades, que correspondam aos objetivos deste plano e ao objeto social da associação. 
 
Sendo um documento orientador, este plano não é fechado, podendo e devendo ser adicionadas 
atividades que nele se enquadrem e se mostrem oportunas.  
 
Este plano, tendo sido delineado a pensar nos nossos associados, serve um propósito maior consa-
grado nos estatutos: defesa e promoção de um melhor ambiente natural e construído, na pro-
cura de um desenvolvimento equilibrado e sustentado. 
 
Nenhum plano ou estratégia poderá ser bem sucedido sem a colaboração e envolvimento dos nos-
sos associados e amigos, pelo que apelamos à vossa participação ativa na sua concretização. 
 
Saudações ecológicas, 
A direção 
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PLANO DE ATIVIDADES 
 

2 ÁREAS TEMÁTICAS 
 
2.1 ORGANIZAÇÃO INTERNA 
 
A organização interna influencia a forma de atuação da associação. Como tal, é fundamental promover o desenvolvi-
mento de práticas de gestão descentralizadas e participadas, por forma a que a atuação da AVE vá ao encontro dos 
objetivos definidos  
 

 
 

2.2  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 diferentes atividades da AVE, criando uma proximidade maior com o público. 
 
No questionário de avaliação das atividades de 2015 ficou saliente a queixa de alguns seguidores/associados relativa-
mente à divulgação deficiente das atividades da AVE, assim como do desconhecimento do site da AVE ou da sua 
página no Facebook. Em 2016, trabalhar-se-á para colmatar essas lacunas. 

Objetivos Ações/atividades 

Implementar novo modelo organizativo que tor-
ne a AVE mais eficiente e com esforços melhor 
distribuídos entre a direção e os associados 

Criação de grupos de trabalho em diferentes áreas temáticas, 
liderados por um ou dois coordenadores 

Acompanhar e avaliar a execução das estratégias definidas por 
cada coordenador 

Promover e liderar o envolvimento dos associados na realiza-
ção de atividades 

Promover a descentralização das atividades da 
AVE 

Desenvolver atividades das diferentes freguesias do concelho 

Colaborar com entidades locais na realização das diferentes 
atividades 

Qualificar e dinamizar o espaço da sede da AVE 
Mobilar e equipar a sede com ferramentas de trabalho, sobretu-
do digitais, necessários à ação eficiente da AVE 

Coordenar atividades de cariz global 

Organizar as celebrações do 15º aniversário da AVE 

Criar regulamento interno 

Organizar nova edição das Ecorâmicas: tema a definir 

Objetivos Ações/atividades 

Presença regular nos media Trabalhar e divulgar notas de imprensa 

Aumentar a audiência e participação dos segui-
dores da AVE 

Dinamizar o blogue e o Facebook da AVE 

Incentivar os sócios a colaborar na publicação mensal de arti-
gos de opinião sobre a temática do ambiente nos diferentes 
sítios da AVE 

Divulgar eficazmente atividades e ações 
Publicar antecipadamente as atividades no diferentes sítios da 
AVE e reforçar com o envio de mail aos associados 
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2.3 INTERVENÇÃO 
 
A AVE, na sua qualidade de Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), tem o direito e dever de contri-
buir para a conceção e execução dos planos municipais com incidência no meio ambiente, assim como de estar alerta e 
denunciar todas as ações que considere lesivas para o território.  
No âmbito da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia estão a ser desenvolvidos diversos planos onde que-
remos ser voz ativa, participando da sua discussão pública. 
 

 

 
2.4 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 2016 se cele-
bra o Ano Internacional das Leguminosas, este tema será incorporado nas atividades a desenvolver. 

 

 

Objetivos Ações/atividades 

Participar na elaboração/execução de Planos 
Municipais que se cruzem com a missão da AVE 

Acompanhar o desenvolvimentos dos seguintes planos: 

•Plano Diretor Municipal 

•Plano Municipal de Mobilidade e Transportes 

•Plano de Ação para a Despoluição do Rio Ave 

•Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Denunciar ações planeadas ou em execução que 
sejam passíveis de trazer prejuízo ambiental ao 
município 

Acompanhar o desenvolvimento das seguintes projetos e equi-
pamentos: 

•Projeto de ligação ao AvePark 

•Desempenho ambiental do aterro de Gonça 

Divulgar e participar em ações de intervenção 
que tragam benefícios ambientais ao município 

Denunciar a deposição de resíduos em locais não autorizados, a 
descarga ilegal de efluentes não tratados, etc. 

Adesão ao projeto rios 

Objetivos Ações/atividades 

Promover as boas práticas ambientais 

Manter o talhão da Horta Pedagógica, realizando sementeiras e 
plantações ao longo do ano 

Solicitar à CMG um estudo sobre a qualidade dos produtos 
produzidos nas hortas pedagógicas 

Reforçar a presença na iniciativa quinzenal do Mercadinho 

Promover ações de formação em agricultura biológica 

Organizar e participar em tertúlias e debates relacionados com 
boas práticas ambientais 

Promover/participar na iniciativa Massa Critica 

Participar no Park(ing) Day 

Colaborar com escolas e serviços educativos 

Participação em conselhos de EcoEscolas 

Promover as atividades da AVE nas escolas 

Promover ações de sensibilização nas escolas 

Desenvolver conteúdos didáticos A definir 

Celebrar o Ano Internacional das Leguminosas 
Realizar worshops/oficinas e conferências/debates sobre o 
tema. 
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2.5 PERCURSOS PEDESTRES 
 
As caminhadas têm sido uma ferramenta eficaz na aproximação dos associados e amigos ao património ambiental, 
contribuindo assim para o seu conhecimento e respeito.  
 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Apesar de ter sido excluída a proposta da criação de um corredor verde desde parque cida-
de à ponte de Brito, por não constar das atribuições da AVE, a mesma não deixará de ser 
alvo de análise e, se for o caso, far-se-á chegar a sugestão à CMG e freguesias atravessadas 
devidamente fundamentada. 

 
Os grandes objetivos da atividade da AVE em 2016 prendem-se com a criação de equipas 
de trabalho empenhadas na gestão das áreas temáticas predefinidas, transformar a 
sede num espaço de trabalho a utilizar pela direção e seus associados e participar na 
discussão pública de todos os planos e projetos que estão a ser elaborados no âmbito 
da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia. 
 
A AVE pretende, ao longo deste ano, continuar a promover a cidadania ambiental através 
do exercício e defesa de boas práticas e do incentivo à participação pública, individual 
e coletiva, para as questões do ambiente e do desenvolvimento sustentável 

Objetivos Ações/atividades 

Promover a divulgação do património ambiental 
e construído do nosso território 

Organizar caminhadas em percursos pedestres fora do concelho 

Promover um conhecimento abrangente do terri-
tório concelhio 

Organizar caminhadas em percursos pedestres do concelho 
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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 


