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1. Introdução  O presente documento descreve as atividades realizadas pela AVE – Associação Vimaranense para a Ecologia, durante o ano 2018.   Ao longo deste ano, a AVE reforçou e manifestou a sua vitalidade, tendo concretizado mais de 75% das ações previstas no plano de atividades. As áreas da educação o ambiental e dos percursos pedestres continuam a ser as que maior número de atividades registam, sendo as Ecorâmicas a atividade com maior destaque, quer pela sua dimensão, quer pelos recursos envolvidos.   A AVE, para além das atividades previstas para este ano, fruto do seu estatuto de ONGA e do reconhecimento da sua consistente atividade em defesa do ambiente, tem sido solicitada a integrar órgãos consultivos, como é o caso dos conselhos Eco-Escolas, e a participar nos Planos de Ação para a Despoluição das Bacias dos rios Ave e Vizela. Tem sido ainda convidada pelos órgãos de comunicação social local a emitir opinião sobre temas ambientais, tendo-se estreado numa rubrica quinzenal, promovida pela rádio Fundação, designada “ambientalmente falando”.  Porém, e como é normal nas associações que se suportam no voluntariado, nem tudo correu conforme planeado. Das dificuldades sentidas em 2018, destacam-se a recorrente concentração da organização de atividades num número reduzido de associados, refletindo-se na impossibilidade de realização de alguns projetos como é o caso da criação de um regulamento interno.  Resta-nos agradecer a todos os associados e amigos que em 2018 contribuíram para que a AVE tenha prosseguido o seu objeto social: a defesa e promoção o 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.   
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2. Relatório de Atividades  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. No que respeita aos objetivos planeados para esta área, importa realçar:   
 A utilização de ferramentas de trabalho colaborativas em formato digital que permitem a concretização de ações sem que haja a necessidade da presença física dos elementos da equipa diretiva, tornando a ação da AVE mais eficiente;   
 A utilização periódica do espaço da sede da AVE para reunião da direção, confirmando a oportunidade do investimento de requalificação operado em 2016; 
 Colaboração com entidades locais na realização de diferentes atividades.   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.  Em 2018, a AVE estreou-se numa rubrica quinzenal de rádio designada “ambientalmente falando”, uma emissão da Rádio Fundação, a partir de Guimarães, em 95.8 FM | www.radiofundacao.net - de divulgação de temas sobre ambiente.   2.2. Comunicação  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. No que respeita aos objetivos planeados para esta área, importa realçar:   
 A utilização de ferramentas de trabalho colaborativas em formato digital que permitem a concretização de ações sem que haja a necessidade da presença física dos elementos da equipa diretiva, tornando a ação da AVE mais eficiente;   
 A utilização periódica do espaço da sede da AVE para reunião da direção, confirmando a oportunidade do investimento de requalificação operado em 2016; 
 Colaboração com entidades locais na realização de diferentes atividades.    
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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.  Em 2018, a AVE estreou-se numa rubrica quinzenal de rádio designada “ambientalmente falando”, uma emissão da Rádio Fundação, a partir de Guimarães, em 95.8 FM | www.radiofundacao.net - de divulgação de temas sobre ambiente.   2.2.1. Bloque Manifesto Verde [http://www.ave-ecologia.org/]  Em 2018, mantendo a tendência dos últimos anos, a queda de tráfego no nosso blogue manteve-se. Tivemos 7219 visualizações de artigos (uma quebra de 10% em relação a 2017), geradas por 3476 visitantes. Cerca de 39% das visualizações teve origem em motores de busca. Foram produzidos 8 artigos no blogue, todos dedicados à promoção de caminhadas organizadas pela AVE.   2.2.2. Página Facebook [https://www.facebook.com/ave.ecologia]  Atingimos, a 31 de dezembro, 3538 seguidores na nossa página Facebook (acréscimo de 22.8% relativamente ao ano anterior). Abaixo pode ver-se o gráfico do crescimento de seguidores ao longo do ano     2.2.3. Rádio Fundação - rubrica “Ambientalmente Falando”  A rúbrica “Ambientalmente Falando”, promovida pela radio Fundação, contou com a participação quinzenal da AVE, ficando a cargo de Jónatas Couto a selecção, preparação e locução da mesma. Ao longo de vários meses foi desenvolvido um trabalho que procurou lançar pistas, desafios, 
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alertas, para um conjunto de questões ambientais, num tom despretensioso e directo, o mais próximo possível da realidade, das pessoas.   Destacamos temas como o clima e a neutralidade carbónica, a importância das florestas e a prevenção dos fogos, a mobilidade sustentável, a excessiva dependência no uso quotidiano dos plásticos  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. Neste âmbito, a AVE foi convidada a participar em diversas iniciativas de âmbito concelhio ou nacional.   2.3.1. Projecto NoVOID, 3 de março  “NoVOID é um projeto de investigação cuja missão é teorizar o arruinamento urbano e estudar os espaços abandonados das cidades.  Desenvolver soluções de planeamento adequadas para os espaços urbanos abandonados e para os terrenos vagos é atualmente um desafio maior do planeamento urbano. O 'declínio inteligente' considera que estratégias adaptativas que não entendam o encolhimento urbano como um facto necessariamente negativo são necessárias e que se deve tirar partido das virtualidades dos espaços abandonados. Por outro lado, refletir sobre as qualidades da porosidade urbana, discutir se e até que ponto a porosidade é compatível com a cidade compacta, e investigar como essa compatibilização deve ser feita, são questões a que o Projeto NoVOID pretende dar resposta.  O projeto está a ser desenvolvido por uma equipa de geógrafos, arquitetos e arquitetos paisagistas da Universidade de Lisboa e da Universidade do Minho, e é financiado pela FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia.” (http://www.ceg.ulisboa.pt/novoid/)  A AVE esteve representada em algumas das fases de desenvolvimento e apresentação final do projecto pelo presidente da direcção, Jónatas Couto.   A AVE assumiu a qualidade de parte interessada (vulgo Stakeholder), em sentido amplo, na medida em que foi uma das organizações,  dentre outras, que acompanhou um processo que, sendo embora de carácter temporário, prometia relevância exploratória, nomeadamente no plano da gestão do território, da utilização e fruição daquilo que se podem apelidar de terrenos em estado expectante, quanto ao seu “destino final” em termos de função/fruição temporária.   
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2.3.2. Encontro pelo Clima e Neutralidade Carbónica, 17 de abril  A AVE esteve representada pelo presidente da direcção, Jónatas Couto, no “Encontro pelo Clima e Neutralidade Carbónica” que teve lugar em Matosinhos, no Ceiia (Centro de Engenharia Aeronáutica), a 17 de abril de 2018.  O objectivo do encontro foi o de aprofundar a colaboração entre organizações atuantes na área da mitigação e adaptação às alterações climáticas no Porto e Norte de Portugal, partilhando experiências.   Estiveram presentes mais de 50 pessoas, de mais de 40 entidades, incluindo Agências de Energia, Associações, Autarquias, Cooperativas, Empresas, Entidades regionais e Universidades, para além de representantes do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Roteiro de Neutralidade Carbónica. O programa incluiu apresentações de iniciativas em curso e grupos de trabalho onde foram discutidos os desafios da colaboração e se debateu a criação de uma rede regional de ação climática.                 2.3.3. III Encontro Nacional de Grupos Promotores da Mobilidade Urbana em Bicicleta, 17 e 18 de março  Organizado pela Get Green, o III Encontro Nacional de Grupos Promotores da Mobilidade Urbana em Bicicleta teve lugar em Guimarães e contou com a participação ativa da AVE em dois painéis:  
 Painel I - Apresentação das entidades, onde o José Cunha contextualizou o trabalho realizado pela AVE na área da mobilidade.  
 Painel III - Dinâmicas de trabalho em grupo, onde o Paulo Gomes, a Lara Castro, o José Cunha e o Manuel Fernandes puderam trabalhar diferentes temas relacionados com a mobilidade ciclável.  
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2.3.4. Projeto Rios, 11 de julho  Apesar das más condições atmosféricas registadas no dia da atividade, estiveram presentes cinco membros dos corpos sociais da AVE e um associado, tendo-se cumprido com os objetivos propostos, especificamente, o preenchimento da ficha de campo e a limpeza dos resíduos existentes na margem direita.   2.3.5. Clarabóia | Feira de coisas, Festival de Ideias, 8 de setembro  A AVE foi convidada a participar no evento “CLARABOIA – Feira de Coisas, Festival de Ideias” que teve como objetivo promover o trabalho do Núcleo de Inclusão assim da rede de organizações parceiras, artistas e projetos locais. Neste âmbito, o José Cunha representou a AVE numa conversa informal sobre “Guimarães Verde?”, tendo sido bastante participada.   2.3.6. Plano de Ação da Água - Bacia do Ave, 29 de outubro  A AVE esteve presente, enquanto membro da designada “Task Force”, na 4ª reunião do Plano de Acção da Água - Bacia do Ave, que se realizou na Câmara Municipal sob a organização da Agência Portuguesa do Ambiente, tendo-se feito representar por Paulo Gomes e José Cunha.   2.3.7. Encontro em Famalicão sobre "Desafios da alimentação sustentável e da cooperação ambiental", 10 de novembro  Pela segunda vez em anos consecutivos, reuniram-se em Famalicão, na casa do Território, grupos formais e informais, associações, coletivos, iniciativas, projetos, movimentos, entidades e cidadãos a título individual, com vista a dar continuidade ao trabalho conjunto de convergência, iniciado em 2017 em torno ao lema "Ação Ecológica, Transição Sustentável e Regeneração". Desta vez o encontro decorreu sob o mote "Desafios da alimentação sustentável e da cooperação ambiental". A Ave fez-se representar por José Cunha, Lara Castro, Paulo Gomes e Raquel Ferreira tendo deixando o compromisso de participar na organização do próximo encontro, juntamente com outras associações. 2.3.8. Assembleia Geral do Laboratório da Paisagem, 21 de novembro  A AVE, na qualidade de associado do Laboratório da Paisagem esteve pressente, na pessoa de Paulo Gomes, na assembleia geral desta associação, onde foi apresentado o Plano de Actividades e Orçamento para 2019 e uma proposta de alteração de estatutos.    
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2.3.9. Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Guimarães, 2 de dezembro  A AVE organizou um encontro/debate sobre mobilidade e o novo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Guimarães, que esteve em discussão pública no mês de dezembro de 2018, com o objetivo de fomentar a participação pública numa das áreas que mais influencia o nosso quotidiano.    2.4 Educação Ambiental  A educação ambiental constitui para a AVE um dos pilares da sua atividade, pelo que tem sido, e continuara a ser, um componente transversal que incorporamos em praticamente todas as nossas iniciativas.   2.4.1 Conselho Eco-Escolas A AVE integra os conselhos Eco-Escolas de diversos estabelecimentos de ensino da região. Ao longo do ano, participou em várias reuniões de Conselhos Eco-Escolas, tendo contribuí do sempre que possível com a sua experiência em educação ambiental. 
 2 de março – EB1 Pegada, por José Cunha 
 23 de março - EB1 Santa Luzia, por José Cunha 
 18 de maio - EB1 Pegada, por José Cunha 
 14 de novembro - EB1 Pegada, por Hélder Pinto Mediante proposta da AVE foi exibida na sede do agrupamento - Escola Secundária Francisco da Holanda, a exposição “Aves que nos observam”. Foi proposta a participação no Projeto Rios com a monitorização da ribeira de Santa Luzia, assim como a descoberta da biodiversidade no parque da Quintã.              
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2.4.2 Palestra sobre eco-ativismo na EB1/JI Santa Luzia, 5 de janeiro A Associação de Pais em colaboração com a AVE (representada por Raúl Freitas) dinamizou uma palestra dedicada ao tema do Eco-Ativismo. A palestra procurou esclarecer os alunos sobre o que é o eco-ativismo, exemplos de eco-ativismo e de que forma é que podemos beneficial o ambiente através de pequenos gestos. A palestra dirigiu a atenção e enfoque dos alunos para o modo como poderiam tornar a escola mais amiga do ambiente e quais as temáticas que poderiam vir a ser desenvolvidas no Programa Eco-Escola. No final, os alunos fizeram uma sementeira de plantas autóctones, com carvalhos e castanheiros, reutilizando garrafas de plástico.    2.4.3 Oficinas Fnac Kids, 13 de fevereiro Realizada pelo Raúl Freitas, nas Fnacs de Guimarães e Braga, pelas 11h00 16h00, respetivamente. Estas oficinas visam experienciar a física e a química com kits preparados para o efeito ou recorrendo a materiais existentes em casa.     2.4.4 Oficina de Armadilhas de Vespa Velutina, 18 de fevereiro Atividade de fabrico de armadilhas caseiras para o combate à vespa velutina. Realizada na Quinta do Verdelho, por dois apicultores locais e sócios da AVE, tendo contado com 15 participantes.   2.4.5 Dia da Árvore/Dia da Floresta na Escola Virgínia de Moura, 21 de março      José Cunha, Manuel Fernandes e Paulo Gomes realizaram uma atividade de identificação das árvores existentes no recinto da escola, seguida de uma conversa informal com os alunos.   
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 2.4.6 Noite da Ciência da EB 2/3 Afonso Henriques, 22 de março No seguimento do convite do departamento de Ciências Naturais a AVE, na representação do Paulo Gomes e do Hélder Pinto, procedeu à leitura do conto “No dia em que a minha mata ardeu” aos pais e alunos do quarto ano.   2.4.7 Feira da Terra, 7 de julho A AVE participou mais uma vez na Feira da Terra de São Torcato, com a habitual caminhada e a realização de uma tertúlia sobre compostagem, com demonstração prática dos seus princípios e a sua utilidade na agricultura e reciclagem de resíduos domésticos. Os participantes puderam tirar dúvidas e contribuir com as suas próprias experiências, evidenciando a necessidade e interesse deste tipo de formação.   2.4.8 Oficina Fnac de Construção Sustentável de Coroas de Natal, 9 de dezembro     No âmbito da colaboração com a Fnac foi realizada mais uma oficina para crianças, orientada por Raquel Ferreira, que mostrou como se pode fazer Coroas de Natal recorrendo a plantas naturais.              
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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.    2.5.1. Caminhar em Guimarães: São Clemente de Sande - Senhora da Saúde, 24 de fevereiro      Num belo dia de sol, apenas estiveram presentes 10 participantes, que puderam apreciar as particularidades do monte do Outinho, entre as freguesias de São Clemente de Sande e Leitões. No topo, foi feito um piquenique na capela da Senhora da Saúde.    2.5.2. Trilho das Fontes, 25 de março Na estreia da AVE em percursos por Braga, contamos com cerca de 75 participantes. Contámos com o apoio da Junta de Freguesia de Adaúfe e do Convento Franciscano de Montariol, que nos recebeu e guiou numa visita pelos jardins e mata do convento. A caminhada concluiu pela visita ao complexo monumental das Sete Fontes. 
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 2.5.3. Caminhada no Gerês: Fenda da Calcedónia e Junceda, 22 de abril     Em tempo de aniversário da AVE, o Gerês encantou os cerca de 50 participantes.  Os mais arrojados ainda tentaram passar pela fenda da Calcedónia. O miradouro da Junceda foi o palco privilegiado para o piquenique.     2.5.4. Caminhada Porto-Miramar, 13 de maio Pela primeira vez, a AVE, organizou uma caminhada com percurso linear. O comboio foi o transporte privilegiado, o que nos permitiu mais um convívio extra, a custo reduzido. A paisagem ímpar do Rio Douro, o mar com as suas rochas e praias, a capela do Senhor da Pedra, e a brisa do mar, cativaram, num belo dia de sol, os 65 participantes, os quais, ficaram com vontade de um dia lá voltar.   2.5.5. Caminhada Quedas do Leça e Monte Padrão, 2 de junho     O concelho de Santo Tirso surpreendeu os 27 participantes na caminhada, com este magnífico trilho. O Castro do Monte Padrão, o Carvalhal de Valinhas, e as majestosas Quedas de Fervença, marcaram o ponto alto desta primeira incursão por terras deste concelho.     
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2.5.6. Caminhada Feira da Terra, 7 de julho    Como vem sendo hábito, a AVE, em colaboração com a ADCL, organizou mais esta caminhada, integrada na “Feira da Terra”. Os 23 participantes percorreram um interessante conjunto de caminhos rurais e urbanos, onde o rio Selho também marcou presença e proporcionou esta encantadora fotografia de grupo.   2.5.7. Caminhada Regadas e Vale do Bugio, 23 de setembro  Para comemorar a chegada do Outono, a região de Fafe ofereceu-nos toda a sua beleza, partilhando com os 36 participantes as magníficas paisagens rurais que margeiam o serpentear do sempre interessante rio Bugio. A peculiar “Ilha dos Amores” onde aproveitamos para repor energias, é um local mágico para quem gosta de “sonhar” no seio da natureza, ao som do chilrear dos pássaros e da melodia da água.      2.5.8. Caminhar em Guimarães: S. Lourenço Sande - Santa Marta das Cortiças – 18 Novembro    Com esta caminhada encerramos o ciclo de caminhadas do ano 2018. Os 32 participantes partiram de Sande São Lourenço, percorrendo o vale de Balazar com os seus verdes campos, subindo de seguida o Monte da Falperra, onde a Santa Marta das Cortiças brindou todos com a beleza da sua envolvente e miradouro, e nos cedeu as suas pedras para o nosso piquenique.  
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2.6. Ecorâmicas, 26 a 28 Outubro    Nos dias 27 a 28 de outubro decorreu, no auditório da Fraterna, a 6ª edição da mostra de cinema documental sobre ambiente e sociedade, este ano dedicada ao tema “Mobilidade Sustentável”, que contou com cerca de 120 espectadores.  Foram exibidas três longas metragens e 8 curtas metragens e realizada uma conversa sobre o tema, que teve como convidados de mesa Manuel Oliveira (administrador delegado da ARRIVA), André Fontes (arquiteto) e Jorge Cristino (presidente do Laboratório da Paisagem).   No domingo foi efetuada uma caminhada pela Ciclovia de Guimarães.   2.7 Outras Atividades  2.7.1 Aniversário da AVE no Bar da Ramada, 10 de abril        A ave celebrou 17 anos de existência no dia 10 de abril de 2018, tendo efetuado uma pequena comemoração no bar Ramada na companhia de sócios e amigos.  
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 2.7.2 A AVE, o Solstício e o Yoga, 21 de junho      Apesar das previsões de chuva e trovoada, a AVE cumpriu com a habitual celebração do solstício de verão na montanha da Penha, com lanche partilhado e leitura de poesia entre sócios e amigos da associação.    2.7.3 Magusto da AVE, 24 de novembro O tradicional Magusto da AVE realizou-se este ano a 24 de novembro, na Quinta da Bica, em Urgezes, tendo contado com a presença de 40 pessoas.    3. Apoios e Agradecimentos  A atividade da AVE em 2018 teve o apoio das seguintes entidades:  
 União das Freguesias de Oliveira do Castelo, São Paio e São Sebastião, através de apoio logístico;  
 Câmara Municipal de Guimarães, através de apoio logístico e financeiro às Ecorâmicas   Foram realizadas atividades em parceria ou colaboração das seguintes entidades:  
 ADCL – Associação o para o Desenvolvimento das Comunidades Locais  
 Cineclube de Guimarães  
 Museu Alberto Sampaio  
 Laboratório da Paisagem  
 Famalicão em Transição  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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4. Relatório de Contas                          
Quotizações de sócios 816,00 € 22% Despesas CorrentesApoios às Ecorâmicas 2.500,00 € 69% Encargos com a sede no Mercado 242,25 € 17%Percursos Pedestres 314,00 € 9% Dominio Internet 15,19 € 1%Comunicações 22,50 € 2%Despesas diversas 28,05 € 2%Quotizações 25,50 € 2%Despesas com atividadesEcorâmicas 2015 818,03 € 56%Percursos Pedestres 187,76 € 13%Convívios (Aniversário + Magusto) 30,00 € 2%Outras atividades 85,34 € 6%Total Receitas 3.630,00 € Total despesas 1.454,62 €Resultado do exercicio 2.175,38 €3.630,00 € 3.630,00 €RECEITAS DESPESASBALANCETE 2018Saldo inicial 3.774,73 € Caixa 249,33 €Resultado do exercício 2.175,38 € Banco 5.700,78 €Saldo final 5.950,11 € Total 5.950,11 €
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                               AVE - ASSOCIAÇÃO VIMARANENSE PARA A ECOLOGIA  Edifício Mercado Municipal, Loja 23T, 4801-909 Guimarães info@ave-ecologia.org 912 840 699  ave-ecologia.org manifestoverdefotos.wordpress.com www.facebook.com/ave.ecologia  


