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PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO
2016

1. INTRODUÇÃO
Em conformidade com a legislação em vigor e os estatutos da Associação, vem a Direção
do GRUPO FLAMINGO (GF), Associação de Defesa do Ambiente, Organização Não
Governamental de Ambiente, apresentar á Assembleia Geral Ordinária, de 04 de dezembro
de 2015, o documento constituído pelo Plano de Atividades e Orçamento para 2016,
aprovado em reunião deste órgão em 20 de novembro de 2015.
Continuamos a viver num contexto social e económico caraterizado por dificuldades a todos
os níveis, incerto e imprevisível. Esperemos contudo que, no campo político, nomeadamente
no que nos diz particularmente respeito, o Meio Ambiente passe a ser uma preocupação e a
ter o tratamento merecido, o que parece evidente, face ao que este novo governo já se
pronunciou sobre o assunto, uma vez que o anterior governo privou por um abandono
generalizado dos assuntos relacionados com o Meio Ambiente.
Continua-se a verificar que a participação dos associados e dos cidadãos voluntários para
levar a cabo determinadas atividades, já conheceu melhores dias. É uma realidade que
devemos procurar alterar, através de iniciativas que apelem à participação da população em
geral.
O GRUPO FLAMINGO, associação que prima pelo voluntariado e sem fins lucrativos, vai
continuar a sensibilizar os cidadãos para a sua participação nos problemas relacionados
com o Ambiente em geral, em defesa dos direitos fundamentais de cidadania consagrados
na Constituição da República Portuguesa.
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2. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS
O GRUPO FLAMINGO é uma associação local sem fins lucrativos, de duração ilimitada,
com personalidade jurídica, que intervém na defesa do ambiente, ordenamento do território,
conservação da natureza e do património histórico e cultural, prioritariamente no concelho
do Seixal e concelhos limítrofes. Tem sede social provisória na Alameda 25 de Abril, 11,
Miratejo, Corroios.
Como objetivos, o GRUPO FLAMINGO empenha-se em salvaguardar o ambiente,
denunciando os atentados ao meio ambiente e focos de poluição da natureza, intervindo na
sua resolução e efetuando um trabalho voluntário, sério e ativo, na preservação do
património natural, histórico e cultural.
Os principais destinatários dessas ações são as comunidades locais e os cidadãos em
particular.
As estratégias utilizadas na prossecução dos objetivos passam por dois níveis: um nível
externo, que trata de todo o trabalho desenvolvido pelo GF em prol dos cidadãos e do
ambiente e um nível interno, dedicado ao próprio funcionamento da associação.

2.1. Nível externo
a) Continuar a integrar o movimento associativo voluntário e não lucrativo, através da
CPCCRD - Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e
Desporto e da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.
b) Continuar a integrar os órgãos sociais da Confederação Portuguesa das
Associações de Defesa do Ambiente (CPADA), estrutura associativa representativa
do movimento ambientalista português.
c) Propor uma parceria com entidades locais para levar a cabo uma ação de limpeza
na Ponta dos Corvos.
d) Continuar com o Plano de Conservação de quercus canariensis, carvalho-demochique, em parceria com a Associação “A Nossa Terra”.
e) Continuar a desenvolver projetos que associem os espaços públicos aos jovens,
contribuindo para um Ambiente mais saudável e, ao mesmo tempo, sensibilizando
os jovens para uma participação ativa em prol da sociedade.
f) Promover ações dedicadas nos dias comemorativos relacionados com o ambiente,
nomeadamente: Dia do Ambiente, Dia da Árvore, entre outros.
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g) Participar em Congressos, Encontros e outros eventos que se venham a realizar,
ligados ao Ambiente, e que a Direção entenda como realmente importantes.
h) Continuar a integrar a Rede Social do Seixal, como parceiros quer na Comissão
Local de Acção Social do Seixal assim como na de Corroios.
i) Interagir e colaborar com as associações e clubes, congéneres, no sentido de
incentivar ao exercício da cidadania dos seus associados, enquadrando as parcerias
pela cooperação e solidariedade associativa. Neste âmbito, a prioridade deste
trabalho é com a nossa associada CASM – Centro de Atividades Sociais de
Miratejo.
j) Interagir com o Clube de Autocaravanas de Portugal para a concretização de um
Protocolo de cooperação e apoiar a instalação na Freguesia de Corroios de uma
Estação de Serviço de Apoio a Autocaravanas.
k) Promover

e

incentivar

o

relacionamento

com

a

administração

pública,

nomeadamente as autarquias em que nos envolvamos como parceiros; Junta de
Freguesia de Corroios, União das Freguesias de Paio Pires, Arrentela e Seixal,
Câmara Municipal do Seixal, Câmara Municipal de Almada, Câmara Municipal do
Barreiro, Câmara Municipal de Monchique e outros organismos públicos
designadamente,

Marinha

Portuguesa,

CCDRLVT,

Agência

Portuguesa

de

Ambiente e a Administração do Porto de Lisboa.
l) Incentivar a administração pública a atribuir o Estatuto de Área Protegida de Âmbito
Local ao Sapal de Corroios.
m) Marcar e oficializar um percurso pedestre no Sapal de Corroios.
n) Reforçar a parceria com o ICNF, divulgando a PPAFCC e a mata do Medos.
o) Reforçar a parceria com o gabinete de arquitetura DASS.
p) Integrar o Conselho Estratégico da PPAFCC.
q) Continuar a desenvolver o projeto “Centro de Investigação e Recuperação de
Plantas Autóctones” (CIRPA), em parceria com o ICNF e com a Junta de Freguesia
de Corroios.
r) Reforçar a divulgação e consolidação da “marca Grupo Flamingo”, como uma
associação de defesa do ambiente em prol da comunidade das zonas geográficas
que abrange, ganhando o estatuto de ONGA Regional.
s) Intervir com pareceres nas consultas públicas sobre projetos de ambiente e
ordenamento do território dentro da área geográfica de jurisdição da associação.
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t) Dar continuidade á intervenção na comunidade escolar como membro dos
Conselhos Eco Escolas.

2.2. Nível interno
a) Continuar a desenvolver a proposta de parceria com a Câmara Municipal do Seixal
para a instalação do “Centro de Cidadania Ambiental” na Quinta do Rouxinol.
b) Encontrar um local apropriado para Sede do GRUPO FLAMINGO. Estudar a
possibilidade de possuirmos instalações sociais próprias como forma de reforçar o
espírito associativo da “casa do ambientalista”, envolvendo os associados no
crescimento da associação.
c) Evocar os associados para a vida organizativa da associação, tendo em conta a sua
participação nas atividades.
d) Conduzir uma campanha para angariação de novos associados e recuperar os que
se encontram inativos.
e) Estabilizar financeiramente através da contenção de despesas e rentabilização dos
recursos.
f) Continuar a organização administrativa da associação, nomeadamente agilizando o
procedimento da secretaria e da tesouraria, quer da entrada e saída de
correspondência, do arquivamento em processos, quer da controle de despesas e
receitas com a escrituração dos recibos.
g) Continuar com a colaboração do Técnico Oficial de Contas da CPCCRD para a
organização das contas e respectivo acompanhamento e coordenação da actividade
fiscal da associação.
h) Promover ações com vista ao equilíbrio das contas.
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3.

ATIVIDADES

Período

Atividade
Centro de Investigação
e Reprodução de
Plantas Autóctones
Organizar 11
caminhadas/percursos
pedestres
Mercado de Produtos
Ecológicos e
Sustentáveis

Durante
todo
o ano

Observação de Aves

Ações Jovens

Local

Notas

Corroios

Atividades de manutenção do viveiro

Ao longo do país

Corroios
Sapal de Corroios
Baía do Seixal
Vila de Corroios
Mata dos Medos
Mata da Machada
Freguesia de
Corroios
Outras freguesias

Palestras “As Aves do
Corroios
Sapal de Corroios”
Palestras “Conservação
Freguesias do Seixal
e Biodiversidade”
Boletim “O Flamingo”
Início do
Workshop de fotografia
ano
Ação de limpeza
Passeio interpretativo
Primavera
da natureza
Workshop “Jardins de
Janelas”

Espaços a definir

Ponta dos Corvos
Sapal de Corroios
Mata dos Medos

Parceria com autarquias

Corroios

Hidroponia
Numa Escola Básica do 1.º e 2.º
ciclos

Dia da Árvore

Corroios

2 maio

Comemorações do 14.º
aniversário do GF

Corroios

5 junho

Dia do Ambiente

Corroios

Outono/
inverno

Num espaço a definir

Corroios

21 março

Agosto

Aves urbanas

Festas de Corroios
Corroios
Recolha de sementes
Diversos
Sementeira de Plantas
Corroios
Autóctones
Plantação de diversas
Cruz de Pau
espécies
Plantação de quercus
Serra de Monchique
canariensis

Numa Escola Básica do 1.º e 2.º
ciclos

Viveiro CIRPA
EB2+3 Cruz de Pau
Plano de conservação de quercus
canariensis
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4. CONCLUSÕES
O “Plano de Atividades e Orçamento 2016”, apresentado nos pontos anteriores, procurou,
tanto quanto possível, enquadrar-se no âmbito e áreas de atuação do GRUPO FLAMINGO.
Esperemos que não seja muito ambicioso e que consigamos alcançar os objetivos
apresentados.
As atividades a que nos propomos ao longo do ano serão muitas e diversificadas,
procurando alcançar diversas áreas do domínio do Meio Ambiente.
Prever custos e projetar um Orçamento para atividades que nem sempre se conseguem
prever na sua totalidade é um grande desafio. Esperemos conseguir que o Orçamento
apresentado para 2016 seja o mais fiel possível.
À partida as expetativas são positivas e estamos em crer que, com o trabalho e dedicação
de todos: membros dos órgãos da Direção, associados e demais pessoas e entidades,
iremos ser capazes de concretizar, o melhor possível, o Plano de Atividades assim como o
Orçamento apresentados.

Miratejo, 20 de novembro de 2015.

O Presidente da Direção,

____________________________
André Alexandre Bettencourt Morais
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