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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 2018, em conformidade com o objeto social da AVE.
Para concretizar os objetivos deste plano, a direção mantém a estrutura de organização da sua
atividade em 5 áreas temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Organização Interna
Comunicação
Intervenção
Educação Ambiental
Percursos Pedestres

Cada uma destas áreas temáticas tem 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
consagrado nos estatutos: defesa e promoção de um melhor ambiente natural e construído, na
procura de um desenvolvimento equilibrado e sustentado.
Nenhum plano ou estratégia poderá ser bem sucedido sem a colaboração e envolvimento dos
nossos associados e amigos, pelo que apelamos à vossa participação ativa na sua concretização.
Saudações ecológicas,
A Direção
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ÁREAS TEMÁTICAS

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

Objetivos

Ações/atividades
Promover e liderar o envolvimento dos associados na
realização de atividades

Reforçar modelo organizativo adotado no
anterior mandato, com vista a tornar a AVE mais Planear com maior antecedência as atividades, com horizontes
temporais no mínimo trimestrais, de modo a poder divulgar e
eficiente e com esforços melhor distribuídos
executar melhor.
entre a direção e envolvendo os associados.
Continuar a desenvolver o manual de procedimentos internos.

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

Continuar o esforço de requalificação do espaço da sede e ali
acolher atividades da associação

Coordenar atividades de cariz global

Tomar medidas que contribuam para o aumento das receitas
provenientes de quotizações
Criar regulamento interno
Organizar nova edição das Ecorâmicas: tema a definir

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.

Objetivos
Presença regular nos media

Aumentar a audiência e participação dos
seguidores da AVE

Divulgar eficazmente atividades e ações

Ações/atividades
Trabalhar e divulgar notas de imprensa
Dinamizar o blogue e o Facebook da AVE
Incentivar os sócios a colaborar na publicação mensal de
artigos de opinião sobre a temática do ambiente
Publicitar antecipadamente as atividades nos diferentes canais
da AVE
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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
contribuir 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.

Objetivos

Ações/atividades
Acompanhar o desenvolvimentos dos seguintes planos:

•Plano Diretor Municipal
Participar na elaboração/execução de Planos
Municipais que se cruzem com a missão da AVE •Plano Municipal de Mobilidade e Transportes
•Plano de Ação para a Despoluição do Rio Ave
•Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Acompanhar o desenvolvimento das seguintes projetos e
equipamentos:
•Projeto de ligação ao AvePark
Denunciar ações planeadas ou em execução que
sejam passíveis de trazer prejuízo ambiental ao
município

•Desempenho ambiental do aterro de Gonça

•Parques de estacionamento no centro urbano
Denunciar a deposição de resíduos em locais não autorizados, a
descarga ilegal de efluentes não tratados, etc.

Acompanhar e avaliar a implementação da
extensão da ciclovia de Guimarães.
Divulgar e participar em ações de intervenção
que tragam benefícios ambientais ao município

Realizar pelo menos uma atividade de carácter lúdico, com o
objetivo de analisar o traçado da extensão da ciclovia.

Monitorizar o estado de conservação da ciclovia em toda a sua
extensão.
Dar continuidade ao Projeto Rios

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.

Objetivos

Ações/atividades
Promover ações de formação em agricultura biológica

Promover as boas práticas ambientais

Organizar e participar em tertúlias e debates relacionados com
boas práticas ambientais
Promover/participar na iniciativa Massa Critica
Participar no Park(ing) Day
Participação em conselhos de Eco-Escolas

Colaborar com escolas e serviços educativos

Promover as atividades da AVE nas escolas
Promover ações de sensibilização nas escolas
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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.

Objetivos

Ações/atividades
24/02 - Sande São Clemente-Senhora da Saúde
25/03 - Braga (baseado num dos PR do concelho)
21/04 - Pitões das Júnias—São João da Fraga (suplente: Souto
Santa Maria-Garfe)

Promover a divulgação do património ambiental
e construído do nosso território

13/05 - Miramar-Porto São Bento, com viagem de comboio
(suplente: Pelas margens do Selho: Creixomil-Fermentões)
02/06 - Santo Tirso (baseado num dos PR do concelho)

21/06 - Solstício de Verão na Penha
07/07 - Caminhada da Feira da Terra, em São Torcato
23/09 - Regadas, Fafe
18/11 - Balazar-Santa Marta das Cortiças e do Leão
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ORÇAMENTO

Receitas
Quotizações de sócios
Comparticipação Ecorâmicas
Caminhadas
Outras receitas

Total Receitas

Despesas
900,00€
1.000,00€
300,00€
100,00€

2.300,00€

Despesas correntes
- Material de escritório
- Comunicações
- Encargos sede
- Despesas diversas
Atividades
- Ecorâmicas
- Caminhadas
- Outras atividades
Total despesas

100,00€
50,00€
300,00€
200,00€
1.000,00€
400,00€
250,00€
2.300,00€

Guimarães, 16 de fevereiro de 2018
A Direção
_____________________________
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AVE - ASSOCIAÇÃO VIMARANENSE PARA A ECOLOGIA
Edificio Mercado Municipal - Loja 23T - Apartado 73 - 4801-909 Guimarães
info@ave-ecologia.org
912 840 699
ave-ecologia.org
manifestoverdefotos.wordpress.com
www.facebook.com/ave.ecologia
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