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QUERCUS EVOLUÇÃO: MAIS GENTE, MAIS AMBIENTE 

 

Quem somos? 

• Somos um conjunto de associados da Quercus comprometidos com o futuro da Associação;  

• Somos quase na totalidade sócios ativos nos mais variados Núcleos Regionais;  

• Somos um grupo coeso e equilibrado de associados provenientes de uma ampla distribuição 
geográfica;  

• Somos especialistas em diferentes áreas temáticas e com uma experiência de gestão de assuntos 
nacionais e locais;  

• Somos a renovação dos dirigentes nos órgãos sociais da Quercus, a nossa lista apresenta-se com 
novos candidatos a órgãos nacionais, incluindo dirigentes mais experientes e que podem 
assegurar um apoio importante nos trabalhos a desenvolver; 

• Somos uma equipa TRANSDISCIPLINAR. 

Porque nos candidatamos? 

• Porque consideramos que a Quercus deve evoluir mantendo-se fiel aos seus princípios, como 
uma Associação inclusiva e interventiva, bem implantada territorialmente e assente no trabalho 
todos os que queiram colaborar; 

• Porque julgamos que é necessário continuar num rumo seguro de renovação progressiva dos 
dirigentes da Quercus, que garanta o futuro da Associação, comprometendo e mobilizando os 
sócios das mais diversas áreas; 

• Porque consideramos que deve existir um maior equilíbrio entre as várias estruturas da 
Associação, afetadas por realidades distintas que comprometem o trabalho global e criam graves 
desigualdades; 

• Porque queremos que os Órgãos Sociais, e em especial a Direção Nacional, tomem decisões 
imparciais e independentes, de modo a existir uma clara separação de competências e uma 
ausência de conflitos de interesse; 

• Porque acreditamos que é possível conseguir uma Quercus mais equilibrada e coesa, onde todos 
tenham lugar e possam assumir as suas competências e as responsabilidades, de acordo com o 
Regulamento Interno e os Estatutos; 

• Porque queremos que a Quercus se mantenha uma referência na área do Ambiente, com uma 
imagem dinâmica, democrática e interventiva, de acordo com o que as expectativas da sociedade; 

• E acima de tudo, porque queremos fazer a diferença, através de uma Quercus RENOVADA. 

O que queremos? 

• Queremos UNIR ESFORÇOS de todos os dirigentes, associados, profissionais e apoiantes da 
Quercus e ser a voz ativa dos cidadãos, por um bem comum precioso que é o nosso Planeta; 

• Queremos ter um papel ativo junto do poder local, nacional e – com ajuda dos nossos parceiros - 
também Europeu, nas POLÍTICAS TERRITORIAIS E SETORIAIS com impacte no Ambiente. 

• Queremos ter uma visão centrada no correto ordenamento do território e nas pessoas, não 
esquecendo quase metade da população vive em cidades e não existe, de uma forma geral, uma 
visão integrada DO HOMEM NO AMBIENTE. 



• Queremos ser capazes de analisar, refletir e trabalhar em conjunto, ser capazes de discutir opções 
para o futuro, perspetivar rotas, melhorar a nossa VISÃO E ATUAÇÃO ESTRATÉGICA enquanto 
Associação de âmbito e desígnio nacionais. 

• Queremos MAIS ASSOCIADOS para intervir e responder aos desafios que afligem grande parte 
do planeta: degradação do solo, perda de biodiversidade, danos provocados pela introdução de 
espécies exóticas, degradação da floresta, risco acrescido e propagação rápida de fogos, do ar, 
escoamento superficial de adubos e herbicidas de síntese, toxicidade associada a minas, resíduos 
tóxicos industriais, organismos geneticamente modificados, escassez e poluição da água, 
impactes do setor da construção, efeitos das alterações climáticas e aumento insustentável do 
consumo de recursos e da pegada ecológica. 

• Queremos FORTALECER OS MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO e decisão participada, 
melhorar a comunicação entre a Direção, os Núcleos, os Grupos de trabalho e os Voluntários; 

• Queremos FORTALECER A COESÃO INTERNA, através de um maior profissionalismo na gestão 
financeira, de prevenção de todo e qualquer conflito de interesse. 

• Queremos que a Quercus continue a ser uma ESCOLA DE FORMAÇÃO de novos dirigentes 
associativos, e que esta se faça essencialmente pela inclusão de novos voluntários nos trabalhos 
dos vários Núcleos Regionais; 

• Queremos ser capazes de integrar eficazmente os contributos de voluntários, melhorando a nossa 
própria formação, capacidade de acolhimento e de gestão de VOLUNTÁRIOS. 

• Queremos e temos a obrigação ética de sermos TRANSPARENTES, o que significa sermos 
claros, abertos e honestos.  

• Queremos PRESTAR CONTAS, do trabalho realizado, junto dos nossos associados e cidadãos 
em geral, através da presença em reuniões no Conselho de Representantes, em reuniões com os 
Núcleos Regionais, com os Grupos de Trabalho e reuniões abertas com os sócios e a população. 

• Querermos APOIAR, VALORIZAR e APOSTAR na continuidade do enorme trabalho que tem sido 
realizado por todos os associados nas diferentes estruturas regionais e nacionais.  

• Queremos uma QUERCUS FORTE, com Grupos de Trabalho dinâmicos, abertos aos sócios, a 
trabalhar de acordo com as suas competências e tecnicamente bem preparados. 

• Queremos ter a CORAGEM E O COMPROMISSO em denunciar o que realmente de negativo está 
a ser feito em algumas empresas e autarquias, assim como no poder central, mesmo nos projetos 
que nos são apresentados como sustentáveis. 

• Queremos que a Quercus continue a ter uma VOZ ATIVA E INTERVENTIVA na sociedade 
portuguesa, na denúncia do desrespeito das leis e na impunidade dos poderosos, com ousadia, 
coragem e criatividade; 

• Queremos ser uma gestão com uma abordagem de BAIXO PARA CIMA, ouvindo e incorporando 
os contributos dos associados, dos Núcleos Regionais, dos Colaboradores profissionais e dos 
Grupos de Trabalho, para que a Direção Nacional possa decidir no âmbito das suas competências; 

• Queremos que os processos de decisão na sociedade, sejam baseados em JUÍZOS SEGUROS 
E FUNDAMENTADOS, tendo em conta os custos de oportunidade (a escolha de uma determinada 
opção exclui os retornos dos benefícios que outras opções diferentes poderiam proporcionar).  

• Queremos SER RESPONSÁVEIS pela ação e não pela inação; 

• Queremos ser a RENOVAÇÂO E A DIFERENÇA que a Quercus precisa. 

Como o vamos conseguir? 

• Aumentando as PARCERIAS ATIVAS com as principais ONGs nacionais e internacionais. 

• Unindo esforços para que a QUERCUS trabalhe na sua diversidade de indivíduos, de projetos, de 
áreas temáticas e de regiões abrangidas, tornando-se mais do que uma Associação, uma 
COMUNIDADE forte, solidária e coesa. 



• Desenvolvendo CAMPANHAS QUE ESTIMULEM OS ASSOCIADOS, criando mecanismos que 
possibilitem um contacto direto e incentivem a sua participação.   

• Dinamizando a divulgação das modalidades da quota familiar e do débito direto e de 
CAMPANHAS DEDICADAS como forma de conseguir captar novos grupos de associados. 

• Realizando inquéritos aos sócios para avaliar e tomar decisões sobre o caminho que a Quercus 
percorreu e o caminho que deve percorrer, para então TOMAR DECISÕES EM RELAÇÃO À 
INTERVENÇÃO AMBIENTAL em Portugal. 

• Desenvolvendo campanhas de angariação junto de EMPRESAS que realmente façam a diferença 
e se preocupem com um Ambiente melhor; 

• Fazendo um novo levantamento das principais carências sentidas por cada NÚCLEO REGIONAL 
e encontrar formas eficazes de as suprir. 

• Garantindo os responsáveis necessários na Direção Nacional pelo ACOMPANHAMENTO dos 
Núcleos Regionais, estimulando-os e acompanhando-os; 

• Entregando aos Núcleos Regionais a verba relativa aos seus sócios, de forma a lhes permitir 
manter uma ATIVIDADE REGULAR; 

• Acompanhando os profissionais, dando continuidade a medidas estruturais já criadas, tais como 
o FUNDO DE GARANTIA SALARIAL, a melhoria das condições em Higiene e Segurança no 
Trabalho; 

• Apoiando a organização do Secretariado da Direção Nacional, adaptando-o às necessidades das 
várias ESTRUTURAS DA QUERCUS; 

• Realizando reuniões periódicas entre os PROJETOS NACIONAIS E A DIREÇÃO NACIONAL, 
assim como a definição de regras e a criação de um equilíbrio de competências entre as diferentes 
estruturas da Quercus; 

• Definindo estratégias de AÇÃO DOS DIVERSOS GRUPOS DE TRABALHO, que deverão ser 
discutidas no CR, com reporte regular (semestral ou anual) do seu andamento; 

• Melhorando o organigrama existente para manter um quadro de RH atualizado e visível para todos 
os colaboradores e dirigentes, no sentido de facilitar a COMUNICAÇÃO INTERNA e o 
conhecimento da organização; 

• Estabelecendo objetivos de intervenção para os Grupos de Trabalho da Quercus e encetar 
esforços para que estes facultem os recursos necessários para APOIAR A ATUAÇÃO das 
diversas estruturas da Associação; 

• Renovando a imagem do jornal QUERCUS AMBIENTE, mantendo a sua tiragem e periodicidade, 
de modo a que este seja um meio de excelência de comunicação da Quercus com os seus 
associados; 

• Potenciando a rúbrica MINUTO VERDE com mais iniciativas, assegurando que todas as temáticas 
transmitidas estão de acordo com as posições e valores defendidos pela Associação, dando um 
especial enfoque ao ambiente construído;  

• Criando mecanismos de IGUALDADE E TRANSPARÊNCIA no quadro de recursos humanos da 
Quercus, de modo a que os profissionais não tenham dúvidas quanto ao seu posicionamento nas 
diferentes categorias e remunerações.   

• Apostando na FORMAÇÃO DOS DIRIGENTES, associados e funcionários, avançando com um 
programa de formação dirigido às áreas temáticas da Quercus, bem como às áreas de Higiene e 
Segurança no Trabalho, associativismo e cidadania.  

• Mantendo a PARCERIA INSTITUCIONAL com diversas entidades do setor público e privado, no 
sentido de continuar a co-organização de iniciativas relevantes; 

• Organizar um programa de comemorações dos 35 anos da Quercus, de forma a dignificar esta 
data e poder JUNTAR ASSOCIADOS, PARCEIROS E DIRIGENTES nas várias iniciativas a 
organizar. 



 

O nosso caminho enquadra-se no sentido coerente do percurso trilhado pela QUERCUS NOS ÚLTIMOS 
35 ANOS.  

A Quercus deve estar na vanguarda e ser capaz de antecipar estratégias, de atrair os cidadãos, rumo a 
uma Associação cada vez MAIS CONFIÁVEL E CREDÍVEL, que não enverede pelos caminhos da 
facilidade ou da cedência aos interesses económicos.  

Vamos ter a coragem de DENUNCIAR O QUE ESTÁ ERRADO, mas vamos continuar a apontar caminhos, 
propor saídas, alternativas, vamos apresentar opções inteligentes e fundamentadas, em favor de um 
modelo de desenvolvimento para o Planeta onde exista uma verdadeira relação do Homem com o 
Ambiente de que faz parte. 

Precisamos de todos. Porque todos somos a QUERCUS. 

E PORQUE O TERCEIRO MILÉNIO É CRUCIAL PARA A SOBREVIVÊNCIA DA VIDA HUMANA NO 
PLANETA... apresentamos uma Quercus renovada, livre de interesses e que acompanha a evolução.  

Por mais gente e mais Ambiente | Quercus 2.0 

 


