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1. A ENVOLVENTE EXTERNA
Indiscutivelmente que o ano de 2017 ficou registado como um dos anos de maior impacto
negativo sobre a proteção dos recursos naturais, o ambiente e a conservação da natureza.
Paradoxalmente entre anúncios e propostas de novas estratégias e leis a par de muitos
recursos empregues em programas e mais programas, 2017 mostrou como se continua a
subvalorizar, no domínio das políticas públicas com impacto no ambiente e na conservação
da natureza (não falamos apenas das protagonizadas pelo Ministério do Ambiente mas
também, com relevância, para as desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura e das
Florestas) a ação concreta, organizada e sistemática na proteção e valorização dos recursos,
ou seja o efetivo compromisso com a defesa do direito constitucional de melhor ambiente.
Pouco se conseguiu na reversão de anteriores políticas e opções de desmantelamento do
Estado e da sua capacidade para proteger, em tempo adequado e com os meios e a
competência exigíveis, os cidadãos e os recursos naturais.
Os grandes incêndios florestais ocorridos no verão de 2017 e a desastrada gestão da
proteção do Rio Tejo das continuadas agressões de poluição, foram, pelo lado mais
dramático (no caso dos fogos florestais ceifando a vida a mais de uma centena de
concidadãos), demonstrações de porque não é suficiente a propaganda ou os milhões que
correntemente, quase que de forma já banal, se anunciam em projetos, programas ou
estratégias. Proteger a natureza precisa, porventura, de muito menos dinheiro e de muitos
menos instrumentos legislativos ou programáticos e depende, criticamente, de mais
compromisso público, mais organização, mais meios no terreno, mais Estado que proteja
bens públicos e populações frágeis, mais afirmação inequívoca, pela prática e ações
concretas, de como o ambiente deveria ser, se sustentabilidade futura queremos dar à
nossa civilização, a primeira de todas as políticas.
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Os incêndios florestais traduziram-se para além, principalmente, de uma perda irreparável
de vidas humanas, num enorme problema de natureza ambiental mostrando, da maneira
severa, como os territórios agro-florestais, subvalorizados nas políticas ambientais,
económicas, agrícolas e florestais, são absolutamente essenciais para a preservação do
ambiente e a proteção e valorização da biodiversidade. Enquanto, em sedes mais
mediatizadas, se discutia a neutralidade carbónica 2050, bem perto, uma das áreas, as
florestas, que mais podem contribuir para uma equação climática positiva era omitida,
desvalorizada.
Não estamos certos que a visibilidade pública que a questão assumiu, pela violência da
morte de muitos portugueses mas também pela dimensão territorial que foi atingida, tenha
sido suficientemente assimilada pelos responsáveis pela governação e que as medidas que
anunciam não se destinem sobretudo, mais uma vez, a tentar prevenir o curto prazo
continuando a esquecer, a não perceber, as razões estruturais e as necessidades de mudar
radicalmente de políticas que, até hoje, tem privilegiado sociedades urbanas, litoral ou
economia em detrimento da coesão, da solidariedade e da proteção do património, material
e imaterial, público.
Também o Tejo, infelizmente, foi o testemunho da negligência na proteção dos recursos
naturais, neste caso um dos recursos hídricos mais importantes do país, por parte de um
Estado enfraquecido, burocrático e ausente. Apesar dos sucessivos alertas e apelos das
organizações de ambiente e de muitos cidadãos e associações cívicas, o Estado, quem o
governa sobretudo, manteve-se inativo, não agiu até que a desgraça ocorresse.
É esta diferença entre o que se diz e o que se faz, entre onde se investe e onde se devia
investir, que vai marcando a política ambiental e de proteção da natureza no País.
Em ambos os casos foi preciso ocorrer a tragédia, foi preciso a Natureza fazer-se notar pelo
seu pior lado, para se tomarem algumas medidas, recorrerem a alguns recursos antes
negados ou negligenciados (por exemplo, a intervenção do fundo ambiental nas áreas
protegidas), afirmarem-se novas prioridades.
Espera-se que os anos vindouros não venham a confirmar que tudo afinal não passou do
tradicional “tapar buracos”, evitar a exposição pública da mediocridade das políticas de
proteção. Esperamos que não!
Outros “fogos que ardem sem se ver” e que exigiam políticas mais ousadas e olhadas com
mais preocupações de futuro prevenindo catástrofes ou situações sem retorno, continuaram
a marcar a agenda ambiental, com as autoridades, uma vez mais, a recorrerem a opções que
minimizam os efeitos esperados, satisfazem opções de política económica do presente e de
curto prazo, submetem-se a compromissos com terceiros ou contrariam tratados, acordos
internacionais e todas as proclamações públicas feitas.
Referimo-nos aos conflitos latentes e que aqui recordamos: 1) a insistência da prospeção de
combustíveis fósseis na costa portuguesa com o governo a fingir que é contra mas
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mantendo contratos e perspetivas às empresas; 2) o não ver o óbvio e continuar a alimentar
a perigosa ideia de que é possível manter consumos e economias com base em recursos a
caminho do desaparecimento, como é o caso das políticas de pesca e em particular no nosso
país no que à captura da sardinha diz respeito; 3) minimizando os impactos terríveis que a
degradação da central nuclear de ALMARAZ terá ou 4) não assimilando com políticas de
fundo que a seca não é questão conjuntural e que “veio para ficar” exigindo medidas de
prevenção e mitigação absolutamente urgentes e diferentes.
Em todas estas questões a Liga para a Protecção da Natureza interveio, de forma autónoma,
sobretudo no caso dos incêndios e da exigência de novas atitudes para a floresta, ou dando
mais força e qualificando a intervenção de plataformas e organizações que integra e apoia,
como é o caso da Plataforma Algarve Livre de Petróleo, a Coligação C6, a Confederação das
Organizações de Defesa do Ambiente, o Movimento PROTEJO e a PONG PESCA.
Ainda no enquadramento do que foi a atividade 2017 da LPN de corporizar um movimento
associativo mais forte na defesa do ambiente e da proteção da natureza destaque para a sua
participação empenhada, foi a única organização a nível nacional a fazê-lo, no Encontro de
Famalicão que reuniu muitas organizações e movimentos, locais e regionais de defesa do
ambiente do Norte do País. A LPN subscreveu a Carta de Famalicão que nesse Encontro foi
discutida e aprovada.
Deve ainda ser realçada a atividade de advocacy realizada pela LPN, nas áreas que foram
definidas como áreas prioritárias da sua intervenção conforme Estratégia do Mandato da
Direção Nacional 2016-2018 e dos Planos de Atividades entretanto aprovados em
Assembleia Geral. Assim, a LPN fez participações públicas ativas na discussão da Estratégia
Nacional de Educação Ambiental, no processo de revisão da Estratégia Nacional de
Conservação da Natureza e da Biodiversidade e da impropriamente chamada Reforma
Florestal. A participação da LPN materializou-se na apresentação de críticas e propostas e na
animação de debates e seminários sobre os temas referidos. Ainda, no contexto de
influenciar ou condicionar, no caso propostas governativas potencialmente perigosas para a
conservação da natureza, a LPN mostrou-se ativa na questão da defesa do modelo de
gestão pública das Áreas Protegidas, contra a municipalização da sua gestão. Nesta matéria
liderou a Coligação C6 com apresentação de propostas e sua defesa em debates públicos e
junto do Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentável.
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2. NA FRENTE INTERNA DA ASSOCIAÇÃO
2017 fica marcado por iniciativas e acontecimentos importantes para a nossa Associação e
para a conservação da Natureza.
Nas vésperas dos seus 70 anos de idade, a LPN realizou um Jantar de Dadores, primeira
iniciativa do género que foi organizada em Portugal na área do ambiente e da conservação
da natureza, que reuniu muitas e diversas personalidades da sociedade portuguesa e que foi
honrado com a presença do Presidente da República. Nesta ocasião, de forma antecipada, o
Presidente reconheceu publicamente o trabalho histórico, persistente e continuado na
educação e sensibilização da sociedade, contribuindo para o aumento da literacia sobre as
questões ambientais e de proteção da natureza que a LPN tem desenvolvido, razão pela qual
em 2018 receberá o Grau de Mérito de Instrução Pública. O Presidente fez-se igualmente
associado da LPN, prova do perfil responsável, eclético e independente da LIGA e do valor da
sua intervenção como associação cívica.
Fruto de uma vintena de anos de uma parceria única e solidária nos valores da proteção do
território, das comunidades e atividades económicas e sociais locais e ainda da valorização
do meio ambiente e dos valores da Natureza, em 2017, Castro Verde foi reconhecida como
Reserva Mundial da BIOSFERA, sendo a primeira a Sul do País e talvez a única que foi
“construída” bottom up num processo de consolidação progressiva de confiança mútua
entre a Autarquia e a Comunidade castrense, os agricultores e a LPN. Se todos viram neste
reconhecimento os resultados do seu trabalho e compromisso, valorizando um território do
interior e com graves problemas associados aos riscos gerais da desertificação, foi, sem
dúvida a rica história de intervenção da LPN que fez toda a diferença. Um momento
importante nos seus quase 70 anos, sem dúvida.
Fruto da atividade de advocacy, nem sempre reconhecida porque discreta, mas sem dúvida
muito consistente e persistente, apresentando argumentação sólida e vontade de
compromisso em soluções que possam alavancar melhoria das políticas públicas de
conservação da natureza, a LPN liderou em 2017 uma importante batalha para que o Estado,
através de recursos próprios, pudesse cofinanciar as ações de conservação de habitats e
espécies protegidas. Esta atividade que se iniciou em março culminou no final do ano com
uma decisão pioneira, ou seja, o reconhecimento por parte do estado da vantagem em
cofinanciar os projetos LIFE Natureza, contribuindo assim não apenas para uma utilização
eficaz e eficiente dos recursos públicos da União Europeia como também aliviando o enorme
esforço financeiro que as ONGA, designadamente a LPN, tinham que suportar com as
componentes não cofinanciadas dos LIFE, sobretudo a partir da retração evidente do
mecenato ambiental nesta área da conservação da natureza.
Realce-se ainda no ano de 2017, mais uma vez marcando a diferença e as características que
fazem da LPN umas ONGA reconhecida e acreditada, que a LPN para além da sua
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intervenção no espaço mediático (através de 3 intervenções na SIC e TVI) e ainda de dois
comunicados de imprensa apontando as verdadeiras causas do “caos” em que se
transformou o nosso setor florestal e a desconsideração que tem sido feita das populações e
territórios rurais, organizou com bastante sucesso um Ciclo de Debates sobre os incêndios e
a floresta onde participaram os mais reputados e independentes especialistas na matéria.
No domínio da sua intervenção pública em termos de defesa do ambiente e da conservação
da natureza, a LPN fez, em 2017, 23 comunicados de imprensa em áreas como os
combustíveis fósseis, a pesca, a conservação, os oceanos, a floresta, a estratégia para a
conservação da natureza, a caça, a educação ambiental e os crimes contra espécies
protegidas, para além de 200 referências à sua atividade nos diversa media.
Resta ainda acrescentar nas atividades relevantes, desenvolvidas ou iniciadas em 2017, os
trabalhos de requalificação da Sede e do espaço do Jardim envolvente, designadamente
combatendo as infestantes, adaptando ao uso por pessoas com dificuldades de mobilidade,
plantando espécies autóctones e ciando espaços próprios para o desenvolvimento de ações
de educação e sensibilização ambiental.
Também foram iniciados os trabalhos de renovação do PORTAL da LPN que se espera poder
ser lançado no primeiro trimestre de 2018.
Em 2017 foi acentuado o esforço na mobilização de recursos em resultado do cumprimento
dos três projetos LIFE que desde 2014 se encontram em execução os quais, recorde-se, no
seu conjunto tinham um deficit de financiamento de perto de 600.000 euros. Por esta razão
foi necessário empreender esforços de grande controlo de gestão, designadamente de
utilização da tesouraria, bem como de uma continuada atenção à contenção de custos.
Mercê desta atitude foi possível cumprir todos os compromissos da LPN, quer na execução
das ações e atividades programadas, quer no que se refere à relação com os trabalhadores,
o Estado e os fornecedores, tendo-se evitado, apesar de alguns momentos apertados,
sobretudo por força de uma tesouraria frágil, contrair qualquer tipo de endividamento e
mantendo alguma capacidade nesta área, potencialmente sempre necessária face ao perfil
de atividade da LPN (receitas irregulares e custos fixos relevantes).
Apesar desta situação de peso de responsabilidades financeiras não inteiramente cobertas,
através da manutenção de uma atividade de fundraising intensa e da promoção de
candidaturas a fundos, foi possível abrir novas atividades, de conservação de recursos
naturais, sobretudo na área da conservação dos oceanos, com a aprovação de dois
importantes projetos no quadro do POSEUR e alcançando recursos, através de um projeto
INTERREG, para prosseguir a atividade pós-LIFE Habitat Lince Abutre de conservação do
abutre-preto, e que tem dado excelentes resultados. Com a obtenção, sobretudo de apoios
de mecenato e de doações, assim como através de uma candidatura cofinanciada pelo
Fundo Ambiental foi possível aumentar, de forma significativa a oferta de iniciativas e
atividades de educação e sensibilização, designadamente, com os projetos “Despertar para
a Natureza” e “Natureza para todos”.
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Facto relevante de 2017 foi a eleição da LPN para presidir à Direção Nacional da Associação
Por uma Floresta Responsável, a qual promove a implementação em Portugal do Sistema
FSC de Gestão Sustentável das Florestas.
A eleição da LPN prestigiou a Associação e veio possibilitar ao FSC Portugal uma
preocupação mais permanente pela proteção da biodiversidade e dos altos valores de
conservação no quadro da certificação florestal.
Houve um projeto, todavia, que apesar de estar inscrito no Plano de Atividades não pode ser
adequadamente iniciado em 2017. Trata-se do projeto de recuperação e valorização
ambiental da Quinta da Moenda, propriedade da LPN em Vila Nova de Poiares. Na
perspetiva de o desenvolver acordou-se um Protocolo com uma empresa mecenas, o qual,
de resto inclui outras áreas de intervenção (conservação da natureza e educação e
sensibilização ambiental). Todavia, as necessidades críticas da LPN no financiamento dos
projetos LIFE com os riscos para a saúde financeira da associação inerentes ao
subfinanciamento, bem como um ano bastante severo na área florestal justificaram que em
2017, por mútuo acordo, as verbas do mecenato tivessem sido empregues na Conservação
da Águia-imperial-ibérica. Contudo, no último trimestre do ano, reiniciaram-se os contactos
no sentido de em 2018 se investir na Quinta tendo em vista fazê-la testemunha de como a
boa gestão pode contribuir para a valorização do capital natural.
Correspondendo a uma aposta dos atuais corpos diretivos na área da sensibilização, cientes
que não há proteção da natureza se não houver uma sociedade mais informada e desperta
para os problemas da sua degradação e perda continuada de biodiversidade, a LPN
desenvolveu, em formato diferente mas todas com uma componente de sensibilização, em
média, pelo menos, uma atividade por semana (58).
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3. ANÁLISE DA ATIVIDADE POR EIXOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENÇÃO
Mantendo a coerência quer com o Plano de Ação formulado em 2016, quer com os Planos e
os Relatórios de Atividades já 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 2017, seguindo o esquema de intervenção estratégica que
tem orientado o trabalho da organização.
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3.1. Cidadania Ambiental
A LPN desenvolveu ações de Sensibilização e Educação Ambiental, tendo como objetivo
promover, participar e apoiar atividades abertas a toda a população e que contribuam de
forma efetiva para a sensibilização sobre questões ambientais.
Em 2017 continuou a desenvolver projetos de educação ambiental para o público geral,
como o Ecos-Locais, e realização de várias atividades com escolas. No âmbito da Educação
Ambiental para as Escolas, durante o ano letivo 2017/2018, a LPN promoveu várias
atividades do seu programa educativo com escolas e deu continuidade ao projeto
“Despertar para a Natureza”.
No ano letivo 2017/2018 arrancou o projeto “Natureza para Todos”, projeto financiado pelo
Fundo Ambiental no quadro da Estratégia Nacional de Educação Ambiental.
REQUALIFICAÇÃODA ARRIBA FÓSSIL DA PRAIA DO TELHEIRO – SAGRES
Durante o mês de janeiro de 2017, a Câmara Municipal de Vila do Bispo, voluntários da LPN
– Liga para a Protecção da Natureza, Centro de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves”,
Associação A ROCHA, GEOTA, Grupo Proteger Telheiro e cidadãos voluntários, promoveram
uma acção de requalificação do acesso à praia do Telheiro, um geossítio de referência
nacional inserido em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. A
requalificação envolveu a aplicação de técnicas de engenharia natural, e na mesma foram
plantados mais de 2.000 arbustos de várias espécies autóctones, incluindo zimbros,
carrascos e alecrim.
PROJETO ECO LOCAIS
O ECO 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 2017 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 2017.
Ações promovidas:
•
•

8 de Junho, 7 de julho e 15 de setembro – “Ajude-nos a limpar a Lagoa de
Albufeira”(Parceria com o Pingo Doce e Câmara Municipal de Sesimbra);
24 de junho – “Vamos conhecer e limpar o rio de Loures” (Parceria com o Pingo
Doce e Câmara Municipal de Loures);
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•

12 de novembro – “Peddy paper: À descoberta do Sado” (Parceria com o Pingo
Doce e Câmara Municipal de Setúbal);

PROJETO “DESPERTAR PARA A NATUREZA” – 2016/2017 e 2017/2018
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 conceção de saídas de campo, desde a informação científica, à sugestão
de atividades e percursos de carácter lúdico-pedagógico.
No ano letivo 2016/2017 estiveram 3 escolas inscritas no projeto, considerada a fase piloto
do projeto, com a realização de 4 saídas de campo. No ano letivo 2017/2018, estiveram
inscritas 6 escolas e realizadas 5 saídas de campo até ao final de 2017.
PROJETO “NATUREZA PARA TODOS” – 2017/2018
O projeto “Natureza para todos” é um projeto agregador de capacitação e sensibilização da
sociedade para o conhecimento e valorização da Natureza, que teve o apoio do Fundo
Ambiental e da Estratégia Nacional de Educação Ambiental. O projeto foi criado no sentido
de agregar e complementar todo o trabalho de educação ambiental da LPN adaptando-o à
comunidade escolar, aos alunos e professores, e ao cidadão comum, integrando ainda o
cidadão portador de deficiências físicas.
Atendendo a que para valorizar é necessário conhecer, foram criadas ações com o objetivo
de informar o público, consciencializar e responsabilizar ativamente cada um para a
proteção e conservação da Natureza.
ATIVIDADES COM ESCOLAS
Em 2017, 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 do seu Programa de Educação Ambiental para Escolas, a LPN recebeu na sua Sede,
em Lisboa, perto de 400 alunos, tendo ainda dinamizado várias atividades nas escolas com
cerca de 250 alunos.
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
Como atividades de Sensibilização Ambiental a LPN desenvolveu projetos continuados, como
é o caso de ciclos de debates, campanhas de sensibilização e ações mais pontuais que
pretendem abranger diversos segmentos da população geral.
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CICLO DE DEBATES “FLORESTA E INCÊNDIOS FLORESTAIS: INCERTEZAS E VERDADES”
No âmbito da parceria entre a LPN e Caixa Geral de Depósitos, com a colaboração da Ordem
dos Engenheiros foi realizado, na Culturgest, um Ciclo de 4 debates sobre os incêndios
florestais e as florestas.
Os resultados foram muito positivos, onde cada debate teve sempre sala cheia e público
participativo.
Ciclo de Debates “Floresta e Incêndios Florestais: Incertezas e verdades”
LPN/ Caixa Geral de Depósitos com a colaboração da Ordem dos Biólogos
- Vitor Louro (Eng.º Florestal);

“A gestão continua a ser a melhor
prevenção?”

- Rosário Alves (FORESTIS);
23 de Novembro de 2017
- Luís Sarabando (Associação Florestal do Baixo Vouga);
- António Louro (Câmara Municipal de Mação)
- António Sousa Macedo (Presidente do Colégio de
Engenharia Florestal da Ordem dos Engenheiros);

“Recompor a nossa floresta. As
espécies contam?”

30 de Novembro de 2017

- José Miguel Pereira (Centro de estudos Florestais do
ISA)
- Manuel Rainha (Eng.º florestal);
- Domingos Patacho (Quercus)
- João Filipe Bugalho (Engenheiro Florestal e membro
suplente da Direção Nacional da LPN)

“A literacia sobre florestas e fogo. O
papel dos media.”

06 de Dezembro de 2017

- Henrique Monteiro (Expresso);
- Manuel Carvalho (Público);
- José Manuel Fernandes (O Observador)
- Carlos Rio de Carvalho (Erena);

“O ordenamento é importante. As
opções de desenvolvimento do interior
ainda o são mais!”

- João Guerreiro (Doutor em Ciências Económicas):
21 de Abril de 2016

- João Cordovil (licenciado em Economia);
- João Paulo Catarino (Coordenador da Unidade de
Missão para a Valorização do Interior);
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SEMINÁRIO “NOVOS DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ATIVIDADES
IMPLEMENTADAS FORA DA ESCOLA”
No dia 22 de abril realizou-se, em colaboração com a Câmara Municipal da Amadora, o
Seminário “Novos Desafios e Estratégias na Educação Ambiental - Atividades Implementadas
Fora da Escola” tendo contado com especialistas e educadores que colaboraram no projeto
“Despertar para a Natureza”. Durante a parte da tarde os participantes foram convidados a
realizar ações práticas (saída de campo e peddy paper) que podem ser replicadas com as
escolas. Este seminário contou com cerca de 80 participantes

SEMINÁRIO “FLORESTA E AMBIENTE - DA ECOLOGIA À ESTÉTICA E DA ÉTICA À EDUCAÇÃO”
Nos dias 23 e 27 de maio realizou-se, em colaboração com o Centro de Formação de Escolas
António Sérgio, o Seminário “Floresta e ambiente - Da Ecologia à Estética e da Ética à
Educação. Este seminário contou com vários especialistas da área da floresta e educação
que apelaram à participação da comunidade para a importância da floresta, da sua defesa e
proteção.
SAÍDAS DE CAMPO
Durante o ano de 2017 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: “Charcos Temporários- um habitat natural a proteger” – 04 de
Fevereiro
Saída de Campo: “Os segredos do Jardim Botânico Tropical – Um centro de
investigação vivo de plantas” – 01 de Abril
Saída de Campo: “Do Lizandro à foz do Falcão: um percurso na natureza com história”
– 29 de Abril
Saída de Campo: “Embarque com o barco Varino da Liberdade, no estuário do tejo”
– 21 de Outubro;

PARCERIA PARA PROMOÇÃO DE TURISMO DE VISITAÇÃO À REDE NATURA 2000
Com o apoio não apenas financeiro mas sobretudo ao nível promocional de uma grande
empresa, a LPN desenvolveu duas iniciativas inéditas de visitação e experiência das áreas da
Rede Natura. A LPN, em colaboração com entidades locais e pequenas unidades de comércio
e serviços, designadamente na área do turismo de natureza, concebeu pacotes de visitação
englobando atividades de contacto com a natureza e valores protegidos, atividades culturais
e de lazer, num conceito de abordagem sustentável às economias e comunidades locais e à
valorização da natureza. As duas primeiras iniciativas foram realizadas em Castro Verde e no
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Douro Internacional e foram um assinalável sucesso. Note-se que estes pacotes são
promovidos pela empresa junto dos membros da sua comunidade atingindo assim camadas
e sectores da população que, usualmente, estão fora da esfera da LPN. Mais iniciativas do
género irão ser desenvolvidas em outras áreas da Rede Natura e espera-se que o modelo
possa vir a ser adoptado com outras empresas designadamente para os seus colaboradores
e clientes.
OUTRAS ATIVIDADES
A LPN participou 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 a LPN apoiou a participação, dinamizando várias atividades, nos seguintes
eventos:
•
•
•
•
•

Dia Aberto “Vem viver a natureza”, em colaboração com a associação Cabelos
Brancos – 13 de maio de 2017
Dia Mundial da criança com a Fundação Benfica – 01 de junho – Estádio da Luz;
Dia Mundial da criança com a Junta de Freguesia de Benfica – 01 de junho – Mata de
Benfica;
Turma da Mónica – Escolas da Junta de Freguesia da Falagueira – 22 de junho –
Parque Maurício.
GREENFEST/Feira das ONG – 28 e 29 de setembro - FIARTIL/ Estoril;

Equipa envolvida nas atividades de educação e sensibilização:
•
•
•
•
•
•
•

Ana Sofia Ribeiro
Raquel Santiago
Jorge Fernandes (professor destacado na LPN)
Ana Rita Martins
Inês Machado
João Marques (Estágio curricular de Animação Sociocultural da ESE Lisboa de 06 de
fevereiro a 17 de março de 2017
Lídia Ramos (Estágio curricular de Técnico Superior Profissional em Educação
Ambiental da ESE Bragança, de 20 fevereiro a 16 de junho de 2017)
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3.2. Formação Ambiental
A LPN é, desde outubro de 2014, uma entidade formadora Certificada pela DGERT (DirecçãoGeral 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 2017 a LPN promoveu 12 cursos certificados, um curso de voluntariado LPN,
exclusivo para voluntários LPN, 6 workshops e 1 curso acreditado pelo CCPFC.

Nome do Curso

Nome do Formador

Data

Curso certificado “Introdução à Botânica e à
Flora Mediterrânica”

Maria do Carmo Tavares

12 a 14 de janeiro

Curso de Voluntariado LPN

Ana Sofia Ribeiro

3 a 4 de fevereiro

Workshop Plantas aromáticas

Maria do Carmo Tavares

8 de fevereiro

Curso certificado: “Botânica e Flora
Mediterrânica – avançado”

Maria do Carmo Tavares

2 a 4 março

Workshop Anfíbios

Nuno Curado

21 de março

Curso certificado: “30 anos, 30 critérios” (6
horas)

Catarina Gonçalves

29 de março

Curso certificado: “30 anos, 30 critérios” (6
horas)

Catarina Gonçalves

26 de abril

Workshop Aves Noturnas

Nuno Curado

28 de abril

Workshop - Praias Rochosas

Clarisse Ferreira

8 de setembro

Workshop - Monitorização do Estado
Ecológico da Floresta

Jorge Fernandes

18 de setembro

Curso certificado: “Classificação da Vegetação
de Dunas e Ecossistemas Dunares”

Maria do Carmo Tavares

18 a 21 de outubro

Curso certificado: “Identificação e Avaliação
de Pescado” (DOCAPESCA - Sines)

Pedro Félix

3 de novembro
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(7 horas)
Workshop – Biodiversidade Urbana
Curso certificado: “Identificação e Avaliação
de Pescado” (DOCAPESCA - Lagos)

Nuno Curado

4 de novembro

Pedro Félix

6 de novembro

Jorge Fernandes e António
Almeida

7 a 29 de novembro

Pedro Félix

13 de novembro

Pedro Félix

24 de novembro

Nuno Tujeira

24 a 25 de novembro

Pedro Félix

27 de novembro

Pedro Félix

5 de dezembro

(7 horas)
Curso Acreditado pelo CCPFC: “Educação
Ambiental - Ideários, trajetórias ecológicas e o
papel da LPN”
Curso certificado: “Identificação e Avaliação
de Pescado” (DOCAPESCA - Aveiro)
(7 horas)
Curso certificado: “Identificação e Avaliação
de Pescado” (DOCAPESCA - Nazaré)
(7 horas)
Curso certificado: “Poda de Árvores e
Arbustos Ornamentais”
Curso certificado: “Identificação e Avaliação
de Pescado” (DOCAPESCA – Póvoa do Varzim)
(7 horas)
Curso certificado: “Identificação e Avaliação
de Pescado” (DOCAPESCA – Vila Real de Santo
António)
(7 horas)

Equipa envolvida:
•
•
•
•

Ana Sofia Ribeiro
Raquel Santiago
Jorge Fernandes
Maria Lopes
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3.3. Conservação da Natureza
3.3.1. Projeto LIFE Charcos – Conservação de Charcos Temporários na Costa Sudoeste de
Portugal
Breve Descrição do Projeto: 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.
Este projeto é coordenado pela Liga para a Protecção da Natureza e conta com a parceria da
Universidade de Évora, da Universidade do Algarve, do Município 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 Setembro de 2018.
Atividades Desenvolvidas e Resultados Alcançados:
Para o ano de 2017 das atividades realizadas no âmbito do Projeto LIFE Charcos salientamse:
• Continuação de trabalhos de gestão concreta do habitat, como a promoção do
pastoreio e da melhoria da conectividade do habitat, nomeadamente a instalação de
marouços e de barreiras de encaminhamento de anfíbios;
• Ações de restauro num complexo de charcos para fins de visitação;
• Continuação da monitorização das ações de gestão concreta do habitat
implementadas e 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 (Lusa, Sul Informação, Correio da Manhã,
Diário de Notícias, revista Turcaça 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, com 36 turmas de 16 escolas envolvendo um total de 840 alunos;
• Apresentação, distribuição e encenação de um conto infantil sobre a temática da
conservação dos charcos temporários;
• Produção e distribuição de diversos materiais de divulgação e comunicação do
projeto (jogo da glória, jogos de computador, vídeo, manual de boas práticas);
• Instalação de painéis informativos para divulgação da importância do habitat e da
sua biodiversidade;
• Realização de ações de formação para professores e agentes responsáveis pela
fiscalização do território (militares GNR-SEPNA, vigilantes e técnicos ICNF, APA);
• Realização do Seminário Internacional do Projeto LIFE Charcos sobre Charcos
Temporários e outras zonas húmidas;
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•
•

Promoção e organização de diversas ações de sensibilização para a conservação dos
charcos temporários, em Odemira e Vila do Bispo.
Elaboração do relatório de Progresso 2 e do Relatório Intercalar e de diversos
relatórios técnicos de ações.

Equipa do projeto:
•
•
•
•
•

Artur Lagartinho
Cristina Baião
Edgar Gomes
Maria Lopes
Rita Alcazar

3.3.2. Projeto LIFE SARAMUGO – Conservação do Saramugo (Anaecypris hispanica) na
bacia do Guadiana (Portugal)
Breve Descrição do Projeto: O Projeto LIFE Saramugo pretende promover a conservação das
populações de Saramugo em 3 sub-bacias do rio Guadiana (Xévora, Ardila e Vascão), com o
intuito de salvaguardar a sua sobrevivência, invertendo a tendência de pré-extinção que se
está a verificar em Portugal.
Este Projeto é uma oportunidade para restabelecer as populações desta espécie,
implementando algumas das medidas de conservação previstas no Plano de Ação do
Saramugo e no Plano Sectorial da Rede Natura 2000.
Este projeto tem intervenções nos Sítios de Importância Comunitária (SIC) da Rede Natura
2000 do Guadiana, de Moura/Barrancos e de S. Mamede.
Atividades Desenvolvidas e Resultados Alcançados:
No ano de 2017 das atividades realizadas no âmbito do Projeto LIFE Saramugo salientam-se:
• Realização de 4 reuniões de parceiros, da 2ª reunião da Comissão de
Acompanhamento Técnico-Científica do Projeto e diversas reuniões de trabalho com
os parceiros;
• Atualização do website do Projeto, assim como do facebook com a publicação de 67
posts;
• Edição on-line da 2ª Newsletter (em setembro de 2017), com 7 notícias e um espaço
dedicados às crianças;
• Produção do cartaz do Projeto (em julho de 2017);
• Planeamento de medidas de gestão concreta de habitat, estabelecimento de
Protocolos de Colaboração com proprietários (n=5) e elaboração de Projetos de
Execução física dessas medidas;
• Finalização do estudo sobre tipos de barreiras (física, elétrica, sonora e de) com
maior eficácia ao bloqueio/dispersão de Alburno e elaboração de Projeto de
Execução para instalação de 1 barreira elétrica;
• Realização da 3ª campanha de remoção de peixes exóticos (entre julho e novembro),
na ribeira do Vascão, com 79 ações de remoção e 6.207 espécimes capturados;
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•
•

•
•

•

•

Instalação de uma área de lazer ribeirinha no dia Mundial do Ambiente (5 de junho
de 2017), junto ao Moinho de Alferes, na ribeira do Vascão;
Atividades de Educação Ambiental com de 25 turmas, num total de 384 alunos, em 7
estabelecimentos de ensino distribuídos por 4 concelhos dos 3 SIC de intervenção
do Projeto;
Realização de 3 ações de sensibilização ambiental para o público em geral
(1 expedição de skechers; 1 percurso pedestre; 1 picnic);
Presença em eventos técnico-científicos, nacionais e internacionais, tal como o 7th
EPCN Workshop & LIFE Charcos Seminar e o 12th Annual SWS European Chapter
Meeting (em Faro, no mês de abril) e as V Jornadas de Restauro Fluvial (em Lisboa,
no mês de dezembro);
Divulgação da Rede de Custódia através de 1 notícia em conjunto com restantes
Projetos LIFE em curso, assim como pela criação de 1 formulário online disponível no
site do Projeto (http://lifesaramugo.lpn.pt/pt/rede-de-custodia);
Publicação de artigos na imprensa nacional (n=2), imprensa local (n=1), na NL da LPN
(n=5), em revistas on-line/portais de ambiente (n=4), na rádio (n=1).

Equipa do projeto:
• Sónia Fragoso;
• Hugo Lousa
• Natasha Silva
• Maria Lopes
• Rita Alcazar

3.3.3. Projeto LIFE Imperial "Conservação da Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) em
Portugal"
Breve Descrição do Projeto: O projeto de “Conservação da Águia-imperial-ibérica (Aquila
adalberti) em Portugal" pretende promover o aumento da população de Águia-imperialibérica 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.; Sociedade Española de Ornitologia (SEO/BirdLife) e TRAGSATEC S.A.
Atividades Desenvolvidas e Resultados Alcançados:
• No ano de 2017 das atividades realizadas no âmbito do Projeto LIFE Imperial
salientam-se:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conclusão da proteção de linhas elétricas perigosas previstas em candidatura (cerca
27 km) e continuação da monitorização mensal de linhas elétricas para aferir a
eficácia das intervenções efetuadas;
Finalização do estudo da dieta da águia-imperial;
Dinamização do Facebook do Projeto, 480 publicações e 2363 gostos;
Publicação de artigo em revistas de divulgação sobre a conservação da águiaimperial-ibérica e sobre o tema dos venenos;
Monitorização da produtividade e dieta dos casais durante a época de reprodução;
Vigilância de ninhos contra perturbação por visitação e controlo do efeito das ondas
de calor, contribuindo para a sobrevivência direta de 2 crias;
Realização da reunião de parceiros e diversas reuniões de trabalho individuais com
todos os parceiros ao longo do ano;
Acompanhamento do despiste de casos de envenenamento na natureza,
destacando-se o acompanhamento dos processos em tribunal;
Participação em reuniões sobre a ação contra o uso ilegal de veneno;
Planeamento das medidas de gestão de habitat e contactos com proprietários e
gestores;
Realização de diversas atividades de sensibilização incluindo a participação no
ObservaNatura em Setúbal e no Festival Observação de Aves e Natureza em Sagres;
Atividades de Educação Ambiental em Castro Verde, Almodôvar, Aljustrel, Mértola e
Barrancos com a realização de 41 sessões envolvendo 724 alunos em 17
estabelecimentos de ensino.

Equipa do projeto:
• Rita Alcazar
• Paulo Marques
• Liliana Barosa
• Raquel Alcaria
• Bruno Martins
• Carlos Pacheco
• Rui Constantino
• Maria Lopes

•

Manuel Gouveia da Silva

3.3.4. Programa Lince
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.
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Entre as atividades desenvolvidas em 2017 pelo Programa Lince destacam-se:
•
•
•

Ações de conservação e monitorização em continuidade do Projeto LIFE Habitat
Lince Abutre;
Implementação das atividades previstas no projeto POCTEP Orniturismo, de que a
LPN é parceira;
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 ainda a elaboração de pareceres e a participação em reuniões relacionadas com
a política agrícola comum e políticas de conservação, com destaque para as que possam
afectar a gestão de áreas prioritárias para o lince-ibérico.
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
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
actividades desenvolvidas no âmbito do Programa Lince, contribuindo para a
disseminação das suas ações.
Resposta a solicitações várias, com participação em reportagens e palestras, 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 abutrepreto, em diversos pontos do país.
Elaboração de diversas propostas e candidaturas a fundos e apoios nacionais e
internacionais, nomeadamente em colaboração com a FFI.
Conclusão e acompanhamento da 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, resultando na aprovação do
projeto Orniturismo.

Representações, participação em reuniões e outras atividades:
•

•

Complementarmente às restantes atividades e em representação da LPN,
participou-se em reuniões relativas ao tema do diclofenac (fármaco de uso pecuário
letal para os abutres) com outras ONGA e autoridades nacionais.
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
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•

•

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.
Participou-se também, igualmente em representação da LPN, em reuniões (e
conferências) dos Working Groups de Biodiversidade e de Agricultura do European
Environmental Bureau (EEB).
De referir ainda a colaboração na organização de um seminário sobre o lince-ibérico
do projeto POSEUR Modelynx, coordenado pelo Instituto Superior de Agronomia, e
realizado em Mértola em setembro de 2017.

Equipa do Programa Lince:
• David Delgado (Técnico veterinário no projeto POCTEP Orniturismo)
• Eduardo Santos (Coordenador executivo do Programa Lince; biólogo no projeto POCTEP
Orniturismo)
• Nuno Pedroso (Co-coordenação do PL; Corpos Sociais da LPN)

3.3.5. Projeto POCTEP ORNITURISMO
Na sequência do Projeto LIFE Habitat Lince Abutre (terminado em 2014), que teve como
principal objetivo promover e conservar habitat adequado ao estabelecimento de
populações residentes e reprodutoras de lince-ibérico e de abutre-preto no Sudeste de
Portugal, e desde meados de 2017 no âmbito do projeto POCTEP Orniturismo (no que
respeita o abutre-preto e outras aves necrófagas), deu-se continuidade aos esforços de
conservação anteriormente implementados, através da execução de diferentes atividades
dirigidas ao lince-ibérico e ao abutre-preto, incluindo de monitorização.
O projeto POCTEP (INTERREG V A Espanha-Portugal) Conservação, Proteção e Valorização do
Património Ornitológico (cujo acrónimo é Orniturismo) visa a conservação das aves
necrófagas e o desenvolvimento socioeconómico sustentável do território transfronteiriço
Alentejo-Andaluzia através da promoção do turismo ornitológico. A LPN é beneficiária
associada deste projeto transfronteiriço, liderado pela Consejería de Economía y
Conocimiento da Junta da Andaluzia, iniciado em 2017 e com final previsto para dezembro
de 2019.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados:
• Acompanhamento, supervisão veterinária e fornecimento da Rede de campos de
alimentação para aves necrófagas gerida pela LPN no sudeste do Alentejo, desde
meados de 2017 no âmbito do projeto POCTEP Orniturismo.
• Monitorização da reprodução do abutre-preto no sudeste do Alentejo (desde
meados de 2017 no âmbito do projeto POCTEP Orniturismo), tendo-se confirmado a
nidificação de 3 a 4 casais e o nascimento de mais um indivíduo desta espécie na
região de Moura.
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• Monitorização das tocas artificiais para lince-ibérico, através de armadilhagem
fotográfica, e acompanhamento/manutenção das medidas de recuperação de
coelho-bravo anteriormente implementadas.
Equipa do projeto
• David Delgado
• Eduardo Santos

3.3.6. Programa Castro Verde Sustentável
O Programa Castro Verde Sustentável (PCVS), iniciado em 1992, tem como principal objetivo
a conservação do ecossistema estepário, nomeadamente das aves ameaçadas que lhe estão
associadas, e a promoção do desenvolvimento sustentável local. A área de intervenção está
maioritariamente associada na Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde, embora
tenha atuação noutras regiões, nomeadamente outras Áreas Estepárias do sul do país.
Entre as tarefas permanentes do PCVS está a gestão das 6 Reservas da Biodiversidade
(1812 hectares nas 6 herdades) que a LPN possui no Concelho de Castro Verde e que
constituem atualmente as Zonas Núcleo da recentemente classificada Reserva da BIOSFERA
de Castro Verde da UNESCO (classificada a 14 de junho de 2017). Como tal é essencial
assegurar a adequada gestão agropecuária, que promove o estado de conservação favorável
do habitat das aves estepárias, bem como, a manutenção do património nas herdades
(incluindo os melhoramentos para a avifauna).
A gestão do Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG), que funciona como
a sede local da LPN em Castro Verde e como pólo de atividades de educação e sensibilização
ambiental (designadamente com escolas locais, regionais e nacionais), acolhimento de
visitantes e promoção de turismo de natureza sustentável, é outra das tarefas principais do
Programa Castro Verde.

Atividades desenvolvidas em 2017:
•

Conservação e Gestão:
o Manutenção e gestão favorável das 6 Reservas da Biodiversidade (gestão e
acompanhamento das atividades agrícolas e da atividade cinegética,
manutenção de infraestruturas, entre outros);
o Implementação de melhorias na gestão das Reservas da Biodiversidade em
articulação com os agricultores;
o Assegurar a manutenção e o bom funcionamento do Centro de Educação
Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG);
o Manutenção das colónias de Peneireiro-das-torres, com a limpeza de
ninhos;
o Monitorização das espécies de aves estepárias indicadoras (censo de
primavera de Abetarda e monitorização das colónias de Peneireiro-das-
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o

o

o

o

o
o
o

o
o

o
o

torres das Reservas da Biodiversidade da LPN, censo de grous e de
milhafres-reais);
Acompanhamento e participação no processo de classificação da Reserva da
BIOSFERA da UNESCO de Castro Verde (classificação obtida a 14 de junho
de 2017) e participação no Conselho de Gestão para assegurar o
funcionamento da Reserva da BIOSFERA e implementação do Plano de Ação
em parceria com o Município de Castro Verde e com a Associação de
Agricultores do Campo Branco, incluindo a organização da Sessão
Comemorativa da Classificação (a 21 de junho de 2017) e a participação nas
reuniões do Comité Nacional MAB;
Acompanhamento da Comissão Regional de Combate à Desertificação da
região do Alentejo, do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro
Verde, do Conselho Cinegético Municipal de Castro Verde, do Conselho
Cinegético Municipal de Ourique, da Comissão “Montado a Património da
Unesco”, da Comissão Técnica de Acompanhamento Linhas Elétricas e
Avifauna (CTALEA) e da Unidade de Gestão do Gal Alsud da ESDIME;
Destaca-se como igualmente importante acompanhar as Medidas
Agroambientais para a conservação das aves estepárias, designadamente o
Apoio Zonal de Castro Verde e o Apoio Zonal Outras Aves Estepárias, através
da participação nas Estruturas Locais de Apoio do Baixo Alentejo, Alentejo
Central e Costa Sudoeste;
Dar continuidade à articulação e parceria com entidades e associações locais
e regionais, que potenciem sinergias que privilegiem a sensibilização
ambiental e a melhoria das condições ambientais e do desenvolvimento
sustentável na ZPE de Castro Verde;
Colaboração na organização da Sessão de Apresentação da Estratégia
Nacional de Educação Ambiental em Castro Verde;
Organização da visita do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes a Castro Verde e ao CEAVG, a 10 de março de 2017;
Participação nas reuniões com entidades (Infraestruturas de Portugal e
Comissões Parlamentares) da Comissão de Acompanhamento das obras do
IP2 no concelho de Castro Verde;
Acompanhamento de processos jurídicos relacionados com a conservação
de espécies ameaçadas (lince, águia-imperial);
Participação em encontros e eventos temáticos para divulgação do trabalho
realizado pelo PCVS (Encontro de Projetos LIFE do Alentejo na Universidade
de Évora a 26 de maio, Conferência Europarc 2017 em Arouca a 7 de
setembro);
Preparação de candidaturas a fundos
Dar apoio logístico e supervisionar a boa execução de projetos da LPN que
estão sedeados no CEAVG, nomeadamente o Projeto LIFE Charcos, o Projeto
LIFE Saramugo, o Projeto LIFE Imperial e o Protocolo Avifauna, insere-se
também na atual missão do PCVS.
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•

Educação e sensibilização ambiental:
o Realização de atividades de Sensibilização Ambiental para o público em
geral no CEAVG e/ou na ZPE de Castro Verde:
 1) Ação de voluntariado para limpeza de colónias de Peneireiro-dastorres”;
 2) “Boas-vindas ao peneireiro-das-torres” – passeio e atelier para
crianças;
 3) “Manhãs da Passarada” – observação mensal de aves aos
domingos (8 sessões no total, incluindo 2 sessões divulgadas no
âmbito do Programa Ciência Viva no Verão;
 4) “Vigilante da Natureza por um dia” – Saída de Campo no CEAVG,
seguida de Magusto (atividade financiada pelo Fundo Ambiental);
 5) "Biólogo por um dia" – Visita a um charco em Castro Verde com
uma família (presentes de Natal LPN);
o Realização de ações de educação ambiental para escolas (no CEAVG ou nas
respetivas escolas), envolvendo 834 alunos do ensino pré-escolar ao ensino
universitário: Agrupamento de Escolas de Castro Verde (12 sessões);
Agrupamento de Escolas de Almodôvar (12 sessões); ALSUD Escola
Profissional de Mértola (3 sessões); Centro de Educação Especial de Caldas
da Rainha (1 dia de atividades); Escola de Lourel, Sintra (1 dia de atividades);
Cercizimbra (1 sessão); Escuteiros de Ourique (1 manhã de atividades);
Escola Básica de Altura de Castro Marim (1 manhã de atividades); Instituto
Politécnico de Beja (1 sessão); Universidade de Évora (1 sessão); Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa (1 sessão);
o Participação no Projeto Lancheira Sorriso: realização de atividades para 40
alunos do 1º ciclo sobre alimentação saudável e amiga do ambiente
(Organização: Agrupamento de Escolas de Castro Verde e Centro de Saúde);
o Colaboração em atividades da Câmara Municipal de Castro Verde: 1) Festival
Entrudanças, em Entradas: Sessão com o jogo de chão “Pelos caminhos da
Estepe” para crianças e jovens e saída de campo "Pé no Charco" com visita a
um charco temporário mediterrânico; 2) “Manhã da Liberdade” (Pintura de
mural e jogos sobre o ambiente e a Águia-Imperial); 3) ATL de Páscoa e
Verão (no CEAVG e nas piscinas municipais) (7 sessões envolvendo cerca de
160 crianças dos 6 aos 12 anos) 4) Venda de Natal 2017: com a realização de
2 Ateliers de Prendas Ecológicas e Banca de divulgação da LPN.
o Colaboração com a Universidade Sénior de Castro Verde: realização de
palestras ou saídas de campo mensais sobre ambiente (8 sessões);
o Colaboração com a Juve Bombeiros de Castro Verde: apoio à organização de
passeio solidário com a definição de percurso pedestre e dinamização de
atividades ambientais para 70 participantes.
o Colaboração com a APADIJ (Associação para o Acompanhamento do
Desenvolvimento Infantil e Juvenil de Castro Verde): realização de atividades
nos ATL de Verão no CEAVG (2 sessões).
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•

Ecoturismo:
o Acompanhamento de visitas de ecoturismo, individuais e grupos nas
Reservas da Biodiversidade da LPN, em percursos pedestres e de carro (7 no
total), utilização de abrigos fotográficos (9 no total) e apoio na realização de
almoços para grupos de Birdwhatching no CEAVG (8 no total), incluindo a
realização de palestra e saída de observação de aves no Encontro dos
“Castro Verde” Ibéricos;
o O CEAVG recebeu cerca de 1200 visitantes no âmbito de atividades de
turismo (incluindo visitantes espontâneos, participantes em visitas guiadas e
almoços, utilizadores de abrigos fotográficos e grupos organizados).

Divulgação/Comunicação:
•

Preparação de notícias do PCVS para a Newsletter, Website e Facebook

•
•
•
•
•

Equipa do Programa:
Rita Alcazar
Maria Lopes
Rui Constantino
Cátia Marques

3.3.7. Protocolo Avifauna VII
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. Este projeto engloba
também o acompanhamento da LPN na CTALEA (Comissão Técnica de Acompanhamento
Linhas Elétricas e Aves).
O Protocolo Avifauna VII foi assinado em 2016, com o seu início formal em setembro desse
ano, e vigora até ao fim de agosto de 2018. Durante o protocolo em vigor, a LPN é a ONGA
responsável pela consolidação e coordenação dos relatórios técnicos produzidos.
Ao longo deste protocolo a LPN, tem previsto desempenhar trabalhos relativos à sinalização
de linhas elétricas e desenvolvimento de novas cartas de risco para abetarda, estando os
trabalhos a ser desenvolvidos na ZPE de Castro Verde.

Atividades desenvolvidas em 2017:
•

Acompanhamento das reuniões da CTALEA, incluindo a definição dos critérios de
correção de linhas elétricas prioritárias para correções (a aplicar a partir de 2018);
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•

•

•

•

•
•

Prospeção de linhas elétricas, com visitação bimestral, tendo sido realizadas 5 das 6
visitas previstas. Foram detetados 14 casos de mortalidade por eletrocussão e 62
casos de mortalidade por colisão, dos quais 6 são de abetarda;
Realização de dois dos três censos previstos para abetarda: primavera de 2017,
realizado em abril com a colaboração do ICNF e de voluntários; outono de 2017,
realizado em novembro pela equipa da LPN;
Teve início a recolha de variáveis referentes aos fatores de risco de colisão de
abetardas com linhas elétricas (num total de 6 variáveis), objetivo que será
concluído com a apresentação de um modelo e cartas de risco para a ZPE de Castro
Verde, quando forem concluídos as visitas de monitorização de linhas elétricas.
Verificação do estado dos equipamentos anti-colisão dos tipos “fitas” e “rotativos”,
estando a ser terminado o relatório com a análise detalhada dos resultados obtidos,
bem como, a comparação do estado dos equipamentos com avaliações anteriores;
Levantamento das linhas elétricas, da ZPE de Castro Verde, sinalizadas com “espirais
duplas”, bem como da mortalidade para as linhas prospetadas;
Verificação da cartografia da rede de linhas elétricas na ZPE de Castro Verde e do
tipo de correção existente de anti-colisão e anti-eletrocussão (quando possível). Foi
ainda, recolhida e cartografada toda a informação referente a mortalidade de aves
por colisão e eletrocussão, no âmbito deste protocolo e de projetos e protocolos
anteriores.

Equipa do Protocolo AVIFAUNA:
• Rita Alcazar (a tempo parcial)
• Rita Ramos

3.3.8. 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 biodiversidade marinha 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.
São áreas estratégicas deste programa:
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 ONG
Portuguesas sobre a Pesca (PONG-Pesca), da Associação Portuguesa do Lixo Marinho (APLM),
da Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP), do Movimento Oceano Livre, da iniciativa
Pág. 27

para os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, do Concelho Consultivo para as águas
ocidentais austrais (CC.S) e do Conselho Consultivo de Aquacultura.
Os principais trabalhos desenvolvidos ao longo de 2017 são detalhados de seguida:
•

Projeto de parceria com a Seas at Risk para acompanhamento dos trabalhos do
Conselho Consultivo para as águas ocidentais austrais (CC.S).

Este projeto visa a integração das preocupações ambientais na implementação das
políticas europeias da pesca, concretizada pela participação no CC.S. Entre julho de
2016 e outubro de 2017 a LPN, assim como as outras ONGA membros do CC.S, tiveram
as suas atividades suspensas, devido a irregularidades na admissão de entidades que
representam o sector das pescas e que foram aceites como representantes de “Outros
Grupos de Interesse” (grupo de organizações que não representam o sector das pescas).
Durante 2017, a LPN num esforço conjunto com as restantes ONGA do CC.S
desenvolveu várias ações que resultaram na alteração dos estatutos do CC.S e na
implementação de um novo ato delegado da Comissão Europeia que permitiram
responder, em grande medida, à situação de irregularidade verificada. Deste modo, as
ONGA do CC.S voltaram a estar ativamente a trabalhar a partir de outubro de 2017.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados:
o Participação nas seguintes reuniões:
o Comité Executivo, 30 de maio de 2017 em Lisboa (como observador);
o Assembleia Geral Extraordinária, 12 de junho de 2017, no Porto;
o Reunião entre as ONGA membros dos vários Conselhos Consultivos, a 5 de
setembro, Bruxelas.
o Comité Executivo e Assembleia Geral, 20 de outubro, em Santiago de
Compostela.
Todas as reuniões implicam um estudo, preparação individual e conjunta (entre as
ONGA). São preparadas posições e pareceres sobre o que consta no programa de
trabalhos.

•

Projeto “Film: “Ecological and Sustainable management of the shellfish harvesting
on foot (EcoFilm_Shellfishing; 2016-1-PT01-KA202-022909)

O EcoFilm_Shellfishing, reunindo um consórcio de quatro países (Espanha, Itália,
Turquia e Portugal) pretende desenvolver um curso de formação, num formato
audiovisual, que permita uma fácil divulgação e uma maior abrangência que inclua
todos os envolvidos no sector particular da apanha de bivalves.
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Atividades desenvolvidas e resultados alcançados:
o Desenvolvimento da identidade visual do projeto e materiais de
comunicação: logotipo, manual de comunicação, website, folheto de
divulgação, 3 newsletters, filme promocional;
o Criação de bases de dados de “stakeholders” e “utilizadores finais” do
projeto
o Levantamento de riscos e impactos da atividade no ecossistema;
o Documento base com todo o conteúdo a constar na ferramenta audiovisual.
o Está em curso a execução da ferramenta, que será constituída por 5
pequenos filmes. A empresa que fará o trabalho está em fase de aprovação
pelos diversos parceiros. O guião vai começar a ser redigido por todos os
parceiros nas próximas semanas.
Este projeto teve já 3 reuniões presenciais entre todos os parceiros:
o Lisboa, dezembro de 2016.
o Cattolica (Itália), maio de 2017;
o Rize (Turquia), setembro de 2017

•

Projeto “Sistemas de informação e monitorização da biodiversidade marinha das
Áreas Classificadas do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina” (MARSW; POSEURPOSEUR-03-2215-FC-000046)

O projeto MARSW irá desenvolver um sistema de informação e monitorização da
biodiversidade marinha, na área marinha do PNSACV e SIC Costa Sudoeste, que
permitirão monitorizar o estado de conservação das espécies e habitats que aí ocorrem.
O resultado final será um Geoportal (SIMARSW) e modelos de monitorização que serão
uma base forte de informação para uma gestão e conservação adequadas e a longo
prazo.
Atividades desenvolvidas:
o Concurso público para contratação de serviços de cartografia física dos
fundos marinhos. A prestação de serviços foi adjudicada ao Instituto
Hidrográfico em 30 de novembro de 2017. Os trabalhos têm início em 2018.
o Concurso público para prestação de serviços de Consultoria Científica para
recolha, análise e integração de informação de suporte ao SIMARSW,
modelo de monitorização e gestão de recursos marinhos. Esta prestação de
serviços foi adjudicada em 30-12-2017 ao consórcio externo “Costa
Sudoeste”, constituído pela Universidade de Évora, Centro de Ciências do
Mar do Algarve e FCiências.ID. Os trabalhos têm início em 2018.
•

Projeto “Sistemas de informação e monitorização da biodiversidade marinha das
Áreas Classificadas da Arrábida” (INFORBIOMARES; POSEUR- POSEUR-03-2215-FC000047)
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O projeto INFORBIOMARES tem por objetivo organizar um sistema de informação e
monitorização (SIM) que permita responder às necessidades de avaliação da
conservação e medidas de gestão e ordenamento da biodiversidade na área marinha
protegida do Parque Natural da Arrábida (Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha). Este
SIM será uma ferramenta de apoio à avaliação continuada do estado de conservação de
espécies e habitats classificados.
Atividades desenvolvidas:
o Período de fevereiro a dezembro de 2017: decorreu um concurso público
internacional para contratação da prestação de serviços de “Consultoria
científica para recolha, análise e integração de informação de suporte ao
sistema de informação e monitorização, criação de modelos de
monitorização, conservação e gestão de espécies e habitats marinhos”. A
prestação de serviços foi adjudicada em 11-12-2017 ao Consórcio Externo
ISPA-CCMAR-INFORBIOMARES, constituído pelo Centro de Ciências do Mar
do Algarve (CCMAR) e pelo Instituto de Psicologia Aplicada (ISPA, CRL.). Os
trabalhos têm início em 2018.
o 9 de maio de 2017 - Visita ao Museu Oceanográfico do Portinho da Arrábida,
no âmbito da Campanha “A Europa na minha Região 2017: Projeto PO SEUR
de Portas Abertas”;
Atividades desenvolvidas em comum aos dois projetos financiados pelo POSEUR:
MARSW e INFORBIOMARES):
o

o

o

15 de fevereiro de 2017 – Participação na Sessão de Esclarecimentos
“Projetos cofinanciados pelo PO SEUR – Principais aspetos para o sucesso na
sua implementação e metas a cumprir”, em Coimbra;
5 de setembro de 2017 – Primeira reunião entre ICNF e promotores dos três
projetos aprovados no âmbito do aviso de candidatura POSEUR-15-2016-54
(INFORBIOMARES, MARSW e OMAR)
16 e 17 de outubro – Segunda reunião entre ICNF e promotores dos três
projetos aprovados no âmbito do aviso de candidatura POSEUR-15-2016-54

Outros objetivos, atividades e participações do Programa:
Participação ativa nas ações da Plataforma de ONG portuguesas sobre a pesca (PONGPesca)
Durante 2017, 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:
o
o

Reuniões da Comissão de Acompanhamento da Sardinha Ibérica e
preparação dos documentos necessários às reuniões;
Reuniões da comissão de Acompanhamento do Programa Operacional Mar
2020 (1 reunião);
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

Reuniões da Comissão de Acompanhamento da Arte Xávega (2 reuniões) e
preparação dos documentos necessários;
Reuniões da Comissão Estratégica de Aquacultura (2 reuniões), análise e
preparação da documentação necessária.
Reuniões com alguns partidos políticos com assento na Assembleia da
República (e.g. “Os Verdes”, PCP, PAN);
Reuniões com Diretores Gerais (DGRM e DGPM);
Reuniões (duas) com Secretário de Estado das Pescas;
Documento de análise sobre o Plano de Situação do Ordenamento do
Espaço Marítimo português;
Preparação dos Comunicados de Imprensa emitidos pela PONG-Pesca:
PONG-Pesca assinala Dia da Dependência de Pescado, o dia em que Portugal
fica sem peixe, março de 2017;
PONG-Pesca alerta para os riscos da legalização da venda de jaquinzinhos da
arte xávega e recomenda aos portugueses que evitem o seu consumo, maio
de 2017;
Pesca da sardinha: parar agora para não acabar para sempre – PONG-Pesca,
outubro de 2017;
“PONG-Pesca discorda dos limites de captura de sardinha acordados a nível
ibérico para 2018 e indigna-se com falta de diálogo por parte da tutela”,
outubro de 2017;
“ONGA da Península Ibérica expressam preocupação com o estado do stock
ibérico de sardinha e exigem respeito pelos pareceres científicos”,
novembro de 2017;
“Oportunidades de Pesca 2018 – Ministros da UE fazem progressos mas
teimam em adiar o fim da sobrepesca. Portugal volta a estar entre os menos
ambiciosos”, dezembro de 2017.

Acompanhamento das políticas de conservação e ordenamento do meio marinho
Neste âmbito a LPN integrou o grupo de trabalho para a designação de uma rede de
áreas marinhas protegidas (GT AMP), criado pela Senhora Ministra do Mar. Este grupo
de trabalho conta com a participação de investigadores de todo o país, entidades
governamentais dos Açores, Madeira e Continente e ONGA.
A LPN participou ativamente nas nove reuniões do grupo de trabalho que decorreram
em 2017;
A LPN participou ainda em várias reuniões “intermédias” de trabalho que decorreram
entre as reuniões alargadas ao GT AMP e que envolveram a preparação de documentos
para discussão do GT;
Várias reuniões entre as ONGA que fazem parte do GT AMP, para definição de
estratégias e desenvolvimento de contributos aos documentos de trabalho em
discussão;
Acompanhou o desenvolvimento do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço
Marítimo português;
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Preparou contributos para resposta à consulta pública sobre a Estratégia Nacional Para
a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, maio de 2017.
Acompanhou a implementação da Rede Natura 2000 no mar.
Acompanhamento do Grupo do Mar (grupo Consultivo do Conselho Estratégico do
Parque Natural da Arrábida).
Desenvolvimento de ações que promovam um consumo e a pesca sustentáveis
Foi efetuada a atualização da informação biológica das espécies que constam do
website “Que peixe comer”.
Participação ativa na divulgação e criação de conteúdos na área do mar
Participação nas Jornadas do Ambiente do Município da Lousada com uma
apresentação oral: “Do mar para o Prato”, Inês Cardoso, Novembro de 2017.
- Publicação de textos informativos na newsletter da LPN:
Os corais estão a morrer?
Tubarão à vista? Este verão saiba que animais habitam a nossa costa!
Sardinhas, stocks, sustentabilidade e um Oceano de perguntas por responder.

Participação no Conselho Consultivo de Aquacultura
O Conselho Consultivo é formado por um comité executivo, assembleia geral e 3 grupos
de trabalho:
Grupo de Trabalho de aquacultura de peixes (WG1);
Grupo de Trabalho de aquacultura de moluscos (WG2);
Grupo de trabalho para assuntos transversais (WG3).
E a LPN está representada na Assembleia Geral, e nos 3 grupos de trabalho.
No primeiro ano de atividade foram identificadas prioridades de trabalho em cada um
dos grupos de trabalho.
Principais atividades:
o 14 de fevereiro 2017, Madrid, reunião da Assembleia Geral e WG 1;
o 13 de Junho 2017, Paris, WG 2;
o 22 e 23 de Junho de 2017, Bruxelas, Assembleia Geral e WG 1 e WG 3;
o 25 de Outubro de 2017, Paris, WG 2;
o 25 e 26 de Setembro, Bruxelas, Assembleia Geral, WG 1 e WG 3.
Todas as reuniões implicam trabalho preparatório de recolha e análise da informação,
assim como discussões por email entre as reuniões.
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Acompanhamento dos trabalhos da Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP)
A LPN desenvolveu pequenos contributos para as iniciativas da PALP, tendo participado
sobretudo na revisão de conteúdos para comunicados de imprensa, cartas e outros
textos.
Movimento Oceano Livre (Movimento Ambientalista contra a mineração em mar
profundo)
A LPN integrou este movimento, criado no decorrer de 2017. Este movimento surge na
sequência de um grupo de trabalho criado pela Seas at Risk e os seus membros em
Portugal (LPN, Quercus, Geota e Sciaena), no início de 2017, que teve como objetivo
reunir informação e divulgar para a opinião pública sobre os impactos ambientais da
atividade de Mineração de Mar Profundo (que ainda não ocorre em Portugal).
Principais atividades:
o Desenvolvimento de Manifesto (outubro de 2017)
o Conferência “Mineração em Mar Profundo – Uma escolha sustentável para
Portugal?”, 27 de outubro, Oceanário de Lisboa.
Workshop organizado pela Seas at Risk
MSP-MSFD workshop, 21 a 22 de fevereiro 2017. A LPN participou no workshop e
colaborou na preparação de uma apresentação sobre o ordenamento do espaço
marítimo em Portugal.
Equipa do Programa Biodiversidade Marinha:
• Marisa Batista
• Inês Cardoso
• Sofia Henriques (GT áreas Marinhas Protegidas)
• Ana Moreira (Website e outras)
• Silvia Lourenço (Aquacultura)
• Ana Marta Paz (Direcção da LPN) – acompanhamento de todos os projectos e
actividades;
• Maria Lopes – trabalho administrativo relacionado com os projectos e actividades
desenvolvidas;
• Inês Machado e Ana Rita Martins – apoio na divulgação no website e Facebook da
LPN.
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4. ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS
Para além da intervenção da LPN de forma ativa na discussão de importantes instrumentos
de política pública, como a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, a revisão da
Estratégia de Conservação da Natureza e da Biodiversidade e ainda do pacote da chamada
Reforma Florestal e ainda para além da participação dinâmica no quadro das áreas mais
relevantes da política pública de Pescas e de Conservação de Área Marinhas, tal como é
detalhadamente referido, a LPN foi ainda elemento importante e ativo na dinâmica da
Coligação C6, da qual é principal fundadora e como Vice-presidente da Confederação das
Organizações de Defesa do Ambiente – CPADA. Neste contexto a LPN apoiou diversas
iniciativas de defesa do ambiente, designadamente no quadro do combate contra as
políticas que contribuem para as alterações climáticas, a poluição do Rio Tejo ou ainda
pugnando pelo fecho da Central Nuclear de ALMARAZ.
A LPN integrou ainda o Conselho Consultivo do BCSD, Associação Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável, onde acompanhou e participou em trabalhos sobre o Roteiro
sobre a Neutralidade Carbónica 2050, procurando incluir nele as preocupações com a
biodiversidade e a valoração dos serviços do ecossistema. Acompanhou ainda os trabalhos
preliminares do processo de revisão da Política Agrícola Comum e dos futuros Programas
para o Desenvolvimento Rural e interveio em processos de audição pública sobre matérias
como a proteção das espécies selvagens e a floresta.
Contra os atendados urbanísticos em áreas sensíveis de proteção da biodiversidade, a LPN
apoiou, juntamente com outras ONGA, ações contra novos empreendimentos turísticos em
Silves e interveio na pressão para que a sentença de tribunal seja executada e se realize a
recuperação e renaturalização da Quinta da Rocha.
A LPN fez ainda uma participação pública no âmbito do grupo de trabalho sobre a
exploração de lítio.
Destaque ainda para o meritório trabalho que a LPN tem vindo a fazer no contexto das suas
responsabilidades de gestão no FSC Portugal procurando que o sistema de certificação da
gestão florestal sustentável seja realmente um contributo para a proteção e valorização da
biodiversidade nos espaços agro-florestais. Neste âmbito tem feito contributos para a
melhoria da Norma de Certificação FSC.
A LPN continua também a ser um membro ativo e dinâmico da Aliança para os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável sendo Co com a PONG-Pesca do Grupo de Partes Interessadas
“ON” e líder do Grupo de Trabalho no âmbito do Objetivo 15 2Proteger a Vida Terrestre”.
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5. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO GERAL DA ASSOCIAÇÃO
Neste capítulo incluem-se 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 2017 com uma média de 26 técnicos, repartidos entre a Sede em
Lisboa e o Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho em Castro Verde.
Em 2017 foram organizadas várias atividades dirigidas aos associados da LPN bem como ao
público em geral. Estas atividades contemplaram saídas de campo; percursos pedestres;
representações da LPN e Jantar de Gala.
Atividades desenvolvidas:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

28 janeiro - Observação e degustação de cogumelos. Percurso pedestre para
observação de cogumelos no Espaço Biodiversidade, no Parque Florestal de
Monsanto de seguida com almoço para degustação de cogumelos – 35 inscrições
04 fevereiro – Saída de campo: “Charcos Temporários – um habitat natural a
proteger”
5 fevereiro - Presença da LPN no Mercado do CCB.
18 março - Voluntariado na LPN - continuação da requalificação do Jardim.
25 março - Welcome Spring - Dia da Árvore - Dia Mundial da Poesia. Em parceria
com a Lynx Travel.
01 abril – Saída de campo: Os segredos do Jardim Botânico Tropical – Um centro de
investigação vivo de plantas
8 abril - Observação de Orquídeas Silvestres, no Espaço Biodiversidade, no Parque
Florestal de Monsanto - 27 inscrições
29 de abril – Saída de campo: Do Lizandro à foz do Falcão: um percurso na natureza
com história.
27 maio - Jantar de Gala da LPN "Proteger a Natureza". Evento para angariação de
fundos para a LPN, onde foi apresentado o trabalho vital da Associação num
contexto global de proteção e conservação de espécies e habitats ameaçados. O
Jantar de Gala foi presidido por sua Excelência o Presidente da República, Professor
Dr. Marcelo Rebelo de Sousa - 150 convidados
No âmbito do 69.º Aniversário da LPN, realizaram-se:
 28 julho - Projeção do filme "Arrábida - da Serra ao Mar", da autoria
de Luís Quinta e Ricardo Guerreiro - 20 inscrições
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•

•

29 julho - Percurso pedestre - Visita ao Corredor Verde de Monsanto
- 44 inscrições
o 15, 16 e 17 setembro – Presença da LPN na 9ª edição da feira
"Observanatura"
o 21 de outubro – Embarque com o barco Varino da Liberdade, no estuário do
Tejo.
No âmbito das Jornadas Europeias do Património 2017 | Património e Natureza - 22,
23 e 24 de setembro, a LPN organizou no concelho de Lisboa:
 23 setembro - As árvores do Jardim Braamcamp Freire, Campo de
Mártires da Pátria – 15 inscrições
 23 setembro - Visita ao Património Arbóreo do Jardim França Borges
(Príncipe Real) – 16 inscrições
 24 setembro - Um percurso pela herança geológica e de
biodiversidade em Monsanto – 33 inscrições
o 16 dezembro – Presença da LPN na Mostra de Turismo Sustentável, em
Lisboa.
Representações/Seminários:
o 13 janeiro - Participação da LPN na apresentação do documentário “Em
Busca de Sentido” com uma reflexão e debate sobre a mensagem desta
produção.
o 22 maio – Participação de LPN no Seminário Áreas protegidas: que modelo
de gestão?
o 21 junho - Apresentação do documentário "The Burning Issue – When
bioenergy goes bad". Em parceria com a Zero - Associação Sistema Terrestre
Sustentável.
o 7 julho: 27º Seminário Coastwatch - Turismo Sustentável no litoral Conhecer e Agir na Proteção do Litoral

Resultados alcançados:
Os resultados têm sido muito positivos. As atividades ao ar livre são muito procuradas sendo
que o que as diferencia de outras ofertas é o facto de serem guiadas por especialistas nas
diversas matérias, permitindo aos participantes adquirirem mais conhecimento sobre os
temas abordados.
Em 2017 registou-se a inscrição de 78 novos associados. Ainda que com resultados que
reconhecemos aquém do que será necessário, continuou-se a procurar recuperar associados
e manter a sua fidelidade.
Equipa envolvida:
•
•
•
•

Maria Lopes
Manuel Gouveia Silva
Inês Machado
Ana Rita Martins
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5.1. Comunicação
A LPN procurou melhorar a sua performance do ponto de vista de comunicação e
informação das suas atividades para o exterior. Apesar dos naturais handicaps da tarefa,
num contexto em que os media desinvestiram fortemente na área do ambiente, registaramse alguns passos positivos.
Depois de em 2016 se ter feito um esforço na contratação de um recurso com qualificações
específicas, em 2017 procurou-se o coaching de uma agência de comunicação, a
GREENMEDIA. Todavia, como a LPN, naturalmente, tem debilidade financeira para investir
em comunicação de forma mais profissionalizada (não é de mais relembrar o enorme
esforço financeiro que a concretização dos Projetos LIFE tem exigido da Associação) o
contrato com a agência baseou-se numa iniciativa quase pro-bono. Os resultados ficaram
aquém do esperado mas ainda assim foi possível contactar com mais de cinquenta empresas,
em algumas delas tendo sido iniciado um princípio de colaboração visando projetos comuns
futuros.
Internamente, com os poucos recursos existentes, a LPN melhorou a sua participação,
através de informação atualizada e mais recorrente, na sua página de FACEBOOK e iniciou
um processo de investimento na renovação e melhoria da interatividade do seu PORTAL na
NET, processo este que estará concluído no primeiro trimestre de 2018.
Ciente da importância de melhorar esta área e capacitar a organização com maior
competência nos domínios da comunicação e informação, a LPN integrou uma candidatura
transnacional ao Programa LIFE na área da divulgação, comunicação e sensibilização.
A LPN produziu e emitiu em 2017, 22 números da NEWSLETTER que distribuiu aos seus
associados e publico em geral (confirmação dos objectivos de 2016 e significativamente
muito acima do que se fazia anteriormente) e emitiu 23 comunicados de imprensa.

VOLUNTÁRIOS

A LPN contou ainda com o apoio dedicado de muitos voluntários para todas as suas
atividades, a quem agradece publicamente, designadamente:
Ana Luísa Barros
Ana Raquel Bastardo
André Filipe Ribeiro Serafim
André Santos
António Francisco Baixinho Garcia
Bruno Ricardo Rosa
Catarina Costa
Cátia Marina Mendes

Deginildo Pedro Monteiro Torres
Dinis Manuel Martins Santos
Diogo Alexandre Brito
Diogo Sousa Correia
Fernanda Fernandes
Fernando Palma
Filipe José Gonçalves
Gaspar Vicente Péon
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Guillermo Sobrino;
Henriqueta Carvalho
Herlander Martins
Inês Rodrigues;
Inês Santos
Iúri Alexandre Cardoso Fernandes
Rocha
João Gregório;
João Paulo Alves Santos
José Duarte Indjai
José Estêvão
José Ferreira Lopes
Jutta Eckhardt;
Lídia Ramos
Liliana Santos
Luís Alexandre Gouveia Rosa
Manuel Ferreira dos Santos
Manuel Ruão
Márcio Rafael Mendes Serra

Maria Conceição Lopes
Maria Cristina Sousa
Maria do Carmo Tavares
Maria Helena Machado
Maria João Barrento
Maria Lurdes Fernandes
Marta Calix
Osvaldo Vladimir Sissé
Ruben Filipe Honório
Rui Henrique
Rui Pedro Lérias
Sandra Cristina Fernandes Calé
Sara Nunes
Stephen Hugman;
Susana Batista
Telmo Filipe Ribeiro Faustino
Tiago Batista
Tiago Ferreira;
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6. NÚCLEOS
Apenas um dos Núcleos da LPN teve em 2017 atividade relevante, o Centro de Espeleologia
No âmbito da LPN o CEAE dedica-se a actividades com carácter simultaneamente científico e
desportivo em meio natural, com destaque para a Espeleologia. Acessoriamente desenvolve
actividades em montanha, rios e mar.
Neste momento a equipa tem 29 espeleólogos activos: 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, Filipe Manuel das
Neves Ferreira, Pedro Miguel Norte Moutinho, António Miguel Portugal Galvão, 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, Andrea Cristina
Carlos de Caldas Gonçalves, Ana Catarina Rodrigues Veríssimo, Andreia Sofia da Conceição
Monteiro, Ana Margarida Pontes da Silva Augusto, Nuno Rodrigo Cidraes Vieira, Fernando
Alberto Fidalgo Pires, Sara Antunes Pires, Pedro Miguel Mestre Ferreira, Marco Filipe da
Palma Rocha Messias, Rui Filipe de Almeida Simões, Sandra Isabel Ferreira Guerreiro, Filipa
Joana Lourenço Menezes Direcção: João Joanaz de Melo (coordenador-geral), Pedro S. Pinto
(coordenador da secção de espeleologia), Filipe Neves (secretário), Pedro Frade (tesoureiro).
Quanto às actividades desenvolvidas em 2017 foram as seguintes:
FORMAÇÃO:
•
•

37º Curso de Iniciação à Espeleologia (nível II FPE). Outubro 2017 (7 dias em 4 fins-desemana), 9 formandos, todos aprovados.
Cursos de Descoberta da Espeleologia (nível I FPE). Um curso: 18 Março, 12 alunos, Algar
do Pena.

PROTEÇÃO DO CARSO:
•

Projecto pedreiras. Série de iniciativas com vista a prevenir impactes das pedreiras e
desenvolver acções de sensibilização. Em 2017 a actividade principal foi a
preparação de pareceres sobre:
a) os estudos de impacte ambiental da “Ampliação da Pedreira Casal Farto
nº 3” e da “Ampliação da Pedreira de Calcário Ornamental Chapadas” (Ourém),
subscrito conjuntamente pela LPN, GEOTA e FPE, março 2017;
b) RECAPE da pedreira "Vale do Mar", subscrito conjuntamente pela LPN,
GEOTA, FPE e GPS, dezembro 2017.
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MONITORIZAÇÃO DE MORCEGOS:
Participação em várias actividades de monitorização das colónias de morcegos cavernícolas,
em colaboração com o ICNF.
EXPLORAÇÃO E FORMAÇÃO AVANÇADA EM ESPLEOLOGIA:
•

Projecto “Fatuk-kuak hosi Timor Lorosa’e”. Projecto conjunto CEAE-LPN, AAUAv,
CIES e GPS (Portugal) e Juventude Hadomi Natureza (Timor). Três espeleólogos do
CEAE participaram nesta expedição em agosto 2017, que envolveu 6 espeleólogos
portugueses e 6 elementos timorenses (espeleólogos em formação). Foi continuada
a exploração das grutas do município de Ainaro, iniciada em 2016. Foi também
prospectada uma nova área no município de Ermera, tendo sido identificadas e
exploradas 18 cavidades.

•

Projecto Improvável. A partir de uma actividade de prospecção na zona de Telhados
Grandes, o CEAE descobriu o Algar Improvável, uma cavidade notável pela
configuração geomorfólógica, fósseis e possibilidades de continuação. Em 2017
continuaram-se os trabalhos de exploração, desobstrução e levantamento
topográfico.

•

Projecto Malhada de Dentro. Durante a continuação da exploração e registo
fotográfico 360º do Algar da Malhada de Dentro (N. Sra. das Misericórdias, PNSAC),
foi descoberta uma nova galeria com dimensões importantes e um desenvolvimento
de cerca de 200m.

•

Projeto espeleo-socorro. O projecto tem como objectivo 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.

•

Acções desenvolvidas em 2017: exercícios de espeleo-socorro no Algar da Arroteia e
Alvados, 28-29 janeiro 2017, e Algar da Figueira, 27 maio e 11 novembro,
envolvendo cerca de 10 espeleólogos. Diversas reuniões de preparação de
documentação.

PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS:
Foram publicados dois vídeos:
•
•

“Um Algar Improvável”: primeiro episódio da descoberta e exploração desta
cavidade do Maciço Calcário Estremenho;
Expedição 2016 "Fatuk-kuak hosi Timor Lorosa'e": Grutas de Timor-Leste. Vídeo
curto.

Pág. 40

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 activos (J. Joanaz de Melo, Pedro S. Pinto, Raul
Pedro e Nuno Farinha). Dois monitores do CEAE, J. Joanaz de Melo e Pedro S. Pinto, fizeram
parte da equipa responsável do 7º Curso de Monitores FPE, terminado em novembro 2017.

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS
O CEAE participou no 17º Congresso Internacional de Espeleologia (UIS), em Sydney,
Austrália, tendo sido apresentados dois papers:
•
•

‘Fatuk-kuak hosi Timor Lorosa’e’: Caves of Timor-Leste – relatório parcial da
expedição de 2016 a Timor-Leste
Caving Expedition to the Humpata Plateau, Angola – relatório da expedição
coorganizada por CEAE e NEUA à província da Huíla, em 2010.

•
Ambos os relatórios foram publicados nas actas do congresso.

ATIVIDADES MONTANHA
Seis elementos do CEAE escalaram o Almansor, o pico mais alto da Sierra de Gredos,
Espanha, março 2017.
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RELATÓRIO DE CONTAS 2017
MARÇO 2018

Relatório de gestão do exercício de 2017
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 2017.
Fazem parte deste Relatório e Contas de 2017:
• As Demonstrações Financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados por Natureza,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Alterações de Capitais
Próprios no período 2017, o Anexo às Demonstrações Financeiras a 31 de Dezembro
de 2017 - 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 2017 certificadas pela JMP&A, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.
As Contas da LPN de 2017 devem ser analisadas tendo em consideração o Relatório de
Atividades de 2017, 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 2017, por 25 colaboradores
profissionais e um Professor destacado pelo Ministério da Educação. A LPN conta ainda com o
apoio dedicado de muitos voluntários para todas as suas atividades, a quem agradece
publicamente.
Evolução da Atividade
A Direção Nacional considera que, em 2017, foram atingidas as metas que se propôs cumprir,
para o respetivo período do exercício, metas que, do ponto de vista financeiro e de gestão,
consistiam, prioritariamente, na execução das atividades e dos projetos em curso, tendo
conseguindo manter uma situação financeira estável, apesar dalgumas dificuldades de
tesouraria. Assim salienta-se:
•

O resultado do exercício é positivo em 28 965,97€

•

Os valores das quotizações de associados mantiveram-se sensivelmente semelhantes
aos do ano anterior;

•

A LPN termina o ano de 2017 sem dívidas de longo prazo a terceiros, à semelhança do
que tem vindo a acontecer em anos anteriores;

•

No decorrer do ano de 2017, foram recebidos os pagamentos intercalares de dois dos
projetos LIFE em curso (LIFE SARAMUGO e LIFE CHARCOS).

•

Até a realização desses dois recebimentos, foi necessário um controlo e gestão da
tesouraria mais ativo;

•

Em 2017, após aprovação da Comissão Europeia, a LPN assumiu as despesas e
receitas correspondentes de uma das entidades parceiras do Projeto LIFE IMPERIAL
(Mãe d’Agua) que desistiu do projeto;

•

Em 2017 ainda, no âmbito dos projetos POSEUR, foram assinados protocolos com
entidades externas financiadoras (empresas e Câmaras Municipais) para obtenção do
financiamento necessário para cobrir a totalidade das despesas desses dois projetos.

•

Tabela 1. Evolução dos proveitos
2017

Vendas e Serviços Prestados (quotas dos
associados)

2016

Variação em Euros

Variação em %

18 628,84 €

19 809,87 €

-1 181,03 €

-6%

Subsídios à exploração

338 125,72 €

2 428,83 €

335 696,89 €

13821%

Outros Rendimentos

507 172,54 €

398 187,95 €

108 984,59 €

27%

Como se pode constatar, as variações significativas encontram-se nas rubricas Subsídios a
exploração e outros rendimentos e ganhos
Na rubrica de Subsidio a exploração, encontram-se entre outros, os pagamentos já referidos da
Comissão Europeia para financiamento dos LIFE Charcos e LIFE Saramugo, o subsídio do
Fundo Ambiental para financiamento do projeto “A Natureza para Todos”, e os valores
referentes aos reembolsos do POSEUR para os projetos MARSW e INFORBIOMARES.
Por sua vez, na rubrica Outros Rendimentos, encontramos, entre outros, os valores referentes
as receitas provenientes da atividade normal da LPN (cursos e formações, visitas de educação
ambiental, receitas provenientes das Herdades da LPN em Castro Verde etc.), os valores
referentes aos vários protocolos assinados para financiamento de várias atividades e projetos
(financiamento das atividades ligadas ao acompanhamento das políticas europeias de pesca,
valores referentes a parte não cofinanciada pela Comissão Europeia nos projetos LIFE Imperial
e LIFE Saramugo, bem como o reconhecimento da parte do financiamento da Comissão
Europeia depois da desistência do parceiro Mãe d’Agua no projeto LIFE IMPERIAL), e os
vários donativos de particulares e empresas, recebidos ao longo ano.

Tabela 2. Evolução dos Gastos
2017

2016

Valor

%

Fornecimentos e serviços externos

190 580,56 €

117 425,68 €

73 154,88 €

38%

Gastos com o pessoal

530 201,79 €

245 973,74 €

284 228,05 €

54%

10 377,30 €

107 481,84 €

-97 104,54 €

-936%

Outros gastos

Tanto na rubrica Fornecimentos e serviços externos como na rubrica Gastos com o pessoal, o
aumento dos valores de gastos em 2017 é essencialmente referente ao reconhecimento dos
custos de 2016 diferidos, por só em 2017 se ter recebido o respetivo financiamento externo.

Na rubrica Outros gastos, encontram-se entre outros, os valores referentes às quotizações
pagas pela LPN a outras Associações (IUCN, EEB, SAR, CCSud, AAC, FSC e CPADA), os
impostos de selo relativos às viaturas da LPN, os valores de publicação de anúncios de
Concursos públicos em Diário da República decorrentes da execução dos dois projetos
POSEUR.
Nessa mesma rubrica, a diferença entre o ano de 2016 e o ano de 2017 corresponde a duas
correções contabilísticas efetuadas em 2016, por contrapartida de resultados.
Para terminar, na rubrica “Disponibilidades financeiras” (caixas e depósitos bancários)
registou-se um aumento significativo de verbas, relativas essencialmente às 2 tranches de
cofinanciamento da Comissão Europeia aos projetos LIFE Charcos e Saramugo, e aos
pagamentos de grande parte das verbas protocoladas com entidades externas no âmbito do
Projeto POSEUR MARSW.
Para resumir, o valor positivo do resultado líquido do exercício de 2017, deve-se
essencialmente a um maior reconhecimento de proveitos como de gastos, derivado
nomeadamente dos recebimentos que ocorreram por parte da Comissão Europeia no âmbito
dos projetos LIFE.
Proposta de aplicação de resultados
O resultado líquido do exercício é positivo em 28 964,83€.
A Direção Nacional recomenda que o valor do Resultado Líquido do Exercício seja aplicado
para resultados transitados.
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 termos do exercício
O valor de cofinanciamento da Comissão Europeia relativo ao segundo adiantamento do
projeto LIFE IMPERIAL, previsto para ser recebido em 2017, foi creditado efetivamente nos
primeiros dias de janeiro de 2018.
Ainda no início do ano de 2018, foram assinados os Protocolos entre a LPN e o Ministério do
Ambiente para utilização da verba disponível no Fundo Ambiental para cobrir a parte das
despesas da responsabilidade da LPN para os projetos LIFE em curso.

Evolução previsível da atividade
Por razões de ordem técnica, foi solicitado à Comissão Europeia a prorrogação dos projetos
LIFE Charcos e LIFE Saramugo, até, respetivamente, 30 de setembro e 31 de dezembro de
2018. Assim, a tranche final de cofinanciamento da Comissão Europeia relativa a esses dois
projetos, prevista inicialmente para 2018, só será recebida em 2019, pelo que, apesar de se
poder contar em 2018 com o já referido apoio do Fundo Ambiental para estes projetos, será
necessário continuar a desenvolver esforços na contenção de despesas e 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.
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.

Lisboa, 23 de março de 2018

A Direção Nacional da LPN

LPN - Liga para a protecção da natureza

Contribuinte: 501604693
Moeda: EUR

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 12
Rubricas

de
Notas

2017
2017

2016

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

2 395 397,17

2 462 345,80

-3 564,03

-3 564,03

Activos Intangíveis

3 564,03

3 564,03

Outros activos financeiros

3 505,44

2 546,60

2 398 902,61

2 464 892,40

6

105 841,85

54 126,95

11

6,52

3,08

10 552,09

12 012,73

8

509 004,54

499 179,72

7

Trespasse (Goodwill)

Subtotal
Activo corrente
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras créditos a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

9

752 237,12

351 283,72

Subtotal

1 377 642,12

916 606,20

Total do activo

3 776 544,73

3 381 498,60

1 457 156,70
1 307 200,84

1 611 289,01
1 348 034,84

2 764 357,54

2 959 323,85

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
Capital Próprio
Resultados transitados
Outras variações de capital próprio

10
Subtotal

Resultado liquido do exercicio

28 964,83

-154 132,31

Total do capital próprio

2 793 322,37

2 805 191,54

Subtotal

0,00

0,00

21 421,21

12 608,85

Passivo
Passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes publicos

11

25 384,34

24 682,17

Outras dívidas a pagar

12

664 355,95

396 405,98

Diferimentos

8

272 060,86

142 610,06
576 307,06

Subtotal

983 222,36

Total do Passivo

983 222,36

576 307,06

Total do capital próprio e do passivo

3 776 544,73

3 381 498,60

Contabilidade - (c) Primavera BSS
A Administração/Gerência ____________________________
O Técnico oficial de contas ____________________________

LPN - Liga para a protecção da natureza
Moeda:

EUR

Contribuinte:

501604693

Demonstração de resultados por naturezas em 12 de 2017
Conta
Pos

Rendimentos e Gastos

Notas

2017

2016

Neg

71/72

Vendas e serviços prestados

18 628,84

19 809,87

338 125,72

2 428,83

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos 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

13

-190 580,56

-117 425,68

4

75
785+792

Subsídios à exploração
685

63

Gastos com pessoal

-530 201,79

-245 973,74

7622

652

Imparidades 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;7627/8
77

653;657/8 Imparidade de Investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)
66

78...+791

Aumentos / Reduções de justo valor
Outros rendimentos

5

69-685+69...Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
761

64

7624/6

654/6

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

7

Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

7915

Juros e rendimentos similares obtidos

0,00

507 172,54

398 187,95

-10 377,30

-107 481,84

132 767,45

-50 454,61

-103 801,48

-103 677,70

0,00

0,00

28 965,97

-154 132,31

0,00

0,00

-1,14

0,00

Resultado antes de impostos

28 964,83

-154 132,31

0,00

0,00

Resultado liquido do periodo

28 964,83

-154 132,31

6911/21/81 Juros e gastos similares suportados

812

0,00

Impostos sobre o rendimento do periodo
0,00

0,00

Resultado das atividades 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 ação básico
Contabilidade - (c) Primavera BSS
(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência ____________________________
O Técnico oficial de contas ____________________________

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

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)
NOTAS

RUBRICAS

2017

2016

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

964 379,25

500 602,31

-424 961,52

-222 202,05

-433 529,05

-448 435,11

105 888,68

-170 034,85

-3,44

-15 325,01

Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional

-1 883,97

-17 096,82

Fluxos das actividades operacionais (1)

104 001,27

-202 456,68

-1 559,97

0,00

Activos Intangíveis

0,00

0,00

Investimentos financeiros

0,00

0,00

Outros Activos

0,00

0,00

Activos fixos tangíveis

0,00

0,00

Activos Intangíveis

0,00

0,00

Investimentos financeiros

0,00

0,00

Outros Activos

0,00

0,00

3 125,97

2 182,79

13,76

52,59

0,00

0,00

1 579,76

2 235,38

Financiamentos obtidos

0,00

-3 000,00

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

0,00

0,00

Cobertura de prejuízos

0,00

0,00

295 129,07

0,00

0,00

0,00

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis

Recebimentos provenientes de:

Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de

Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

0,00

3 000,00

Juros e gastos similares

0,00

-1 620,69

Dividendos

0,00

0,00

Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio

0,00

0,00

Outras operações de financiamento

0,00

0,00

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

295 129,07

-1 620,69

400 710,10

-201 841,99

0,00

0,00

351 283,72
752 237,12

548 832,32
351 283,72

Contabilidade - (c) Primavera BSS
A Administração/Gerência ____________________________
O Técnico oficial de contas ____________________________

Entidade:LPN-Liga para a Protecção da Natureza
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO ANO DE 2017

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

DESCRIÇÃO

NOTAS

POSIÇÃO NO INÍCIO DO ANO DE 2017

Capital
Realizado

Acções
(quotas)
próprias

Outros
instrumentos Prémios de
de capital
emissão
próprio

Reservas
legais

Outras
reservas

Resultados
Transitados

Outras variações do
capital próprio

1 348 034,84

Resultado líquido do
período

Total

Interesses
Total do Capital Próprio
minoritários

-154 132,31

2 805 191,54

-154 132,31
0,00

-154 132,31

7
8

28 964,83

28 964,83

6

1 611 289,01

Ajustamentos Excedentes
em activos
de
financeiros
revalorização

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

-154 132,31
-154 132,31

-40 834,00
-40 834,00

6+7+8+10

1 457 156,70

1 307 200,84

Outras operações

POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2017

(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:_______________________________

-194 966,31

28 964,83

2 793 322,37

LPN – Liga Para a Protecção da Natureza
Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

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 presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações da Associação, a partir dos livros e registos contabilísticos, organizados e elaborados de
acordo com as Normas do Sistema de Normalização Contabilística (“SNC”), regulado pelos seguintes
diplomas legais:
Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho (“Sistema de Normalização Contabilística”), que altera o
Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, com alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de
agosto, e demais Portarias e Avisos que comtemplam os instrumentos contabilísticos a aplicar:


Portaria n.º 220/2015 , de 24 de julho (Modelos de Demonstrações Financeiras);



Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura Conceptual);



Aviso n.º 8256/2015, de 29 de julho (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro);



Aviso n.º 8258/2015, de 29 de julho (Normas Interpretativas);



Portaria n.º 218/2015, 23 de julho (Código de Contas);

Em todos os aspetos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação foram utilizadas as
Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (“NCRF”) que integram o SNC. As demonstrações
financeiras foram elaboradas utilizando os modelos das demonstrações financeiras acima referidos,
designadamente, o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das
alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo. As alterações introduzidas
pelo Decreto-lei n.º 98/2915 e pelo demais avisos e portarias aplicáveis, não produziram qualquer
impacto quantitativo nas demonstrações financeiras da Empresa, traduzindo-se apenas no acréscimo
de divulgações a efetuar no anexo às demonstrações financeiras, bem como na alteração da
designação e/ou agregação de saldos e transações na divulgação de algumas rubricas das
demonstrações financeiras.
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LPN – Liga Para a Protecção da Natureza
Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

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.
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”.
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Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

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 rúbrica
“'Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) ”, ou na rúbrica
“Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) ”, caso a mesma respeite a activos não
depreciáveis.

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.
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Sempre que existe risco de tais montantes não serem liquidados é registada a respetiva 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.

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
efetuadas 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
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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 530.201,79 Euros.
O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de
Dezembro 2017 foi de 25 colaboradores.
Os gastos com pessoal foram classificados da seguinte forma:
2017
Remunerações do Pessoal

2016
405.565,90

156.244,88

85.254,98

84.645,54

Seguros sobre acidentes de
trabalho

3.419,60

3.441,23

Outros custos com pessoal

35.961,31

1.642,09

530.201,79

245.973,74

Encargos sobre Remunerações

Total

5. Outros rendimentos
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 2017.
2017
Estudos

2016
8.905,00

8.033,96

Protocolos

269.257,77

46.457,00

Donativos

46.455,18

48.531,16

Formação e conferências

13.495,81

9.196,50

Reconhecimento de subsídios

99.378,19

99.688,93

Manutenção de atividades
agrícolas

25.692,50

83.580,00
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Overheads
Outros
Total

23.407,72

51.636,07

20.580,37

50.999,43

507.172,54

398.123,05

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.
Sempre que existe risco de tais montantes não serem liquidados é registada a respectiva imparidade.
No fim do exercício de 2017, 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 Setúbal
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
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7. Activo fixo tangível
As rúbricas com maior relevância são os Terrenos (€ 1.656.440,62) e Edifícios e outras construções (€
1.519.998,99). Estas duas rúbricas do ativo 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
perdido concedidos pela EU e por diversas entidades nacionais ou a doações para os propósitos da
instituição.

Quantia Escriturada bruta inicial

Terrenos

Edifícios

Básico

Outros

Total

1.656.440,62

1.519.998,99

131.074,16

243.211,68

72.167,53

34.907,52

3.657.800,50

0

782.870,50

129.595,03

191.319,23

70.966,70

22.186,96

1.195.454,70

1.656.440,62

737.128,49

1.479,13

51.892,45

1.200,83

12.720,56

2.462.345,80

1.559,97

16.814,10

38.336,57

Depreciações Acumuladas
Quantia Escriturada liquida inicial
Adições

Transporte Administrativo

19.962,50

Outras
Total das adições

0

19.962,50

0

0

1.559,97

16.814,10

38.336,57

0

58.420,46

1.330,36

31.483,06

1.083,03

11.484,57

103.801,48

0

58.420,46

1.330,36

31.483,06

1.083,03

11.484,57

103.801,48

1.656.440,62

698.670,53

148,77

20.409,39

1.677,77

18.050,09

2.395.397,17

Diminuições
Depreciações
Perdas por imparidade
Alienações
Abates e transferências
Total das diminuições
Quantia escriturada líquida final

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
Venda de pastagens

2017

2016
59.202,50

59.202,50

119.401,60

31.397,56

Eco Shell Fishing

27.134,98

52.010,00

Marsw

66.321,78

0,00

272.060,86

142.610,06

Life Saramugo

Total
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Diferimentos Activos
Diferimentos de Rendimentos

2017

2016

Contratos Peneireiro

28.253,24

29.951.05

Gastos com seguros

18.049,20

11.574,00

Gastos com centros de custo

266.817,84

168.613,05

Compensação de agricultores

86.362,50

202.927,57

107.508,23

84.100,51

2.013,53

2.013,54

509.004,54

499.179,72

Overheads
Outros
Total

9. Caixa e depósitos bancários
Fluxos de Caixa
2017
Depósitos á ordem
Depósitos a prazo
Totais

2016
76.237,12

83.783,72

676.000

267.500,00

752.237,12

351.283,72

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.
Esta rubrica é composta da seguinte forma:
2017
Doações
Subsídios ao investimento
Total

2016
489.732,14

489.732,14

817.468,70
1.307.200,84

858.302,70
1.348.034,84
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31/12/2016
Programa
Castro Verde
1.1
Programa
Castro Verde
1.2
Prémio
Millennium
Sagres 2.0

Recebimentos
2017

Resultados
2017

Ajustamentos

31/12/2017

55 055,29

1.966,26

53.089,03

45 769,79

2.129,31

43.640,48

5 247,12

400,22

4.846,90

POA Feder 3.1

115 271,30

4.742,98

110.528,32

POA Feder 3.2

172 708,74

5.565,06

167.143,68

3 718,73

513,85

3.204,88

1 561,10

751,90

809,20

4 557,50

3.317,52

1.239,98

20 777,43

2.524,34

18.253,09

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
Proder
Life Charcos
Delegação do
Alentejo
Poseur RPAS
600

-0,02

-0,02

8 730,49

4.365,24

4.365,25

80 141,80

16.771,85

63.369,95

18 318,87

8.492,53

9.826,34

293 585,07

3.792,23

289.792,84

25 766,11

11.951,51

13.814,60

6 000,00

6.000,00

0

368,05

368,06

-0,01

725,33

725,33

0

Poseur Marsw

0

442,01

442,01

Poseur
Inforbiomares

0

442,01

442,01

CFA Lisboa

0

32.660,17

32.660,17

858 302,70

33.544,19

Total

74.378,19

817.468,70
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11. Estado e outros entes públicos
Em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica Estado e outros entes públicos apresentava as seguintes
quantias:
-Valores no Activo:
2017
Retenções de Irc sobre juros
bancários

2016
6,52

3,08

-Valores no Passivo:
2017

2016

Retenções de IRS

7.826,00

7.909,20

Segurança social

17.558,34

16.772,97

Total

25.384,34

24.682,17

12. Outras dívidas a pagar
2017
Remunerações a pagar ao pessoal

2016
71.347,17

64.887,41

54.718,90

54.718,90

0

0,00

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

0
6.805,20

35.060,70
6.805,20

30.446,80

114.491,60

17.959,20
10.242,00

8.979,600
18.777,00

Parceiro MARE

19.509,00

35.766,50

Parceiro SGS Tecno

15.295,00

28.041,75

Fundamar

15.455,40

28.334,90

Univ. do Algarve

104.177,40

0,00

Câmara Municipal Évora

200.595,60

0,00

ABM

70.121,40

0,00

Câmara Municipal Odemira

47.119,90

0,00
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Outros credores por acréscimos
de gastos
Total

562,98

542,42

664.355,95

396.405,98

13.Fornecimentos e Serviços Externos
2017
Subcontratos

2016
738,00

0

Trabalhos especializados

32.104,60

6.194,53

Publicidade

23.755,85

459,47

Honorários

3.264,24

9.317,33

Conservação e Reparação

9.567,24

18.770,15

Materiais

17.724,91

7.246,02

Energia

18.580,15

12.084,48

Deslocações

24.906,87

4.637,87

Rendas

1.291,50

118,80

Comunicação

9.706,43

9.261,28

Seguros

4.060,90

4.120,80

0,00

0,00

4.212,03

3.740,99

30.485,31

30.845,30

Protocolos

1.100,00

0,00

Outros

9.082,53

10.628,66

190.580,56

117.425,68

Overheads
Limpeza
Compensação de Agricultores

Total

14. Data de autorização para emissão
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 foram aprovadas pelo
órgão de gestão e autorizadas para emissão em 22 de Março de 2018.

O contabilista certificado

_________________________________

A administração

_________________________________
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas de LPN - Liga para a Proteção da

Natureza, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2017 (que evidencia um
total de 3.776.544,73 euros e um total de capital próprio de 2.793.322,37 euros,
inclUindo um resultado liqUido de 28.964.83 euros), a demonstração dos resultados por
naturezas, a demonstração das alterações no capital própriO e a demonstração dos
fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações
financeiras que Incluem um resumo das politicas contabilísticas significativas

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos matenais, a posição financeira de LPN -

liga para a proteção da Natureza, em 31 de dezembro de 2017 e o seu desempenho
financeiro e fluxos de caixa relatiVOS ao ano findo naquela data de acordo com as

Normas de Contabilidade e Relato Financeiro do Sistema de Normalização
Contabilística

Bases para a opinião
A nossa auditOria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de AuditOria
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores OfiCiais
de Contas . As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na

secção "Responsabilidades do auditor pela auditOria das demonstrações financeiras"
abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumpnmos os demais
requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores OfiCiais de

Contas.

Estamos convictos de que a prova de audltona que obtivemos é suficiente e apropnad a
para proporCionar uma base para a nossa opinião.

JOÃo MONARCA PIRES & ASSOCIADO SROC. LDA
Inscnção na OROC sob o n ." 229 · Inscnção na CMVM sob o n 20161522· NLPC 508 966 124· Capital SociaiS 500 euros
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Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações
financeiras

o órgão de gestão é responsável

pela'

preparação de demonstrações fmancelras que apresentem de forma verdadeira e
apropnada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da

Entidade de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro do
Sistema de Normalização Contabilística;
elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
cnação e manutenção de um sistema de controlo Interno apropriado para permitir a
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a
fraude ou erro;

adoção de políticas e critérios contabilístiCOS adequados nas circunstâncias; e
avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando,
quando aplicável, as maténas que possam suscitar dÚVidas significativas sobre a

continuidade das atlvldades,

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoáve l sobre se as
demonstrações financeiras como um todo estão Isentas de distorções materiais devido
a fraude ou erro, e emltlr um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável

é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando
eXista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais
se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem
decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos lulgamentos profiSSionais

e mantemos cetlcismo profissional durante a auditoria e também:
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identificamos e avaliamos os riSCOS de distorção material das demonstrações
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de
auditoria que respondam a esses riSCOS, e obtemos prova de auditoria que seja
sufiCiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O riSCO de

não detetar uma distorção matenal devido a fraude é maior do que o riSCO de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao
controlo Interno;

obtemos uma compreensão do controlo Interno relevante para a auditoria com O
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropnados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eflcâcta do controlo
interno da Entidade;
avaliamos a adequação das politicas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
concluimos sobre a apropriação do uso, pejo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se eXiste qualquer Incerteza
material relacionada com aconteCimentos ou condições que possam suscitar
dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às
suas atlvldades. Se concluirmos que eXiste uma Incerteza material, devemos chamar
a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas
demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas,
modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria
obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras
podem levar a que

ü

Entidade descontinue as suas atividades;

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações
financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras
representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma
apresentação apropriada;
comUnicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito
e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões Significativas da auditoria
inclUindo qualquer deficiência Significativa de controlo Interno Identificado durante
a auditoria.
A nossa responsabilidade InclUi ainda a verificação da concordância da Informação
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
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RELATO SO BRE O UTROS REQUISIT O S L EGAIS E REG U LAMENTARE S

So br e o re lat ó ri o d e ge stão

Dando cumprimento ao artigo 451.', n.' 3, aI. e) do Código das Sociedades Comerciais,
somos de parecer que o relatório de gestão fOI prepa rado de acordo com os requIsitos
leg ais e regulamen t ares aplicâvels em vigor, a Informação nele constante é

concordante com as demonstrações financeiras audltadas e, tendo em conta o
conhecimento e apreciaç ã o sobre a Entidade, não Iden t lflcâmos incorreções matenais.

Lisboa, 26 de março de 2018

João Monarca Pi res (ROC 988) em re presentação de João
Monarca Pires & Associado, SROC, lda.

