27 de Março de 2010

Relatório de actividades da Direcção – 2009/02/28 a 2010/03/10
Objectivos definidos
Ambiente e urbanismo
Exercer o papel de crítica activa
mas construtiva relativamente ao
modelo de desenvolvimento local
que tem vindo a ser seguido
Repensar o papel da economia
local na construção de uma cidade
com mais vitalidade
Apoiar a reabilitação urbana como
medida estanque ao esvaziamento
do centro da cidade e promotora
de uma ocupação sustentável dos
solos

Actividades desenvolvidas
Tem havido um cuidado acrescido no sentido de propor alternativas
sempre que se tece alguma crítica relativamente a decisões tomadas
por outras entidades





Lançamento do grupo de trabalho “Cidade-Campo”, que tem
colhido elevada receptividade, e que já realizou alguns debates





Em 2009 não houve actividade significativa da associação nesta
matéria, com excepção de um debate sobre o PROT-Norte (o único
aliás organizado pela sociedade civil)
Em 2010 realizou-se uma primeira iniciativa neste âmbito (“A cidade
à noite”), prevendo-se o arranque no 2º semestre da campanha
“Bairros sustentáveis”
Está em fase de lançamento o grupo de trabalho “Ambiente urbano”



Para além de duas visitas de estudo relativas ao comboio, realizouse ainda um debate sobre a utilização da bicicleta que foi
amplamente participado



Realizaram inúmeras actividades com este fim, designadamente
passeios em áreas naturais e visitas de estudo sobre transportes,
energia e resíduos
Será relançada em 2010 a revista Ar Livre, com distribuição gratuita
aos associados e a pagar em diversos pontos de venda
Ainda não foi possível abrir ao público o centro de documentação



A associação está activamente envolvida na protecção dos Jardins
do Palácio de Cristal
Pressionaram-se os poderes públicos para a necessidade de evitar o
atravessamento à superfície do metro no Parque da Cidade
Realizaram-se visitas ao Parque Oriental, elaborou-se um parecer
sobre a criação da Área de Paisagem Protegida das Serras de Santa
Justa, Pias e Castiçal, e colaborou-se na emissão de um comunicado
com vista à protecção do Vale do Coronado
Elaboram-se comunicados alertando para a destruição dos jardins
escolares e para a má gestão e protecção das árvores em ambiente
urbano
Difundiu-se um comunicado relativo ao entubamento do Rio Tinto
pela Metro do Porto, o qual teve por base uma visita de estudo ao
local
Embora a um nível mais regional, iniciou-se recentemente uma
colaboração com outras associações com vista a evitar a construção
de diversas barragens nos rios Tâmega e Tua








Fomentar a adopção de políticas
adequadas à utilização do
transporte público e de outros
modos sustentáveis




Promover a educação ambiental,
capacitando as pessoas para uma
visão mais integrada e ecológica da
vida humana







Contribuir para a criação de uma
estrutura ecológica metropolitana
cuja protecção é assegurada e
incentivada, envolvendo cidadãos e
órgãos institucionais

Aval.
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Objectivos definidos
As relações

Actividades desenvolvidas


Favorecer e criar as condições para
a colaboração de voluntários na
concretização do plano de
actividades da associação












Rentabilizar a capacidade de
intervenção da associação
segmentando a sua organização
por grupos de trabalho com tarefas
bem definidas









Aumentar o nº de sócios pagantes


Aval.

Houve um salto qualitativo muito significativo na informação
disponibilizada a pessoas interessadas, designadamente através da
melhoria e actualização constante da página na internet, edição
regular do boletim electrónico, e rápida resposta às solicitações
recebidas
Apesar de ainda ser necessário investir mais no voluntariado, a
associação tem contado com o apoio fundamental e constante de
pelo menos uma dezena de voluntários, e com o apoio esporádico
de vários outros
A associação tem recebido algumas denúncias sobre, por exemplo,
o abate ou podas de árvores, as quais têm sido denunciadas através
de uma nova secção na página da internet (“Alertas ambientais”)
A colaboração com o Instituto de Reinserção Social tem permitido a
realização de trabalhos profissionais, ou semi-profissionais, a custo
zero (centro de documentação, fotografias, parecer jurídico, etc.)



A associação encontra-se actualmente bem organizada, com tarefas
definidas pelos vários titulares da Direcção e procedimentos-tipo a
observar
Foi criado um arquivo central electrónico e toda a correspondência
recebida é digitalizada
As reuniões de Direcção têm tido uma frequência mensal
Vai ser submetido à Assembleia-Geral um novo regulamento
interno, significativamente mais simples e exigente no que respeita
à democraticidade da associação
Qualquer interessado pode actualmente fazer-se sócio, inscrever-se
em actividades, adquirir publicações, subscrever o boletim
electrónico ou aderir ao programa de mecenato através de
formulários electrónicos
Foi criado o grupo “Cidade-Campo” e encontra-se em estruturação
o grupo “Ambiente Urbano”, expandindo assim a capacidade de
actuação e intervenção da associação
Iniciou-se já o trabalho do grupo de trabalho relativo à
sustentabilidade das escolas no âmbito do Centro Regional de
Excelência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável da
Área Metropolitana do Porto



Houve um ligeiro crescimento do nº de sócios (actualmente cerca
de 215), ainda que pouco expressivo
A situação financeira da associação é estável, tendo por ex. vindo a
aumentar o nº de donativos, designadamente através do (ainda
embrionário) programa de mecenato
A maior parte das actividades tem merecido uma elevada
receptividade, pelo que, para além do crescimento do nº de pessoas
em contacto com a associação, têm aumentado também as receitas
com esta proveniência
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Objectivos definidos
As relações

Actividades desenvolvidas





Atrair novos públicos,
descentralizando regularmente as
actividades da Campo Aberto em
parceria com associações locais (de
moradores, em bairros sociais, etc.)







Houve um salto qualitativo muito significativo na informação
disponibilizada a pessoas interessadas, designadamente através da
melhoria e actualização constante da página na internet, edição
regular do boletim electrónico (com aumento substancial do nº de
inscritos, actualmente cerca de 3300) e rápida resposta às
solicitações recebidas
Tem havido um esforço assinalável no sentido de divulgar também
actividades de outras entidades, em particular de outras ONGs
Qualquer interessado pode actualmente fazer-se sócio, inscrever-se
em actividades, adquirir publicações ou subscrever o boletim
electrónico através da internet; o pagamento pode também, desde
há algumas semanas, ser efectuado pela internet através do sistema
PayPal
A Campo Aberto alargou o leque de colaborações (que actualmente
inclui a plataforma associativa Convergir, a plataforma Transgénicos
Fora, a Quercus – Porto, a Confederação Portuguesa das
Associações de Defesa do Ambiente, o Centro Regional de
Excelência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável da
Área Metropolitana do Porto, o Conselho Municipal de Ambiente do
Porto, o Condomínio da Terra, a Aliança pelo Vale do Coronado, o
Movimento Cívico da Linha do Tua, o Movimento contra a Barragem
de Fridão, o Movimento de Defesa do Rio Tinto, e o Instituto de
Reinserção Social)
As reuniões do Conselho Municipal do Ambiente do Porto têm sido
intermitentes, apesar da insistência da associação junto da Câmara
Municipal no sentido de assegurar a sua regularidade
Não se realizaram contactos com associações locais de moradores,
já que a colaboração com o Clube Literário do Porto, enquanto local
com excelentes condições, se tem revelado benéfica

Aval.
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Registo de actividades

Actividade

Data

Apresentação do livro "Walden ou a vida nos bosques"

06-05-2009

História, ecologia e justiça ambiental: tertúlia com o Prof. J.A. Pádua, da Univ. Federal do
Rio de Janeiro
1ª Caminhada ecológica na Freguesia de Lagares (Penafiel)
Visita guiada ao Gerês e caminhada na Mata de Albergaria
2ª Caminhada ecológica na Freguesia de Lagares (Penafiel)
3ª Caminhada ecológica na Freguesia de Lagares (Penafiel)
Parecer da Campo Aberto sobre a classificação das Serras de Santa Justa e Pias
4ª Caminhada ecológica na Freguesia de Lagares (Penafiel)
Apresentação do livro "A Árvore de Natal do Senhor Ministro - crónicas arborescentes"
Campo Aberto rejeita a política de densificação construtiva indiscriminada na renovação
das escolas
A gestão preocupante das árvores em espaço público
Apresentação da lista final dos 50 espaços verdes a preservar e debate sobre os
problemas ambientais na AMP
Apresentação do livro "Deixar a Terra"
Autarquias locais, agricultura e sustentabilidade
Tertúlia "Proteção integrada e agricultura sustentável", com Carlos Frescata
Ciclo "Energias renováveis": visita à central geotérmica em S. Pedro do Sul
Apresentação do Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte
A cidade à noite: percurso pela Baixa do Porto
Visita ao Museu do Papel
Assinatura do protocolo com o Centro Regional de Excelência em Educação para o
Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do Porto
Biotério: futuro da ciência e experimentação animal
Debate com candidatos à Câmara Municipal do Porto
Fórum "O insustentável desenvolvimento da crise"
ECO NATAL - oficinas práticas

1

21-03-2009
16-05-2009
05-07-2009
07-11-2009
12-03-2010
21-03-2010

Tema / Ciclo
A natureza nas religiões e nas
filosofias
A natureza nas religiões e nas
filosofias
Áreas naturais
Áreas naturais
Áreas naturais
Áreas naturais
Áreas naturais
Áreas naturais

03-06-2009

Árvores e jardins

Debate

25-06-2009

Árvores e jardins

Comunicado

11-12-2009

Árvores e jardins

Comunicado

04-04-2009

Campanha 50 Espaços Verdes

Debate

20-05-2009
24-02-2010
17-03-2010
12-09-2009
02-09-2009
27-03-2010
07-03-2009

Cidade-campo
Cidade-campo
Cidade-campo
Energias renováveis
Ordenamento do território
Ordenamento do território
Outros

Debate
Debate
Debate
Passeios e visitas de estudo
Debate
Passeios e visitas de estudo
Passeios e visitas de estudo

27-04-2009

Outros

Outras actividades

27-07-2009
03-10-2009
12-11-2009
09-12-2009

Outros
Outros
Outros
Outros

Debate
Debate
Debate
Outras actividades

26-02-2010

Tipo
Debate
Debate
Passeios e visitas de estudo
Passeios e visitas de estudo
Passeios e visitas de estudo
Passeios e visitas de estudo
Comunicado
Passeios e visitas de estudo

Registo de actividades

Actividade
Defendamos os Jardins do Palácio de Cristal!
Debate sobre o projecto de remodelação do Pavilhão Rosa Mota
Visita aos Jardins do Palácio de Cristal
Assembleia-Geral e debate sobre o Palácio de Cristal
Metro no Parque da Cidade: ou no viaduto, ou enterrado!
Visita de estudo ao Parque Oriental
Visita guiada ao Parque Oriental
Poluição aquática, com Paulo Monteiro
Poluição dos solos, com Eduarda Ferreira
Qualidade do ar no interior das habitações, com Ricardo Sá
Poluição sonora na AMP, com Rui Calejo
Poluição atmosférica na AMP, com Conceição Alvim
Poluição electromagnética
Náufragos sonoros: uma viagem experimental no ruído urbano

Data
11-07-2009
07-08-2009
06-03-2010
10-04-2010
19-12-2009
11-07-2009
08-11-2009
15-07-2009
22-07-2009
29-07-2009
30-09-2009
28-10-2009
21-11-2009
09-01-2010

Tema / Ciclo
Palácio de Cristal
Palácio de Cristal
Palácio de Cristal
Palácio de Cristal
Parque da Cidade
Parque Oriental
Parque Oriental
Poluição e gestão de resíduos
Poluição e gestão de resíduos
Poluição e gestão de resíduos
Poluição e gestão de resíduos
Poluição e gestão de resíduos
Poluição e gestão de resíduos
Poluição e gestão de resíduos

Tipo
Comunicado
Debate
Comunicado
Debate
Comunicado
Passeios e visitas de estudo
Passeios e visitas de estudo
Debate
Debate
Debate
Debate
Debate
Debate
Passeios e visitas de estudo

Visita de estudo à Lipor: central de compostagem, horta da formiga e centro de triagem

13-03-2010

Poluição e gestão de resíduos

Passeios e visitas de estudo

Passeio ao Vale do Tua: património entre serras e fragas
"Vale do Tua - património a proteger"- inauguração de exposição de fotografia
Visita de campo ao rio Tinto
Rio Tinto foi privado... do Rio Tinto!
Manifestação + Barragens? NÃO!
Documentário "O Sabor da Despedida"
+ Barragens? NÃO!
Visita de estudo à Linha de Leixões
Visita de estudo ao CCO da Refer em Contumil
Ciclovias e utilização de bicicletas como transporte urbano
Passeio ao Vale do Coronado
Em defesa do vale agrícola do Coronado-Trofa, em defesa de um desenvolvimento
alternativo e não destrutivo

04-10-2009
09-12-2009
07-02-2010
09-02-2010
13-03-2010
24-03-2010
28-03-2010
16-06-2009
23-06-2009
23-09-2009
18-04-2009

Rios
Rios
Rios
Rios
Rios
Rios
Rios
Transportes e mobilidade
Transportes e mobilidade
Transportes e mobilidade
Vale do Coronado

Passeios e visitas de estudo
Outras actividades
Passeios e visitas de estudo
Comunicado
Outras actividades
Outras actividades
Outras actividades
Passeios e visitas de estudo
Passeios e visitas de estudo
Debate
Passeios e visitas de estudo

06-03-2010

Vale do Coronado

Comunicado
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Registo de actividades

Tema / Ciclo
A natureza nas religiões e nas filosofias
Áreas naturais
Árvores e jardins
Campanha 50 Espaços Verdes
Cidade-campo
Energias renováveis
Ordenamento do território
Outros
Palácio de Cristal
Parque da Cidade
Parque Oriental
Poluição e gestão de resíduos
Rios
Transportes e mobilidade
Vale do Coronado
Total

Nº
2
6
3
1
3
1
2
6
4
1
2
8
7
3
2
51

Tipo
Comunicado
Debate
Outras actividades
Passeios e visitas de estudo
Total

Nº
8
20
6
17
51

