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1.   INTRODUÇÃO 
 

O presente documento descreve as atividades realizadas pela AVE – Associação Vimaranense para 

a Ecologia em 2015. 

Neste ano, a AVE conseguiu executar cerca de 80% das atividades previstas no seu plano, tendo 

ainda concretizado muitas outras que entendemos serem oportunas e necessárias, resultando num 

ano de grande vitalidade e dinamismo. 

A educação ambiental e os percursos pedestres foram os eixos temáticos mais ativos, tendo a 

mobilidade ficado aquém das expetativas, com especial destaque para o decréscimo de participa-

ções na Massa Critica. 

Para além de todas as atividades públicas, a AVE colaborou e integrou diversos grupos de trabalho 

e conselhos a propósito da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia. 

Queremos salientar ainda a elevada participação em muitas das atividades realizadas, e o significa-

tivo aumento de associados registado neste ano. 

Mas nem tudo foi positivo, e continuamos a registar o constrangimento da concentração do esforço 

organizativo num reduzido grupo de associados, não tendo ainda sido possível criar os grupos de 

trabalho pretendidos.  

Esta direção tem ainda mais um ano de mandato e está determinada a concretizar os objetivos a 

que se propôs, contando para isso com todos os associados e amigos. 

A direção  
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2.   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 
 

2.1   EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

2.1.1   HORTA PEDAGÓGICA - 15 fevereiro e 8 março 
Em 2015 deu-se continuidade ao projeto de cultivo do talhão da AVE, no sentido de divulgar  boas práticas agrícolas e 
proporcionar aos sócios e amigos a oportunidade de contatar com a natureza e o modo de produção biológica. No final 
do ano, foi delegada num associado a responsabilidade de tratar e cultivar uma parte do talhão. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2   DIAS CHEIOS DE IDEIAS - OFICINA DE AROMÁTICAS - 6 junho 
No âmbito da iniciativa “Dias Cheios de Ideias”, promovida pela A Oficina, a AVE realizou uma oficina de aromáti-
cas orientada pelo João Ferreira, onde foi dado a conhecer formas de propagação de algumas plantas, assim como os 
cuidados a ter durante o seu crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.3   TERTÚLIA ECO-ESCOLAS (10 junho) 
Realizamos no Forum da FNAC uma tertúlia sobre Eco-Escolas para a qual convidamos a Eco-Escola da nossa asso-
ciada coletiva EB23 de Infias-Vizela para nos dar a conhecer a orgânica destas atividades e dos vários projetos por 
eles desenvolvidos. 
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2.1.4   EXPOSIÇÃO “AVES QUE NOS OBSERVAM”  
 
A exposição itinerante denominada “Aves Que Nos Observam”, com fotografias e textos de Manuela Marques e Rui 
Osório, na qual estão representadas algumas das aves que podemos avistar em Guimarães, voltou à estrada, em mais 
quatro locais, estando ao dispor da comunidade. 

1. Março 2015 - EB23 João de Meira      2. Junho 2015 - EB23 Pedome 
3. 18 e 19 de julho - III Feira de Artesanato de Urgezes   4. 11 de setembro - Associações ao Coreto 
 
 

 

 

 

 

 
2.1.5   FÓRUM TERRITÓRIO, URBANISMO E AMBIENTE 
No âmbito do projeto da Carta de Cidadania Infantojuvenil, a AVE foi convidada a participar no Fórum Território, 
Urbanismo e Ambiente, onde se fez representar pelo Nuno Oliveira. 
 

2.1.6   CONFERÊNCIA “MAÇÃS DO MINHO: Resgatando o património perdido”  - 4 dezembro 
A AVE, em colaboração com o Museu Alberto Sampaio, os Velhos Nicolinos e a Comissão de Festas das Nicolinas, e 
a propósito das Maçazinhas, organizou a conferência “Maçãs do Minho: resgatando um património perdido”. A confe-
rência foi moderada pelo jornalista Samuel Silva, e teve como orador o Engenheiro Agrónomo Raúl Rodrigues, e ver-
sou sobre fruticultura, património genético frutícola, e tradições rurais . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.7   OFICINAS CIENTIFICAS - FNAC 
Foram preparadas e orientadas pelo Raúl Freitas várias oficinas científicas sobre temas ambientais para os mais novos. 
 

2.1.8   VISITA CERCA POUSADA SANTA MARINHA DA COSTA (18 abril) 
Em colaboração com a Associação Campo Aberto, realizou-se uma visita à Cerca da Pousada de Santa Marinha, 
orientada pelo Manuel Fernandes, para dar a conhecer a sua vegetação e mata. 
 

2.1.9   PEGADAS 
A AVE foi convidada e aceitou ser um dos parceiros do Programa Ecológico de Guimarães para Aprendizagem do 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável (PEGADAS), tendo já realizado uma reunião com os responsáveis do pro-
grama em 23 de julho, na qual foi representada pelo José Cunha e Raúl Freitas. 
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2.2   PERCURSOS PEDESTRES 
As caminhadas continuam a ser os eventos da AVE que contam com um maior número de participantes. Em 2015 
organizaram-se ou colaborou-se na organização de doze caminhadas, onde se promoveram e divulgaram valores 
ambientais através do contacto com a natureza. Destaca-se a iniciativa “Caminhar em Guimarães” que permite aos 
vimaranenses conhecerem melhor o seu concelho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1   CAMINHAR EM GUIMARÃES - LIGAÇÃO AO AVEPARK (25 JAN.) 
Este percurso visou divulgar e promover o contato com o património cultural, ambiental e paisagístico que ficará com-
prometido com os traçados projetados da nova ligação ao Avepark, contribuindo assim para uma discussão pública 
mais consciente. 
 

2.2.2   CAMINHAR EM GUIMARÃES - MONTES DE S. TORCATO & CAMÉLIAS (22 FEV.) 
Num percurso circular com início junto ao Vivapark, percorremos 6 kms entre vales e montes, com passagem pelo 
local arqueológico de Vilar e dois marcos geodésicos (Picoto e Pedra Fina) com vistas deslumbrantes. A parte da tarde 
foi dedicada às camélias no Park Flavius, onde pudemos contemplar uma imensa variedade de camélias e ouvir as 
explicações do seu produtor, o Sr. António Assunção. 
 

2.2.3   VISITA GUIADA AOS CAMINHOS DO ROMANTICO (21 MARÇO) 
Numa cooperação com a Campo Aberto - Associação de Defesa do Ambiente, fomos ao Porto conhecer os Caminhos 
do Romântico. Dos cinco percursos existentes percorremos sobretudo o do Porto do Romantismo, mas com incursões 
nos restantes quatro, e sempre orientados pela autora do projeto, a Arquiteta Graça Nieto Guimarães. 
 

2.2.4   DIA MUNDIAL DA ÁGUA - ETA DA QUEIMADELA  (22 MARÇO) 
Assinalou-se o dia mundial da água com a realização de uma visita à Estação de Tratamento de Água de Queimadela e 
uma caminhada pelo Trilho dos Apanha-Pedrinhas que circunda a albufeira com o mesmo nome.  Durante a visita foi 
dado a conhecer o processo de tratamento da água captada na albufeira para abastecimento do município de Fafe, 
assim como o rigoroso controlo a que a mesma se encontra sujeita, conferindo-lhe qualidade e segurança para ser con-
sumida nas torneiras.  
 

2.2.5   CAMINHADA DE ANIVERSÁRIO  (12 ABRIL) 
Para celebrar o nosso aniversário, realizamos uma caminhada com passagem pela Penha e visita à propriedade de pro-
dução biológica Quinta de Casalermo. 
 

2.2.6   VIAGEM PELA PRÉ-HISTÓRIA RECENTE NO CONCELHO DE GUIMARÃES  (18 ABRIL) 
O dia internacional de Monumentos e Sítios foi celebrado pela Sociedade Martins Sarmento com  uma Viagem pela 
Pré-História recente no concelho de Guimarães, que teve a colaboração da AVE na pessoa do Manuel Fernandes. 
 

2.2.7   CAMINHADA TRAIL DA ERDAL  (10 MAIO) 
No âmbito do II Trail ERDAL Urgezes Solidário, prova de atletismo que decorreu nos montes do sul do concelho de 
Guimarães, a AVE colaborou na organização de uma caminhada pela encosta oeste da Penha, que contou com várias 
dezenas de participantes. 
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2.2.8   PARQUE NATURAL DO LITORAL NORTE (24 MAIO) 
Celebrou-se o Dia Europeu dos Parque Naturais com uma caminhada no Parque Natural do Litoral Norte, um dos 13 
parques naturais existentes atualmente em Portugal. Esta visita contou com a presença de Artur Viana - técnico do 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) - que, para além de dar a conhecer os projetos desenvol-
vidos no âmbito da preservação do sistema dunar, alertou para os perigos a que este se encontra sujeito, face às altera-
ções ao nível da retenção de sedimentos nas barragens e subida do nível médio das águas do mar. 
 
 

2.2.9   A AVE, O SOLSTÍCIO E A BICICLETA (21 JUNHO) 
Desde 2012 que os sócios e amigos da AVE rumam à Penha para celebrar o Solstício de Verão. Esta iniciativa contou 
com um programa variado, desde o percurso pedestre, passando pela prática de yoga e terminando com a  leitura de 
poemas ao pôr do sol. Os sócios e amigos da AVE, em espirito de convívio e comunhão com a natureza, desfrutaram 
mais uma vez do evento que já se tornou uma tradição na associação. 

 

2.2.10   FEIRA DA TERRA - “UM SONHO DE UMA QUINTA” (11 JULHO) 
Em colaboração com a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais (ADCL), e no âmbito do progra-
ma da Feira da Terra, organizamos uma caminhada por algumas quintas antigas de S. Torcato, onde podemos contatar 
com diversos modos de produção agrícola, e passar em locais de que rezam a história e as lendas. 

 

2.2.11   CAMINHAR EM GUIMARÃES - PELAS QUINTAS DE CALVOS E SERZEDO (27 SET.) 
Inserida na iniciativa Caminhar em Guimarães, esta caminhada levou os participantes a conhecerem a encosta sudeste 
da Penha. Com início no Santuário da Lapinha, percorreram-se caminhos florestais e rurais pelas freguesias de Calvos 
e Serzedo, com paragem para almoço no Parque de Campismo de Vila Fria, já no concelho de Felgueiras. 

 

2.2.12   ROTA DOS ROMEIROS (28 NOV.) 
Com início em Estorãos (Fafe), percorremos caminhos tradicionais onde podemos reconhecer mosaicos rurais muito 
antigos, com as suas levadas e moinhos, assim como um conjunto de marcos culturais de interesse histórico e arquitec-
tónico. 
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2.3   MOBILIDADE 
 
 
 
 
 
 

2.3.1   PARK(ing) DAY (18 SET) 
Participámos no evento internacional PARK(ing) Day, com uma ocupação simbólica na Rua Rainha D. Maria II, e 
com o objetivo é suscitar reflexão sobre a forma como ocupamos o espaço público, libertando para o peão um espaço 
que habitualmente é ocupado por automóveis. 

2.3.2   WORKSHOP: PLANO AÇÃO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DA CIM DO AVE 
A AVE participou no Workshop a realizado no âmbito do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da CIM 
AVE, tendo sido representada pelo Nuno Oliveira 

2.3.3   UNIDADE OPERACIONAL TRANSPORTES LOCAIS  CVE 2020 
A AVE integrou o 1º Forum da Unidade Operacional Transportes Locais dedicado aos Modos Suaves, tendo estado 
representada pelo José Cunha e o Nuno Oliveira. 

2.3.4   MASSA CRITICA (mensal) 
Colaboramos na Massa Critica Guimarães, um movimento informal de promoção da mobilidade ciclável. 

 
 

2.4   ÁGUA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

2.4.1   AÇÕES NO ÂMBITO DA VIA DE LIGAÇÃO AO AVEPARK 
A AVE desenvolveu ao longo de todo o ano diversas ações de sensibilização e de intervenção no âmbito do projeto de 
construção de uma nova via de ligação ao AvePark. Realizamos uma caminhada no traçado previsto para a via, emiti-
mos um comunicado em conjunto com a Quercus a solicitar a discussão pública do projeto e participamos nas sessões 
de esclarecimento promovidas pela Câmara Municipal. Pelo impacto potencial deste projeto no meio ambiente e pela 
inexistência de estudos que justifiquem a sua construção, a AVE teve neste projeto o principal objeto de luta pela defe-
sa do património ambiental concelhio. caminhada comunicado conjunto participação nas sessões de esclarecimento 

2.4.2   AÇÕES NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO DA ECOIBÉRIA EM PENSELO 
Desde que esta obra e o seu impacto foram dados a conhecer à AVE que temos participado nas várias iniciativas infor-
mais e legais com vista a impedir que se concretize um novo projeto que traz bem mais prejuízos do que benefícios às 
populações locais e ao ambiente em geral em Guimarães. 

2.4.3   PLANO AÇÃO PARA COMBATE À POLUIÇÃO DO RIO AVE 
A AVE foi convidada a fazer parte da “task force” que acompanha o Plano de Ação para o combate à poluição do rio 
Ave, tendo sido representada pelo José Cunha na terceira reunião desse grupo, realizada a 4 de dezembro. 

2.4.4   COLABORAÇÃO COM A “FAROL DE IDEIAS - BIOSFERA” 
A AVE colaborou com a Farol de Ideias na preparação do programa do Biosfera: “Quais as razões para a persistente 
contaminação das águas do Rio Ave?”. Demos a conhecer a nossa opinião sobre o tema e sugerimos locais de filma-
gem e temas a abordar. 
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2.5   ECORÂMICAS  
 
As Ecorâmicas, mostra de cinema documental sobre ambiente e sociedade, dedicaram a edição de 2015 à temática da 
água, e tiveram como parceiros a Câmara Municipal de Guimarães, a Fraterna e o Cor de Tangerina. 

O programa, que teve a duração de quatro dias, iniciou-se com a realização de uma seminário denominado “A Vida da 
Água – Ameaças e Desafios”, que contou com a participação de especialistas nos temas abordados nos painéis “Água 
para Consumo Humano” e “Bacia Hidrográfica do Ave – Tratamento e Monitorização”. Esta iniciativa teve como 
principal objetivo informar o público em geral sobre a gestão da água no concelho de Guimarães, as entidades envol-
vidas e as práticas conducentes à preservação deste recurso. 

Nessa noite, em colaboração com o Cineclube de Guimarães, exibiram-se dois documentários sobre a ribeira de Cou-
ros, “Rio de Couros” e “Ribeira Acima”, realizados em diferentes espaços temporais, 1980 e 2012, respetivamente. 
Seguiu-se um momento musical com Miguel Bastos, Paulo Rodrigues e Pedro Paredes, que interpretaram a canção 
Rio de Couros. 

A sexta-feira foi dedicada às escolas, com a exibição de curtas metragens “The story of botle water” e “Sonho Palesti-
niano”, intercaladas por uma introdução e debate. 

No sábado foi preenchido com a visita às minas e estação de tratamento de água da Penha, orientada pela Vimágua, e 
sessão de cinema documental durante a tarde, com espaço de debate. Foram exibidos os filmes “A batalha pela água” 
e “Por amor à água” que serviram de mote à discussão sobre a gestão da água. 

O programa terminou no domingo com a exibição dos documentários “Um mundo com sede” e “As marcas da água” 
que aborda as questões das escassez de água provocada pela alteração dos cursos dos rios. 

Para promover as Ecorâmicas foi colocada uma instalação da artísta plástica Helena Carneiro na fonte do Toural. 

O evento encerrou com um convívio para os sócios e amigos da Ave. 

 

Seminário Sessão Cineclube de Guimarães Sessão Comunidade Escolar 

Caminhada Minas da Penha Copo d`Água de encerramento Cinema documental e debate 
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2.6   OUTRAS ATIVIDADES 

2.6.1   REUNIÃO COM PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL GUIMARÃES - (26 FEV.) 
A direção da AVE, representada por José Cunha, Lara Castro, Nuno Oliveira e Luís Gonçalves, foi recebida pelo Pre-
sidente da Câmara, em reunião agendada por sua iniciativa e onde se falou sobre a candidatura de Guimarães a Capital 
Verde Europeia e a despoluição do rio Ave. 

2.6.2   CONSELHO CONSULTIVO CANDIDATURA CVE 2020 
A AVE integra o Conselho Consultivo da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia 2020, tendo sido repre-
sentada pelo José Cunha na primeira reunião deste conselho, realizada a 29 de maio. 

2.6.3   MERCADINHO - ENCONTRO MENSAL DE PRODUTOS NATURAIS 
A AVE tem colaborado na promoção e divulgação de produtos biológicos através da presença pontual no mercadinho 
de produtos naturais, disponibilizando sacos concebidos com lonas publicitárias reutilizadas.  

2.6.4   CAFÉ COM AMBIENTE 
A AVE colaborou nalgumas sessões do Café com Ambiente, organizadas pelo Laboratório da Paisagem: 

1. Conversa sobre Educação para a Ecologia (4 de julho) 
2. Guimarães e Mobilidade  (19 de setembro) 
3. Sessão dedicada à temática dos resíduos, integrada na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, com o 

título “Que Preço a Pagar?” (21 de novembro) 
 

2.6.5   CICLO DE CONVERSAS “A CIDADE NA CIDADE” (18 NOV.) 
A Rádio Universitária do Minho lançou um ciclo de conversas intitulado “A Cidade na Cidade”, com passagem pelas 
quatro cidades que constituem o quadrilátero. “Guimarães... uma cidade verde?” foi o tema da primeira sessão, ocorri-
da a 18 de novembro em Guimarães . A sessão decorreu em direto a partir da Casa Amarela e a AVE esteve represen-
tada no painel pelo seu presidente José Cunha, que teve a oportunidade de transmitir as posições da associação relati-
vamente à candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia. 

2.6.6   WORKSHOP CLIMADAPT.LOCAL (9 DEZ.) 
A AVE esteve representada pelo Nuno Oliveira neste Workshop promovido pela Câmara Municipal para a participa-
ção, auscultação e debate das medidas de adaptação às alterações climáticas, como contributo para a Estratégia Muni-
cipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) de Guimarães.  

2.6.7   CONVÍVIOS 
Neste ano realizaram-se alguns convívios entre associados e amigos dos quais destacamos: 

1. Aniversário da AVE, dia 10 de abril e celebrado a 12 de abril; 
2. São Martinho, celebrado a 15 de novembro; 
3. Tertúlia Convívio: balanço e projetos a 13 de dezembro 

 

2.6.8   COMISSÃO INTERFREGUESIAS DE COUROS 
A AVE é uma das instituições que integram a Comissão Interfreguesias de Couros. 

 
Mencionar o artigo publicado na Veduta n.º 9 (2015), um dos autores (António Filipe Gomes) representou a AVE 
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2.7   ORGANIZAÇÃO INTERNA E COMUNICAÇÃO 
 
A AVE tem promovido algumas atividades na sua sede, apesar desta ainda não se encontrar devidamente equipada 
para servir a função pretendida. A última, ocorrida a 13 de dezembro, consistiu na realização de uma tertúlia com o 
propósito de recolher opiniões dos associados e amigos relativamente ao desempenho da associação no ano de 2015 e 
contributos para 2016. No seguimento deste encontro, foi entendimento da direção realizar um questionário, no senti-
do de recolher opiniões da totalidade dos contactos, cujos resultados podem ser consultados no ponto dedicado. 

As reuniões de direção, de periodicidade mínima mensal, são abertas a todos os associados tendo contado com a pre-
sença de alguns elementos externos. 
Ainda não foi possível concretizar o obetivo de criar grupos de trabalhos para as diferentes áreas de intervenção da 
AVE, pelo que as atividades continuam a ser asseguradas por um grupo restrito de associados. 
A comunicação da associação tem sido efetuada essencialmente através de meios eletrónicos, nomeadamente: blogues, 
página Facebook e newsletters. 

BLOGUE DA AVE 

http://www.ave-ecologia.org/ 

Em 2015, foram publicados 28 novos artigos no blogue, tendo este registado cerca de 9.500 visualizações, com um 
aumento de tráfego de 7% relativamente ao ano anterior. Apesar de ter visitantes de mais de 50 países diferentes, a 
audiência reside maioritariamente em Portugal. 

 

BLOGUE OLHO VERDE OBSERVATÓRIO 

http://manifestoverdefotos.wordpress.com 

Neste blogue, dedicado ao registo fotográfico de incidências ambientais em Guimarães, foram publicados 3 novos 
artigos durante o ano. Em 2015 registou cerca de 1700 visualizações, traduzindo-se numa quebra de 38% relativamen-
te a 2014. 

 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/ave.ecologia 

No primeiro trimestre de 2015, foi operada uma alteração na presença da AVE no Facebook, com a transição do perfil 
individual para o modelo de página, muito mais apropriado a uma organização como a AVE. Com cerca de 2.500 
seguidores, é o meio utilizado para chegar além do universo dos associados, na partilha de posições, informações de 
interesse e convites à participação nas nossas atividades. As estatísticas do segundo semestre de 2015 (de 15 de julho a 
31 de dezembro) demonstram o seguinte: 

• foram produzidas 93 publicações na página (3,9 por semana) 
• em média, as nossas publicações na página atingiram cerca de 1100 utilizadores por semana 
• o envolvimento médio semanal com a nossa página foi de 86 utilizadores (8%), tendo em média 1 desses 

utilizdores reagido negativamente às nossas publicações 
• nesse intervalo de tempo, conquistamos 154 novos seguidores e perdemos 59 (rácio positivo de 261%). 
 
 

NEWSLETTERS 

Foram disponibilizadas newsletters mensais no blogue da AVE, tendo sido divulgada a respetiva ligação através do 
Facebook e das nossas listas de divulgação por e-mail (cerca de 600 endereços). 
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2.8   APOIOS E AGRADECIMENTOS 
 

A atividade da AVE em 2015 teve o apoio das seguintes entidades: 
 

• União das Freguesias de Oliveira do Castelo, São Paio e São Sebastião), através de apoio logístico e    
financeiro; 

• Serviço Educativo da Oficina / CCVF 

• Câmara Municipal de Guimarães, através de apoio logístico e financeiro às Ecorâmicas 

• Tratave - Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A. - Apoio às Ecorâmicas 

 
Foram realizadas atividades em parceria ou colaboração das seguintes entidades: 
 

• A Vaca Negra - Centro para a Criação, Arte e Cultura 

• ADCL – Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais 

• Águas do Norte 

• Campo Aberto - Associação Defesa do Ambiente 

• Carla Pinheiro 

• Cineclube de Guimarães 

• Comissão de Festas das Nicolinas 

• Cooperativa Cor de Tangerina 

• ERDAL – Escola de Referencia Desporto ao Ar Livre 

• FNAC 

• Fraterna - Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social 

• Helena Carneiro 

• Laboratório da Paisagem 

• Museu Alberto Sampaio 

• Velhos Nicolinos 

• Vimágua 

 

Expressamos o nosso reconhecido agradecimento a todas as entidades e pessoas que colaboraram ou apoiaram a AVE 
ao longo deste ano. 
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3. CARATERIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS 
 

Ao longo dos últimos anos tem-se verificado um aumento constante do número de associados da Ave, que dos 116 
sócios em 2011 passou para 176 em 2015 (figura 1), o que corresponde a um aumento percentual de 34%. 

Em 2014 foi implementada a quota familiar, sendo que 35% dos associados beneficiam dessa modalidade (figura 2) 
existindo, neste momento, 24 famílias inscritas, o que contribuiu para o aumento significativo do número de associa-
dos registado em 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à caracterização dos associados da AVE, e no que respeita ao  género, verifica-se um certo equilibro 
entre homens e mulheres, com 50% e 47%, respetivamente. As coletividades representam uma percentagem diminuta, 
na ordem dos 3% (figura 3). 

No que respeita à idade, os associados são maioritariamente adultos, com idades compreendidas entre os 25 e os 45 
anos (47%). A faixa etária seguinte, entre os 46 e 65 anos representa 37% do número de associados. Os menores de 25 
e maiores de 65 anos, representam 9% e 4% dos associados, respetivamente. (figura 4) 
 
 

Figura 1 - Caraterização associados:  
evolução de 2011 a 2015  

Figura 2 - Caracterização dos associados:  
tipo de quota  

Figura 3 - Caracterização dos associados: género  Figura 4 - Caracterização dos associados: idade  
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4.   RELATÓRIO DE CONTAS 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

RECEITAS DESPESAS 

Quotizações de sócios 972,00 € 36% Despesas Correntes   

Apoios às Ecorâmicas 1.600,00 € 58% Encargos com sede no Mercado 111,11 € 5% 

Colaboração Serviços Educativos 75,00 € 3% Material de Escritório 32,55 € 2% 

Venda Merchandising (sacos) 90,00 € 3% Jóia APORDOC 30,52 € 1% 

   Renovação apartado 36,90 € 2% 

   Despesas diversas 126,85 € 6% 

   Aquisição Merchandising (sacos) 260,50 € 12% 

   Despesas com atividades   

   Ecorâmicas à Mesa 1.298,53 € 61% 

   Tertúlias / Conferências 102,70 € 5% 

   Horta Pedagógica 6,91 € 0% 

   Percursos Pedestres 42,65 € 2% 

   Convívios (Aniversário + Magusto) 43,00 € 2% 

   Outras atividades 42,67 € 2% 

Total Receitas 2.737,00 €  Total despesas 2.134,89 €  

   Resultado do exercicio 602,11 €  

 2.737,00 €    2.737,00 €  

Saldo inicial 3.084,54 €    Caixa 99,58 €   

Resultado do exercício 602,11 €    Banco 3.587,07 €   

Saldo final 3.686,65 €    Total 3.686,65 €   
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5.   ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS 

 
As receitas e as despesas da AVE têm vindo a crescer progressivamente nos últimos anos. Comparado com o ano de 2011, as 
receitas tiveram um aumento de 140%, e as despesas um aumento de 240%. São valores significativos, mas que se devem quase 
em exclusivo aos custos e verbas angariadas para financiar as Ecprâmicas. 
Da análise às receitas podemos verificar que temos três fontes com relevância, e que o valor das quotizações é suficiente para 

assegurar as despesas correntes e as despesas com outras atividades, o que confere o grau de sustentabilidade e autonomia que 

desejamos manter. 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Evolução das receitas 

Figura 7 - Evolução das despesas 

Figura 5 - quadro evolução receitas e despesas 
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AVE - ASSOCIAÇÃO VIMARANENSE PARA A ECOLOGIA 
 

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

 
ave-ecologia.org 

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


