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MARÇO de 2017

O CONTEXTO EXTERNO
Paradigmaticamente, o final do ano de 2016 trouxe elevada incerteza sobre a real
possibilidade de se concretizar, aquele que foi, em 2015, um dos marcos mais
relevantes do combate pela proteção dos recursos naturais e pela promoção de um
desenvolvimento sustentável. Referimo-nos ao Acordo de Paris sobre as alterações
climáticas. A ascensão de políticos anti ambientalistas, com elevados compromissos
com as industrias de extração de recursos e com acentuada ignorância geracional e
estratégica, vieram lançar dúvidas sobre a concretização do Acordo de Paris.
Relembramos o que escrevemos em 2015: “Ainda que o acordo tenha sido
relativamente mitigado em resultado, certamente, da procura de uma posição
abrangente entre as Nações subscritoras, desde logo as que mais contribuem para a
degradação do clima, foi importante que, de forma tão alargada e trazendo pela
primeira vez ao compromisso Nações que, até então, de forma diferente, negavam
ou subestimavam as alterações climáticas como a principal ameaça ao Planeta e à
vida na Terra, se tivesse estabelecido o Acordo”. A eleição no País mais poderoso do
Mundo de um político negacionista mostrou a ainda fragilidade de muitos dos
acordos políticos como o de Paris, razão porque continua a ser crítico e necessário o
combate dos cidadãos e das Organizações Não Governamentais de Ambiente para
impor a aplicação das metas e objectivos traçados.
Na frente externa é de realçar o reconhecimento da União Europeia da necessidade
de manter a Rede Natura 2000 e contribuir para que ela seja efetivamente protegida
e nela se invistam os recursos necessários para uma boa gestão de todo o
património natural e dos valores florísticos e faunísticos que a compõem. Foi
também reconhecida a importância de valorizar a Rede Natura junto dos cidadãos.
Na frente interna o Ministério do Ambiente, com as suas nuances, manteve, no
essencial, a política do anterior Governo no que se refere, designadamente, à
conservação da natureza e do ordenamento do território.
A mesma via na catastrófica e lesiva política de construção de barragens, o
aprofundamento das decisões anteriores sobre os Planos especiais de proteção do
território, Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas e Planos de Ordenamento
das Orlas Costeiras, caminhando na efetiva desproteção dos valores naturais e na
secundarização da sua gestão face aos interesses do chamado desenvolvimento local,
e uma gestão errática e com relativa falta de transparência, objetividade e
descriminação positiva para a componente ambiental da conservação dos meios de
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financeiros disponíveis nas diferentes fontes existentes (POSEUUR, Fundos diversos,
OE).
As declarações públicas de compromisso aquando de episódios mediáticos de
introdução de linces e ou de restituição ao meio natural de aves recuperadas, não
consegue esconder a ineficácia (ou desinteresse) governativa na aplicação da
Estratégia de Conservação da Natureza e na aplicação de programas existentes (PAC
lobo e outros), ou na finalização de outros há muito tempo requeridos (aves
necrófagas). Pelo contrário, o ano de 2016 ficou marcado por uma alteração da Lei
do Lobo Ibérico que contribui para diminuir substancialmente os níveis de proteção
da espécie, alteração esta fortemente contestada pela LPN em parceria com o Grupo
Lobo.
Apesar do forte movimento contestatário onde a LPN se integra e da cada vez mais
evidente recusa geral de ter prospecção de petróleo e gás natural nas nossas costas,
o Governo mantém uma atitude dúbia, quando não contraditória e preocupante,
sobre esta questão ambiental significativamente grave.
No contexto do movimento ambientalista a LPN continuou empenhada na
consolidação da Coligação C6 e agiu ativamente na redinamização da CPADA
enquanto vice-presidente desta organização.
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ANÁLISE DA ATIVIDADE POR EIXOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENÇÃO
Mantendo a coerência quer com o Plano de Ação formulado em 2014, quer com o
Planos e os Relatórios de Atividade apresentados pela Direção Nacional em exercício
e apreciados e aprovados em Assembleia Geral, identificamos, de seguida, a
atividade mais detalhada desenvolvida pela LPN no ano de 2016, seguindo o
esquema de intervenção estratégica que tem orientado o trabalho da organização.
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1.
CIDADANIA AMBIENTAL

Sensibilização Ambiental
A LPN continuou a desenvolver, com as limitações que existem, internamente
(recursos disponíveis) e externamente (financiamentos débeis e inconstantes), ações
de Sensibilização e Educação e Ambiental, tendo como objectivo promover,
participar e apoiar atividades abertas a toda a população e que contribuam de forma
efetiva para a sensibilização sobre questões ambientais.
Equipa:
• Ana Sofia Ribeiro (Coordenadora do SEFA);
• Raquel Santiago (Técnica da Formação);
• Jorge Fernandes (Professor Destacado na LPN);
• João Gama (Estágio curricular de Técnico de Gestão Ambiental do ESCG de 04
de Fevereiro a 18 de Março);

Educação Ambiental
Em 2016 a LPN continuou a desenvolver projetos de educação ambiental para o
público geral, como o Ecos-Locais, e a realização de várias atividades com escolas. No
âmbito da Educação Ambiental para as Escolas, durante o ano letivo 2015/2016, a
LPN promoveu várias atividades em parceria com Fundação Benfica e com algumas
autarquias.
No ano letivo 2016/2017 arrancou um novo projeto-piloto de educação ambiental
para escolas, o “Despertar para a Natureza”.
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Projeto ECOs-Locais
O ECOs-Locais é um projeto de educação ambiental direcionado para todos os
grupos que pretendam atuar na proteção do ambiente, na resolução e prevenção de
problemas ambientais, a nível local. Durante o ano de 2016 foi patrocinado pelo
Pingo Doce, apesar de terem sido efectuados vários contactos com entidades
públicas e privadas no sentido de angariar apoios para o projeto.
Os principais objetivos deste projeto centravam-se na dinamização e divulgação do
projeto pelo público jovem e adulto, aumento do número de equipas participantes,
atualização e melhoria dos conteúdos do site e angariação de apoios para a
continuidade do projeto.
Resultados Alcançados:
O projeto ECOs-Locais atingiu os objectivos a que se tinha proposto. Durante o ano
de 2016 dinamizaram-se várias ações que surgiram como divulgação e incentivo para
um maior envolvimento das equipas inscritas e o público em geral. Conseguiu-se
igualmente o patrocínio do Pingo Doce que permitiu a sua continuidade durante o
ano de 2016.

Ações promovidas:
• 22 de Julho, 26 de Agosto e 24 de Setembro – “Sesimbra: Praia Limpa”
(Parceria com o Pingo Doce, Câmara Municipal de Sesimbra e Clube Naval de
Sesimbra);
• 12 de Novembro – “Peddy Paper: Biodiversidade na Quinta dos Remédios”
(Parceria com o Pingo Doce e Câmara Municipal de Loures).
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Projeto-piloto “Despertar para a Natureza” – 2016/2017
O projeto Despertar para a Natureza é um projeto de educação ambiental dirigido
às escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. Este projeto pretende despertar o
interesse dos alunos para com a Natureza, através da promoção de saídas de campo
e atividades ao ar livre, facilitando a aprendizagem, o interesse, a compreensão e a
aquisição de novas competências. Como complemento há um reforço no apoio aos
professores e instituição de ensino através da concepção de saídas de campo, desde
a informação científica, à sugestão de atividades e percursos de caráter lúdicopedagógico.
Os objetivos deste projeto em 2016 focavam essencialmente o estabelecimento de
contatos e parcerias para o desenvolvimento do mesmo no ano letivo de 2016/2017
e a concepção de conteúdos para o arranque do projeto.
Equipa:
• Jorge Fernandes (Coordenador);
• Ana Sofia Ribeiro (Apoio na organização)
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Projeto EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves
O EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves baseia-se numa parceria entre a
Companhia das Lezírias (CL), a LPN, a Associação de Beneficiários da Lezíria Grande
de Vila Franca de Xira, o ICNB/Reserva Natural do Estuário do Tejo e a AQUAVES. O
objetivo do projeto é, num espaço situado em terrenos da CL, salvaguardar os seus
valores avifaunísticos, melhorar as suas condições de visitação e criar um modelo
auto-sustentável para a conservação da natureza.
Os objetivos deste projeto em 2016 eram:
•

Promover a sensibilização para a conservação da avifauna do Estuário do
Tejo e da Lezíria de Vila Franca de Xira enquadrada nos habitats naturais e
agrícolas de que depende.

Resultados Alcançados:
A LPN, em 2016 conseguiu acompanhar a parceria em todo o desenvolvimento do
projeto, promovendo, sempre que possível, uma cooperação na dinamização e
implementação de várias atividades no Centro de Interpretação Ambiental do EVOA
Equipa:
• Ana Sofia Ribeiro
• Ana Rita Martins
• Inês Machado
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Atividades com Escolas
Em 2016, a LPN manteve parceria com várias instituições no âmbito da educação
ambiental, tendo dinamizado várias atividades com escolas e com instituições de
ensino, dentro e fora do período escolar.
No âmbito da parceria com a Fundação Benfica, a LPN promoveu várias atividades
de educação ambiental nas escolas da zona de Lisboa, a cerca de 160 alunos.
Com a Câmara Municipal de Loures e no âmbito da preparação da Caminhada
“Todos pelo Lince”, promoveu várias atividades de educação ambiental dedicadas à
conservação do Lince Ibérico nos vários Jardins de Infância do concelho, totalizando
cerca de 400 alunos.
Equipa:
• Ana Sofia Ribeiro (coordenadora);
• Inês Machado (apoio na dinamização);
• Raquel Santiago (apoio na dinamização)
• João Gama (Estagiário)
• Voluntários

Outras Atividades
Como atividades de Sensibilização Ambiental a LPN desenvolve projetos
continuados, como é o caso das Conversas sobre Ambiente em Serralves, saídas de
campo e ações mais pontuais que pretendem abranger diversos segmentos da
população geral.
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Ciclo de Conversas sobre Ambiente em Serralves
No âmbito da parceria entre a LPN e a Fundação de Serralves (Porto) é realizado, em
cada ano lectivo, um Ciclo de Conversas sobre Ambiente, que englobam 8
debates/conversas orientadas por um tema enquadrador. Em 2015/2016 o tema
enquadrador foi sobre as Alterações Climáticas: Mitigação e Adaptação.
Segue a informação resumida sobre as conversas de 2016 na tabela seguinte. Estas
conversas são moderadas pela coordenadora do Programa Biosfera – Arminda
Deusdado.
Resultados Alcançados:
Os resultados têm sido muito positivos, as conversas são muito participadas e o
público considera estes espaços de debate muito interessantes.

Conversas sobre Ambiente / Fundação de Serralves - Porto
Ciclo de Debates sobre “Alterações Climáticas: Mitigação e Adaptação”

“A sobrevivência do Solo
num clima de mudança”

21/1/2016

“Fontes de energia e
alterações climáticas: a
mudança urgente”

18/2/2016

“Água e Clima: A
interdependência crítica”

24/3/2016

“A agricultura e os impactos
da alteração do clima”

21/4/2016

“O impacto das alterações
climáticas na
biodiversidade”

19/5/2016

“Os oceanos e o clima do
futuro”

16/6/2016

- Afonso Martins (Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro);
- Ana Monteiro (Faculdade de Letras da Universidade do
Porto);
- José Alves Cangueiro (CCDR-N)
- Joaquim Borges Gouveia (RNAE – Associação das
Agências de Energia e Ambiente);
- José Medeiros Pinto (APREN – Associação de Energias
Renováveis;
- Eduardo Oliveira Fernandes (Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto)
- Francisco Taveira Pinto (APRH-Norte – Associação
Portuguesa ee Recursos Hídricos Do Norte);
- Myriam Lopes (Universidade de Aveiro);
- Rodrigo Maia (Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto);
- Manuel Cardoso (Direção Regional ee Agricultura E Pescas
do Norte);
- Tomás Figueiredo (Escola Superior Agrícola de Bragança);
- Joana Vicente (Cibio da Universidade do Porto);
- Helena Freitas (Universidade de Coimbra);
- Ana Sofia Vaz (FAPAS);
- Fernando Veloso Gomes (Faculdade ee Engenharia da
Universidade do Porto);
- Marisa Batista (LPN);
- Ana Hilário (Universidade de Aveiro);
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Equipa:
• Ana Sofia Ribeiro (Coordenadora)
• Inês Machado (Apoio na organização)

Seminário “Biodiversidade e Educação – Um compromisso inadiável”
No dia 17 de Maio realizou-se, em colaboração com o Centro de Formação de
escolas Maia Trofa, o Seminário “Biodiversidade e Educação – Um compromisso
inadiável”, tendo contado com especialistas e educadores de reconhecido mérito e
tem como principal objetivo a promoção sobre a importância da Biodiversidade e
Conservação da Natureza alertando para a problemática da perda da biodiversidade
e a defesa das espécies autóctones.

Equipa:
• Jorge Fernandes

Caminhada “Todos pelo Lince”
No âmbito da comemoração do dia Internacional da Biodiversidade, a LPN promoveu,
no dia 20 de Maio, a Caminhada/Corrida “Todos pelo Lince”, juntamente com a
Câmara Municipal de Loures e com o apoio de vários parceiros (Pingo Doce;
Valormed; NAE; AXE). Esta caminhada em Loures teve como principal objetivo o
apelo à conservação do Lince-ibérico, tendo sido feito um trabalho prévio de
preparação nas escolas de Jardim de Infância do concelho de Loures, com visitas a
várias escolas, atingindo-se cerca de 400 alunos diretamente. A caminhada contou
com cerca de 600 participantes, desde alunos, professores e restante comunidade
educativa.

Equipa:
• Ana Sofia Ribeiro;
• Ana Rita Martins;
• Jorge Fernandes;
• Raquel Santiago;
• Voluntários
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Saídas de Campo
Durante o ano de 2016 a LPN dinamizou várias saídas de campo, onde se tentou aliar
a componente pedagógica com o lazer, numa plena exploração e entendimento da
natureza, tendo contado com o acompanhamento de vários especialistas nas várias
vertentes ambientais.
•
•
•

Saída de Campo: “À Descoberta da Biodiversidade e Geodiversidade do
Penedo do Lexim” – 23 de Abril;
Saída de Campo: “A Natureza a seus pés” – da praia do Magoito à praia da
Samarra” – 08 de Outubro;
Saída de Campo: “Ribeira de Ilhas – Um laboratório de Bio e Geodiversidade”
– 16 de Outubro;

Equipa:
• Jorge Fernandes

Outras Atividades
A LPN participa em muitas outras ações de sensibilização ambiental, desde a
participação em feiras, a realização de debates, ações de sensibilização em escolas,
nas praias, sensibilização ambiental em empresas e ações de voluntariado.
Durante o ano de 2016 A LPN apoiou a participação da LPN, dinamizando várias
atividades, nos seguintes eventos:
•
•
•
•
•
•

Pet Festival – 29, 30 e 31 de Janeiro – FIL/Lisboa;
Oficina de observação de Aves – 13 de Fevereiro – Moinho de Maré/Corroios
XXII Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental da ASPEA – 8 e 9 de Abril
em Viseu;
Green Festival/Monsanto – 21 de Maio – Parque Florestal de Monsanto;
Dia Mundial da Criança com a Fundação Benfica – 01 de Junho – Estádio da
Luz;
Feira em Odivelas sobre o Dia Mundial da criança – 02 de Junho - Odivelas
Green Festival/Feira das ONG – 6 a 7 de Outubro – Fiartil/ Estoril.

NOTA
Para além das ações e iniciativas de sensibilização e educação ambiental
identificadas e que foram desenvolvidas sobretudo na sua Sede em Lisboa a
componente maior do investimento nestas áreas é feito em contexto de processos
de conservação da natureza in situ aplicando aquele que consideramos ser o método
mais eficaz de sensibilização de jovens e adultos sobre os valores naturais e a sua
preservação.
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2.
FORMAÇÃO
A LPN é, desde Outubro de 2014, uma entidade formadora Certificada pela DGERT
(Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho), em três áreas de educação
e formação: 623 – Silvicultura e Caça; 852 – Ambientes Naturais e Vida Selvagem e
859 – Proteção do Ambiente – Programas não classificados noutra área de formação.
Durante 2016 a LPN promoveu 10 cursos certificados, um curso de voluntariado LPN,
exclusivo para voluntários LPN e 5 workshops.
Equipa:
•

Ana Sofia Ribeiro (Coordenadora Pedagógica e Gestora da Formação);

•

Raquel Santiago (Técnica da Formação);

•

Maria Lopes (Apoio administrativo);

Nome do Curso

Nome do Formador

Data

Workshop – Introdução à
Educação Ambiental

Ana Sofia Ribeiro

20 de Janeiro

Curso de Voluntariado LPN

Ana Sofia Ribeiro

25 a 28 de Janeiro

Curso certificado: “Aplicação da
Engenharia Natural (1ªEdição)"
(15 horas)

Carlo Bifulco

27 de Janeiro a 6 de
Fevereiro

Workshop – Ilustração Científica

Teodora Trifonova

4 de Fevereiro

Curso certificado: “Rede Natura
2000 em Portugal” (15 horas)
Curso certificado: “Aplicação da
Engenharia Natural (2ªEdição)”
(15 horas)

Maria do Carmo
Tavares

11 a 13 de Fevereiro

Carlo Bifulco

24 a 25 de Fevereiro

Workshop – Plantas Aromáticas

Maria do Carmo
Tavares

19 de Abril

Curso certificado: “Participação
Pública Ambiental Ativa – Módulo
3” (15 horas)

Ursula Caser e Lia
Vasconcelos

24 a 25 de Maio

Curso certificado: “Introdução à

Pedro Sousa

30 de Maio a 16 de
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Drenagem Urbana Sustentável”
(15 horas)
Curso certificado: “ Introdução à
Botânica e Flora Mediterrânica”
(15 horas)
Curso certificado: “30 anos, 30
critérios” (6 horas)
Curso certificado: “Identificação e
Avaliação de Pescado”
(DOCAPESCA - Figueira da Foz)
(10 horas)
Workshop - Vermicompostagem
Curso certificado: “Identificação e
Avaliação de Pescado”
(DOCAPESCA - Sesimbra)
(10 horas)
Curso certificado: “Identificação e
Avaliação de Pescado”
(DOCAPESCA - Olhão)
(10 horas)
Workshops – Identificação de
Plantas Aromáticas

Junho

Maria do Carmo
Tavares

30 de Junho a 2 de
Julho

Catarina Gonçalves

18 de Outubro

Pedro Félix

7 a 8 de Novembro

Jorge Fernandes

24 de Novembro

Pedro Félix

29 a 30 de Novembro

Pedro Félix

5 a 6 de Dezembro

Ana Sofia Ribeiro

13 de Dezembro
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3.
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Projeto LIFE Charcos, Conservação de Charcos Temporários na Costa
Sudoeste de Portugal
O projeto LIFE Charcos visa a conservação de um habitat prioritário, os Charcos
Temporários Mediterrânicos, que se encontra ameaçado devido à sua fragilidade
ecológica e desconhecimento do seu valor natural.
O projeto é coordenado pela Liga para a Proteção da Natureza e conta com a
parceria da Universidade de Évora, da Universidade do Algarve, da Câmara Municipal
de Odemira e da Associação de Beneficiários do Mira.
Este projeto está a decorrer no Sítio de Importância Comunitária (SIC) da Costa
Sudoeste, parcialmente coincidente com o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina.
O projeto teve início em Julho de 2013 e vai decorrer até Dezembro de 2017.

No ano de 2016 foram concretizadas as seguintes ações:
•
•

•

•

•

Conclusão das Normas Gerais de Gestão para os charcos temporários da
Costa Sudoeste;
Acompanhamento
dos
estudos
de
análise
do
contexto
hidrológico/hidrogeológico das condições ecológicas dos charcos
temporários efetuado pela UALG;
Definição e assinatura de 3 Protocolos de Gestão que permitiram a
intervenção e preservação de 15 charcos;
Assinatura de 2 Protocolos de longa duração com o ICNF e com a Câmara
de Vila do Bispo para a intervenção e conservação de 3 charcos
temporários;
Acompanhamento da manutenção do banco de germoplasma sedeado na
Universidade de Évora para preservação de sementes das espécies
caraterísticas dos charcos temporários;
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•
•
•
•
•

•
•

•
•

Continuação de trabalhos de gestão concreta do habitat, como a
promoção do pastoreio e da melhoria da conectividade do habitat;
Implementação de ações de restauro e recuperação em 9 charcos
temporários;
Acompanhamento da monitorização das ações de gestão concreta do
habitat implementadas;
Análise do impacto socioecónomico do projeto;
Publicação de diversas notícias e entrevistas sobre o projeto em meios de
comunicação do projeto (site, Facebook e boletim informativo) e em
órgãos de comunicação social nacionais e regionais (Antena1, RTP, Sul
Informação, Diário do Alentejo, Wilder entre outros);
Dinamização e gestão de conteúdos do website do projeto em
lifecharcos.lpn.pt e da página de Facebook;
Desenvolvimento de atividades de educação escolar com escolas na área
do SIC Costa Sudoeste envolvendo 1112 alunos, de 53 turmas de 22
escolas;
Realização de uma Sessão de Apresentação e Esclarecimento do projeto
em Almograve.
Promoção e organização de diversas ações de sensibilização para a
conservação dos charcos temporários, em Odemira e Vila do Bispo.

Projeto LIFE Saramugo, Conservação do Saramugo (Anaecypris
hispanica) na bacia do Guadiana (Portugal)
O projeto LIFE Saramugo visa a conservação das populações de Saramugo em 3 subbacias do rio Guadiana (Xévora, Ardila e Vascão), com o intuito de salvaguardar a
sobrevivência desta espécie, invertendo a tendência de pré-extinção que se está a
verificar.
O projeto é coordenado pela Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e conta com a
parceria de diversas instituições públicas e privadas, designadamente a Universidade
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de Évora (Universidade de Évora), o Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF) e a empresa Aqualogus, Engenharia e Ambiente.
Está a ser implementado nos Sítios de Interesse Comunitário (SIC) de S. Mamede
(Bacia do rio Xévora), de Moura/Barrancos (Bacia do rio Ardila), e no Guadiana (Bacia
da ribeira do Vascão). Por sua vez a prospecção da população abrangerá toda a bacia
do rio Guadiana.
O projeto teve início em Julho de 2014 e vai decorrer até Janeiro de 2018.
Em 2016 foram concretizadas as seguintes ações pela LPN:
• Coordenação geral, articulação dos parceiros, controlo financeiro global do
projeto e reporte à Comissão Europeia (visitas de acompanhamento,
reuniões de articulação dos parceiros, relatório intercalar);
• Conclusão do website do projeto, disponível em www.lifesaramugo.lpn.pt;
• Edição online da 1ª Newletter do projeto;
• Planeamento das medidas de gestão de habitat e contactos com
proprietários, gestores e pescadores;
• Desassoreamento do pego do Cerro das relíquias, na Ribeira do Vascão, para
aumentar o volume de água disponível no período mais crítico (verão);
• Acompanhamento dos estudos técnicos desenvolvidos pela UÉvora sobre a
avaliação do potencial impacte da espécie invasiva alburno sobre as
populações de saramugo;
• Realização de 45 ações de remoção de espécies piscícolas exóticas, na ribeira
do Vascão, decorridas entre meados de Julho e finais de Setembro;
• Realização de atividades de Educação Ambiental junto de 15 escolas do
ensino pré-escolar ao ensino secundário, dos concelhos de Arronches, Moura,
Barrancos, Mértola, Almodôvar e Alcoutim, totalizando 43 turmas e um total
de 712 alunos;

• Realização de ações de sensibilização ambiental para o público em
geral (p.ex. passeios temáticos);
•

Presença em eventos técnico-científicos, nacionais e internacionais, tal como
o VI Congresso Ibérico de Ictiologia, que decorreu em Espanha (Múrcia) e foi
organizado pela SIBIC (Sociedade Ibérica de Ictiologia).
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Projeto LIFE Imperial, "Conservação da Águia-imperial-ibérica (Aquila
adalberti) em Portugal"
Este projeto pretende promover o aumento da população de Águia-imperial-ibérica
de forma a criar condições para consolidar o seu regresso e expansão em Portugal. O
LIFE Imperial visa implementar um conjunto de ações que reduzam as ameaças à
espécie, tais como a diminuição de habitat, a perturbação, a escassez de alimento, o
envenenamento, o abate e a eletrocussão em linhas elétricas. O Projeto LIFE
Imperial teve início em Julho de 2014 e decorrerá até ao final de 2018, com
intervenções previstas nas ZPE de Castro Verde, Vale do Guadiana,
Mourão/Moura/Barrancos e Tejo Internacional, Erges e Pônsul. É coordenado pela
LPN e conta com a participação dos beneficiários associados: Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas; Câmara Municipal de Castro Verde;
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; Guarda Nacional Republicana; EDP
Distribuição – Energia S.A.; Mãe d’Agua; Sociedade Española de Ornitologia
(SEO/BirdLife) e TRAGSATEC S.A.
Para o ano de 2016 das atividades realizadas no âmbito do Projeto LIFE salientam-se:
• Coordenação geral, articulação dos parceiros, controlo financeiro global do
projeto e reporte à Comissão Europeia (visitas de acompanhamento,
reuniões de articulação dos parceiros, relatório de progresso);
• Conclusão do website do Projeto, disponível em www.lifeimperial.lpn.com;
• Finalização da compilação de informação e conclusão da cartografia digital;
• Monitorização da produtividade e dieta dos casais durante a época de
reprodução;
• Vigilância de ninhos para minimizar a perturbação por visitação e controlar o
efeito das ondas de calor;
• Acompanhamento do despiste de casos de envenenamento na natureza,
destacando-se o acompanhamento dos processos-crime a decorrer em
tribunal;
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•
•
•
•

•

Correção de 17km de linhas elétricas e sua monitorização mensal para aferir
a eficácia das medidas implementadas;
Conclusão da avaliação da qualidade do habitat com base na dieta e na
produtividade e preparação do relatório técnico final;
Planeamento das medidas de gestão de habitat e contactos com
proprietários e gestores;
Realização de diversas atividades de sensibilização incluindo um “Dia Aberto”
em Castro Verde, um Encontro sobre Caça em Mértola e a participação no
ObservaNatura em Setúbal;
Atividades de Educação Ambiental com a participação nos ATL da Páscoa e
verão em Castro Verde e realização de Flashmob pela biodiversidade em
Castro Verde.

Projeto Linhas Elétricas e Aves (Protocolo Avifauna)
Este projeto está integrado no Protocolo Avifauna, estabelecido em 2003, entre a
EDP Distribuição, o ICN (atual ICNF), a QUERCUS, a SPEA e a LPN (incluída desde
2013 na sequência do Projeto LIFE Estepárias). O projeto tem como objetivo
principal assegurar linhas elétricas com impactes reduzidos na avifauna, tendo por
base a realização de estudos e a identificação de prioridades de atuação para a
correção de linhas elétricas de forma a minimizar a ameaça da colisão e da
eletrocussão de aves ameaçadas, como a abetarda e a águia-imperial. Este projeto
engloba também o acompanhamento da LPN na CTALEA (Comissão Técnica de
Acompanhamento Linhas Elétricas e Aves).
Em 2016 efetuou-se:
• Acompanhamento das reuniões da CTALEA, incluindo a definição de
prioridades de correções de linhas elétricas para 2016 e 2017;
• Definição e renovação do Protocolo Avifauna (edição VII), cujo início formal
ocorreu no início de setembro de 2016;
• Início dos trabalhos previstos nos estudos do Protocolo Avifauna,
designadamente:
o Elaboração da Carta de Risco de Colisão para a Abetarda, com base na
identificação de variáveis potenciadoras de colisão decorrentes de
casos de mortalidade observada;
o Avaliação do estado de equipamentos de minimização da colisão e
eletrocussão colocados no Projeto LIFE Estepárias para aferir a
durabilidade e eficácia destas soluções ao longo do tempo;
o Consolidação da informação relativa à mortalidade observada e linhas
corrigidas em SIG.
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PROGRAMA LINCE e CONSERVAÇÃO DO ABUTRE PRETO
O Programa Lince (PL), lançado em 2004, resulta de uma parceria entre a LPN e a
Fauna & Flora International (FFI). O principal objectivo do PL consiste na
recuperação e manutenção a médio/longo prazo de um corredor de áreas
prioritárias de habitat Mediterrânico adequadas para a conservação do lince-ibérico
em Portugal, nomeadamente no Sul, trabalhando principalmente ao nível do habitat
e das principais presas desta espécie, bem como na divulgação e sensibilização da
população por todo o território nacional. Entre as atividades desenvolvidas em 2016
pelo Programa Lince destacam-se:
- Ações de conservação e monitorização em continuidade do Projeto LIFE Habitat
Lince Abutre;
- Ações de sensibilização ambiental e a elaboração de candidaturas a financiamentos
e realização de parcerias;
Para além dos projetos e ações de conservação mais concretas, a atividade do
Programa Lince inclui a participação em reuniões da Comissão Executiva do Plano de
Ação para a Conservação do Lince-ibérico em Portugal, coordenadas pelo ICNF
(Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas) com a presença de vários
stakeholders e parceiros, entre outras representações, bem como a elaboração de
pareceres e participação em reuniões relacionadas com as políticas agrícolas comuns
e políticas de conservação, com destaque para as que possam afectar a gestão de
áreas prioritárias para o lince-ibérico.

Atividades de conservação da natureza e respectiva monitorização
Principalmente na sequência do Projeto LIFE – Natureza ‘Promoção do Habitat do
Lince-ibérico e do Abutre-preto no Sudeste de Portugal’, - LIFE Habitat Lince Abutre
– que teve como principal objectivo promover e conservar habitat adequado ao
estabelecimento de populações residentes e reprodutoras de lince-ibérico e de
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abutre-preto no Sudeste de Portugal, e de modo a dar continuidade aos esforços de
conservação implementados, desenvolveram-se várias atividades. Assim, deu-se
cumprimento aos compromissos constantes dos protocolos de colaboração
estabelecidos no âmbito deste projeto e prosseguiu-se com as atividades de
conservação implementadas, incluindo a sua monitorização.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
• Gestão, acompanhamento veterinário, fornecimento e monitorização da Rede de
campos de alimentação para aves necrófagas, criada no âmbito do projeto LIFE
Habitat Lince Abutre.
• Monitorização dos ninhos artificiais para abutre-preto, tendo-se confirmado a
nidificação de quatro casais e o nascimento de mais um indivíduo desta espécie
na região de Moura.
• Monitorização das tocas artificiais para lince-ibérico, através de armadilhagem
fotográfica, e acompanhamento das medidas de recuperação de coelho-bravo
anteriormente implementadas.
Atividades de divulgação e sensibilização e desenvolvimento de parcerias e
angariação de fundos
Também extremamente importantes são as ações de divulgação e sensibilização que
o Programa Lince realiza em todo o território nacional, alertando não só para a
problemática da conservação do lince-ibérico como também para a importância da
paisagem mediterrânica e da colaboração de todos. Para além disso, a contínua
busca de apoios e outros financiamentos para o Programa Lince é também
fundamental para que se possam continuar os trabalhos nesta temática.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
• Divulgação na Newsletter da LPN, página de Facebook e portal da LPN, das
atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Lince, contribuindo para a
disseminação das suas ações.
• Resposta a solicitações várias, com participação em reportagens e documentários,
assim como com o envio de conteúdos e materiais de divulgação e educação
ambiental, para promoção de atividades e iniciativas alusivas ao lince-ibérico e/ou
ao abutre-preto, em diversos pontos do país.
• Elaboração de diversas propostas e candidaturas a fundos e apoios nacionais e
internacionais, nomeadamente em colaboração com a FFI, das quais se destacam
a submissão de um projeto e participação numa votação da European Outdoor
Conservation Association, na categoria Natureza, onde se terminou em segundo
lugar.
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• Elaboração de uma candidatura ao PDR2020, na qualidade de beneficiário
associado, na temática da importância da necrofagia como forma de diminuir o
impacto da predação por lobo-ibérico, incluindo também as necessidades tróficas
das aves necrófagas, submetida com sucesso no final de 2016.
• Elaboração de uma candidatura ao POCTEP (INTERREG V A Espanha – Portugal),
na qualidade de beneficiário associado, no âmbito da conservação das aves
necrófagas e da promoção do turismo ornitológico, submetida com sucesso no
início de 2016.
Representações e participação em reuniões
Complementarmente às restantes atividades e em representação da LPN, participouse na Comissão Executiva do Plano de Ação para a Conservação do Lince-ibérico em
Portugal (liderado pelo ICNF), dando continuidade ao trabalho desenvolvido desde a
criação deste plano de ação.
Participação em diversas reuniões com vista a discussão e elaboração de um Plano
de Ação para a Recuperação do Coelho-bravo em Portugal (liderado pelo ICNF), que
se espera que tenha seguimento em 2017.
Participação numa reunião do Grupo de Biodiversidade da Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações Cimáticas (ENAAC), no ICNF, onde a LPN é uma das
representantes das ONGA.
De igual modo, continuou a acompanhar-se a temática da conservação do loboibérico, nomeadamente da publicação do Decreto-Lei n.º 54/2016 (que regulamenta
a Lei de proteção do lobo-ibérico), na sequência da participação no processo de
discussão e preparação da proposta de Plano de Ação para a Conservação do Loboibérico em Portugal (PACLOBO) em 2015.
Participação em representação da LPN no Workshop Europeu do Vulture Multispecies Action Plan, que está a ser elaborado no âmbito do "Memorandum of
Understanding on the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia
(Raptors MoU)" da UNEP/CMS (United Nations Environment Programme/Convention
on Migratory Species), com o objectivo de contribuir para a conservação dos Abutres
Africanos e Euroasiáticos, de que faz parte nomeadamente o abutre-preto.
Participou-se ainda, igualmente em representação da LPN, em reuniões (e
conferências) dos Working Groups de Biodiversidade e de Agricultura do European
Environmental Bureau (EEB).
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Equipa do Programa Lince
• David Delgado (Técnico veterinário, em regime de prestação de serviços em parttime)
• Eduardo Santos (Coordenador executivo do Programa Lince)
• Nuno Pedroso (Co-coordenação do PL; Corpos Sociais da LPN)

Projeto RPAS, Ações de detecção de lince ibérico e aves necrófagas
Na sequência do trabalho de 2015 a LPN viu aprovada a candidatura POSEUR com
vista a introduzir a tecnologia dos UAV (drones) na conservação de espécies,
designadamente no acompanhamento e monitorização de espécies sujeitas a
programas de conservação. O projeto RPAS – Ações de detecção no terreno de
espécimes de lince ibérico e aves necrófagas”, tem a parceria da GNR e do ICNF. A
LPN, com esta iniciativa, espera inovar e liderar a introdução de novos métodos de
conservação mais eficientes e menos onerosos.
O Projeto ainda está em fase de arranque pois durante o ano de 2016 não foi
possível assegurar o cofinanciamento total necessário. Sem este e respeitando a
regra de não iniciar projetos sem ter assegurada a componente de recursos da LPN
não se procederão a investimentos que possam por em causa ou agravar a situação
financeira da Associação. No final do ano abriu-se uma nova hipótese de
financiamento que deverá estar clarificada nos primeiros meses de 2017.
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PROGRAMA CASTRO VERDE SUSTENTÁVEL
O Programa Castro Verde Sustentável (PCVS) teve início em 1992 e tem como
objetivo principal a conservação a longo prazo do ecossistema estepário,
nomeadamente das aves ameaçadas e do ecossistema agrícola que lhe estão
associadas.
A área de intervenção está maioritariamente concentrada na Zona de Proteção
Especial (ZPE) de Castro Verde, embora se realizem projetos para a conservação dos
habitats estepários noutras ZPE alentejanas.
Entre as tarefas permanentes do PCVS está a gestão das 6 Reservas da
biodiversidade (1812 ha) que a LPN possui no Concelho de Castro Verde,
assegurando o estado de conservação adequado para as aves estepárias através da
manutenção da atividade agrícola, com a rotação de cereais e pousios.
A gestão do Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG), que
funciona como a sede local da LPN em Castro Verde e como polo de atividades de
educação e sensibilização ambiental, acolhimento de visitantes e promoção de
turismo de natureza sustentável, é outra das tarefas do PCVS.
Além deste trabalho diretamente relacionado com as áreas estepárias, a equipa de
trabalho do Programa Castro Verde tem trabalhado outros temas de conservação da
natureza associados a estes territórios.
Atividades desenvolvidas em 2016:
• Manutenção e gestão favorável das 6 Reservas da Biodiversidade
(acompanhamento das atividades agrícolas, da atividade cinegética,
manutenção de infraestruturas, entre outros);
• Submissão da proposta de candidatura do Concelho de Castro Verde a Reserva
da Biosfera da UNESCO, em parceria com a Câmara Municipal de Castro Verde
e a Associação de Agricultores do Campo Branco;
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Assegurar a manutenção e o bom funcionamento do Centro de Educação
Ambiental do Vale Gonçalinho;
• Acompanhamento de processos jurídicos associados à gestão das Reservas da
Biodiversidade;
• Implementação de melhorias na gestão das Reservas da Biodiversidade em
articulação com os agricultores;
• Manutenção do espaço interior e exterior do CEAVG;
• Manutenção das colónias de Peneireiro-das-torres;
• Monitorização de espécies indicadoras (censo de primavera de Abetarda e
colónias de Peneireiro-das-torres das Reservas da Biodiversidade da LPN,
censo de grous e de milhafres-reais);
• Acompanhamento do Plano de Gestão do Parque Natural do Vale do Guadiana,
da Comissão Regional de Combate à Desertificação da região do Alentejo, do
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, da Comissão
“Montado a Património da Unesco”, da Comissão Técnica de
Acompanhamento Linhas Elétricas e Avifauna (CTALEA), e das Estruturas Locais
de Apoio (ELA) do Baixo Alentejo, Alentejo Central e Costa Sudoeste;
• Continuação dos projetos de conservação da natureza em curso: (1) Projeto
LIFE Charcos “Conservação dos Charcos Temporários Mediterrânicos na Costa
Sudoeste de Portugal”, (2) LIFE Imperial Conservação da Águia-imperialibérica em Portugal e (3) LIFE Saramugo “Conservação do Saramugo na bacia
do rio Guadiana);
• Educação e sensibilização ambiental:
o Realização de atividades de sensibilização no CEAVG e em Castro
Verde e de voluntariado (“Limpeza de colónias de Peneireiro-dastorres”, Boas-vindas ao peneireiro-das-torres”, “Á Descoberta dos
Anfíbios”, Anilhagem de crias de Peneireiro-das-torres”, “Flashmob
pela Biodiversidade” “O Magusto está Montado” e “Grou Grou, Já cá
estou!”);
o Colaboração com a Fundação Benfica para a realização de atividades
de sensibilização ambiental no âmbito da Iniciativa “KidFun –
Educação para os valores” com turmas do 1º ciclo do Agrupamento de
Escolas de Castro Verde que decorreram no CEAVG;
o Participação no Projeto Lancheira Sorriso (Escolas + Centro de Saúde);
o Realização de visitas de educação ambiental para escolas e
Associações do Concelho de Castro Verde (ao abrigo do Protocolo
com a CMCV), incluindo o projeto de inserção de jovens em risco (Art
e GPS), tanto no CEAVG como nas escolas;
o Colaboração em atividades da Câmara Municipal de Castro Verde
(Entrudanças, Manhã da Liberdade, Planície Mediterrânica, ATL’s de
Páscoa e Verão, Desporto Sénior);

•
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•

•

o Realização de palestras mensais sobre ambiente na Universidade
Sénior de Castro Verde (9 no total);
o Realização de ações no âmbito da Biologia no Verão (3 no total);
o Realização de atividades para os ATL’s em Castro Verde (Biblioteca
Municipal e APADIJ);
Promoção do ecoturismo:
o Acompanhamento de visitas de ecoturismo (individuais e grupos) nas
Reservas da Biodiversidade da LPN, em percursos pedestres e de
carro e utilização de abrigos fotográficos (32 no total) e de visitas
decorrentes de Concurso da EDP Comercial sobre a Rede Natura 2000
(3 visitas com 20 participantes cada);
o Ações de Formação: Curso de Engenharia Natural e Formação para
Professores
Comunicação:
o Preparação de notícias do PCVS para a Newsletter, website e
Facebook da LPN.
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PROGRAMA BIODIVERSIDADE MARINHA
Os ecossistemas marinhos em Portugal conservam a sua biodiversidade única e são
explorados por comunidades costeiras prósperas e integradas na gestão sustentável
dos recursos marinhos.
A missão do programa marinho da LPN é a de contribuir para a conservação dos
ecossistemas marinhos em Portugal, através da promoção de políticas para uma
pesca sustentável e para o adequado ordenamento do espaço marítimo,
particularmente das áreas marinhas protegidas, e através do desenvolvimento de
estratégias eficazes de informação e sensibilização dos cidadãos.
Áreas estratégicas
1. Pescas (em articulação com a PONG-Pesca).
2. Áreas Marinhas Protegidas e Ordenamento do Espaço Marítimo
No âmbito do meio marinho, a LPN é membro da Seas At Risk (SAR), da Plataforma
de ONGs Portuguesas sobre a Pesca (PONG-Pesca), da Associação Portuguesa do Lixo
Marinho (APLM), da Plataforma Algarve Livre de Petróleo, da iniciativa para os
“Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, do Conselho Consultivo para as águas
ocidentais austrais (CC.S) e do Conselho Consultivo de Aquacultura.
Os principais trabalhos desenvolvidos ao longo de 2016 são detalhados de seguida.
Acompanhamento dos trabalhos do Concelho Consultivo para as águas ocidentais
austrais (CC.S). http://www.cc-sud.eu/index.php/pt/
Durante 2016, a LPN participou nas seguintes reuniões do CC.Sul:
- Madrid, 20 de janeiro: reunião conjunta de todos os Grupos de Trabalho.
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- Santiago de Compostela, 27 a 29 de abril: reuniões dos Grupos de Trabalho
“Insular”, “Zonas VIII e IX”, “Pescas Tradicionais”, “Espécies Pelágicas”; do Grupo Adhoc sobre “Sardinha Ibérica” e do Comité Executivo.
- Bordéus, 20 de julho: Reunião da Assembleia Geral.
Os principais trabalhos desenvolvidos no âmbito do Conselho Consultivo estiveram
relacionados com a implementação da reforma de 2013 da Política Comum de
Pescas, nomeadamente no que se refere à implementação de medidas de obrigação
de desembarque e aos Planos Plurianuais.
A preparação destas reuniões envolve trabalho de recolha e tratamento de
informação (legislação, informação científica, conhecimento comum dos pescadores)
que fundamente as posições e contributos que são desenvolvidos pelo CC.Sul.
Para além das reuniões presenciais foram realizadas reuniões de trabalho, sobretudo
com asoutras ONGA que participam no CC.Sul.
Após a Assembleia Geral, as ONGA do CC.Sul suspederam os trabalhos no CC.Sul, por
acreditarem que não se está a cumprir a legislação relativa à distribuição das
entidades pelos dois grupos existentes “Sector das Pescas” e “Grupo de Outros
Interesses”, tendo sido aceites entidades do Sector das Pescas no Grupo “Outros
Interesses”. Entre julho e dezembro de 2016 a LPN trabalhou conjuntamente com as
restantes ONGA do CC.Sul para resolver esta situação. Entre outras iniciativas foram
escritas cartas ao Comissário Vella, emitidos comunicados de imprensa e
participação em reuniões com a Comissão Europeia, outros conselhos consultivos e
com outras ONGA participantes noutros Conselhos Consultivos.
A LPN participou ainda numa reunião conjunta das ONGA que integram os vários
conselhos consultivos das pescas. Bruxelas, 11 e 12 de janeiro de 2016.
Acompanhamento das políticas de conservação e ordenamento do meio marinho
Durante o decorrer de 2016 a LPN acompanhou e trabalhou sobretudo no âmbito da
Extensão da Rede Natura 2000 para o Mar e na implementação da Legislação de
Ordenamento do Espaço Marítimo Português. Neste âmbito, ambas as temáticas
foram levadas a reuniões com elementos do Governo (assuntos integrados nas
reuniões da PONG-Pesca) e a participação em:
- Workshop “Management Measures in Natura 2000 sites”, organizado pela Seas at
Risk, Bruxelas, 20-21 de setembro de 2016;
- Marine Natura 2000 Seminar, organizado pela Comissão Europeia, Malta, 27-29 de
setembro de 2016.
- Sessão de trabalho “Indicadores para o OEM nacional”, Lisboa (FCSH), 7 de junho
de 2016.
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- Acompanhamento do Grupo do Mar (grupo Consultivo do Conselho Estratégico do
Parque Natural da Arrábida).
- Participação na reunião da Comissão de acompanhamento da Arte Xávega. Lisboa,
25 maio de 2016.
- Resposta à Consultas Públicas: “Classificação dos Sítios de Rede Natura 2000 –
Maceda/ Praia da Vieira e Costa de Setúbal e redefinição dos limites do SIC Costa
Sudoeste e do SIC Estuário do Sado (ICNF, maio de 2016); “Emissão de um Título de
Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional (TUPEM) para a realização de
sondagem em zona imersa profunda na bacia do Alentejo, ao largo de Alzejur”
(DGRM, junho de 2016).
Durante a participação nestes eventos foram estabelecidos contactos com outros
stakeholders, inclusive outras ONGA, no sentido de desenvolver meios eficazes de
atuar ao nível nacional para a melhor implementação das políticas de conservação e
ordenamento do meio marinho, nomeadamente com a Marine Conservation Society
e a OCEANA.

Desenvolvimento de ações que promovam um consumo e a pesca
sustentáveis
Neste âmbito, a LPN continuou a acompanhar a implementação do
projeto “Cabaz do Peixe”, nomeadamente através da participação em
reuniões e do desenvolvimento de contributos para ações de divulgação
do projeto. Foi ainda proposto aos parceiros do projeto o
desenvolvimento de um projeto de mestrado para monitorização dos
resultados do projeto, orientado pela LPN em parceria com uma
Universidade, que não foi aceite pelos parceiros.
Participação na divulgação e criação de conteúdos na área do mar
Apoio à criação de novas ofertas formativas na área do mar, nomeadamente:
- Curso de formação Certificada “A Vida Entre Marés;
- Curso de formação Certificada “Identificação e Avaliação de Pescado”;
- Apresentação oral: “O papel das ONGA na literacia e sensibilização dos cidadãos
para as causas ambientais”. Ciclo de Seminários: Educação Ambiental - Que desafios
e que trajetos?”, 3 de fevereiro de 2016. Lisboa.
- Aula “Os Ecossistemas Marinhos: Gestão Sustentável dos Recursos Marinhos”.
Universidade Senior de Castro Verde. 12 de fevereiro de 2016. Castro Verde.
- Apresentação oral: “Os oceanos e o clima do futuro: Gestão Sustentável dos
Recursos Marinhos”. Conversas sobre Ambiente, na Fundação Serralves. 16 de junho
de 2016. Porto
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- Apresentação oral: “Marine Biodiversity in Portugal: Conservation and
management perspectives”. “V FAUNA International Conference”, 12 de novembro
de 2016. Lisboa.
- Acompanhamento do curso “Identificação e Avaliação de Pescado” para
funcionários da Docapesca de Olhão. 5 e 6 de dezembro de 2017.
Desenvolvimento de projetos (Financiamento)
Foram preparadas as seguintes candidaturas que vieram a ser aprovadas ainda em
2016:
Film: “ECOLOGICAL AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE SHELLFISH
HARVESTING ON FOOT”. Programa ERASMUS+. Início do Projeto: 2 de novembro de
2016.
Sistemas de informação e monitorização da biodiversidade marinha das Áreas
Classificadas do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POSEUR-03-2215-FC000046). Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(Aviso POSEUR-15-2016-54). Aprovado em dezembro de 2016, com início a 2 de
fevereiro de 2017.
-Sistemas de informação e monitorização da biodiversidade marinha das Áreas
Classificadas da Arrábida (POSEUR-03-2215-FC-000047). Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (Aviso POSEUR-15-2016-54).
Aprovado em dezembro de 2016, com início a 2 de fevereiro de 2017.

Foram ainda preparadas e submetidas outras 4 candidaturas a
financiamentos que não foram aprovados, assim como foi ainda
preparada uma candidatura para o MAR 2020, no âmbito da
identificação e melhoramento de segmentos de pesca mais sustentáveis
na costa portuguesa. Esta candidatura ainda não foi submetida.
Participação ativa nas ações da Plataforma de ONG portuguesas sobre a pesca
(PONG-Pesca)
Durante 2016, a LPN participou ativamente na preparação, implementação e
análise/ divulgação de resultados em todas as iniciativas da PONG-Pesca, tendo
liderado algumas delas. Salientam-se as seguintes:
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Eventos públicos:
- Seminário PO MAR 2020: Uma ferramenta para a sustentabilidade das pescas, Vila
Real, 23 de abril de 2016 (Integrado no Congresso da SPEA – Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves);
- Ocean Business Week 2016. Lisboa, 2 a 5 de junho de 2016. A PONG-Pesca
participou com um Stand de divulgação;
- Seminário “Pequena Pesca: Potencial para a Sustentabilidade”. Sesimbra, 29 e 30
de junho de 2016;
- Mesa redonda ‘Os Oceanos e o Ambiente’. Organizado pela WWF Portugal e
integrada em evento no âmbito da Tall Ships Race 2016. Navio italiano Amerigo
Vespucci, 23 de julho de 2016;
- Debate “Aquicultura: desafios e oportunidades”. Lisboa, 24 de novembro de 2016.
Comissões de Acompanhamento:
- Reuniões da comissão de Acompanhamento da sardinha: a LPN esteve presente em
5 das 9 reuniões ocorridas em 2016;
- Reuniões da comissão de Acompanhamento do Programa Operacional Mar 2020: a
LPN esteve presente nas duas reuniões ocorridas em 2016.
Reuniões com elementos do Governo:
- Preparação de documentação (documentos de trabalho e posições) e presença em
reuniões com o Governo, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado das Pescas, Sra.
Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza,
Grupos parlamentares (todos exceto PS e PSD que não responderam aos pedidos de
reunião), Diretor Geral da DG MARE (UE), entre outros stakeholders das pescas;
- Apoio na preparação de documentos para a reunião com a Sra. Ministra do Mar (7
dezembro de 2016).
Preparação dos Comunicados de Imprensa emitidos pela PONG-Pesca:
- PONG-Pesca pede clareza e respeito total pelos pareceres científicos na gestão
da sardinha, 11 de Fevereiro de 2016;
- ONGA Portuguesas organizaram seminário dedicado à sustentabilidade da
pequena pesca, 04 de julho de 2016.
- Antecipar aumentos da quota pode colocar em risco recuperação da sardinha, 22
de julho de 2016;
- PONG-Pesca promove debate sobre Aquicultura, 25 de novembro de 2016;
- PONG-Pesca reúne com Ministra do Mar para discutir as possibilidades de pesca
para 2017, 07 de dezembro de 2016;
- Apesar de alguns sinais positivos, nomeadamente de Portugal, o Conselho de
Ministros da Pesca da UE volta a adiar o fim da sobrepesca, 24 de dezembro de 2016.
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Desenvolvimento da Estratégia PONG-Pesca
No decorrer de 2016 a LPN participou ativamente na definição da Estratégia da
PONG-Pesca para 2017-2020. Neste âmbito, para além de várias reuniões trabalho, a
LPN participou nas seguintes iniciativas da Iniciativa Gulbenkian Oceanos:
- Desenvolvimento da estratégia da PONG-Pesca, Lisboa, 18 de março de 2016;
- Jornada de trabalho e intercâmbio com ONG do Reino Unido, Londres, 13 a 15 de
julho de 2016.
Colaboração com Seas at Risk (SAR)
A LPN é membro da SAR e tem colaborado em muitos dos seus trabalhos,
nomeadamente dando informação relativa à realidade nacional. Alguns dos
contributos mais relevantes tem sido:
- Integração e partilha de informação relativa à implementação da Diretiva Quadro
Estratégia Marinha (DQEM), em Portugal.
- Trabalhos relativos à implementação da Política Comum de Pescas em Portugal,
nomeadamente no âmbito do CC.Sul;
- Implementação da Rede Natura 2000 em Portugal;
- Ordenamento do Espaço Marítimo Português (e implementação da Diretiva
Europeia sobre este tema);
- Possível exploração de minerais de mar profundo nos Açores.
- A LPN participou também na Assembleia Geral da SAR, em Bruxelas, a 15 de junho
de 2016.
Preparação da Estratégia para o Programa Marinho da LPN
Em 2016 foi definida uma Estratégia para o Programa Marinho da LPN.
No âmbito da formação que tem sido promovida para capacitação das ONGA da
PONG-Pesca, a LPN, com o apoio da New Economic Foundation e do José Tavares
tiveram um workshop dedicado à criação de uma Estratégia para 2017-2020, para o
programa marinho da LPN. Este workshop decorreu a 20 e 21 de maio de 2016.
Participação no Conselho Consultivo de Aquacultura (CCA)
Em 2016 a LPN tornou-se membro do CCA, tendo estado presente na Assembleia
Geral que decorreu em Paris, a 8 de dezembro de 2016.
Projeto EcoFilm_Shellfishing (Financiamento ERASMUS+)
Deu-se inicio ao programa de trabalhos do projeto, com uma reunião inicial com
todos os parceiros que decorreu entre 29 e 30 de novembro, em Lisboa na sede da
LPN. Esta reunião foi organizada pela LPN.
Deu-se início à preparação dos primeiros conteúdos técnicos do projeto e à
preparação dos materiais de divulgação.

32

Trabalhos no âmbito da PALP
A LPN participou ainda em algumas reuniões de trabalho da PALP (via skype), numa
reunião com o Senhor Ministro do Ambiente (março de 2016) e contribuiu na revisão
de conteúdos para comunicados de imprensa, brochura e algumas cartas.
O Programa Marinho da LPN contribui pontualmente para o trabalho da LPN no
âmbito da Iniciativa dos objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.
Equipa:
Marisa Batista (técnica da LPN), Cheila Almeida (voluntária).
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PROGRAMA FLORESTA SUSTENTAVEL (projeto)
Cumprindo o objetivo estratégico a que se propôs a Direção Nacional mantém-se
empenhada na criação de um Programa Floresta Sustentável (com semelhanças de
desenvolvimento e metodologia de gestão aquele que há uma vintena de anos
desenvolve em Castro Verde e que é ex-libris da Associação) tendo como base a
Quinta da Moeda em Vila Nova de Poiares.
Contudo, apesar do programa se encontrar delineado, não foi possível em 2016
avançar com investimentos uma vez que a parceria financeira em curso de
negociação não teve possibilidade de ser concretizada ainda neste ano. A prudência
face às elevadas responsabilidades financeiras da LPN noutras frentes,
designadamente dos projetos LIFE em execução, não possibilitam libertar meios
próprios para esse fim razão pela qual se tem que aguardar a obtenção de
financiamento externo, o que se espera poder acontecer em 2017.
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4.
ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS
Em 2016 a LPN desenvolveu trabalho nas três dimensões de intervenção estratégica
que foram aprovadas e reconfirmadas em Assembleia Geral.

1.
Com sentido de responsabilidade, assente em argumentação credível e confirmada e
tentando, mais que isoladamente, agir em articulação com outras organizações do
movimento associativo ou outras instituições, designadamente locais, a LPN
interveio publicamente no sentido da defesa de valores naturais ameaçados ou
produzindo qualificada e ou cirúrgica advocay com o objetivo de condicionar
decisões ou melhorar opções de política, quer estratégicas, quer conjunturais.
Realçam-se a integração em Plataformas informais como a PALP e a PTF e a
participação ativa em Plataformas mais estruturadas como a Salvar o Tua e a
Coligação C6.
A LPN é ainda vice-Presidente da Confederação das Associações de Defesa do
Ambiente.
Neste enquadramento a LPN participou em quatro reuniões com o Governo,
procurando defender dossiers como:
-

A gestão das áreas protegidas
O financiamento da conservação da natureza
O fim do plano nacional de barragens
A revogação da nova Lei do Lobo Ibérico
A proibição da caça à rola brava

A LPN esteve ainda no Parlamento para junto da Comissão Parlamentar de Ambiente
de dos Grupos Parlamentares alertar para medidas de política contra a conservação
da natureza. Neste contexto ocorreram duas reuniões, uma com o PAN e outra com
o PEV.
A LPN participou em três júris de atribuição de prémios na área do ambiente:
-

o prémio Terre des Femmes atribuído pela Fundação Yves Rocher
o prémio Floresta e Sustentabilidade, atribuído pela CELPA
o prémio Natural.PT atribuído pelo ICNF

A Liga integrou ainda a Comissão de Acompanhamento do POSEUR.
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2.
Na frente da conservação a LPN em 2016 manteve ritmos intensos de gestão dos
três projetos LIFE dos quais tem a responsabilidade de execução, fomentando a
parceria e a qualificação das intervenções. Também manteve os compromissos pósLIFE da conservação do Lince e do Abutre Preto assim como foi agente importante
de cooperação com as autoridades na reintrodução do lince ibérico. Abriu ainda
novas frentes de trabalho de conservação e intervenção preparando iniciativas em
Arcos de Valdevez e em Vila Nova de Poiares.
3.
Na área da sensibilização e educação ambiental foram registados progressos de
recuperação da atividade reconhecida da LPN neste domínio. Foi retomada a
cooperação com a Agência Portuguesa do Ambiente para se dispor de um professor
destacado para integração e potenciação do trabalho, assim como foi alargada este
trabalho junto das comunidades de professores e dos seus centros de formação e
qualificação.

5.
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO
Administração e Gestão Geral
A Administração e Gestão Geral compreendem os processos administrativos,
organizativos e financeiros de gestão (contas e relatórios contabilísticos, financeiros
e de atividades), a coordenação dos grupos de trabalho e dos técnicos, o
atendimento geral, os contactos com os associados e a coordenação das respostas a
solicitações externas e a articulação entre a Direção Nacional, os técnicos, os
Núcleos e Delegações e os Grupos de Trabalho. Compreende também a gestão e
manutenção do espaço da Sede Nacional e respetivo Jardim.
A associação contou em 2016 com uma média de 23 técnicos, repartidos entre a
Sede em Lisboa e o Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho em Castro
Verde.
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Atividades desenvolvidas e resultados alcançados

2016 foi o ano da comemoração do centenário do Professor Carlos Manuel Baeta
Neves No âmbito das comemorações, realizou-se a sessão evocativa “Vida e Obra de
Carlos Manuel Baeta Neves”, no ISA, o lançamento do livro "Baeta Neves, Pioneiro
da Conservação da Natureza" e no mesmo dia a inauguração da exposição "Vida e
Obra de Carlos Manuel Baeta Neves", que esteve aberta ao público de 23 de maio a
28 de julho, no Salão Nobre do ISA.

Foi concluída a obra da vedação do espaço envolvente à sede da LPN em Lisboa, e
foram realizadas várias atividades de voluntariado para continuação dos trabalhos
de requalificação do jardim. Iniciou-se a plantação de uma sebe viva biodiversa
composta por árvores e arbustos autóctones cedidos pela Sigmetum.
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No âmbito das parcerias efetuadas, foram realizadas as seguintes atividades:
-Exibição de filme e debate sobre o Lobo-ibérico – 8 março, em parceria com o
Grupo Lobo
-Documentário "No Reino Secreto dos Bijagós” – 31 maio, em parceria com a livraria
Bulhosa
-A Floresta autóctone “Snapshot da Biodiversidade” – 19 novembro. Atividade
organizada pelo Parque Florestal de Monsanto.
-LPN no V Congresso Internacional do FAUNA – 11,12 e 13 novembro. Participação
da LPN no Congresso e representação da Associação no “Biodiversity Hotspot”.
-Saída de campo “Observação de cogumelos” – 3 dezembro, em parceria com o
Parque Florestal de Monsanto.
Ainda que com resultados que reconhecemos aquém do que será necessário
continuou-se a procurou recuperar associados e manter a sua fidelidade, trabalho
este iniciado em 2014.
• Em 2016 registou-se a inscrição de 69 novos associados.
Equipa
• Maria Lopes (Coordenação)
• Manuel Gouveia Silva (Secretariado)
• Inês Machado (Técnica)
• Pedro Fidalgo Marques (Direção Nacional – Vice Presidente)
• Miguel Geraldes (Direção Nacional – Tesoureiro)
• Restantes membros da Direção Nacional e Técnicos
Funcionamento da Direção Nacional
Com o objetivo de melhor conhecer a organização e atuar atempadamente para
além de se envolver, de forma mais cúmplice com as atividades e ação da LPN e
assim também potenciar a sua orientação, a Direção Nacional da LIGA reuniu
regularmente todas as quinzenas.
Comunicação
Embora a níveis ainda insuficientes a LPN melhorou em 2016 o seu nível de
desempenho em matéria de comunicação e divulgação das suas atividades. Por
razões de um ratio custo/benefício mais favorável, foram privilegiadas as redes
sociais, quer através de uma participação mais ativa no FACEBOOK, quer por uma
melhor articulação entre este meio e o portal da Liga.
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No final do ano estabeleceu-se uma parceria com uma agência de comunicação não
apenas para melhorar os níveis de exposição das informação, posições e atividades
da LPN mas também para promover a recolha de fundos junto de empresas e
instituições.
Em 2016 o investimento que havia sido feito num recurso especializado acabou por
não ser suficientemente otimizado uma vez que, por razões alheias à LPN, o contrato
foi rescindido.
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NÚCLEOS

CENTRO DE ESTUDOS E ATIVIDADES ESPECIAIS
Objetivos gerais
No âmbito da LPN o CEAE dedica-se a atividades com carácter simultaneamente
científico e desportivo em meio natural, com destaque para a Espeleologia.
Acessoriamente desenvolvemos atividades em montanha, rios e mar.
Equipa –
29 espeleólogos ativos
João Miguel Dias Joanaz de Melo, Nuno Jorge Rodrigues Farinha, Pedro Manuel
Oliveira Lourenço da Silva Pinto, Patrícia Carneiro Pinheiro Veloso, Pedro Campos
Rodrigues da Costa, Paulo Fernando Passos Camelo, João Pedro de Sousa Carita
Frade, Timóteo Miguel Azevedo Mendes, Cláudia Susana Afonso Ferraria, Filipe
Manuel das Neves Ferreira, Hélio Nuno Pereira Frade, André da Silva Reis, Maria do
Rosário Cardoso Fernandes, José Sérgio de Sousa Barbosa, Raul Pires Pedro, Rebeca
Sousa Magalhães Duarte Martins, Ana Catarina Rodrigues Veríssimo, Andreia Sofia
da Conceição Monteiro, Ana Margarida Pontes da Silva Augusto, Nuno Rodrigo
Cidraes Vieira, Maria Eunice Coelho Soares Cidraes Vieira, Sara Soares Cidraes Vieira,
Fernando Alberto Fidalgo Pires, Sara Antunes Pires, Pedro Miguel Mestre Ferreira,
Márcia Gonçalves da Ponte Grosso, Marco Filipe da Palma Rocha Messias, Rui Filipe
de Almeida Simões, Sandra Isabel Ferreira Guerreiro
Direção: João Joanaz de Melo (coordenador-geral), Pedro S. Pinto (coordenador da
secção de espeleologia), Filipe Neves (secretário), Pedro Frade (tesoureiro).
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Actividades e resultados
Formação
36º Curso de Iniciação à Espeleologia (nível II FPE). Novembro 2016 (7 dias em 4 finsdesemana). 8 formandos dos quais 6 aprovados, 1 a aguardar exame e 1 desistiu.
Cursos de Descoberta da Espeleologia (nível I FPE). Dois cursos: 4 Junho, 14 alunos,
Algar do daCabeça Alta; 17 Setembro, 11 alunos, Algar do Pena.
Protecção do carso
Projeto pedreiras. Série de iniciativas com vista a prevenir impactes das pedreiras e
desenvolver ações de sensibilização. Em 2016 a atividade principal foi a preparação
de um parecer sobre estudo de impacte ambiental do “projeto integrado do núcleo
de exploração de pedreiras do Codaçal”, subscrito conjuntamente pela LPN, GEOTA
e FPE, 12 Outubro 2016 Monitorização de morcegos. Participação em várias
atividades de monitorização das colónias de morcegos cavernícolas, em colaboração
como o ICNF.
Exploração e formação avançada em Espeleologia
Projeto “Espeleologia no Reguengo do Fetal”. Foi concluído o trabalho de recolha de
informação climatológica, desenvolvida uma atividade de determinação dos níveis
hidrológicos, e foi submetido o relatório final do projeto à Câmara Municipal da
Batalha.
Projeto Gebelim. Foi explorada a Gruta da Caleira em Gebelim, concelho de
Alfândega da Fé.
A expedição envolveu uma equipa de 5 espeleólogos do CEAE.
Projeto “Fatuk-kuak hosi Timor Lorosa’e”. Projeto conjunto CEAE-LPN, AAUAv, CIES e
GPS (Portugal) e Juventude Hadomi Natureza (Timor). Dois espeleólogos do CEAE
participaram nesta expedição em Setembro 2016, que envolveu 6 espeleólogos
portugueses e 6 elementos timorenses (espeleólogos em formação). Foram
identificadas mais de 50 grutas em quatro distritos, das quais 15 foram topografadas.
Projeto Improvável. A partir de uma atividade de prospeção na zona de Telhados
Grandes, o CEAE descobriu o Algar Improvável, uma cavidade notável pela
configuração geomorfólógica, fósseis e possibilidades de continuação. Em 2016 a
gruta foi explorada até à cota -155 m, com um desenvolvimento topografado de 350
m, em cerca de 10 explorações.
Projeto espeleo-socorro. O projeto tem como objetivo criar no CEAE uma equipa
operacional de espeleo-socorro, com capacidade de intervenção autónoma em
acidentes de gravidade moderada; e que venha a constituir o núcleo da equipa de
espeleo-socorro da FPE.
Ações desenvolvidas em 2016:
- Exercícios de espeleo-socorro no Algar da Figueira e Alcanede, 20-21 Fevereiro
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2016,
envolvendo 7 espeleólogos;
- O espeleólogo do CEAE José Sérgio Barbosa frequentou com sucesso o “Stage de
Formation Secours d´Équipier/Chef d´Équipe” ministrado pelo Spéléo Secours
Français, Fédération Française de Spéléologie, correspondendo a 80 horas de
formação, em Outubro 2016.
Participação na Federação Portuguesa de Espeleologia (FPE)
O CEAE representa a LPN na FPE com diversos cargos: presidente da Mesa da AG e
membro do conselho científico (J. Joanaz de Melo), vice-presidente da Direcção
(Sérgio Barbosa), suplente da Mesa da AG (Andreia Monteiro), vice-presidente da
Comissão de Ensino (Pedro S. Pinto), e quatro monitores federativos ativos (J. Joanaz
de Melo, Pedro S. Pinto, Raul Pedro e Nuno Farinha). Dois monitores do CEAE, J.
Joanaz de Melo e Pedro S. Pinto, fazem parte da equipa responsável do 7º Curso de
Monitores FPE, iniciado em Dezembro 2016.
Atividades Montanha
Quatro elementos do CEAE escalaram o Toubkal, o pico mais alto do Atlas e do Norte
de África, Marrocos, Janeiro
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RELATÓRIO DE CONTAS 2016
MARÇO 2017
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Relatório de gestão do exercício de 2016
Em conformidade com o estabelecido nos Estatutos, a Direcção Nacional da LPN – Liga para a
Protecção da Natureza submete à apreciação da Assembleia geral o Relatório de Gestão e
Contas referente ao exercício de 2016.
Fazem parte deste Relatório e Contas de 2016:
• As Demonstrações Financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados por Natureza,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Alterações de Capitais
Próprios no período 2016, o Anexo às Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro
de 2016 - documentos produzidos pela empresa de contabilidade Martins D’Almeida &
Associados, Lda.;
• O Parecer do Conselho Fiscal;
• A Certificação Legal das Contas.
A LPN tem as Contas de 2016 certificadas pela JMP&A, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.
As Contas da LPN de 2016 devem ser analisadas tendo em consideração o Relatório de
Atividades de 2016, que reflete o trabalho desenvolvido nas áreas em que a associação atua e
onde desenvolve ações e projetos.
O quadro profissional da LPN era constituído, no final de 2016, por 23 colaboradores
profissionais. A LPN conta ainda com o apoio dedicado de muitos voluntários para todas as
suas atividades, a quem agradece publicamente.
Evolução da Atividade
O ano de 2016 representou um desafio para a concretização das atividades da associação do
ponto de vista financeiro e de gestão. Efetivamente, apesar dos esforços contínuos de
racionalização de custos, tanto a nível de projetos financiados como no âmbito das atividades
correntes da Associação e apesar de se ter verificado um aumento dos donativos diretos, a
dificuldade em formalizar novas parcerias que permitissem assegurar o cofinanciamento
completo dos projetos LIFE SARAMUGO, LIFE IMPERIAL, LIFE CHARCOS, levou a que a
Associação tivesse necessidade de recorrer a reservas próprias para não pôr em causa a boa
execução das atividades decorrentes dos projetos em curso. De referir que neste momento, as
despesas realizadas no âmbito dos três projetos LIFE estão a decorrer conforme planeamento
definido, estando o reembolso previsto ocorrer no ano de 2017.
Paralelamente, se em 2016, as receitas provenientes das quotizações dos associados tiveram
um ligeiro aumento em relação em 2015, as receitas provenientes da formação sofreram uma
diminuição em relação a 2015, devido à fraca afluência de formandos.
Proposta de aplicação de resultados
O resultado líquido do exercício é negativo em 154 132,31€.
A Direção Nacional recomenda que o valor do Resultado Líquido do Exercício seja aplicado
para resultados transitados.
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Dívidas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Segurança Social
À semelhança dos anos anteriores, a LPN não tem valores em dívida à Autoridade Tributária e
Aduaneira nem ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, nem a quaisquer outras
entidades públicas.
Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício
Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreram acontecimentos subsequentes
que impliquem ajustamentos e divulgação nas contas do exercício.
Evolução previsível da atividade
Em 2017, os 3 projetos LIFE em curso irão receber cada um a respetiva tranche do seu
financiamento por parte da Comissão Europeia, prevendo-se assim a possibilidade de repor
algumas das reservas da LPN.
No entanto, com a aprovação de novos projetos que ocorreu no início de 2017, conforme
consta no Plano de Atividades de 2017, projetos esses que necessitam de adiantamento de
verbas próprias para a sua execução, será necessário continuar a desenvolver esforços na
angariação de fundos, através de parcerias credíveis, do pagamento das quotas dos
associados e da captação de novos associados, para além do apelo a donativos, patrocínios,
mecenato de maneira a não pôr em causa a execução dos projetos e a vida da Associação e
do seu património.
Note-se que em 2017, a LPN poderá, pela primeira, ser entidade beneficiária da consignação
de 0,5% de IRS.
Considerações finais
Às empresas e entidades que honraram a LPN com o seu apoio, muito agradecemos a
confiança depositada.
A todos os colaboradores que contribuíram, com o seu profissionalismo e dedicação, para o
bom desenrolar das iniciativas e desenvolvimento de projetos de Conservação da Natureza e
de Sensibilização, Educação e Formação Ambiental, a Direção Nacional deseja expressar o
seu maior agradecimento.
Notas explicativas da Demonstração dos Resultados por Naturezas e Balanço:

1. A rúbrica de “Subsídios a exploração” é composta unicamente do valor (2 428,83€) de
reembolso relativo ao projeto do “POSEUR - Ações de detecção no terreno de
espécimes de lince-ibérico e aves necrófagas”.

2. Em relação à rúbrica de Fornecimentos e Serviços Externos, é de referir que a
diminuição significativa face a 2015 é, por um lado fruto da decisão de contenção de
custos por parte da Direção Nacional, mas também pelo diferimento de custos que só
serão reconhecidos em 2017, quando a LPN receber o respetivo financiamento.
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3. Relativamente à rúbrica de Gastos com Pessoal, convém notar igualmente que a
diminuição relativamente a 2015 deve-se sobretudo ao diferimento de custos, os quais
só serão reconhecidos durante o ano de 2017.
4. Relativamente à rúbrica de Outros Gastos e Perdas, o aumento significativo deve-se
fundamentalmente ao facto de ter sido registada uma imparidade relativa à divida que o
CEAI tem perante a LPN, uma vez que a referida entidade encontra-se em insolvência
e existe o risco de a LPN não vir a receber o montante em divida.
5. Na rúbrica disponibilidades financeiras, verificou-se uma diminuição de 36% em virtude
da LPN ter aplicado os valores de Subsídios recebidos em anos anteriores na atividade
da associação. O saldo de caixa e depósitos bancários apresentava em 31 de
dezembro de 2016 o valor de 351 283,72 €.

Lisboa, 20 de março de 2017

Pel’A Direção Nacional da LPN
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LPN - Liga para a protecção da natureza

Moeda:

Unidade:

Mês:
EUR

12
Euros

Contribuinte:

501604693

Demonstração de resultados por naturezas
Rendimentos e Gastos

Conta
Pos

Neg

71/72

Vendas e serviços prestados

75

2016

2015

Acumulado

Final

19.809,87

19.471,13

2.428,83

331.806,58

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos

0,00

0,00

73

Variação de Inventários na produção

0,00

0,00

74

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

61

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

0,00

0,00

62

Fornecimentos e serviços externos

-117.425,68

-362.624,04

785

Subsídios à exploração

Notas

685

63

Gastos com pessoal

-245.973,74

-541.251,36

7622

652

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

7621

651

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

763

67

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

0,00

0,00

7623/4;7627/8653/4; 657/8 Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)
77

66

781/4; 786/8

Aumentos / Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos

681/4;686/8 Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
761

64

7625/6

655/6

Gastos / reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)

812

-107.481,84

-9.356,21

-50.519,51

-126.924,83

-103.677,70

-114.924,29
0,00

-154.197,21

-241.849,12

64,90

789,34

0,00

-0,35

Resultado antes de impostos

-154.132,31

-241.060,13

0,00

0,00

Resultado liquido do periodo

-154.132,31

-241.060,13

Juros e rendimentos similares obtidos
69

0,00
435.029,07

0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
79

0,00
398.123,05

Juros e gastos similares suportados

Impostos sobre o rendimento do periodo

Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos)
inc. no resultado liquido do periodo
Resultado liquido do periodo atribuível: (*)
Detentores do capital da casa mãe
Interesses minoritários
Subtotal
Resultado por acção básico
(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas
Contabilidade - (c) Primavera BSS
A Administração/Gerência ____________________________
O Contabilista Certificado ____________________________

LPN - Liga para a protecção da natureza

BALANÇO
Conta

Rubricas

Notas

Moeda:

Unidade:

EUR

Euros

Mês:

12,00

Contribuinte:

501604693

2016

2015

ACTIVO
Activo não corrente
(43+453)

113+4123+4133+4142+415+451-4195+455)

Activos fixos tangíveis
Outros activos financeiros
Subtotal

2 462 345,80

2 584 348,68

2 546,60

1 315,84

2 464 892,40

2 585 664,52

54 126,95

61 579,39

0,00

2 829,80

Activo corrente
(211/7-219)
(228+229+2713)
(24)
(232+238-239+2721+2781+279+221)
(281)
(11+12+13)

Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber

3,08

197,36

12 012,73

98 061,74

Diferimentos

499 179,72

264 723,40

Caixa e depósitos bancários

351 283,72

548 832,32

Subtotal

916 606,20

976 224,01

Total do activo

3 381 498,60

3 561 888,53

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital Próprio
(56)

Resultados transitados

1 611 289,01

1 852 349,14

(59)

Outras variações de capital próprio

1 348 034,84

1 426 673,04

2 959 323,85

3 279 022,18

-154 132,31

-241 060,13

Total do capital próprio

2 805 191,54

3 037 962,05

Subtotal

0,00

0,00

Subtotal
(818)

Resultado liquido do periodo
PASSIVO
Passivo não corrente
Passivo corrente

(221/2+211/7+225)
(218+276)
(24)
(231+238+2711/2+2722+2782+233)
(282)

Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes publicos

12 608,85

8 869,12

0,00

10 000,00

24 682,17

14 620,37

Outras contas a pagar

396 405,98

328 104,83

Diferimentos

142 610,06

162 332,16

576 307,06

523 926,48

Subtotal
Total do Passivo

576 307,06

523 926,48

Total do capital próprio e do passivo

3 381 498,60

3 561 888,53

Contabilidade - (c) Primavera BSS
A Administração/Gerência ____________________________
O Contabilista Certificado ____________________________

LPN - Liga para a protecção da natureza
Contribuinte: 501604693
Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)
RUBRICAS
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo
Recebimentos de Clientes
Pagamentos a Fornecedores
Pagamentos ao Pessoal
Caixa geradas pelas operações
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional
Fluxos das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos Intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos Intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)
Efeitos das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
A Administração/Gerência ____________________________
O Contabilista Certificado ____________________________

NOTAS

2016

2015

231 504,66
-92 004,25
-358 650,35
-219 149,94
199,24
22 621,19

225 763,16
-186 491,93
-509 494,19
-470 222,96
2 099,46
-336 862,36

-196 329,51

-804 985,86

-1 283,99
0,00
0,00
0,00

-103 837,30
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,90
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789,34
0,00

-1 219,09

-103 047,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
83 945,78
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-5 065,35
0,00
0,00
0,00

0,00
-197 548,60
0,00

78 880,43
-829 153,39
0,00

548 832,32
1 377 985,71
351 283,72
548 832,32
Contabilidade - (c) Primavera BSS

Entidade:LPN-Liga para a Protecção da Natureza
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO ANO DE 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)
Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

DESCRIÇÃO

NOTAS

POSIÇÃO NO INÍCIO DO ANO DE 2016

Capital
Realizado

Acções
(quotas)
próprias

Outros
instrumentos Prémios de
de capital
emissão
próprio

Reservas
legais

Outras
reservas

Resultados
Transitados

Excedentes
de
revalorização

Outras variações Resultado líquido
do capital próprio
do período

1 426 673,04

Total

Interesses
minoritários

Total do Capital
Próprio

-241 060,13

3 037 962,05

241 060,13
0,00

241 060,13

7
8

-154 132,31

-154 132,31

6

1 852 349,14

Ajustamentos
em activos
financeiros

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adopção de novo referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

9=7+8

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Realizações de capital
Realizações de prémios de emissão
Distribuições
Entradas para cobertura de perdas
10

-241 060,13
-241 060,13

-78 638,20
-78 638,20

6+7+8+10

1 611 289,01

1 348 034,84

Outras operações

POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2016

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A administração:______________________________________
O Contabiista Certificado:_______________________________

-319 698,33

-154 132,31

2 805 191,54

LPN – Liga Para a Protecção da Natureza
Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2016

1. Identificação da entidade
A LPN – Liga para a Protecção da Natureza, pessoa colectiva nº 501.604.693 é uma organização nãogovernamental de ambiente (Onga), fundada em 1948. É uma associação sem fins lucrativos com
estatuto de utilidade pública. Tem como objecto principal da sua actividade a conservação do
património natural e da diversidade das espécies ecossistemas.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas normas que integram o
Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Devem entender-se como fazendo parte daquelas
normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações
Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e as Normas
Interpretativas.
Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são aplicadas
supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas ao
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho; e
as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS),
emitidas pelo IASB, e respectivas interpretações SIC-IFRIC.
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2016 são
comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de
2015.

3. Principais políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos relevantes
Activos fixos tangíveis
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados,
pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de
bens.
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LPN – Liga Para a Protecção da Natureza
Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2016

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em
anos):
Edifícios e outras construções: 10 a 50
Equipamento Básico: 2 a 15
Equipamento de Transporte: 2 a 10
Equipamento Administrativo: 2 a 10
Outros Activos Tangíveis: 5

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia
residual de um activo, é revista a depreciação desse activo de forma prospectiva para reflectir as novas
expectativas.
Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em melhorias
significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que
incorridos. Os dispêndios com inspecção e conservação dos activos são registados como gasto.
As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do activo fixo tangível são determinadas
como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate,
sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou
“Outros gastos e perdas”.
Imparidade dos activos
À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que
indiquem que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperável, é
efectuada uma avaliação de imparidade dos activos fixos tangíveis e intangíveis.
Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável,
é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica
“'Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) ”, ou na rubrica
“Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) ”, caso a mesma respeite a activos não
depreciáveis.
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LPN – Liga Para a Protecção da Natureza
Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2016

A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda
líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo, numa transacção entre entidades
independentes e conhecedoras, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de
uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso
continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada
para cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos
de caixa à qual o activo pertence.
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se
conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A
reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica supra
referida. A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria
reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse
registado em exercícios anteriores.
Custos de empréstimos obtidos
Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do
exercício de acordo com o pressuposto do acréscimo.
Instrumentos financeiros
i) Clientes
Os principais saldos de clientes registados nesta rubrica dizem respeito ao reconhecimento do rédito
de contractos de venda de pastagem das herdades detidas pela LPN a diversos agricultores.
Sempre que existe risco de tais montantes não serem liquidados é registada a respectiva imparidade
ii) Empréstimos e contas a pagar não correntes
Os empréstimos e as contas a pagar não correntes, utilizando uma das opções da NCRF 27, são
registados no passivo pelo custo.
iii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
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Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2016

Imposto sobre o rendimento
O gasto relativo a “Imposto sobre o rendimento do período” representa apenas o cálculo das
tributações autónomas incidentes sobre as despesas com deslocação em viatura própria dos
colaboradores da LPN.
Rédito
As receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são
reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou
pagas.
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas
são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou “Outras contas a pagar ou a receber”.
Julgamentos e estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adoptou certos pressupostos e estimativas
que afectam os activos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assumpções
efectuadas pelo órgão de gestão foram efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à
data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso.
As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras incluem: i)
vidas úteis dos activos fixos tangíveis e intangíveis; ii) análises de imparidade, nomeadamente de
contas a receber, e iii) provisões;
As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação
das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos
passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não
sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas,
que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração
de resultados de forma prospectiva.

4. Gastos com o pessoal
Os gastos com pessoal ascenderam neste exercício a 245.973,74 Euros.
O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de
Dezembro 2016 foi de 23 colaboradores.
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Os gastos com pessoal foram classificados da seguinte forma:
2016
Remunerações do Pessoal

2015
156.244,88

436.752,87

84.645,54

91.928,86

Seguros sobre acidentes de
trabalho

3.441,23

8.262,50

Outros custos com pessoal

1.642,09

4.307,13

245.973,74

541.251,36

Encargos sobre Remunerações

Total

A variação verificada nesta rúbrica, deve-se ao fato de ter havido a necessidade de ajustar os custos
com pessoal em função dos gastos incorridos em cada centro de custo, no decorrer do exercício.
5. Outros rendimentos e ganhos
A rúbrica de Outros rendimentos e ganhos englobam entre outros, os rendimentos obtidos com a
obtenção de donativos de associados e de outras entidades, de protocolos com diversas entidades no
âmbito das actividades da LPN e ainda de diversos reconhecimentos dos subsídios/ financiamentos
recebidos por parte da LPN em 2016.
2016
Estudos

2015
8.033,96

0,00

Protocolos

46.457,00

79.762,57

Donativos

48.531,16

13.769,30

9.196,50

35.567,90

99.688,93

168.000,42

83.580,00

83.580,00

51.636,07

32.464,44

50.999,43

21.884,44

398.123,05

435.029,07

Formação e conferências
Reconhecimento de subsídios
Manutenção de actividades
agrícolas
Overheads
Outros
Total

6. Clientes
Os principais saldos de clientes registados nesta rubrica dizem respeito ao reconhecimento do rédito
de contratos de venda de pastagem das herdades detidas pela LPN a diversos agricultores.
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Sempre que existe risco de tais montantes não serem liquidados é registada a respectiva imparidade.
No fim do exercício de 2016, os clientes com Perdas por imparidade acumuladas eram os seguintes:
21911
219110017
219110036
219110037
219110039
219110040
219110051
219110053
219110055
219110056
219110057
219110059
219110066
219110072
219110100
219110106
219110107
219110108
219110111
219110112
219110128
21912
219120006
219120007
219120008
219120009
Total

PIA - Clientes - Mercado
nacional
Pridesa
Quercus
Camara Municipal Évora
CM Benavente
Olivimo
Camara Municipal Santarém
Lands
Camara Municipal Ansião
Armasul
Camara Municipal Alcochete
CEAI
Camara Municipal Paços de
Ferreira
ERSE
Clube N. Mértola
Camara Municipal Setubal
Assoc. Montes Claros
Universidade Évora
Fundação F. Ciências
Inst. S. Agronomia
SPEA
PIA - Clientes - Mercado
intracomunitário
WWF - Adena
Cons. Botanique National
Javier C. Bolibar
Assoc. Memoire Setif

10.706,00

Meses

848,00
50,00
2.510,00
15,00
120,00
250,00
5,00
15,00
243,00
20,00
955,00

Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24

30,00

Superior a 24

1.500,00
1.127,00
70,00
123,00
75,00
75,00
175,00
2.500,00

Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24

717,50
180,00
187,50
175,00
175,00
11.423,50

Meses
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24
Superior a 24

7. Activo fixo tangível
As rubricas com maior relevância são os Terrenos (€ 1.656.440,62) e Edifícios e outras construções (€
738.612,21). Estas duas rubricas do activo estão directamente ligadas à actividade principal da LPN
nomeadamente aos projectos que a LPN desenvolveu e desenvolve com diversos parceiros em Castro
Verde nomeadamente na protecção do Peneireiro das Torres e Lince Ibérico.
A generalidade destes investimentos está enquadrada na actividade da LPN e nos projectos que tem
vindo a patrocinar, tendo estes investimentos sido realizados com a recurso a subsídios a fundo
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perdido concedidos pela EU e por diversas entidades nacionais ou a doações para os propósitos da
instituição.
Equipa me nto
Terrenos

Edifícios
B á s ic o

Tra ns po rte Adminis tra tivo

Qua ntia Es critura da bruta inicia
1 6 5 6l de
4 4 02,6
01
2 6 1 5 1 9 9 9 8 ,9 9 1 3 1 0 7 4 ,1 6 2 4 3 2 1 1 ,6 8
Depreciações Acumuladas

0

Outro s

To ta l

7 0 8 8 3 ,5 4 3 4 9 0 7 ,5 2 3 6 5 6 5 1 6 ,5 1

702 148,57

128 264,67

159 836,19

69 534,42

Qua ntia Es critura da liquida1inic
6 5 6ia 4l 4de
0 ,6220 1 6 8 1 7 8 5 0 ,4 2

2 8 0 9 ,4 9

8 3 3 7 5 ,4 9

1 3 4 9 ,1 2 2 2 5 2 3 ,5 4 2 5 8 4 3 4 8 ,6 8

Adições

12 383,98

1 072 167,83

1 283,99

Outra s
To ta l da s a diçõ e s

1 2 8 3 ,9 9

Diminuições

19 609,17

Depreciações

59 629,04

1 2 8 3 ,9 9
19 609,17

1 758,35

31 483,05

1 004,29

9 802,97

103 677,70

9 8 0 2 ,9 7

1 2 3 2 8 6 ,8 7

Perdas por impa ridade
Alie nações
Aba tes
To ta l da s diminuiçõ e s
Qua ntia e s critura da líquida 1fina
6 5 l6 de
4 4 02 ,6
0 126

7 9 2 3 8 ,2 1

1 7 5 8 ,3 5

3 1 4 8 3 ,0 5

1 0 0 4 ,2 9

7 3 8 6 1 2 ,2 1

1 0 5 1 ,1 4

5 1 8 9 2 ,4 4

1 6 2 8 ,8 2 1 2 7 2 0 ,5 7 2 4 6 2 3 4 5 ,8 0

8. Diferimentos Activos e Passivos
Na gestão dos projectos em que a LPN está envolvida, é usual que os custos e os rendimentos dos
projectos não coincidam com o exercício em que são recebidos ou pagos. Deste modo, a LPN procede
a uma avaliação de cada projecto de modo a estimar os custos e os rendimentos a reconhecer em cada
exercício de modo a dar cumprimento às regras de especialização dos exercícios, conforme
mencionado na Nota 3.
Diferimentos Passivos
Diferimentos de Rendimentos

2016

2015

Observações

59.202,50

Contrato anual refere-se
ao período de Setembro
59.202,50
2015 a Setembro de
2016

Life Saramugo

31.397,56

20.471,31

Eco Shell Fishing

52.010,00

Venda de pastagens

Rendimentos com projectos em curso

Life Imperial
Total

Projecto em
continuidade anual
Projecto
0,00
continuidade anual

0,00

68.855,35

142.610,06

162.332,16

em
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Diferimentos Activos
Diferimentos de Rendimentos

2016

2015

Contratos Peneireiro

29.951.05

31.648,85

Gastos com seguros

11.574,00

4.332,54

Gastos com centros de custo

168.613,05

50.326,54

Compensação de agricultores

202.927,57

143.937,50

84.100,51

32.464,58

2.013,54

2.013,53

499.179,72

264.723,54

Overheads
Outros
Total

9. Caixa e depósitos bancários
A LPN em 2016 tem um saldo elevado de caixa e equivalentes, derivado a diversos subsídios que
recebeu para fazer face a despesas que só irão ocorrer em 2017 e nos anos seguintes.
Fluxos de Caixa
2016

2015

Depósitos á ordem

83.783,72

174.832,32

Depósitos a prazo

267.500,00

374.000,00

351.283,72

548.832,32

Totais

10. Outras Variações no Capital Próprio
De acordo com as regras estabelecidas no SNC, os subsídios ao investimento recebidos a fundo
perdido, são registados no capital próprio.
As doações respeitam fundamentalmente a terrenos onde estão implantadas as herdades no Alentejo.
Os subsídios acima mencionados foram recebidos pela LPN para o desenvolvimento de vários
projectos, relacionados com a actividade principal da referida e vão sendo reconhecidos na mesma
medida da amortização dos bens adquiridos por parte da LPN com os referidos subsídios.
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Esta rubrica é composta da seguinte forma:

Doações

31/12/2016
489.732,14

31/12/2015
489.732,14

858.302,70
1.348.034,84

936.940,90
1.426.673,04

Subsídios ao investimento
Total

31/12/2015
Programa
Castro Verde
1.1
Programa
Castro Verde
1.2
Prémio
Millennium
Sagres 2.0

Recebimentos
2016

Resultados
2016

Ajustamentos

31/12/2016

57 021,55

1 966,26

55 055,29

47 899,11

2 129,32

45 769,79

5 647,34

0,00

400,22

5 247,12

POA Feder 3.1

119 449,23

798,37

4 976,30

115 271,30

POA Feder 3.2

191 256,49

18 547,75

172 708,74

4 232,74

514,01

3 718,73

2 313,00

751,90

1 561,10

7 875,02

3 317,52

4 557,50

23 301,78

2 524,35

20 777,43

0,00

-0,02

13 095,73

4 365,24

8 730,49

96 913,65

16 771,85

80 141,80

28 130,18

9 811,31

18 318,87

297 377,30

3 792,23

293 585,07

Proder

29 691,66

3 925,55

25 766,11

Life Charcos

12 000,00

6 000,00

6 000,00

736,12

368,07

368,05

Proj. LIFE
Natureza 1.3
Lince Fauna /
Flora 8.0
CC 109Imp.Sede
PORA - Remod.
CEAVG 7.0
Organica verde
cc 408
Projecto Life
Saramugo
Proj. Life Lince
Abutre
Projecto Life
Imperial
Life Natureza
Estepárias

Delegação do
Alentejo
Poseur RPAS
600
Total

0,00

0.02

0,00

1 087,99

362,66

725,33

936 940,90

1 886,36

80 524,54

858 302,70
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11. Estado e outros entes públicos
Em 31 de Dezembro de 2016 a rubrica Estado e outros entes públicos apresentava as seguintes
quantias:
-Valores no Activo:
2016
Retenções de Irc sobre juros
bancários

2015
3,08

197,36

-Valores no Passivo:
2016

2015

Retenções de IRS

7.909,20

4.839,00

Segurança social

16.772,97

9.781,37

Total

24.682,17

14.620,37

12. Outras contas a pagar
2016
Remunerações a pagar ao pessoal

2015
64.887,41

65.555,66

54.718,90

54.718,90

0,00

41.484,00

35.060,70
6.805,20

35.060,00
6.805,20

114.491,60

114.491,60

8.979,600
18.777,00

8.979,60
0,00

Parceiro MARE

35.766,50

0,00

Parceiro SGS Tecno

28.041,75

0,00

Fundamar

28.334,90

0,00

542,42

1.009,87

396.405,98

328.104,83

Valores a entregar aos parceiros
DGV
Núcleo LPN Alentejo
ABM
Parceiros Life Imperial ICNF
Parceiros Life Imperial Mae de
Agua
Parceiros Life Saramugo ICNF
Parceiro RTEU

Outros credores por acréscimos
de gastos
Total
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13.Fornecimentos e Serviços Externos
2016
Trabalhos especializados

2015
6.194,53

101.497,52

Publicidade

459,47

25.165,34

Honorários

9.317,33

16.861.50

18.770,15

18.837,80

7.246,02

23.461,75

12.084,48

27.378.55

4.637,87

23.463,12

118,80

242,73

Comunicação

9.261,28

13.990,22

Seguros

4.120,80

17.623,54

0,00

26.595,40

3.740,99

4.466,83

30.845,30

28.787,50

0,00

22.500,00

10.628,66

11.782,24

117.425,68

362.624,04

Conservação e Reparação
Materiais
Energia
Deslocações
Rendas

Overheads
Limpeza
Compensação de Agricultores
Protocolos
Outros
Total

14. Data de autorização para emissão
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 foram aprovadas pelo
órgão de gestão e autorizadas para emissão em 20 de Março de 2017.

O contabilista certificado

A administração

_________________________________
__________________________________
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Parecer do Conselho Fiscal da Liga para a Protecção da Natureza
relativo ao exercício de 2016

Nos termos do artigo 41.° dos Estatutos da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), o Conselho
Fiscal vem por este meio emitir parecer sobre o Relatório de Gestão e Contas referentes ao ano
de 2016.
O Conselho Fiscal consultou o relatório de gestão, balanço e demonstração de resultados de 2016
e respetivos anexos, solicitou e obteve da parte da Direção Nacional, os esclarecimentos
necessários, pelo que opina o seguinte:
1. Congratula-se pela decisão da Direção Nacional em manter a auditoria às contas da LPN,
procurando garantir a transparência das mesmas;
2. Reconhece o desempenho da Direção Nacional no cumprimento do Plano de Atividades
de 2016, na execução financeira possível dos seus projetos, no esforço na angaríação de
fundos e no crescimento da atividade da associação;
3. Reconhece igualmente o empenho da Direção Nacional na obtenção atempada das
receitas da manutenção da atividade agrícola nas reservas da biodiversidade;
4. Congratula-se com a disponibilização, pela Direção Nacional, de informação sobre fluxos
financeiros plurianuais e a manutenção desta prática de uma forma periódica. Com efeito,
os desafios atuais de financiamento, no âmbito de projetos de grande dimensão já em
curso, continuam a exigir um acompanhamento e controle rigoroso do planeamento e
calendarização das ações integradas nos diferentes projetos cofinanciados, por forma a
não comprometer a capacidade de geração atempada dos proveitos de origem comunitária
correspondentes.
5. Congratula-se pela conclusão atempada, pela Direção Nacional, das Contas de 2016 e sua
apresentação em Assembleia Geral no primeiro trimestre de 2017;
6. Tendo em conta o Resultado Líquido do período em 2016, resultante, em parte, dos
atrasos observados na entrega dos relatórios técnicos e financeiros dos projetos LIFE e,
consequentemente, do não pagamento dos respetivos reembolsos da Comissão Europeia,
mantém-se a recomendação para a Direção Nacional atribuir prioridade à obtenção, tão
célere quanto possível, dos reembolsos de despesas dos projetos LIFE, bem como da
obtenção de mais patrocínios e donativos ao nível do sector privado.
7. Alerta-se que o resultado líquido do exercício negativo em 2016 poderá impactar as
condições de manutenção da linha de crédito existente numa instituição bancária e, caso
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este resultado não seja revertido em 2017, tornar essas condições significativamente mais
desvantajosas para a associação ou inclusivamente dificultar a renovação desta linha;
8. Reconhece o mérito e o empenho da Direção Nacional na gestão dos recursos e atividade
da associação, considerando a mesma merecedora da sua confiança. Conclui assim que
os documentos contabilísticos e financeiros apresentados para análise do Conselho Fiscal
espelham adequadamente a atividade desenvolvida pela LPN em 2016, pelo que se
recomenda a aprovação dos mesmos pela Assembleia Geral.

Lisboa, 29 de Março de 2017

Carlos Manuel lnácio-Fi ueiredo
Presidente do Conselho Fiscal

Nuno Miguel Saldanha de Azevedo de Sousa Sarmento
Secretário do Conselho Fiscal

Nuno Miguel Peres Sampaio Pedroso
Relator do Conselho Fiscal
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