RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018
(verão de trabalho)
Para 2018 a CPADA estabeleceu os seguintes objetivos:

1.
Reforço da capacidade de intervenção da Confederação junto da opinião
pública, das Instituições públicas e do Governo;
2.
Dinamização de um melhor relacionamento com as associações associadas e de
promoção de uma maior integração na vida da Confederação;
3.
Reforço do papel da CPADA como parceiro social, da promoção do papel das
ONGA e do apoio à estruturação e desenvolvimento da rede e da sinergia entre as
ONGA e outras organizações;
4.
Melhoria da organização interna e procura por fontes de financiamento mais
estáveis.

Atividades Desenvolvidas
Objetivo 1
1.
Reforçar a intervenção institucional junto do Governo:
a.
renegociar o protocolo de acordo com a APA e as condições de participação das
ONGA nas estruturas públicas de acompanhamento das políticas - não foram ainda
estabelecidos contactos nesse sentido mas o protocolo existente mantém-se em vigor.
b.
proceder à avaliação pela sociedade civil do Estado do Ambiente, através da
produção de um Relatório Independente sobre o balanço da aplicação das políticas
públicas para o sector - apenas parcialmente concretizado no ENADA de novembro de
2018, com a avaliação Política Agrícola Comum (PAC) ;
c.
promover um debate público sobre o estado das áreas protegidas em Portugal e
os modelos de gestão, contrariando o sentido unilateral que o Governo pretende
seguir nesta matéria - Não foi ainda concretizado.
d.
promover o debate público a produção de opinião conjunta por parte das ONGA
em matérias de comum interesse dentro do objeto e fins da CPADA - tem sido
concretizado de forma aproximada no ENADA e na participação dos representantes em
organismos da Administração, nomeadamente, Conselho Económico e Social e
Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
2.
Reforçar a sensibilização da opinião pública para as questões ambientais:
1

a.
por ocasião do Encontro Nacional das Associações de Defesa do Ambiente, será
realizado um evento com participação pública com o objetivo de alertar a população
para os riscos contra o ambiente e a vantagens em adotar novos comportamentos e
ser mais exigente relativamente aos decisores - Concretizado parcialmente no ENADA
de novembro.
b.
executar um projeto de informação pública sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável com o apoio do programa DEAR e integrado num
consórcio de organizações europeias - Concretizado com o projeto Europa no Mundo,
com o financiamento comunitário DEAR.
- Reunião com Ministério dos Negócios Estrangeiros - Dia 15 de Maio de 2018
- Adesão à Aliança ODS (Janeiro) e presença em eventos neste âmbito
- Presença por 2 vezes no Programa “Manhãs na TV“
- Comunicação para a TSFBikes de Ação de Rua de dia 7 de Janeiro de 2018
- Criação da página do Facebook e Twitter
- Desenvolvimento de várias campanhas para as redes sociais e elaboração de
elementos de design para campanhas
- Realização de workshop com EuropeDirect Algarve, em Faro, dia 15 de Junho
- Elaboração do livro “Na Minha Escola Cabe um Mundo“
- Realização de workshops com crianças residentes em Portugal na Freguesia de
Arroios
- Realização de workshops com crianças dos PALOP: 7-14 Abril Guiné-Bissau; e 23 Maio
a 2 Junho Santo Antão, Cabo verde
- Realização de 1 webinar sobre o mecanismo de subgranting
- Organização e realização de evento dia 4 de Junho, Semana Europeia das
Sustentabilidade
- Organização de eventos e workshops da Action Week de 2018, realizados nos dias 25,
29 e 30 de Setembro no Neya Lisboa Hotel
- Planificação, organização e realização de entrevistas a personalidades públicas: Paula
Cosme Pinto, Maria Antónia Palla e Bordalo II
c.
participar em iniciativas de caráter ambiental de outras entidades, como o
prémio de ambiente das Forças Armadas - Concretizado.
Objetivo 2
3.
Desenvolver uma pesquisa entre todas as suas associadas por forma a melhor
conhecimento as suas características, estruturas, projetos e iniciativas investindo, com
os resultados na preparação de um Programa Nacional de Intervenção que possibilite
em 2018 dinamizar ações da CPADA, de natureza diferente e de geometria variável, em
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todo o País - Foi feito levantamento e a atualização dos contactos das ONGA
Confederadas.
4.
Promover um WORKSHOP para fazer o balanço da participação da sociedade
civil na gestão dos destinos da política pública de ambiente - Não foi concretizado em
2018, sendo preparado para a AG de 2019.
5.
Edição de uma NEWSLETTER trimestral dirigida a todas as suas associadas e
público em geral e contendo notícias, informação e divulgação integrada do
significativo e diverso universo associativo da Confederação - Não foi concretizado,
contudo o secretariado da CPADA tem assegurado o envio de informação regular pelo
menos para o grupo de ONGA do Conselho Executivo e a publicação de conteúdos na
página Facebook da CPADA.
6.
Aplicação do regulamento e atribuição anual do Prêmio Nacional de Ambiente
(Fernando Pereira) e prémio Carreira - tem estado a ser seguido de forma aproximada
tendo a sessão de atribuição de prémios sido bastante concorrida.
Objetivo 3
1.
fazer o balanço do processo de escolha de representantes da CPADA nos
diferentes órgãos institucionais e eventual proposta de reformulação do método em
vigor - Não foi ainda concretizado.
2.
promover o acompanhamento mais próximo das representações das ONGA em
organismos, fazendo destaque aos órgãos nacionais: Conselho Nacional da Água,
Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Conselho Económico
e Social e outros - tem sido feito, através da iniciativa dos respetivos representantes.
3.
organizar o Encontro Nacional de Organizações de Defesa do Ambiente e da
sessão pública de entrega dos Prémios Nacional de Ambiente (Fernando Pereira) e
Carreira e em Novembro para o que contribuirá o apoio técnico permanente e o novo
regulamento do prémio - concretizado
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Objetivo 4
1.
reorganização da gestão financeira através de uma avaliação da eficiência da
gestão de receitas e estabelecimento de metodologias de acompanhamento
permanente - encontra-se ainda em estado incipiente.
2.
preparação de um proposta de recrutamento de um quadro técnico de apoio
permanente em regime de tempo parcial - A CPADA mantém um quadro técnico para o
apoio do projeto Europa no Mundo e um outro quadro técnico parcial para apoio de
secretariado.
3.
avaliação de alternativas de alojamento da sede da CPADA - não foi feito.
4.
melhoria a atualização permanente da página WEB da Confederação concretizada a elaboração da nova página, ainda em fase de atualização dos
conteúdos.
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